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Eessõna 
Selle teose "Tõelise elu raamat" esimesed köited sisaldavad oma eessõnas mõningaid ajaloolisi taustu 

ja selgitusi, nii et edasistest selgitustest on siinkohal loobutud. 

Lisaks sellele on selle köite lõpus kaks raamatut, mis tutvustavad kogu teos. 

Järgnevad väljavõtted võivad anda lugejale väikese ettekujutuse jumaliku Sõna selgest ja ülesehitavast 

jõust: 

Niipea, kui mõistate, et olete tulnud siia maailma, et saada kogemusi ja realiseerida armastuse ja 

halastuse jumalikku seadust oma ligimese suhtes, olete läbinud selle elu harmoonia. Te teate juba minu 

ilmutuste kaudu, et igaüks, kes ei järgi minu seadust, peab naasma sellesse maailma, kuni hing täidab talle 

usaldatud ülesande. (228, 54) 

Teie sees on materiaalne osa, mis on maast, ja vaimne osa, mis on taevast. On aeg, mil inimene tunneb 

end mateeriaks, ja aeg, mil ta tunneb end vaimseks. Kui te lahkute sellest maapealsest kehast ja astute üle 

vaimsesse olekusse, mõistate seda, mida te praegu veel ei ole mõistnud. Teie keha jääb siia, sest see 

kuulub maa juurde. Kuid teie hing lendab üles kõrgetesse piirkondadesse, kus te jätkate oma vaimse 

arengu jätkamiseks. (228, 69) 

Hinged on redelil erinevatel astmetel, kuid ma armastan neid kõiki võrdselt ja annan neile vahendid, et 

nad jõuaksid tippu. Samamoodi peaksite armastama oma kaasinimesi, sõltumata sellest, millise hingelise 

arenguastmega nad on ülespoole arenenud. (223, 72) 

Kõik, mis on loodud, austab Mind, alates aatomist kuni kõige suuremate mõõtmetega tähtedeni, alates 

kõige hilisemast inimolendist kuni kõige kõrgemalt arenenud hingeni. Teie, kes te tunnete kõike, mis teie 

maailmas eksisteerib, näete, kuidas iga olend ja iga keha täidab oma ülesannet ja täidab oma saatust. 

Selles täitumises avaldavad nad Minule austust. See on austusavaldus nende harmooniale tervikuga. 

Tõesti, ma ütlen teile, kõik loodud asjad rõõmustavad iseenda üle, isegi kalju, mis tundub teile tuim või 

surnud oma kõvaduse ja liikumatuse tõttu. Sest Jumala Vaim, mis on kõiges, mis on tema poolt loodud, on 

elu. (229, 53) 

Vaimu valdkond on lõpmatu, kuid selleks, et saavutada kõrgust, mis võimaldab teil seda nautida ja 

selles elada, on vaja teada teed ja omada valgust, et sinna tõusta. Kuid ärge arvake, et ma halvustan teie 

maapealset elu: ei, õpilased. Miks ma peaksin seda halvustama, sest ma olen selle teile ette valmistanud! 

Mõistke, et elu materiaalses maailmas on ka osa elust vaimses, lõpmatus ja igavikulises kuningriigis. (223, 

26) 

Kui te suudaksite muuta selle maa pisarate orgust õnne maailmaks, kus te armastaksite üksteist, kus te 

püüaksite teha head ja elada minu Seaduse kohaselt, siis ütlen teile tõesti, et see elu oleks minu silmis 

veelgi teenekam ja kõrgemal tasemel kui elu täis kannatusi, õnnetusi ja pisaraid, ükskõik kui suur oleks ka 

teie valmisolek neid taluda. Millal suudate ühendada vaimse elu ja inimelu nii, et te ei näe enam piiri ühe 

ja teise vahel? Millal teete oma eksistentsist ühe elu, lükates tagasi surma idee, et siseneda igavikku? See 

teadmiste valgus on inimestes alles siis, kui spirituaalsus maailmas õitseb. (219, 16) 

Saabub aeg, mil armastuse abil kaotatakse selle maailma piirid ja mil maailmad lähenevad teineteisele 

spirituaalsuse kaudu. (213, 61) 
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Juhend 208 
1 Minu Sõna kaja on teid äratanud ja te olete tulnud kaugetest maadest, rahvastest ja maadest, pikalt 

teelt, mis on täis sündmusi, igatsedes kohtuda Meistriga. Ja te olete saavutanud selle, mille nimel te olete 

vaeva näinud ja ohverdanud, sest te olete tulnud Minu juurde. Te olete astunud esimese sammu teel, mis 

viib teid mäe tippu, kuhu ma olen läinud enne teid, et teid oodata. 

2 Sa oled avanud oma südame nagu tühja raamatu, et ma saaksin sinna kirjutada selle õpetuse. 

Mõned on pakkunud Mulle oma intellekti ja Ma olen kirjutanud ka sinna oma Sõna, oodates, et süda 

muutub vastuvõtlikuks. Sest see valgus tungib vaimsesse hinge, kus ta leiab kodu, mida ta enam kunagi ei 

jäta. 

3 Minu Sõna ei ole kunagi olnud nii selge ja üksikasjalik kui selles Kolmandas Ajastikus, kus ma 

olen teinud selle inimlikult mõistetavamaks. Minu Sõna paneb teid mõistma seda, mida ma olen teile 

andnud kahel viimasel ajastul. Kaks käsku, mis ma teile kohe alguses jätsin, sisaldavad kogu minu õpetust: 

"Armasta Jumalat kogu oma südamest ja kogu oma hingest ja oma ligimest nagu iseennast." Hiljem ütles 

Jeesus teile: "Armastage üksteist", ja nüüd jätkan ma oma õpetusi, et viia lõpule oma töö teie seas ja täita 

seega oma lubadus naasta. 

4 Ma ei ole praegu ilmunud ühegi kiriku sees, sest ma tulin, soovides templit, mis on teie südames. 

Liturgiate pidulikkus ja religioossete rituaalide hiilgus ei tõmba Minu Vaimu ega esinda Minu Kirikut. 

5 Teisel ajastul ootasid usujuhid ja preestrid, et Messias sünnib kirikus. Kuid ma ei tulnud maailma 

koos nendega, sest Petlemma tall oli minu jaoks puhtam, ja karjaste juures leidsin ma külmal talvel 

rohkem armastust ja soojust. See on põhjus, miks tolle aja teoloogid eksisid ja valitsejad kiusasid Mind 

taga alates Minu sünnist kuni Minu surmani. 

6 Täna on teoloogid minu tagasitulekut silmas pidades taas kord segaduses, sest prohveteid ja 

kuulutusi ei ole õigesti tõlgendatud. 

7 Algusest peale olid kahtlused Minu tuleku suhtes, kuigi Ma olin andnud teile tõendeid, mis andsid 

tunnistust Minust. Sel viisil kasvatasin ma oma rahva südames usku. 

8 Praegusel ajal on tekkinud suur hulk jüngrite hulka, kuid vaatamata nende hulgale ei jõua nad 

sellele usule ja jõule, mida omasid need kaksteist, kes järgnesid Minule Teisel ajastul. Aga mida teete 

pärast Minu lahkumist? Te kõik teate, et ma jätkan teiega rääkimist viimase kolme aasta jooksul, mil te 

saate õpetust inimmeele abil. Kui te tõesti mõistaksite Mind, siis oleksite kindlad, et Ma olen igavesti 

teiega, et Ma räägin teiega igavesti. Kuid kes teist valmistab end sisemiselt ette, et tunda Minu Jumalikku 

Kohalolu ja kuulda Minu Häält? Kes saavutab 1950. aastaks, minu lahkumise määratud ajaks, vajaliku 

vaimustuse, et suhelda Meistriga ilma häälekandjana? 

9 Ma ei solvu, kui te ei paku Mulle altareid ega lilli või kui te ei süüdata Mulle lambid. Sest see, 

mida ma olen alati otsinud inimese südames, on vaimne altar. 

10 Lilled on aedade ja heinamaade ohvrid, nende lõhn ja lõhn tuleb Mulle armastuse ohvrina. 

Seepärast ärge võtke niitudelt ja aedadelt ära nende armastuse kingitusi. Ärge süüdake muid lampe kui 

need, mis on seotud usuga Minu Jumalikkusse. Sest kui teie südamed on pimedad, siis ei ole teile kasu 

õlilampide süütamisest. 

11 Te ei suuda mõista, veel vähem rakendada täiuslikku õpetust, mille ma teile olen ilmutanud. Selle 

nimi "Kolmainsuse Mariani vaimulik õpetus" ütleb kõik: vaimne ülestõusmine, jumalike ilmutuste 

kolmainsuse tunnustamine ja Maarja, jumaliku õrnuse austamine. 

12 Enne 1948. aasta algust ütlesin teile lugematute häälekandjate kaudu: "Valmistage end valmis, sest 

ma teen teie vaimsed riitused uuesti." Sest ma ei taha, et maailm mõistaks teid hukka kui halbu jüngrid, 

kes on pannud oma Meistri osa saama nende üleliigsetest kommetest. Ma olen usaldanud teile oma 

täiusliku töö, mida te ei tohi oma tegudega valetada. Igaüks, kes asub Mind järgima, peaks kandma oma 

risti ja andma tõde edasi kogu oma olemuse kaudu, niivõrd, kui ta suudab ja tema võimed seda 

võimaldavad. Te ei ole alati valmis, kuid te peaksite alati valmis olema, sest siis, kui te seda kõige vähem 

ootate, võib tekkida katsumus või abivajaja, ja siis peate olema kohe käepärast. 

13 Perede isade jaoks on ristikoormus raske. Sest pärast uute põlvkondade maailma toomist on nad 

mõistnud, et sellest ei piisa, et pidada oma ülesannet lõppenuks. Isa seadus esimesele rahvale oli: 

"Kasvage ja paljunege". Ja praegu, kui ma näen inimhinges suurt arengut, ütlen ma teile veel kord: 
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"Kasvage ja paljunege", kuid mitte ainult materiaalses, vaid ka vaimses, voorustes, armastuses. See on 

seadus algusest lõpuni, mida te peate täitma, et te saaksite rahulolevalt Minu ette astuda ja öelda Mulle: 

"Issand, siin on minu vaimne ja inimlik täitumine, siin on minu vili." 

14 Armsad inimesed, ajad ei luba teil paigal seista. Loodusjõud, valu, sõda, konflikt ja kaos ütlevad 

teile lakkamatult: "Ärka ja tööta!" Täitke oma süda selle veiniga, mis on Meistri veri, nii et see voolaks 

eluna ja armastuse kujul teie kaasinimeste peale. 

15 Pidage meeles, et minu sõna tuleb Isalt, kes otsib teid, kes armastab teid ja parandab teid, kes võtab 

teid üles, kui te komistate, ja ravib teid, kui te olete haige. Ma ei ole täna tulnud ka selleks, et anda teile 

juhiseid, vaid lihtsalt, et teid hellitada. Ma teen kõik teie teod selgeks teie südametunnistuse valguses, kuid 

ei paljasta mõningaid teiste ees, et te vaikides kuulaksite sisemise kohtumõistja häält ja mäletaksite, et 

Jeesuse jüngrid peavad oma tegudega ülistama oma Meistri nime. 

16 Ma räägin sageli oma lahkumisest nagu oma teise ajastu apostlite puhul: Jeesus oli ümbritsetud 

oma jüngritest. Peaaegu kõik neist olid meistrist vanemad. Mõned neist olid keskealised, teised aga juba 

eakad. Ainult üks oli Jeesusest noorem, nimelt Johannes. 

Meister rääkis taas kord oma peatsest lahkumisest ja selle teate valguses küsisid need mehed endalt: "Miks 

Ta räägib oma peatsest lahkumisest, kuigi me oleme juba lähemal?". Põhjus oli selles, et jüngrid ei 

suutnud mõista, et see Inimene, kes oli täis elu, armastust ja väge, võis surra maapealselt. Nad ei suutnud 

mõista, et Tema, kes tuli Isast, võib lõpetada elu. 

Kuid Jeesus jätkas oma lahkumisest rääkimist ja jätkas hüvastijätmist, nii et need südamed harjusid 

lahusoleku mõttega ja mõistsid, et nad peavad seda aega ära kasutama ja hoidma seda väärtuslikku seemet 

oma südames. Siis ütles üks oma isandale: "Issand, kui keegi püüab sind puudutada, siis me takistame 

seda." Sellele vastas Jeesus: "Mis on kirjutatud, see saab teoks ja Isa tahe saab teoks. Sest varem kaovad 

taevas ja maa, kui tema sõna ei täitu." 

17 Jüngrid kuulasid meeleheitlikult ja kurvalt, küsides endalt salaja: mida nad saaksid teha, kui teda 

enam ei oleks nende juures? Kuidas nad oleksid võimelised üksi meeste seas võitlema? Kuidas võiksid 

nad tuua valgust pimedatele, puhastada pidalitõbiseid, äratada surnuid ja pöörata patuseid? Peremees luges 

nende mõtteid ja ütles neile sobival korral: "Te olete Minu juures nagu lambad huntide keskel. Aga kui te 

usute Minusse ja jääte teele, siis te ei hakka hukkuma." 

18 Minu kirg toimus, minu sõna sai tõeks ja minu apostlid tundsid, kuidas nende julgus ja usk 

haihtusid, kui nad nägid Jeesust õlipuuaias verd higistamas, nagu kardaks ta inimesi ─ teda, kelle käes oli 

vägi. 

Hüüdva rahvahulga ees ootasid nad, et Meister vaigistaks selle, sest Ta ise oli riivatud vaigistanud. Ja 

kui räpased käed haarasid rabi kinni, et teda vahistada, küsisid jahmunud jüngrid: "Issand, miks Sa lasid 

end kinni võtta nagu kurjategija, kui Sinus ei ole mingit pattu?" Sellegipoolest varjasid nad end ja hülgasid 

oma Issanda. Ometi jätkas Kristus õpetamist nii Jumala kui ka inimesena. Sest Ta tahtis olla inimene, et 

olla täiuslik eeskuju ja tunda inimlikku valu. Temas olid kõik hirmud, kõik mahajätmised. Ta võttis oma 

kehas vastu kogu alanduse ja alanduse. Ja siis tuli viimane tund. 

19 Puidust risti kõrguselt otsisid Tema silmad rahvahulga seast Tema sõpru, jüngrid ─ neid, kes olid 

elanud koos Temaga, kes armastasid Teda ja järgisid Teda teedel. Aga neid ei olnud surmatunnil, Tema 

füüsilised silmad ei näinud neid. Ainult noorim, Johannes, oli kohal ja seisis Meistri ema kõrval. Jüngrile 

andis Ta oma viimase sõnumi ja Maarjale pühitses Ta sel hetkel kogu inimkonna ees universaalseks 

Emaks. 

20 Kõik oli saavutatud. 

21 Jüngrid, kes olid ühinenud kaebuses ja kurbuses, otsisid lohutust Maarjalt. Kuid Meister, kes oli 

juba muutunud vaimseks olendiks, tegi ennast nähtavaks. Ta külastas Maarjat ja pühasid naisi, kes andsid 

apostlitele tunnistust sellest, milles nad kahtlesid. Kuid Jeesus, kes tahtis neile tõestada, et Ta elab 

jätkuvalt nende seas, otsis ka neid üles, et näidata end neile. 

22 Apostlid viibisid ühel korral ühes majas. Thomas ei olnud nende hulgas. Samal ajal, kui need 

mehed oma mälestustele pühendusid, tuli Meister nende juurde läbi müüride ja ütles neile: "Minu rahu 

olgu teiega!". Jüngrite hämming oli kirjeldamatu, kui nad tundsid ära selle hääle tooni, mis oli neile 

ainuomane. 
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23 Jeesuse kuju kadus taas ning apostlid teatasid Toomasele julguse ja rõõmu täis uudisest. Aga ta 

pilkas oma vendi. Ja kui ta tunnistust eitas, ilmus Jeesus taas tuppa, mille uks oli suletud, ja tervitas: "Rahu 

olgu sinuga". Toomas ─ algul hirmunud imestuse nägemisest, siis täis kahetsust ─ vaatas Jeesuse kuju, 

kuid kahtlused piinasid teda. Siis ütles Meister talle: "Tule siia, Toomas, pane oma sõrmed minu küljes 

olevasse haavasse." Ta ütles talle: "Tule siia, Toomas, pane oma sõrmed minu küljes olevasse haavasse." 

Uskmatu ja materialistlik jünger pani need sisse ja selle haava kaudu sai ta näha tõotatud maad. Siis langes 

Toomas oma Meistri jalge ette ning tunnistas valust ja kahetsusest haaratuna: "Issand, Issand, see oled 

Sina!". "Jah, Thomas, sa tunnistad nüüd, et see olen mina, sest sa oled näinud. Õndsad on need, kes 

usuvad ilma nägemata." 

24 Inimesed: Te kogete seda kõike praegu. Ma teatan teile ikka ja jälle oma lahkumisest. Ma 

lõdvendan järk-järgult teie materialismi, et te hiljem ei oleksite uskmatud, asjatundmatud või segaduses. 

25 Minu viimase päeva jooksul teie keskel ei taha ma näha teid juukseid rebimas, ei taha, et teie suu 

hüüaks: "Miks te lahkute, Meister?". 

26 Viimasel hetkel tahan näha teid mähitud vaimsuse, rahulikkuse ja pühendumise mantlis, täis 

kindlustunnet, et ma ei ole tegelikult ära läinud, et ma olen teile lähemal. 

27 Ma olen teile öelnud, et iga silm, nii patune kui ka mittepatus, näeb Mind. Mõned näevad Jeesuse 

kuju vaimselt, teised tunnevad Minu kohalolekut oma südames, mõned tajuvad Minu valgust oma meeles 

ja veel teised kogevad teel imesid. Ma annan endast tunnistust palves ja katsumustes. Kuid teil ei ole vaja 

vaadata Jeesuse inimkuju, vaid tunda Mind hinges ja südames. Ei ole kurbust, ei ole tühjust ega 

mahajätmist, ei ole kurbust ega nuttimist. 

28 Ma tahan, et te ühineksite minu lahkumisel, et te saaksite ühendada kõik oma vaimsed jõud. Nende 

abil saate esindada seda, mida Meister andis teile oma sõnaga. 

29 Kui teie seas on tõeline liit, siis on taevas ja maa peal märgid ja rahvad saavad sellest teada. 

30 See on olnud minu õpetussõna, see on olnud minu armastuse ja õpetuse sõna: lõputu hellitus. 

31 Te peate end üha enam ja enam ette valmistama ─ kuna läheneb aeg, mil ma ei räägi enam teiega 

inimliku mõistuse kaudu. Te püüate end üha enam ja enam küllastada vaimse jõuga, mida Minu Sõna 

edastab. 

Materialism on oma haripunktis. Kuni tänaseni on maailm elanud ilma Mind tundmata ja kuulmata. On 

vaid mõned vähesed, kes elavad vaimselt, kes näevad Minu valgust ja edenevad oma teel; kuid kui paljud 

on pimeduses. Mõned ootavad Minu tagasitulekut, neis elab usk, et Kristus tuleb tagasi, et saada 

inimeseks. 

32 Jüngrid, kes te olete Mind kuulnud: teil on selgelt silme ees ülesanne, mida peate täitma: kuulutada 

inimestele rõõmusõnumit Minu tulekust sel ajal ja teha neile teatavaks Minu ilmutused ja õpetused. Te 

olete tunnistajad, kes teavad, et ma olen tulnud teie juurde samal viisil, nagu mind viimati nähti teisel 

ajastul: vaimse ilmaga. 

33 Kuid enne, kui te oleksite võimelised suhtlema oma Issandaga vaimult vaimule, tahtsin Ma end 

suhelda lihtsate inimeste mõistuse kaudu, kuid Minu poolt andega, nii et see suhtlus oleks teile aluseks või 

ettevalmistuseks teie tulevaseks ülespoole suunatud arenguks. 

34 Inimteadus oma saavutustega tõestab, et hing on arenenud, ja kuigi tee on igal juhul erinev, on ta 

jätnud oma ülespoole suunatud arengu jälje igasse ajastusse. Saabub päev, mil teadus ise aitab kaasa hinge 

arengule, sest kõik on suunatud selle eesmärgi poole. 

Ma ütlen teile, et tõeline teadlane on see, kes armastusest oma ligimese vastu otsib loodu sisimas selle 

saladusi, kuni leiab jumalikku valgust. See, kes töötab sel viisil, ei ole kunagi ülbe oma töö üle, ta peab 

end vaid Looja tööriistaks. Seetõttu ei eita ta kunagi Jumala olemasolu. 

35 Tuleb ka aeg, mil kambritesse suletud mungad lahkuvad neist, sest nad on veendunud, et nende 

maailma eest põgenemine ja müstika on mõttetu. Nad võitlevad inimeste seas, et täita eesmärki, milleks 

nad on loodud. Ühesõnaga, nad teevad lõpu vaimsele stagnatsioonile, et asuda progressi teele. 

36 Vaimsuse seeme on kolmanda ajastu seeme, mille ma teie keskele külvan. See annab inimkonnale 

parema elu saavutamise saladuse. 

37 Vaadake, kuidas inimesed vaimsuse puudumise tõttu end valesti hindavad ja jagunevad. Te ise 

olete loonud erinevaid teid, mis üksteisest kaugenevad. Te ise olete selle arusaamatuse tunnistajateks. 
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38 Ma ütlen teile veel kord, et sõda inimeste vahel ei ole veel lõppenud. Sest tuleb ideoloogiate, 

usutunnistuste ja religioonide, filosoofiate ja doktriinide sõda, millest igaüks tahab olla teiste suhtes 

ainuüksi tõe omanik. 

39 Minu Teise ajastu ohvrit ei ole see inimkond veel mõistnud. Kuigi enamik väidab, et tunnustab 

Kristust, ei ole nad end Minus tunnustanud. Milleks otsida Mind käänulistel radadel, kui Ma käin ainult 

õrnuse, halastuse ja õigluse teed? 

40 Minu juurde jõudmiseks on oluline armastada oma kaasinimesi. 

41 Täna on endiselt vaja vaimulikke, kohtunikke ja õpetajaid. Aga kui teie vaimne ja moraalne 

seisund on tõusnud, ei vaja te enam neid toetusi ega neid hääli. Igas inimeses on kohtunik, teejuht, õpetaja 

ja altar. 

42 Ma tahan näha rahvast ilma riituste, määruste ja dogmadeta, kes teab, kuidas käia õiget teed, ja kes 

elab minu õpetust armastusest. 

43 Ma annan teile selle vabaduse praegusel ajal, sest te ei allu enam teatud kultuse vormidele. See ei 

ole uus tee, vaid osa samast teest, mille ma olin teile ette määranud, kuid mida te ei teadnud. Uurige, 

uurige minu sõnu ja te mõistate, et neis on tõde. 

44 Mina olen armastus ja armastusega annan ennast teile, ilma et ma seaksin teile mingeid tingimusi. 

Neil aegadel, mida te läbi elate, vajate te seda stiimulit, seda armastust, mis on üle igasuguse inimliku 

kiindumuse. 

45 Selleks, et saavutada see kõrgendus, mis paneb teid suhtlema minu Jumalikkusega, ei ole teil enam 

vaja stimuleerida oma meeli mõne muusikalise noodi harmoonia abil või erutuda riituste või materiaalsete 

objektide ees. Sest teie hing liigutab ainult seda, mis on sügavalt vaimne. Iga kord, kui avate oma südame, 

et tõsta oma hing Minu juurde, kogete seda rahutunnet, mis laskub lõpmatusest. 

46 Kuidas on võimalik, et on inimesi, kes ei tee midagi oma vaimse arengu heaks? Kuidas saab 

eksisteerida inimene, kes vajub madalamale kui alluvad või mõistuseta olendid? Mõistuseta olend ei tee 

pattu, sest ta piirdub ainult omaenda seaduste järgimisega. Inimene seevastu patustab väga palju, sest ta 

kannab endas valguse hinge, vaimu ja intuitsiooni annet. 

47 Nende hulgas, kes on kutsutud selle töö heaks töötama, on ka neid, kes aeg-ajalt unustavad tee, kes 

unustavad vaimse märgi, millega Issand on neid märgistanud, nii et nad võivad oma teele jätta vaid rahu ja 

õnnistuse jäljed. Kuidas te saate laskuda astmelt, millele ma teid asetasin? See on põhjus, miks Ma 

pidevalt tulen alla, et rääkida teile, et Minu Sõna, nagu peen tikker, siluks teie südame karedust, et te 

mõistaksite, et liit Jumalaga ei saa tekkida, kui te ei hoia end eemal ebapuhtusest. Alles siis, kui teil 

õnnestub tõsta oma mõtlemine üle igasuguse negatiivsuse ja te otsite Mind lõpmatuses, kogete te 

kummalist õndsustunnet. Selle kaudu mõistate, et kui te otsite Mind sel viisil, siis ei kõhkle Isa halastuse 

avaldumine teie hinges. 

48 Tõesti, sellistel hetkedel ei ole te enam materiaalses maailmas, kuigi teie keha on endiselt maa 

peal. Vaimuhinged on tõusnud ülespoole ja seda tehes katkestanud kõik füüsilised sidemed, et siseneda 

teise ellu ja teise ruumi. See on koht, kus Isa armastust on tunda, kus rahu ja õnnelikkus Tema kuningriigis 

muutub käegakatsutavaks. 

49 Selleks, et äratada see igatsus taltsutamata inimestes, muudan Mina ennast ustava kaaslaseks, kuni 

panen neid tundma head nende südames ─ seda tunnet, mis paneb neid tegema töid, mis toovad nad Mulle 

lähemale. Kui nad on selle sammu astunud, on nad näinud selle põllu tohutut ulatust, mis laiub nende 

silmade ees ja kutsub neid tööle ja võitlema. Millist rõõmu nad tunnevad oma südames, kui nad mõistavad 

kõike seda, mida nad ei näinud oma silmadega ega kuulnud oma kõrvadega, sest kõik oli nende jaoks 

segane ja nad ei teadnud, et nad on kutsutud täitma õilsat ja delikaatset missiooni. 

50 Kõigile teile ütlen: Kui te suudate saada üheks Meistriga, siis tunnete teiste inimeste viletsust üha 

enam ja enam nagu enda viletsust ning püüate teha oma kaasinimestele seda, mida olete näinud, et Mina 

olen teile teinud. Kui te mõnikord peate end vääriliseks või kohmakaks, siis piisab sellest, kui te tunnete 

ligimesearmastust ja pöördute Minu poole, et ma teeksin seda, mida te ise ei suuda. Kõige tähtsam on 

alustada, isegi kui ülesanne tundub esialgu võimatu. Hiljem juhtuvad imed ja usk süttib. Siis tulevad 

vähehaaval näljased, pidalitõbised, räsitud ja läbikukkunud teie uste juurde, vajadus kõigis selle vormides. 

Kuid te peate olema valvsad ja palvetama, sest kiusatus ja ahvatlused varitsevad teid ja pakuvad teile 

maailma vastutasuks teie vaimulikuks muutumise eest. Tulevad ka need, kes püüavad teid pealtnäha suurte 
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sõnade ja ideedega meelitada. Himud ahvatlevad teie keha ja nõrgestavad teie hinge. Sa pead kõigele vastu 

astuma ─ mõnikord üksi, mõnel juhul koos oma vendadega. Teie relvadeks on ettevalmistus, usk, teie 

loomupärane eesmärk, teadmised, mida saate järk-järgult Meistrilt. 

51 Nii saavad teist elust löödud inimestest tugevad sõdurid. Sa sisened ettevalmistatult sellesse 

võitlusesse, mida sa praegu koged. Teie hing ei hakka meeleheitele sattuma, sest ta tunneb, et ta vajab seda 

võitlust, et ennast puhastada ja tõsta. Tõesti, ma ütlen teile, et igaüks, kes suudab näidata Mulle oma tööd 

teostatuna, saab seda aktsepteerida kui oma lõplikku tööd mateerias. 

52 Siis, kui teie keha muutub tolmuks ja teie hing, kes on nüüd vabanenud oma viimasest inimlikust 

rõivast, on alustanud oma vaimset tööd, näeb ta trepiastmeid, millel ta astme kaupa seitse astet ülespoole 

tõuseb, kuni ta jõuab Isa, kes on vägi, arm ja valgus, sülle. 

53 Vaata: kuigi te olete laskunud nii suurde ebatäiuslikkusse, läbides maailma teid erinevates 

kehades, tundes saasta ja ebapuhtust, olite te minu armastuse väärilised. Kuid kogu see pikk teekond oli 

teie hinge kogemus, et olla võimeline hindama Minu seadustele omast väärtust ja väärtust, mis vaimsel on 

─ mõistma, et hinge areng toob hiilgust ja täiuslikku rahuldust. Seepärast olen ma alati kutsunud inimesi 

sellele teele. Sest seni, kuni nad seda ei saavuta, jätkavad kannatused neid vaevata ja valelikud naudingud 

neid piitsutada. 

54 See, mida ma teile õpetan, on igaühe hüvanguks, kes armastusega võtab minu õpetuse vastu, et 

tema teod muudaksid ta tulevase meistriks, kes annab edasi minu väge ja valgust, mis peab võitma 

maailma korruptsiooni. 

55 Selle aja kurjus on avanud inimeste ees meeleheite kuristikud. 

56 Inimeste seas on palju teoseid, mis on näiliselt suured ja head. Seepärast ütlen ma teile: Vaadake, 

et te suudaksite võidelda iga pettuse vastu, teades, et teie sees on võrratu ja tõeline suurus. 

57 Mis on suurem au kui jagada ja praktiseerida headust teistega? Mis on suurem au kui armastus, 

mida me saame anda oma ligimestele, kelle valgus ja mõju võib aidata neil samuti astuda täiuslikkuse 

teele? Mis on hinge jaoks suurem rõõm kui võime ületada oma keha nõrkust, et tõusta kõrgemale tasandilt, 

kus ta on? 

58 Juba Teisel ajastul rääkisin teile vaimsest elust ja teie vaim mõistis osa sellest, millest rääkisin, 

ning eesmärgist, mille jaoks ta on määratud. Täna, kui ma näen teid taas kord enda ümber kogunemas, 

avaldan ja selgitan teile kõike seda, mis oli teie mõistusele arusaamatu. Ja ma ütlen teile veel kord, et 

igaüks, kes tahab Mind järgida, peab võtma oma risti ja järgima Mind. Sest Minu rist ei tähenda surma, 

vaid armastust ja omakasupüüdmatust, üleliigsete hüvede ohverdamist hinge hüvanguks. 

59 Jüngrid, tutvustage tänastele lastele minu õpetust. Igaüks, kes on mõistnud minu Sõna, kujundagu 

oma lapsi kõrgete ideaalidega ja eemaldagu nende südamest kõik kurja. Külvake neisse headuse seemet, 

mis on vaimsus. Kui neil lastel on piisavalt arusaamist, et mõista minu õpetuse jõudu, ei kõigu nad oma 

teel, vaid nende samm on kindel ja keegi ei suuda neid petta. 

60 Nagu päike, mis kiirgab elu, valgust ja soojust, olen Ma ennast kõigi peale välja valanud. Kuid 

igaüks saab sellest vastavalt oma arengule ja ettevalmistusele. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 209 
1 Kui läheneb määratud aeg, mil minu õpetuse andmise viis lõpeb, siis tungite üha enam ja enam 

minu Jumalikku Sõnumisse. 

2 Te teate, et kui ma olen toonud teile oma Sõna, siis maailm on elanud ilma Mind tundmata ja 

kuulmata. 

3 On vaid mõned, kes on saanud teada Minu tulekust. Ülejäänud inimkond elab ootuses, et kui ma 

tagasi tulen ─ nagu lubatud ─, siis teen ma seda kehaliselt, st et ma muutun taas inimeseks. 

4 Ainult teie teate, et olete juba kolmandas ajastus, kus ma räägin teiega nende kaudu, kes on valitud 

Minu Sõna hääle kandjateks. 

5 Inimteadus annab teile tõendeid selle arengust. Tunnistage, et ka see näitab hinge arengut. Inimene 

on jätnud igasse ajastusse oma arengu jälje, mille hilisemad inimesed järk-järgult omaks võtavad. 

6 Teadus on Minu tarkuse valgus, mis paljastab inimestele oma saladusi. Teadlane, kes omab 

kõrgendatud hinge, ei otsi Mind riituste abil, sest tema teaduse and toob teda pidevalt lähemale Isale, kes 

on Jumalik Teadus. See inimene ei uhkusta kunagi oma tööga, sest mida rohkem ta avastab, seda 

väiksemaks ta end tunneb. Ta ei suuda ka minu olemasolu eitada, sest igal sammul näeb ta looduses Looja 

jälgi. 

7 Jüngrid, ma olen pannud teie sisse ka andeid, mida te peate arendama, et te oleksite need, kes 

lihtsate sõnadega, kuid täis tõde, kinnistavad selle õpetuse oma kaasinimeste südames. 

8 Spiritualiseerimise seemne, mille ma olen alati maailma külvanud, jätan ma seekord uuesti maha. 

See seeme sisaldab parema elu saladust. 

9 Kui inimesed tänapäeval omavahel võitlevad, kui nad on jagunenud usutunnistusteks, klassideks ja 

rassideks, kui inimesed ei armasta üksteist, ei mõista üksteist ega ole halvad, siis selle põhjuseks on see, et 

nende südames ei idane minu armastuse seeme. Aga sel ajal, kui ma laskun põldudele nagu armukaste, 

idaneb ja kannab vilja minu seeme, mis on kaitstud iga inimolendi südames. 

10 Nii nagu Ma kuulutasin teile oma tulekut Teisel ajastul, nii kuulutan ma teile täna usutunnistuste, 

maailmavaadete ja religioonide sõda, mis on eelteade Minu vaimustumise kuningriigi rajamisest inimeste 

seas. 

11 Minu Sõna, nagu tuline mõõk, hävitab fanatismi, mis on inimesi sajandeid ümbritsnud. See rebib 

nende teadmatuse loori ja näitab helge, särava tee, mis viib Minu juurde. 

12 Kui inimkond on tänu oma uuenemisele vastuvõtlik vaimsele, ei vaja ta enam nii vaimselt kui ka 

maapealselt seaduste rangust ega maapealset õiglust, et hästi käituda, sest siis saab iga inimene olla 

iseenda kohtunik. 

13 Minu õpetus ei kehtesta dogmasid ega riitusi; see inspireerib ainult headust. Minu õpetus vaimust 

ei alluta kedagi teatud kultuse vormidele; see on pidev kutse tõe teele. 

14 Sa tuled võimsa puu varju, kus ─ nagu sa tead ─ on Tema, kes pakub sulle igavese elu leiba, seda 

toitu, mis annab sulle jõudu elutee läbimiseks. 

15 "Sõna" on tulnud teie juurde, et avada uus ajastu. 

16 Olen ikka ja jälle saatnud teile vaimseid sõnumeid, mis kutsuvad teid üles tõusma. Sest 

kehamaterjal aheldab hinge maa külge nagu raske ketilüli. 

17 Teie evolutsiooni käigus olete lõpuks mõistnud, et teie saatus ei sõltu mitte mateeriast, vaid minu 

tahtest. 

18 Inimene ei ole alati minu kavatsustega nõus ja ta näitab mulle oma tõrjumist ja sõnakuulmatust. Ta 

on Mind mitu korda nimetanud ebaõiglaseks ja püüdnud sekkuda Minu kõrgetesse nõuannetesse. Teised 

kahtlevad Minu väes, kui nad ei saa Minult seda, mida nad soovivad, ja hiljem, kui nad on selle saanud, 

omistavad nad selle ainult oma pingutustele. Seetõttu peavad nad end lõpuks jumalate ja kuningatena ja 

unustavad Teda, kes pani inimesse vaimu ja ümbritses teda imelise loodusega. 

19 Kas inimene saaks kogu oma teadusega luua midagi sellist, mida mina olen loonud? Ei, inimesed. 

20 Inimteadusel on omad piirid, kuid Jumalal, Loojal, neid ei ole. Teadus on valgus, kuid paljude 

inimeste käes muutub see pimeduseks. Universumis aga annab kõik tunnistust Minust. Kõik looduse 

kuningriigid laulavad oma laulu elule ja armastusele. Vaatamata sellele, et Ma ütlen teile kõigi loodud 
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asjade kaudu: "Siin ma olen", otsite Minu kuju inimkätega tehtud ebatäiuslikes teostes. Siis te kummardate 

nende ees ja kummardate neid, takistades seeläbi oma hinge igasugust tõusu. 

21 Ma annan sulle armastust, sest ma ei leia inimest, kelle süda avaneb natuke, et kellegi teise 

kannatusi enda omaks teha. Need, kellele Ma usaldan rikkuse ja võimu oma ligimese teenimiseks, 

keelduvad igasugusest halastusest, ja isegi need, kes väidavad, et esindavad Mind maa peal, ümbritsetud 

luksusest ja riietatud nagu kuningad, sulgevad oma kõrvad ja südamed selle kaebustele, kes igatseb 

armastust ja halastust. 

22 Need ei ole Minu teed. Kitsas tee, mille ma olen tähistanud, on headuse tee. Seepärast ütlen ma 

teile veel kord: Minu Sõna on Minu tee, sest see räägib teile alati õiglusest, moraalist ja armastusest. 

23 Ma teen teie südame tundlikuks, et minu õpetused sinna sissepressida, ja te tunnete, et toidate end 

tõeliselt igavese elu leivast. 

24 Ma armastan kõiki võrdselt. Kuid mitte kõik ei kuule Mind sel ajastul. Nagu esimesel ja teisel 

ajastul, olen Ma valinud koha maa peal, et koguda kokku need, kes Mind kuulavad. 

25 Igas religioosses kogukonnas võtavad juhiks inimesed, kes nimetavad end minu sõnumitoojateks, 

minu väljavalituteks, minu soosikuteks. Kuid ma ei näe ühtegi õiget inimest, kelle kaudu võiks inimkond 

päästetud saada. Ei ole suud, mis võiks rääkida nii, nagu ma rääkisin teile Jeesuses. 

26 Rahvas on keeristormi keskel edasi-tagasi rebitud ning oma kaoses kannatavad ja ägavad nad 

eelseisva sõja ees. 

27 Need rahvad oleksid minu tagasituleku ajal võinud end vaimselt toita minu Teise ajastu sõnadest, 

kuid see leib oli peidetud või võltsitud. Ja nii näete, et mõned inimesed liiguvad vabalt, teised ükskõikselt, 

enamik fanaatiliselt ja kõvasti. 

28 Millal on rikas rikas mees valmis oma rikkust vaeste vahel jagama? 

29 Millal on uhkelt riietatud valmis oma riided maha panema, et katta alasti? Inimkond on näljane 

eeskujude järele ning vajab õiglust ja halastust. 

30 Inimesed on unustanud, et ma loobusin oma kuningriigist, et elada teie keskel ja anda teile kõik, 

mis minus on. Kus on Minu asetäitjad, kes võtavad Mind tõeliselt eeskujuks? 

31 Ma ütlen teile: ma olen teid kutsunud, et teha teid taas kord pärijateks, ja ma annan teile volituse 

ravida haigeid minu armastuse palsamiga, mis on minu enda veri. 

32 Tunnetage ennast, et te mõistaksite, et ma olen teid teinud vääriliseks oma armu ka ilma teeneteta, 

ja vaadake neid inimesi, kes nagu eksinud lambad, tõstavad oma kaebust. Vaadake, kuidas mehed tulevad 

koju tühjade kätega, kuulete valu ja meeleheite häält. 

33 Vaadake oma käsi, neis leiate jõudu ja lohutust nende kannatuste leevendamiseks. Miks te selles 

armus kahtlete? Laske usu valgusel põleda oma südames, kuni see muutub tõrvikuks. Ärge sulgege oma 

südant, sest siis saate ka teiegi rikkaks kurjategijaks. Mõistke, et te peate minust tunnistama ja minust 

rääkima. Aga kui te seda ei tee, siis annavad kivid minust tunnistust. 

34 Ma olen võim ja õiglus, kuid ärge oodake, kuni ma teile need õppetunnid valu või vallandunud 

loodusjõudude abil annan. Loodan, et minu Jumalik sära ümbritseb teid ja minu armastus õnnistab teid 

igavesti. 

35 Minu Jumalik Vaim tuleb teie juurde, et leevendada teie kannatusi. Sest teid on teie teel väga palju 

proovile pandud. Alandlikkuse Meister tuleb alla, et tuua teile oma õpetust ja lohutust. 

36 Aeg-ajalt kutsun teid üles andma aru, et te ei täida Minu Seadust. Sest ma andsin selle teile juba 

ammu ja märgistasin sellega teile täiusliku tee. 

37 Teil ei ole enam kohane Minu õpetust oma südamesse peita. Õppige Mind nägema ja tundma, et te 

ei satuks eksitusse. 

38 Ma olen teinud teid lõpmatu hiilguse omanikeks, kuid te ei oska neid oma kaasinimestega jagada. 

39 On olnud vaja korduvalt korrata seda õppetundi, mida olen teile andnud alates 1866. aastast, et see 

oleks teile meelde jäänud. Selle kaudu teate, et ma ei tee teid kunagi tagasi. Ma aitan teid armastusega, et 

panna teid õigele teele. Ma olen teiega rääkinud teie keeles kõige lihtsamalt, et teha ennast arusaadavaks ja 

et te saaksite mõista Minu Sõna. 

40 Ma näen, et te olete poolel teel peatunud ja et teie edasiminek ülespoole on kasin. Aga pöörduge ja 

vaadake maailma, mis valab pisaraid, uskmatuid, kes pilkavad Minu Sõna. Vaata ka seda, kes januneb 



U 209 

13 

armastuse ja valguse järele. Aga teie, jüngrid, ei saa väita, et te ei ole teadmatud, et te ei ole haiged, et te ei 

ole abivajajad ega nõrgad. Sest see tähendaks, et te eitaksite kõike, mis ma teile olen andnud. Seepärast 

peate meeles pidama, et Minu sõnad: "Oo, te vähese usuga inimesed!" 

41 On vaid mõned südamed, mis on suutnud end üles tõsta ja kuulda Minu Sõna, kus see on. Ja paljud 

on need, kes selle asemel, et tõsta oma hinged Minu juurde, tulevad vaid selleks, et näidata Mulle oma 

maist elu koos selle viletsuse ja raskustega. See on teie nõrkuse ja rahva ühtsuse puudumise põhjus. Millal 

te unustate end ja küsite Minult maailma eest? 

42 Emad nutavad, sest lapsed ei järgi nende nõuandeid. Lootusetu linn näitab mulle oma eksistentsi 

sünge olemist. Abikaasa näitab mulle oma partneri poolt valesti mõistetud südant. Kuid te kõik unustate, et 

see on tee, mis viib tõotatud maale: see on ohvrite tee. "Minu õõnes käes on igaühe saatus." 

43 Olge pühendunud, ja kui te kannatate väga, olen ma teiega. 

44 Ärge suurendage oma valu, kui otsustate oma standardite järgi selle üle, mida ainult mina saan 

hinnata. 

45 Pea meeles, et ma armastan sind. Ma ei ole ükskõikne teie kannatuste suhtes ja mõistan teid 

tõeliselt. Näete, te olete mulle nii lähedal, kuid teete ikkagi nii palju üleastumisi. Aga ma annan sulle 

andeks. 

46 Mõned, kes seisavad silmitsi oma katsumuste raskusega, kahtlevad minu kohalolus, lahkuvad 

õigelt teelt ja pöörduvad selle poole, mille nad maha jätsid ─ lootuses leida uuesti see, mida nad arvavad, 

et on kaotanud. Aga nad pöörduvad taas kord minu Töö poole, kui näevad oma käsi tühjaks ja oma vaimu 

jõuetuks suurte ülemaailmsete kannatuste, katkude ja surmade ees, mis koputavad rahvaste ustele ja 

ähvardavad ka teid. Sest neid vaevab uue sõja eelaimus. 

47 Ärge olge nagu need uskmatud, kes nõuavad Minult tõendeid, et uskuda Minu olemasolusse, kes 

ütlevad Mulle: "Tee sõjale kohe lõpp, jagage leiba kõigile laudadele, ja ma usun Sinusse." 

48 Ma ütlen teile veel kord, et teil on jäänud vaid kolm aastat, kuni see teile suunatud kuulutus lõpeb, 

ja et te peate seda lühikest aega kasutama selleks, et kutsuda maailm koos oma kirikute ja sektidega 

valguse ja spirituaalsuse teele, kus kõik saavad vaimust vaimuni kontakti astuda. 

49 See juhtub siis, kui fanatism ja ebajumalateenistus hävitatakse rahvaste südamest. 

50 Te olete siis nagu meremehed tormavas meres, usaldades oma päästepaati. 

51 Ma saadan kutse ka kõigile neile, kes kuuluvad Iisraeli suguharudesse ja on laiali ja laiali, et ka 

nemad saaksid täita oma missiooni. Siis kuuleb inimkond minu häält ja näeb säravat koiduvalgust, mis 

valgustab kõiki maa elanikke. 

52 Ärge harjutage Minu Sõnaga ja kui te seda kuulete, ärge pöörake tähelepanu vahendile, mille 

kaudu Ma seda teile edastan. Läbistage see ja mõistke selle tähendust, et teie teadmiste omandamine oleks 

täielik. 

53 Tähendus on jumaliku väljendus. 

54 See, mida te nüüd kuulete ja näete, ei ole tavaline liturgia ega riitus, mis avaldab teie meeltele 

muljet. Sest selle ilmutuse pidulikkus on teie hinges. 

55 Nendel hetkedel ei ole te selle kohtumispaiga nelja seina sees. Pigem olen oodanud teie vaimset 

tõusu, et te saaksite tõelises sisemises jumalateenistuses suhelda minu Jumalikkusega. Ma olen lubanud 

teil ehitada neid kohtumispaiku, et te leiaksite neis pühendumist, vaikust ja oma mõtete kogunemist, 

meelitades seeläbi ligi minu jumalikku kiirgust. Kuid need neli seina ei ole minu tempel. Need 

kogunemiskohad on teie kogunemiskohad. Sest tõeline tempel, minu pühamu, on teie südames. 

56 Te küsite Minult, kas need kohtumispaigad kaovad pärast 1950. aastat, ja Ma vastan teile: Ei, te ei 

tea, kui kaua ma teile neid kohti annan. Sest seni, kuni inimestel ei ole teadmisi Minu Töö kohta, ei ole 

kõrgust ja püsivust Minu Seaduses, ei saa te ilma nendeta hakkama. 

Pärast minu lahkumist kogunete päeval, mis on pühendatud puhkamisele, mitte traditsiooniks või 

mälestuseks, vaid selleks, et mäletada ja tõlgendada minu ja vaimse maailma Sõna. Et te annaksite 

üksteisele tõelisi tunnistusi Minu imetegudest oma teedel; et te jääksite ühtseks armastuses Minu vastu ja 

pakuksite Mulle meeldivat kummardust ning et teie südamed ei muutuksid külmaks ega väsiks, 

fanaatiliseks ega materialistlikuks. 
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57 Te ei tea, kui kauaks ma need kohtumispaigad teile jätan. Sest pärast 1950. aastat asutatakse 

jätkuvalt uusi ─ mitte selleks, et neis kõlaks Minu Sõna häälekandja kaudu, ega selleks, et vaimne maailm 

saaks rajatud ─ sest need ajad on siis möödas ─, vaid selleks, et neis edastataks Minu Sõna ja Minu õpetus 

puhtalt ja võltsimata, nii nagu Ma olen need teile andnud. Selles rahu atmosfääris on minu, Maarja, Eelija 

ja Vaimse Maailma kohalolek. Seal saavad haiged terveks, pimedad avavad silmad valguse ees, 

maailmakodanikud tunnevad austust, patused teevad meeleparandust ja kõik saavad seda, mida nad 

vajavad, et kristallselge vesi, hea vili ja hea seeme saaks levida. 

58 Te ei tea, kas praeguses kehastuses saate teada minu jumalikkuse tõelist templit. Kuid teie 

ülesanne on valmistada teed ette. Kui te ei jõua eesmärgini, siis jätke vähemalt tee valmis oma lastele või 

nii, et nende lapsed saaksid siseneda minu Jumalikkuse templisse. Siis mõistate, et minu kohalolek ei ole 

ainult nendes kogunemiskohtades, et teie hing ei pea neis ainult kummardama. Te mõistate, et 

Jumalikkuse tempel on universum, teie süda on altar, teie usk on lambipuu ja ohvriand. 

Ka loodu on tempel, isegi tolm, millele teie jalad astuvad. Mäed on altarid, mis tõusevad Minu juurde. 

Orud oma mattide ja lilledega toovad Mulle oma ohvri. Kuninglik Täht, kõik tähed ja planeedid on 

maailmad, mis avaldavad Mulle oma armastuse austust, ja kõikjal, kuhu te lähete või kuhu te vaatate, on 

minu Jumalik Vaim kui Isa. Teadke siis, et te elate igavesti templis. 

59 Igaühel on oma sisemuses tempel ja ka teie kodu on pühamu, sest seal elab inimperekond, mis on 

nagu vaimne perekond. Seal perekonna rinnal on minu parim tempel. 

60 Kuid täna näen ma, et tõelist valgust ei mõista need, kes kõnnivad kaugel teest. Ma näen, et ainus 

koht, kus nad Minu juurde tõusevad, on materiaalne kirik. 

61 Ma näen inimkonna kaost, inimeste ja jumalike seaduste eiramist. Minu õpetamine on selles ajas 

peidetud ja seda on peetud millekski, mis kuulub minevikku. Seepärast ebaõnnestuvad inimesed, 

institutsioonid jagavad ja pilkavad kõige pühamat. Nii on minu arvates inimesed: nad tõrjuvad üksteist, 

hävitavad üksteist, tapavad üksteist, ajavad segamini hinge ja keha, jumalikku ja inimlikku ning valgust ja 

pimedust. 

62 Sel segaduse ja kurjuse ajal olen valinud vääriti mõistetud ja alahinnatud rahva: Mehhiko rahva, et 

kutsuda neid ja teistes rahvastes elavaid väljavalituid, et koguda nad Minu ümber, siluda neid Minu Sõna 

tikkudega, anda neile ülesandeid ja saata nad siis valmis ja täis armastust Minu Töö saadikuteks üle kogu 

maailma. 

63 See on vastutus, mis lasub paljudel, kes kuulevad minu jumalikku sõna. 

64 Ma puhastan oma inimesi ja kõrvaldan nende puudused. Kuid see puhastamine ei toimu mitte 

ainult teie vaimses tegevuses, vaid see mõjutab ka teie kodusid. Ma olen ilmunud nagu keeristorm ja selle 

jõud paneb kõik halvad viljad maha kukkuma, nii et vaimse puu ja inimpuu lehestikusse jäävad ainult head 

viljad. Sest läheneb katsumuste aeg, mil inimesed hakkavad teid küsitlema. 

65 Minu tööd nähakse uue sektsioonina. Inimesed hakkavad teid küsitlema teie eraelu, kodu, töö, 

kõigi teie kohustuste puhul, ja siis, kui te ei ole valmis andma tunnistust Minu kohta, kui te ei kinnita Minu 

Sõna oma tegudega, siis olete nagu need silmakirjalikud variserid, kes varjasid oma südame mädanikku 

oma laitmatu mantli alla. 

66 Teie Issanda kohus toimub minu siinviibimise viimasel aastal, ennekõike, minu lahkumise päeva 

tunnetavad kõik ja seda näevad kõik silmad ─ nii patuse kui ka patuta inimese silmad. Ma valmistan kõiki 

ette, et te saaksite olla minu Sõna ─ Püha Vaimu poolt teile sel ajal toodud Sõna ─ tõelised kandjad. 

67 Hoidke rahu ja meelerahu, sest te olete sisenenud lahingu aega, millest ma teile juba ammu teada 

andsin. See lahing toimub teie endi vahel. Selles võtate üles samad relvad. Need, kes mõistavad Mind ja 

armastavad Mind, võtavad oma relvad Minu asja eest. Need, kes ei ole Mind mõistnud, kasutavad neid 

omaenda huvides. Kuid lõpuks võidab tõde. 

Mõni aeg tagasi ütlesin teile: Tuletage meelde teise ajastu tähendamissõna: "Las nisu ja umbrohi 

kasvavad koos ja lõikame alles siis, kui mõlemad on küpsed, et saaksime nisu eraldada ja siis umbrohi 

tulle visata." Mina, hea viljapidaja, olen pannud oma Sõna nisu koos patu umbrohtudega teie südames 

kasvama. Kuid nüüd on tulnud aeg niita minu õigluse sirbiga, et minu tööliste südamesse ja nende kodude 

põue jääks ainult tõe ja armastuse seeme. 

68 Te ei lähe minu õpetuse põhja ja seepärast võtavad katsumused teid üllatuslikult. Seepärast olete te 

lõhestunud ja ei mõista üksteist, sest kui Minu Sõna kinnitati, ei olnud te selleks valmis. Ma valmistan teid 
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siiski ette, et te oleksite rahulikud ja rahulikud ning laseksite keeristormil kõik halvad viljad maha rebida. 

Sest kõik, mis ei anna elu, vilja ega varju, läheb kaduma. 

Tormituule jõu all kukuvad paljud puud, paljud töölised pöörduvad Minule selja taha, paljud 

kirikujuhid tagastavad Minule neile usaldatud ülesande. Aga minu tahe paneb teid õigeks. 

69 Tuleb aeg, mil kõik need, kes on Mulle selja pööranud, ärkavad üles ja pöörduvad kahetsevalt 

tagasi, öeldes Mulle: "Meister, kui puhas on Sinu töö." 

70 See, mis toimub täna selle rahva seas, toimub kõigis maailma rahvastes. Ma olen ilmunud kõigile 

oma õigluse mõõgaga, mitte ainult selles maailmas, vaid ka vaimumaailmas ja igas kohas, kus elab 

ebatäiuslik hing, et seda valgustada, puhastada ja täiustada. Sama, kes praegu teiega räägib, rääkis teiega 

ka Teisel ajastul. Kõigist rahvahulkadest, kes Mind Galileas kuulsid, valisin Ma ainult kaksteist ja nende 

kaudu levitasin Ma oma õpetust kaugele ja laiali kogu maailmas. 

Sel ajal tundus Jeesuse sõna paljudele fantaasiakujutelmana. Ka tänapäeval ei ole puudus neist, kes 

arvavad sama tõe vaimu kohta. Aga taevas ja maa kaovad varem, kui minu sõna ei täitu. 

71 Kes võiks teid taga kiusata või süüdistada teid kurjategijatena või laimata, kui te järgite minu 

õpetust? Aga te õpetate ainult seda, mida mina olen teile õpetanud: Armastus, sisemine kummardamine, 

teadmine Minu Jumalikkuse tõelisest templist. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 210 
1 Ma tulen, et vabastada teid piinadest, millesse teie materialism on teid sukeldanud, ja toon teile 

lambi, millega saate oma teed valgustada. 

2 Te olete kolmanda ajastu inimesed ─ need, kes tõesti tunnevad oma elu põhjust, ja ma aitan teil 

selle teadmise omandada minu ilmutuste abil. 

3 Te olete selle Uue Ajastu rahvas, kus minu Kuningriik otsib teie südames ülesehitamist; kus te 

teete headuse oma vaimseks ideaaliks ja õpite, et parim palve on teie tegude palve. 

4 Armastus ja tõde kuuluvad vaimu hingele, tarkus pärineb temast, sest ta on loodud armastama ja 

tundma oma Isa.  

5 Mina, Meister, raputan teid oma vaimse mineviku mälestustega, mida teie süda ei tunne, sest need 

kuuluvad teie vaimsele hingele, kui ta elas oma tõelist elu, kui teie maailm oli teine ja te ei elanud veel 

selles kehas, mis teil praegu on, mis on hingele proovikivi, põrgukivi ja õppetund. 

6 Ma toon teile meeldetuletusi teie füüsilisuse loori taha peidetud Vaimse Elu kohta, et öelda teile, et 

see elu ootab teid taas, et te saaksite seda pärast oma palverännakut, kogemust ja arengut täiel rinnal 

nautida. 

7 Kui olete tagasi igavikulises kodus ja tunnete seal elamise õndsust, ei väsi te õnnistamast seda 

pisarate maailma, kuhu tulite, et õppida hindama õndsust, rahu, valgust. 

8 Minu tagasituleku ─ nüüd vaimus ─ eesmärk on tuletada teile meelde Seaduse teed, mis ühendab 

teid Absoluudiga, mis paneb teid sisenema universaalsesse harmooniasse. Siis, kui te moodustate osa 

sellest jumalikust harmooniast, kui te siis toidate end minu tarkuse leivaga, siis te tunnete tõeliselt, kes te 

olete. 

9 Mis maailmas võiks sind nutma panna, kui sa oled inimelu viletsusest kõrgemal? Ei kannatused 

ega raskused, ei moraalsed katsumused ega loodusjõud ─ miski ei suuda teid võita ega heidutada, kui olete 

saavutanud tõelise vaimsuse. 

10 Teie kannatused on teiste inimeste pärast, teie mured on kõigi inimeste päästmiseks, ja iga kord, 

kui te näete ühe inimese päästmist, tunnete, kuidas Isa valgus valgustab teie sisemust, ja te õnnistate 

päeva, kui olete astunud esimese sammu sellel teel. 

11 Minu Sõna on vaimne tee, mida te peate käima kõigi oma meelte, kogu oma mõistuse ja kogu oma 

armastusega, kui tahate teada, kust te olete tulnud ja kuhu te lähete. 

12 Keegi ei tea veel iseennast. Kui te ei tunne isegi oma keha, siis kuidas te tunnete oma hinge? Kuid 

te tunnete ennast ära selles ulatuses, milles te rakendate minu jumalikke õpetusi. 

13 Ma õpetan teid Sõna kaudu, sest see sisaldab kõike, sest see pärineb Minult, kes olen "Sõna". 

Õppige rääkima vaimulikust nii, et iga sõna, mida te teistele räägite, läheb teie südamest teie venna 

südamesse, nagu oleks see pärl, hindamatu väärtusega kalliskivi. 

14 Õppige rääkima hingedega, õpetage neid kuulma oma südametunnistuse häält, tehke nende meeled 

tundlikuks minu õpetuste kaudu. 

15 Vaadake, kuidas kõik minu laused viivad teed, mis näitab teed. Kuigi praegu vaatate neid veel 

pealiskaudselt, siis homme, kui saate siseneda kõrgemale tasandile, avastate minu sõnades vaid põhilise. 

16 Ma ei tule teie juurde, inimesed. Kui ma ütlen teile, et olen tulnud teie juurde, siis on see mõeldud 

sümboolselt. Sest Minu kuulutus toimub inspiratsiooni kaudu, mis muutub nende häälekandjate mõtetes 

mõteteks. Kuna ma tean, et hetkel, mil te neid sõnumeid kuulete, ei saa te neist aru ega mäleta neid isegi, 

siis olen käskinud, et te kirjutaksite Minu sõnad üles, et homme saaksite järk-järgult aru sellest, mida te 

praegu ei mõista. 

17 Minu ilmutus ei ole praegu välimuselt väga muljetavaldav, sest selle hiilgus on vaimne. Kuid te 

tunnete ikkagi seda hiilgust, millega ma olen teie juurde tulnud, ja te näete, kuidas see õpetus teostab 

inimkonna päästmise imet läbi spirituaalsuse. 

18 Vaimne tempel, mida Issanda lapsed armastusega ehitavad, toetub paljudele sammastele. Igaüks 

neist saab olema üks neist, kes jääb püsima minu seaduse teele. 

19 Te ei usu, et see on võimalik? See on sellepärast, et teil ei ole veel usku endasse. Mul on aga usk 

kõigesse, mul on seda alati olnud, ja seepärast olen teile aja jooksul usaldanud uusi ja üha suuremaid 

ilmutusi. Tõesti, ma ütlen teile, see päev ei ole kaugel, mil te annate oma kaasinimestele sügava tarkuse 
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õpetusi ─ kuid mitte selle sõna kaudu, mida inimene õpib, vaid selle kaudu, mis pärineb vaimu allikast, 

kui ta on ühenduses Jumaliku Meistriga. 

20 Miks ei peaks olema võimalik, et viljatust südamest võrsuvad head tunded? Miks ei peaks olema 

võimalik, et armuvesi voolab patustanud inimese südamest, et kustutada kannatajate janu? 

21 Te ei ole lihtsalt meeled, mis täna mõtlevad ja homme lakkavad olemast. Te ei ole lihtsalt liha, mis 

elab täna ja lakkab varsti olemast. Minu jaoks olete te üle kõigi igaveste hingede, Jumala lapsed, ja 

seepärast näitan teile teed, mis teile tõeliselt vastab. 

22 Ma ei taha jätta teile midagi, mille olen loodusesse paigutanud oma laste säilitamiseks, tervise, 

elatise, heaolu ja rõõmu pakkumiseks. Vastupidi, ma ütlen teile: nii nagu ma pakun teile vaimu leiba ja 

kutsun teid üles hingama sisse jumalikku olemust ja täitma end vaimsetega, nii ei tohi te valesti hinnata 

ega kõrvale kalduda kõigest, mida loodus teile annab. Sest sel viisil saavutate harmoonia, tervise, jõu ja 

seega eluseaduste hea täitmise. 

23 Te teate, et ma olen teie juht, inimesed. Aga öelge mulle: Kui ma olen teie juht ─ kas te juba 

tunnete mind oma südames, kas te juba kuuletute mulle, kas te juba kuuletute minu käskudele ja 

seadustele? Kui Ma olen teie juht ─ millisel määral te Minule kuuletute? 

24 Südametunnistuse hääl vastab teie seest ja ütleb mulle, et teie valmisolek ohverdada ei ole 

absoluutne, et teie kuulekus ei ole pidev. 

25 Ärge unustage hetkekski seda, mida ma ütlen teile oma Sõnas: kes minu seadusi järgib, kogeb 

minu rahu. Seepärast ei tunne need, kes tunnevad minu sõna, end üksildase ega kurvana. Sest sõnad 

"õnnetus", "hukkamõist" ja "surm" ei kummitama neid nagu ähvardus või nagu vari nende hingerahu 

kohal. Nad soovivad teada tõde, elada valguses, saavutada tervist, rahu ja tarkust igavesti. 

26 Need, kes tulevad Minu juurde Minu õpetuse teel, teavad, et nad ei saa eksida, sest jumalikku 

valgust juhib neid. See on see valgus, mis annab neile kindluse oma eesmärgi ja elu tõelise tähenduse 

kohta. 

27 Minu tee on headuse tee, jüngrid. Käige sellel samm-sammult ja külvake seda heade tegude, heade 

mõtete ja heade sõnadega. Kuid ärge kunagi loendage oma häid tegusid, vastupidi, ma soovitan teil oma 

halbu tegusid, sõnu ja mõtteid kõige täpsemalt kirja panna, et te teeksite üha vähem vigu. 

28 Jäta hea seeme, mille sa oled koristanud, mulle ja võta halb seeme. Uurige seda, et te saaksite teada 

oma nõrkuse põhjuse. Jälgige, et see ei seguneks hea viljaga ja rikuks seda. 

29 Ainult headus võib anda rahu, rõõmu, tervist, mõistmist. Seepärast on see, kes on täis armastust, 

vaimus suur. 

30 Seda õpetasin teile, kui ma elasin teiega koos maa peal, ja seda tuletan teile ka täna meelde. Nii 

nagu ma Jeesuses tervendasin haigeid, puudutades neid oma käega, nii puudutan ma neid ka praegu, et 

taastada nende tervis ja lasta neil taas kord osa saada elu imest. 

31 Täna ei ole mul materiaalset kätt, et puudutada teie haiget keha, sest ma tulen vaimus. Kuid vaim 

võib teid ka oma armastusega puudutada ja panna teid oma kohalolekut tundma. 

32 Tolle aja pimedad mehed ─ hingepimedad ─ valasid Meistri verd ja läbistasid käed, mis 

tervendasid puudutusega, mis silitasid ja õnnistasid; kuid nad ei suutnud minu vaimu hävitada ega kinni 

püüda ega kinni panna. Ta tõusis üle inimeste viletsuse ja lubas tulla uuesti. Sest sel ajal ei tunnustatud 

teda ega mõistetud tema sõna kui ülimat tõde. 

33 Siin ma olen, et täita oma lubadust ja ma ootan, et inimkond mind ära tunneks. 

34 Aga kui ma peaksin sinult küsima: Mis sai sellest õnnistatud kehast, milles Kristus elas? Kas sa 

võiksid mulle vastata? Ma pean teile ise ütlema, et see keha, mis oli Jumaliku Armastuse tööriist, anti 

pärast seda, kui ta oli oma töö lõpetanud, kui tema huuled ja ka silmad olid igaveseks sulgunud, maa peale, 

et see lõpetaks oma ülesande inimkehana. Aga kui maa oli teda oma emakasse vastu võtnud, siis selle keha 

osad, mille rakud olid läbitud ainult armastusest, hajutati üle kogu lõpmatuse, et seejärel laskuda 

elustavaks vihmaks just nende inimeste peale, kes olid keeldunud elust, mille Päästja neile tõi. 

Kui te arvate, et Jumal ise sai inimeseks, et elada koos teiega, siis kujutate te ekslikult ette, et Isa 

armastab teid nii väga, ja siis arvate ka, et olete Issanda meistriteos. Aga tõesti, ma ütlen teile, et ei ole 

ühtegi Isa tööd, mis ei oleks meisterlik, ja pealegi peate te teadma, et on hingi, kelle täiuslikkust, ilu ja 

majesteetlikkust te isegi ei suuda ette kujutada. 
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35 Teie taga on suuremad teod kui need, mida te siin tunnete, ja ka teie vendade ja õdede teod, mis on 

kõrgemad kui inimeste teod. 

36 Miks uskuda, et inimene on suurim asi, mis tänapäeval Issanda tegude seas eksisteerib? Te olete 

vaid väikesed olendid, kes läbivad pika tee tõelise suuruse poole püüdlemisel. 

37 Te olete suurepärane ja täiuslik, kuivõrd te olete minu töö. Aga mis puutub teie töödesse, siis olete 

ikka veel väga väike ja ebatäiuslik. Seepärast ilmutan Ma end Meistrina teie seas, et anda teile uusi 

ilmutusi, mis viivad teid headuse, teadmiste ja armastuse tippu ning ühendavad teid harmooniliselt 

kõigega, mis on täiuslik. 

38 Kuidas saab teie maailmas olla täiuslikkus, kui seal on valu, kui seal on abivajajad, tigedad, 

haavatud, rõhutud, kui seal on ülbed, isekad ja isegi mõrtsukad? 

39 Õndsus on kõrgete kodude privileeg; kuid teie maailmas ei näe ma veel õndsust. 

40 Täna jätan teile selle sõnaga oma uue sõnumi, et te saaksite tõusta uude ellu. 

41 Looge oma rahu, looge oma õndsuse maailm, kasutades selleks minu õpetuste tõhusust. 

42 Te olete palju vaeva näinud, et saada mugavusi, rõõme ja edu. Kuid teie eesmärgid on sageli 

seotud isekuse, halva enesehaletsuse ja võimuhimuga. Õnne või rahu asemel lõikate te valu, sõda ja 

hävingut. See on see, mida te täna lõikate. 

43 Kuidas peaksid teie teosed maa peal olema täiuslikud, kui ma näen, et te olete vaenujalal 

looduslike elementidega, mis on need, millel te elate? 

44 Minu õpetus ei taha teid takistada looduslike elementide ja jõudude kasutamisel, vaid see tähendab 

ja õpetab teid kasutama neid heal eesmärgil. 

45 Loodusjõud võivad teie käes muutuda sõpradest ja vendadest kohtunikeks, kes teid karmilt 

karistavad. 

46 Oli juba ammu aeg, et inimesed lõikaksid kogemuste vilju, nii et nad enam loodusjõududele vastu 

ei astuks. Sest nad ei suuda neid kogu oma teadusega peatada. 

47 Oo inimkond ─ alati kaugel Minust! Hoolimata sinu unustusest, ei lahku mu mälestus sinust, mu 

verest läbi imbunud maailm: Ma toon sulle oma armastuse uuesti. 

48 Kas mäletate minu eeskujulikke tegusid Teisel ajastul? ─ Nii kuulda: 

49 Ma olin ühe küla ees, kui ühe võimsa mehe saadik tuli Minu juurde ja ütles: "Issand, kui kaua ma 

pidin minema, et jõuda Sinuni!". Ma ütlesin talle: "Õnnis on see, kes otsib Mind, sest ta leiab Mind alati." 

50 "Kelle ees sa seisad?" ─ küsisin temalt. "Tema ees, kes ravib oma väega kõik hädad. Kas sa oled 

Jumala Poeg?" Siis ma vastasin talle: "Mina olen algus ja lõpp, mina olen ülestõusmine ja elu, mina olen 

see, kes tuli taevast alla maa peale, et teid päästa. Kas te näete neid inimesi, kes järgivad Mind läbi maade, 

provintside ja külade? Samamoodi järgite te homme Mind, võttes maha oma uhke mantli ja segunedes 

tavaliste inimeste ja vaeste hulka. Tõesti, ma ütlen teile, et te olete tulnud kutsuma mind oma Issanda 

nimel, kes soovib, et ma teda tema pidalitõvest terveks raviksin. Kas pole nii?" See inimene oli mõjutatud 

ja tundis, et teda tabab hirm. Aga ma ütlesin talle: "Ära karda, ma olen rääkinud ainult tõtt, sest selleks ma 

tulin maailma." 

51 Siis ütles see sulane mulle: "Issand, kui sa juba tead, siis tule minu Issanda majja, kes sind kutsub." 

52 "Oo mees," ütlesin ma talle, "ütle oma Issandale, et mulle piisab sellest, et ta on minusse uskunud. 

Sest kui sa koju jõuad, on ta juba puhas." 

53 See mees eemaldus ja peagi tunnistasid tema silmad rõõmust säravalt Jeesuse sõna. Siis tuli 

Matteus Minu juurde ja ütles Mulle: "Meister, üks naine küsib Sind." "Ma juba tean," vastasin talle, "see 

on Maarja Magdaleena, kes otsib Mind, et Ma vabastaksin ta vaimude mõjudest, mis on teda riivanud." Ta 

ütles: "See on Maarja Magdaleena, kes otsib Mind, et Ma vabastaksin ta vaimude mõjudest, mis on teda 

riivanud." Õpilane oli üllatunud, et ma teadsin kõike. 

54 Olin teel külla, kui nägin Maarja tulevat Minu juurde. "Oo, armastatud Poeg, ma tean, et suu on 

teatanud su peatsest lahkumisest, ja kuigi mu süda juba teadis seda, pean ma sulle vähemalt ütlema, et ma 

kannatan tohutult inimkonna pärast." "Jah, nii on kirjutatud," vastasin talle, "ja nii peabki see toimuma. 

Minu ohvrisurm on vajalik; seeme peab surema maa sees, et see saaks vilja kanda ja paljuneda. Sinu Poja 

veri, mis, kui see valatakse, põhjustab sinu südamele väga suurt valu, on nagu elujõgi inimestele, kelle ma 

jätan maha sinu lastena. Minu surm on elu, ja mitte hetkekski ei lahku me sinust ja minust." 
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55 "Ma lähen nüüd Laatsaruse majja, sest ta vajub varsti hauda. Aga ma toon ta sealt tagasi, et minu 

Isa nimi saaks ülistatud." 

56 "Mine sina ka sinna, et su kohalolek neid naisi lohutaks. Sest nende valu on varsti suur ja teie 

armastuses leiavad nad väga magusat lohutust." 

57 Ma pöördusin tagasi, et taasühineda oma jüngritega. See oli juba Minu viimased päevad nende 

seas. Ma andsin neile seda mõista, et nad ei oleks sellest üllatunud. Peetrus nuttis ja võttis vaikselt vastu 

Minu juhised. John surus mu käed oma käte vahele, kui talle teatati, et ta jääb minu ema juurde, et nad 

mõlemad saaksid üksteist proovitundidel lohutada. 

58 Thaddeus kannatas juba mõtte all, et ta on Meistrist lahus, kuid mina olin veel nende seas. See hetk 

oli õrn ja valus, rohkem kui huuled rääkisid hingedest. Kuid Mina olin "Sõna" ja Minu Sõna pidi 

leevendama tohutut valu, mis oli kogunenud nendesse südamesse. 

59 Ma rääkisin kui Isa lastele, kui vend vendadele, kui Õpetaja jüngritele: "Oo, jüngrid, te olete koos 

Minuga janunevate palverändurite vett joonud, te olete kannatanud pikkade teede raskusi Minu sõnade ja 

Minu tegude järele ihaldades. Tõesti, ma ütlen teile, et kuigi ma lahkun teie silmist, ei jäta ma teid maha. 

Kui te tahate kanda Mind oma südames, siis andke end minu surma, et ma saaksin elada teie sees ja 

rääkida teie suu kaudu." 

60 "Jüngrid, kuulake Mind kuni viimaste Minu sõnadeni." Siis tuli Minu juurde üks suurepäraselt 

riietatud naine. See oli Magdaleena, kes oli pikka aega otsinud Mind, et leida Minu silmadest valgus, mis 

võiks teda päästa. Unenägudes oli ta näinud Naatsaretlast, kes vabastas ta oma ebapuhtast koormast. Ta 

tuli Minu juurde oma valguse ja pääste järele nälgiva hinge ajendatuna. 

61 Ta langes Minu ees maha, kõigi kohalolijate hämmastuseks, ja kui nad ootasid, et Ma pöörduksin 

temast eemale või vähemalt ütleksin talle mõne etteheitva sõna, ütlesin Ma talle: "Miks sa nutad? ─ Sa 

nutad valust ja rõõmust. Aga ma annan teile palju andeks, sest te olete palju pattu teinud." 

62 Sel hetkel langesid kõik ahelad, mis teda maailma külge sidusid, ja kui ta oli vaba, järgis ta minu 

juhatust nagu kõige truuma mu jüngrite seas. 

63 See naine, kes oli olnud oma kodu häbiks ja häbiplekk ning meeste elu hävitaja, muutus 

andestussõnaga Meistri kõige alandlikumaks teenijaks ja hiljem Maarja armastavaks toeks, kui nende 

mõlema jaoks saabus kurbuse tund. 

64 Mina, kes ma kuulen hingede häält, kuulsin, kuidas see naine küsis Minult: "Issand, kas on 

võimalik, et ma olen kogu oma pattude juures väärt, et olla Sinu juures sel viimsel tunnil, mida Sa 

kuulutad? Kas on võimalik, et ma teenin Sind tõeliselt?" ─ "Oo naine," vastasin talle, "tõuse üles, sest sa 

oled nüüd puhas. Katke end alandlikkuse mantliga ja pöörduge tagasi enda juurde. Otsige üles Maarja ja 

järgige teda." 

65 Pärast seda, kui ma nägin kõigile nägudele kirjutatud üllatust, ütlen ma: "Ma olen maailma valgus, 

kes on tulnud valgustama pimeduses eksinud inimeste teed. Mina olen Vabastaja, kes murrab vangide 

ahelad. Te olete näinud seda, mida te veel ei näinud, ja nüüd olete seda näinud. Aga see hetk ei ole enam 

kaugel, kui te kõik tunnete, kuidas minu elu vibreerib teie olemuses." 

66 Ma lahkusin sellest mõisast, millele järgnesid mu jüngrid. Kuid ma peatusin ühe puu varjus ja 

ütlesin neile: "See hetk läheneb, kuid te saate veel nautida minu sõna vilja. Te jääte kindlasti maha nagu 

lambad huntide keskel, kuid teid ei võitu, sest minu mantel katab teid. Vaata, kui suured on rahvahulgad; 

sa toidad neid, nagu ma tegin kõrbes, ja sa paljundad leiba, nagu ma sulle näitasin." 

67 Nii kõnelesin Ma teile Jeesuse kaudu, hellitades iga Minu jüngrit, samal ajal kui nende silmad 

valasid pisaraid ja nad väljendasid Mulle oma südames hellust täis tundeid ning andsid Mulle lugematuid 

lubadusi, et nad järgivad Mind. 

68 Täna ei meenuta ma teile viimaseid kolme päeva, mis ma siin maa peal veetsin. See juhtub veel 

ühel korral, õnnistatud inimesed, kui Ma räägin teile viimasest õhtusöögist, Minu viimasest viibimisest 

Getsemani aias, kuhu Ma tõmbusin tagasi palvetama, ja lõpuks räägin teile Minu ohvrisurmast. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 211 
1 Minu tarkuse ja armastuse muudan inimsõnaks, et see jõuaks teie südamesse. 

2 Ma tulen teie juurde, inimesed, et te saaksite elada lühikest aega minu Sõna vaimse sära all, et te 

saaksite elada mõne hetke vaimse elu kuningriigis. 

3 Võtke ja sööge minu sõna leiba, mis on vägi ja elu, et te ei peaks katsumustes minestama. 

4 Mõned minu uued jüngrid kogevad oma Golgatat, kus nad täidavad oma missiooni maa peal. Kuid 

sellele tippu jõuavad ainult need, kes on täis vaimu, kõrgust ja armastust. 

5 Puhake esialgu ja kuulake minu sõna. Tugevdage end, sest homme võtate oma risti üles. Aga ärge 

kartke, inimesed, sest see, kes võtab selle risti, teeb seda, sest tema süda on ülevoolav armastusest inimeste 

vastu. 

6 Kes hakkab mässama selle vastu, et ta peab seda missiooni täitma, kui kogu tema olemust 

valitsevad lõpmatu heategevus ja suur südamlikkus? 

7 Igaüks, kellel on tugev hing, võtab sel spirituaalsuse ajastul armastusega ristile ja kannab seda 

vabatahtlikult. 

8 See rist on mõeldud suurele vaimule, neile, kes tunnevad end tõelise armastuse tulega läbi 

imbununa. 

9 Tuli põletab praegu seda inimkonda, kuid see ei ole minu oma. Tuli, millega inimvennad nüüd 

üksteist hävitavad, tuleb nende vägivalla, kirgede ja vaenu, nende tohutu ahnuse, kättemaksuhimu ja 

materialismi tulekahjust. 

10 See tuli, milles inimkond hävitatakse, ei ole see, mis tuleb Pühast Vaimust, vaid sellest põrgust, 

mille inimesed on oma pattudega loonud. 

11 Minu jumalik tuli on elu, mis kiirgab valgust kõigile olenditele, mitte hävingut või surma. 

12 Minu tuli on valgus, mis puhastab ja õilistab, mis valgustab ja tugevdab, kuid mitte kunagi tuli, 

mis piinab igavesti või hävitab hingeelu. See on elu, mitte surm. 

13 Kui ma olen teid praegusel ajal kutsunud Mind kuulama, siis pidage meeles, et see oli selleks, et 

pakkuda teile järjekordset võimalust tõusta valguse poole ─ vaimsel ajastul, mis on soodne selle seemne 

õitsemiseks, mille ma olen maailmale toonud. 

14 Ma panen teie hinge oma tarkuse ja armastuse ─ see spirituaalsuse voog, mis on elu, tervis, rõõm 

ja rahu. 

15 Valage inimkonnale Tõe Sõna ─ mitte ainult seda, mida ma teile kirjalikult jätan, vaid ka seda, mis 

pärineb Vaimust. 

16 Ma tahan, et te tõuseksite sel ajal üles. Kui ühed on nagu tähed, mis juhatavad rändajaid maailma 

eri radadel, siis teised on nagu tuletornid, mis saadavad oma valgust üle vallandunud inimlike kirgede 

tormilise mere ja valgustavad hukkunute teed. Ma tahan, et minu õpetus oleks teie huultel, et Jumala Sõna, 

mis on igavese elu leib, leviks üle kogu maa. 

17 Mõistke, et ma olen tulnud seda maailma uuendama, puhastama ja kõike muutma. 

18 Nendel mälestushetkedel panen ma kogu ruumi täituma Minu valgusega; et igaüks, kes on jalgsi, 

peatuks hetkeks Meistri mõtteis ja mõtiskleks; et igaüks, kes sel tunnil sureb, vaataks mind 

hingesilmadega, et ta ei kardaks siit maailmast lahkuda. 

19 Mina olen armastuse külvitaja, teie olete minu põllud. Kes võib kahelda minu väes teha teid 

armastuses viljakaks. 

20 Te ei saa teada, kui rikkaliku seemne ma teile toon. Kui te ei suuda seda täielikult omaks võtta, siis 

hoian seda edasi nende jaoks, kes veel tulevad. Ja kui isegi nad ei saa seda kasutada, siis säilitatakse see 

tulevastele põlvkondadele, kuni ei ole enam põldu, mida harida, ega seemneid, mida külvata. 

21 Mõistke minu sõnumit, et saaksite selle oma teel õitsele panna. Avage oma silmad, et te tajuksite 

tegusid, mida ma iga päev teen. 

22 Kas te näete neid mehi, kes tahavad olla võimsad läbi jõu kasutamise? Väga varsti näete, et nad on 

veendunud oma eksimuses. 

23 Ma tõestan neile, et ainult läbi headuse, mis on armastuse sära, saab olla tõeliselt suur ja võimas. 

24 Aga seni, kuni üks ja teine ei tea, mis on armastus, pean ma jätkama maailma õpetamist. 
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25 "Sõna" valgustab teid, et õpetada teid seda edasi andma neile, kes tulevad pärast teid. Ja ma 

hoolitsen kõigi eest. 

26 Ma olen igavene külvaja. Juba enne seda, kui ma tulin maa peale ja mind nimetati inimeste poolt 

Jeesuseks, olin ma juba Külvaja, mind tundsid juba need, kes olid väljaspool materiaalsust, eksimust või 

teadmatust ─ need, kes elasid vaimsetes piirkondades ja kodudes, mida te veel ei tea ega suuda ette 

kujutada. 

27 Neist, kes mind tundsid, enne kui ma maa peale tulin, saatsin ma teid paljusid, et te annaksite 

maailmas tunnistust minust, et kuulutada Kristuse, Isa armastuse ja Sõna tulekut. Neist mõned olid 

prohvetid, teised pioneerid ja kolmandad apostlid. 

28 See maailm ei ole ainus, kuhu minu sammud on jätnud oma jälje. Kõikjal, kus on olnud vaja 

Lunastajat, olen ma olnud kohal. Kuid ma pean teile ütlema, et teistes maailmades on minu rist ja karikas 

eemaldatud teie vendade ja õdede uuendamise ja armastuse tõttu, samas kui siin, selles maailmas, olen ma 

pärast paljusid sajandeid ikka veel okastega kroonitud, märtrisurma teie puuduste ristil ja joon ikka veel 

karikat sapi ja äädikaga. 

29 Kuna minu armastuse töö hõlmab kogu inimkonna päästmist, ootan teid lõpmatu kannatlikkusega 

ja olen andnud igale inimesele mitte ühe, vaid mitu võimalust tema tõusmiseks ning olen oodanud palju 

ajastuid kõigi nende ärkamist, kes on vajunud sügavasse letargilisse seisundisse. 

30 Olete nüüd ajal, mil saate areneda ülespoole täis valgust ja elu. Ma olen lahti lasknud Elu ja 

Tarkuse Raamatu veel ühe pitseri, et te saaksite teada selle teose veel ühe peatüki. 

31 Ma annan teile õige mõõduga nii palju, kui te suudate vastu võtta, ja ainult seda, mida te suudate 

mõista ja säilitada. 

32 Inimesed arenevad edasi, ja selles ulatuses, milles nende hinge areng ja ülespoole suunatud areng 

edeneb, annan neile oma tarkust suuremas külluses. 

33 Ma tahan, et teie hing oleks nagu kruus, mis on võimeline vastu võtma Isa poolt teie hingele 

määratud hiilgust. Mõistke, et suur valab ainult suurt ja et tähtsusetu ei saa rahuldada suurt. 

34 Teie Isa tahe on, et te oleksite kasulikud loomisplaanis, et te oleksite harmoonilised noodid 

loomiskontserdis. 

35 Ma tean, et see, kes tunneb armastuse sisemist valgustust, võtab vabatahtlikult risti ja kõnnib 

samm-sammult oma Golgata poole, teades, et see tähendab ülendamist ja lähenemist Isale. 

Kui see on vajalik, lasete end ristile lüüa, sest te teate, et selles enesevabastuses, selles loobumises 

tõusete te kuulsusrikkalt surnuist nagu Meister, et tõusta üles vaimu kuningriiki, kus elu on olemas 

täielikus ja täiuslikkuseni. 

36 Inimkond, siin ma olen. Ma olen tulnud, et päästa teid viletsusest. See õrn käsi, mis on puudutanud 

raskesüdamlikke, on olnud minu. See armastav Arst, kes sisenes teie südamesse, et teid tervendada, olen 

mina. 

37 Teie, haiged ja kurvad inimesed, Ma olen olnud teie juures ja te ei suutnud ära tunda, kes teid 

külastas, te ei suutnud näha taevavalgust Minu silmis. Oh, te inimesed, te ei ole mõistnud iga Minu poolt 

teie eest valatud veretilga tähendust ja tähtsust! Te ei ole õnnelikud, sest te ei tahtnud oma põlde kasta 

selle armsa veega, mida ma teile andsin. 

38 Tulge siia kuulama kontserti, mille helid räägivad teie hingele täiuslikust armastusest ja lõputust 

harmooniast. 

39 Lase jumalikul valgusel siseneda oma südamesse, nagu see valgustas minu viimast palveööd 

Getsemani aias. 

40 Kas sa mäletad, kuidas Ma andsin ennast rahvahulgale, kes otsis Mind, et Mind kohut mõista? 

41 Väga oluline oli see õpetus, mida Meister sel hetkel kõigile andis, kuid keegi ei mõistnud seda. 

42 See üleandmine oli kuulekuse, alandlikkuse ja armastuse pakkumine. See oli elav näide 

inimkonnale. Sest igaüks, kes annab end inimestele armastusest üle, saab hiljem vääriliseks, et anda end 

Jumalale üle. 

43 Armsad inimesed, minu elu oli avatud raamat, et te õpiksite sellest armastama. Aga te ei osanud 

seda lugeda. 
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44 Ma tunnen kaastunnet teie nõrkuse pärast, mis paljastab teie sees oleva vähese tugevuse. Kuid ma 

olen piisavalt tugev ja suur, et korvata teie nõrkust ja ebaküpsust, ja piisavalt armastav, et täiendada teie 

armastuse puudumist. 

45 Ma lähenen teile ja õpetan teid olema puhtad, puhastama endid kannatatud ja ülestõusnud valus, 

mis tähendab siirast ja tõelist meeleparandust. 

46 Puhastamine on vajalik hinge täiuslikkuseks. Ärge petke end puhastuse ja täiuslikkuse osas, sest 

täiuslik hing on suurem kui pelgalt puhas hing. 

47 Peagi saate te puhtaks, kuid te ei tea, kui palju aega ja kui palju katsumusi peab teie hing läbima, et 

saavutada täiuslikkus. 

48 On vaja, et te juba teaksite palju vaimsest elust, et te ei satuks segadusse, kui te siit eksistentsist 

teise elusse üle astute. Kui paljud inimesed peavad end õnnelikuks, sest neil on maa peal rikkusi, 

mugavusi ja rahuldust ning nad ei suuda ette kujutada, et ühel päeval hakkab neid kummitama valu, ja 

kindlasti mitte vaimse olendina, kui nad jätavad oma keha maa peal maha ja koos sellega ka kõik, mis neil 

oli. Siis muutuvad nad kõige õnnetumateks olenditeks, rändajateks ilma rahu, ilma rõõmuta ja ilma 

teadmiste valguseta. Nad on nagu varjud, kes rändavad rahutult. Nad ei nuta nii, nagu nutetakse maailmas, 

kuid nende kannatused ─ kuigi need ei ole enam füüsilised ─ on lõpmatult tugevamad kui need, mida 

kogetakse maise keha sees. Sest hing seisab nüüd üksi oma kohtuniku, oma südametunnistuse ees. 

49 Neis piirkondades, kuhu nad oma vähese hingevõimega jõudsid, on nad muutunud abivajajateks, 

nad on kogenud, mis on viletsus, üksindus, hüljatus ja raskused. Nende kurblikust elust jääb neile alles 

vaid väike lootuskiirgus: et nad leiavad rahu. 

50 Olge pigem vaene maa peal, teades, et teete midagi oma hinge hüvanguks. Pigem olla abivajaja, 

hädas, haige, tähtsusetu ─ aga mitte kodus, kus on tõeline elu. Sest valu vaimses maailmas on 

võrreldamatult suurem kui materiaalses elus. 

51 Õnnis on see, kes tunnustab minu õpetuse õpetusi ja läheb seeläbi uhkusest alandlikkusse, sest ta 

saab rahu kuningriigi. 

52 Sa ei ole abivajaja, isegi kui sa kannad tavalisi materiaalseid riideid. Mõistke seda, et te saaksite 

kasvada oma maailmast kaugemale. Mida te hoolite selle pisarate oru vajaduste eest? Tuhat korda kurvem 

on, kui ei ole rahu vaimselt, kui ei ole tugev ega suur. Suured hinged saavad kõigest üle, säilitavad 

meelerahu katsumuste ees ja elavad tõelist elu, mis on täis valgust ja rahu. 

53 Teil ei õnnestu tõde ära tunda, sest te ei taha sellega tegeleda. Ainult lihtsad ja alandlikud inimesed 

suudavad seda ära tunda. 

54 Need, kes ei näe tõe valgust, ütlevad Mulle pidevalt, et Minu Sõna oli viljatu, sest nad jätkavad 

korruptsiooni toitmist. Nad ütlevad Mulle, et Minu tee Golgatale ja ohvrisurm ristil, Minu imetegusid, 

Minu armastuse õpetust, Minu kaastunnet, Minu viimaseid sõnu ja viimast hingetõmmet, mis oli Minu 

tagakiusajate ja hukkajate andestuse palumine, ei olnud viljakad. 

55 Mida teavad sellest kõigest need, kes ei tea tõde? Aga kes tõuseb üle kuristiku, palvetab oma 

hukkunute eest ja õnnistab oma laimajad, tema vaim särab tugevamalt kui päikese valgus. 

56 Neile, kes arvavad, et kogu see elu, kannatused ja töö olid mõttetud, ütlen ma, et ei leidu kedagi, 

kes ei saa seda valgust omal ajal ja ei päästa ennast selle kaudu. 

57 Kuid kõik ei mõtle nii. On neid, kes ─ kuigi nad on vangla pimeduses, karistades oma süütegu ─ 

on hetki, mil nad pöörduvad oma mõtetes Minu poole ja ütlevad Mulle ängistavas palves: "Issand, kui see 

patune, kes tundis Sinu juures meeleparandust, leidis Sinu juures päästmise ─ miks ei peaks ma hellitama 

lootust, et viimasel hetkel ulatad Sa oma käe minu poole nagu Dimas ja haarad mind pimedusest välja, et 

viia mind valguse kätte?". 

58 Kui paljudel, kes ei ole veel suutnud välja ajada pimeduse vürsti, keda nad lihast kannavad, on 

hetki, mil nad usuvad, valgustuvad, kahetsevad ja loodavad Päästjale? Kui paljud tõrjuvad oma südamest 

mõtte uuest ja veel suuremast karistusest tulevases elus, eelistades mõelda ja uskuda, et Jeesus ootab neid, 

et vabastada nad oma piinadest ja hirmust! 

59 Need on need, keda te nimetate oma ühiskonna saastaks. Vaadake, kuidas on hetki, mil nad 

kahtlustavad tõde. Aga teie, kes te naudite vabadust, tunnustust, usaldust maailma vastu ja sageli arvate, et 

teate kõike, sest te hindate kõike ja avaldate oma arvamust, teil ei ole ühtegi valgustatuse hetke, mis laseks 

teil näha tõde silmast silma ─ vastupidi, te varjutate end kahtluse ja varjudega. 
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60 Seeme, mille Ma külvasin hingedesse Oma Sõna, Oma Kirg ja Oma Veri abil, ei õitse alati 

inimese, rahva või maailma elu tipphetkel. Sageli õitseb see alles siis, kui inimene kohtub surmaga ja tajub 

elu, mis teda ootab ─ kui ta, kes oli oma tugevuses uhke ja ülbe, langeb äkki maha valuvoodile, lootusetu 

ja löödud. Seal mõtiskleb ta, puhastab end ja alistab end Mulle mõeldes, ta hindab end Minu eeskujude 

järgi. Siis ta nutab ja muutub, sest hetkega on tõde temani jõudnud. 

61 Isegi kui uhked rahvad elasid oma materiaalse võimu hiilguses ja nende inimesed olid 

palavikuliselt pühendunud oma kirgedele, täitsid nad oma kohust Jumala ees valesti ja silmakirjalikult, 

harrastades religiooni, sest kogu nende tähelepanu ja armastus oli nende ambitsioonikate eesmärkide 

valitsemise all. Aga kui tuli lüüasaamine ja häving, kui nad nägid, et nende unistused suurusest purunesid 

ja reaalsus tuli neid äratama, pöörasid nad oma pilgu Minu poole, et öelda: "Issand, Sul on õigus, rahu 

saab olla ainult hea tahtega inimestel, ja Sinu ja meie kuningriik ei ole kindlasti mitte sellest maailmast." 

62 Kas sa mõistad, et minu seeme ei ole kadunud? Teile, kes te selles kahtlete, ütlen ma, et otsige 

seda seemet mõtiskluse kaudu, ootamata, kuni valu teid tõega silmitsi seab. 

63 See maailm on minu sõna täis. See on vale, et minu jälg peaks olema kaetud. Kuhu iganes te ka ei 

läheks, leiate Minu märke ja Minu hääle kaja, mis kõlab igavesti südametunnistuses. 

64 Ma olen kõikjal kohal ja räägin teiega pidevalt, sest ma ei ole veel lakanud andmast teile oma 

sõnumit. 

65 Minu inimesed: Miks te mõnikord ikka veel tahate oma peremeest proovile panna? 

66 Jah, ma juba tean, et on ka neid, kes ei mõista, miks Kristus, kui Ta oli Jumala Poeg, alistus oma 

tagakiusajatele ega pääsenud surmast. Kui Ma ei oleks tahtnud ohvrisurma, oleks Mul olnud väga lihtne 

kaduda, et mitte anda ennast neile, kes Mind otsisid. Nad oleksid hämmastunud imelise ja arusaamatu 

kadumise nägemisest, mis oleks pannud nad hüüdma: "Tõesti, see on Jumala Poeg!". Kuid see ei olnud see 

õpetus, mida ma olin tulnud tooma, sest see ei oleks õpetanud armastust. Veelgi enam, ma tahtsin teile 

öelda, et see, kes teeb Tema tahet, aga see ei ole Isa oma, ei ole Temaga ühendatud. 

67 On vaja, et te mõistaksite kõiki neid selgitusi. Sest kui te ei mõista seda, mis praegu toimub, siis 

kuidas te saate mõista või ette näha seda, mis tuleb? Seepärast annan teile ette mõned ilmutused, et need 

võiksid olla teile ettevalmistuseks, lubaduseks ja ettekuulutuseks. 

68 Mina, Meister, ütlen teile: Kui inimene on kord suur ja ülendatud Seaduse täitmisega ning on 

tõeliselt ühinenud ja kooskõlas Vaimuga, ei ole tema jaoks enam kahte elu, mis praegu jagavad tema 

eksistentsi, nimelt inimlikku elu maa peal ja vaimset elu Vaimu universaalses ja lõpmatus maailmas. 

69 Siis vaatab ta ainult ühte eksistentsi, sest tema olemuses on ainult üks tahe. Enam ei ole mingit 

konflikti liha ja südametunnistuse vahel ning ta tunneb, et ta on sulandunud universaalse eluga. Ükskõik, 

kas ta elab vaimses või maapealses elus ─ kus iganes ta ka ei viibiks, ta tunneb end oma Isa majas. Ta 

naudib igal pool Issanda kohalolekut ning täidab igal pool kohusetundlikult ja kuulekalt oma missiooni. 

Siis ei tähenda kehalise aine surm enam seda, mida ta praegu tähendab. Nemad on need, kes surma võites 

pääsevad igavesse ellu. 

70 Pärast seda, kui Ma olen teile öelnud, et see oli Minu tahe anda Mind sel ööl üle Minu 

tagakiusajatele, küsite Te Minult: "Issand, kas Juudas ei olnud siis süüdi?" Aga ma ütlen teile, ärge 

mõistke teda hukka. Sest selleks, et hinnata teda nii, nagu mina seda teen, peaks teil olema südames 

kaastunne. Ta oli sama ebaküps ja inimlik nagu teiegi, ja oma nõrkuses lasi ta meestel juhtida teda oma 

Meistri reetmisele. 

71 Kas te arvate, et see jünger oli juba tulnud kui Jumala poolt määratud inimene, kes pidi oma 

Meistrit reetma? Ei, mu rahvas, keegi ei pidanud Mind reetma. Tund oli käes, tagakiusajad jälgisid Minu 

samme, veretagune kohus ootas Mind. 

72 See mees, nagu kõik teisedki, kes Mind järgisid, oli samuti valitud armastuse seemne külvamiseks. 

Ta ebaõnnestus otsustaval hetkel, kui ta pööras selja Temale, kes oli teda nii väga armastanud, ja asus 

nende poolele, kes püüdsid Meistri elu, ainult seetõttu, et ta mõistis, et Jeesus ei ole mitte maa kuningas, 

vaid tundmatu maailma kuningas, ja jüngrite süda unistas ikka veel selle maailma rikkustest. 

73 Kui suur oli Juudase kahetsus, kui ta kuulis oma südametunnistuses ühe lause teise järel, mida ta 

oli Jeesuselt õppinud, kui suur oli tema valu, kui ta mõtles sellele, mida ta oli kutsutud tegema ja mis oli 

tema töö! 
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74 Ma ütlen teile seda kõike, et kui keegi teist peaks Mind praegu reetma, ei saaks ta end vabandada 

sellega, et võib-olla oli ta selleks mõeldud. 

75 Keegi ei ole määratud reetma. Teid kõiki on kutsutud lunastama end minu armastuse kaudu. 

76 See olin mina, kelle saatus oli surra ristil, et pärast seda uuesti õitseda hauakoobastes ja näidata 

teile elu võitu surma üle. 

77 Täna ütlen oma uutele jüngritele: Kui tegemist on õigluse tegemisega Minu Tööde suhtes, ärge 

armastage raha, sest see on vale hingemünt, selle väärtus on negatiivne ja esindab igavese elu jaoks valesid 

väärtusi. Raha võib teid kõrvale viia tõelise halastuse ja alandlikkuse teelt, mida iga minu apostel peab 

järgima. 

78 Ma pean teile ütlema, et ma teadsin ette, mida Juudas teeb, ja ma tõestasin seda, kui ma ütlesin, et 

üks kaheteistkümnest reedab mind. ─ Igaüks neist jüngritest andis seda, mida tal oli anda, igaüks neist oli 

nagu üks noot kontserdil, mille ma andsin maailmale. 

79 Kui üks tõi puhtuse ja ülevuse tooni, siis teine tõi usu ja tugevuse tooni, teine ilukõne ja veenvuse 

tooni, kolmas alandlikkuse ja leebuse tooni. Nii et igaüks andis seda, mida ta tõi, mida ta oli Meistrilt 

võtnud ja mida ta tundis. Ainult üks oli nõrk, kuid tema nõrkus oli inimestele ka õppetunniks, et nad ei 

käituks nagu ta, kuid ei oleks tema kohtumõistjaks. 

80 Jüngrid, tõstke täna õhtul oma mõtted üles, et te saaksite olla koos minuga viimsel õhtusöögil. 

Toituge minu valgusega, jooge minu Sõna veini. Selles leiate lahtise raamatu, mida lugeda, ja samal ajal 

olete vaimulikus. 

81 Tulge laua juurde, kus te tunnete jumaliku armastuse vibratsiooni, kuid kus te tunnete ka ahastust, 

kus lootuse magusus seguneb hüvastijätu kibedusega ja reetmise suudlusega. 

82 Siin kuulete kõige paremini südametunnistuse häält, mis ütleb teile, kas ka teie olete reetnud, kas 

olete valetanud, kas olete suudelnud ilma armastuseta. 

83 Enne kui istute laua taha, peske end puhta palvevees. Puhastage meel ja süda, et te lubaksite hingel 

sellest vaimsest õhtusöögist osa saada. 

84 Kas olete nüüd valmis? Istuge Minu ümber ja kuulake oma südame sügavas vaikuses ja 

pühendumisega. 

85 Kas kõik on nüüd valmis, kas te olete siin nüüd valmis ja ehtinud pidulikuks pidusöögiks? Minu 

soov oli, et teie hing ei oleks neil hetkedel vähem puhas kui selle vaimse laua laudlina. 

86 Jätke materiaalse elu keeris, inimlikud hädad ja raskused kõrvale. Tulge siia, te kehastunud hinged 

ja ka teie, kes te elate vaimses olekus. Inimesed, tulge siia, et õppida minuga rääkima, et te ei oleksite 

enam orjad maa peal. Sest see, kes räägib Meistriga vaimust vaimule, on saavutanud täieliku vabaduse 

"liha", maailma, teadmatuse pimeduse ja iga ikke üle. 

87 Sööge hoolikalt minu Sõna leiba, et te teaksite, milline oli Jeesuse võitlus neil piinade tundidel ja 

kuidas Ta võitis surma. 

88 Täna ütlen ma teile: Palvetage vaikuse ja spiritualiseerimise aias, et te laseksite kogu oma 

olemusele jõudu anda ja oleksite võimelised kandma ristikoormat mäe tippu. 

89 Palvetage, et te näeksite oma sisemist taevalauda valgustatuna: vaimse täiuslikkuse redelit. 

90 Olge rõõmsameelsed, et te saaksite väsimatult jätkata oma misjonirännakut, ja siis ei pea te kartma, 

et teie rõivad rebenevad, ega ka mehi, kes võivad teid taga kiusata, otsides teis vigu või väärkäitumist, et 

teid süüdistada. 

91 Unustage oma hädad ja ka maapealsed rõõmud ning pange selga Vaimu rõõmud. 

92 On vähe neid, kes oskavad palvetada selleks, et rõõmustada, ja veel rohkem neid, kes palvetavad 

selleks, et seejärel nutma hakata. Neile ma ütlen: Tehke laul kõigist maapealsetest hädadest, kuid las see 

kõlab sellise usu ja lootusega Minusse, et te kogete äkki üllatust, kui laulate südamest tulevat ülistuslaulu, 

mis on täis armastust ja rahu. 

93 Ma räägin teile vaimsest rõõmust, kuid te ei saa siiski oma südames unustada neid tunde, mis 

lähenevad ja mis on jätkuvalt pühendatud mälestusele. 

94 Jah, inimesed, te näete homme, et päike hämardub, kui kell on kolm pärastlõunal, ja kõik, kes 

lähevad sisse ja mäletavad mind, on kurvad. 
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95 Päike peidab end leinaküünede vahele, nii nagu ta tol päeval peitis end tumedate pilvede taha, et 

mitte olla tunnistajaks inimeste tänamatusele. 

96 Kristuse, Meistri, õpetus oli kõikvõimalike inimlike puudujääkide taustal. 

97 Teda mõnitati? Peremees võttis mõnitamise ette, et anda õppetund. Nad küsitlesid Teda kavalalt? 

Ta vastas armastavalt ja targalt, sest just selleks oli Ta tulnud. Ta oli reedetud? Ta andis oma õpetuse 

andeksandmise kohta selle reetmise taustal. Tema elu oli nõutud? Ta nõustus ja andis oma elu. 

Päästmiseks ja veenmiseks oli vaja kõike aktsepteerida. 

98 Öelge mulle nüüd, armsad jüngrid: Kui teid reedavad teie kaaslased, ─ kas te ei mässata selle 

vastu, kas te ei pea vastu? Tea: selleks, et võita süda, on mõnikord vaja, et sind reedetakse. Mitte vägivald 

ei ole see, mis võidab vaimu lahingud ─ see on tõeline armastus. 

99 Minu jüngrid: Raamat on jäänud selleks ajaks avatuks. Laske Jeesusel neil hetkedel siseneda oma 

mõtetesse, et oma vaiksetel tundidel ja mälestustes meenutaksite kõiki Minu kannatuse hetki, mis on teile 

teada. Kes mind tõeliselt ja vaimselt mäletab, saab valguse, mis paneb teda inspiratsioonina avastama 

paljude tundmatute õppetundide tähenduse. 

100  Las Ma kõnnin teie mõtete tänavatel oma ristiga Minu õlgadel. Las Jeesus, unustades oma valusid, 

kõnnib oma kannatuste rada oma laste mõtetes ja unustades nende solvanguid. Las Ma sirutan oma käed 

oma ristile ja palun andestust neile, kes ei ole Mind ära tundnud. Lase Minul olla sinus, kuni sa näed 

armastuse, elu ja õigluse võitu. 

101  Te hulgaliselt mehi: Kuidas tahate olla Minuga koos sõprade ja jüngritena? Või moodustad sa 

minu risti? Kas sa oled nagu naelad, mis mu käed ja jalad läbi torkasid? Kas sa oled Minu "krooni" 

okastraat või oda, mis läbistab Minu külge? 

102  Te nutate, inimesed, ja valust nuttes ütlete Mulle, et tahate olla Minuga nagu Johannes oli: Meistri 

jalge ees ristil. Ja ma ütlen teile, et ma tahan, et ka teie oleksite nagu see jünger, milles te kõik 

sümboliseerusite, kui ma jätsin teid Maarja armastuse mantli alla tema lastena. 

103  Jätan teile oma armastuse ja õnnistuse. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 212 
1 Õnnis on see, kes pöördub Minu poole, kes otsib Meistrit, kes otsib andeksandmist, kes võtab üles 

risti, sest Minu juures leiab ta valguse, mis teda juhatab, ja oma pattude andeksandmise. 

2 Meister tervitab teid armastusega sel mälestuspäeval. Tema inimkonda jäetud kirglik jälg uueneb 

sel päeval. 

3 Kuigi selle keha veri aurustub, jääb selle sisu kõigi inimeste hinge. See on teie vaimus kustumatu, 

sest te mäletate Mind, kui tunnete hetkekski ristikoormat või rasket Golgata ronimist. 

4 Kuna Jeesus märgistas tee Armastuse Verega, otsib iga inimene, kes püüdleb päästmise või hinge 

täiuslikkuse poole, jälgi, mille maale jätsin, et neid järgida. Seda teed näitan ma teile praegu, ja sellel te 

jõuate vaimse elu juurde, kus ei ole pimedust ega valu. 

5 Kristlik maailm tegi ristist oma sümboli, sest Jeesus valas oma vere sellele puule ja suri inimesena, 

et täita oma lunastustööd sellel puul. Sellest ajast alates on risti peetud jumaliku armastuse ja andestuse 

sümboliks. Siiski on see olnud inimeste maailmavaatelise võitluse sümboliks. 

Täna, kui sellest ohvrisurmast on möödunud üks ajastu, olen ma taas maailmas kohal ─ mitte enam 

inimesena, vaid vaimselt. Aga tõesti, ma ütlen teile, see rist ei ole minu jaoks enam vajalik. Ma ei kanna 

seda enam oma õlgadel, te ei näe enam verega kaetud ja okastraadidega kroonitud rabi, kelle ihu on 

piitsutatud, kes niisutab oma verega tee kive. Te ei näe teda enam valust pigistatud silmadega, mis 

tekitavad mõnes haletsust ja teises hirmu. Te ei näe enam, kuidas Ta jõuab mäe tippu, et lasta end 

kurjategijate seas ristile naelutada. 

6 Rist, mis oli häbi ja häbi selle jaoks, kes sellel suri, muutus armastusest ohvri sümboliks. Seda ei 

saanud isegi ette kujutada need, kes Mind tagakiusasid ja valisid Mulle kõige häbiväärsema surma, et 

rahuldada oma julmust. Sest rahvahulk tahtis süüdistada ja hukka mõista Teda, kes ei olnud midagi nende 

vastu teinud, kes oli headus, lohutus ja andeksandmine kõigile inimestele. Inimene oli kuristikus, millest ta 

ei mõistnud seda head, seda armastust, mida Ma talle oma ohvrisurmaga näitasin. 

7 Sel ajal ei ole ma tulnud inimesena ja rist ei jää minu peale. Täna olen mina see, kes ehitab teie 

südamesse armastuse risti, et te saaksite järgida Minu samme. 

8 Te olete juba tundnud selle risti rasket koormat, te olete juba tundnud oma liha piitsutatuna, kui 

valu on tunginud hinge. Te olete ka juba tundnud, mida tähendab kukkumine teel. Teie elu kannatused on 

olnud piitsahoobid, ja pilk, kui teid on peetud hulluks nagu Jeesust ennast, sest te otsite Mind, on olnud 

nagu oda, mis rebis Päästja külje lahti. 

9 Vaadake, teie elu on nagu Golgata, jüngrid. Igaüks, kes tahab võtta Minust eeskuju, järgida Mind 

ja tulla Minu juurde, peab elama koos kannatustega ja jooma sapi ja äädika karika. 

10 Te olete õigesti nimetanud seda maad pisarate oruks. Te olete tulnud selle juurde, et tunda head ja 

kurja, sest keegi ei ole sündinud täiuslikuna teadmistes ja teenetes. Seepärast olen andnud teile 

tahtevabaduse valida tee ise, et teie hing jõuaks omal jõul kõrgematele tasemetele. 

11 Kuid selle jaoks, kes valib halva tee, on vaja, et ta õpiks tundma valu sellel teel, nii et kui ta 

tunneb, et ta eemaldub armust ja valgusest, siis puhastab ta end ja tugevdab end meeleparanduses ning 

õpib seega kiusatusi ületama. 

12 Kui tänuväärne on Jumala ees selle pingutamine, kes võitleb kiusatuste vastu, mis muutuvad seda 

tungivamaks, mida rohkem ta oma uuenduse nimel pingutab. 

13 Minu ohvrisurm ei olnud kasutu, inimesed. Sest nii need, kes Mind armastavad, kui ka need, kes 

Mind eitavad, peavad järgima Minu jälgi. See töö jääb ajastute raamatusse ja kannab igavesti vilja. 

14 Te ei saa teada, miks teie ristikoormus, st kohustused ja kannatused, on mõnele kergem kui 

teistele. Te kõik siin maa peal ei tea oma minevikku, keegi ei tea, millal tema hing valgust sai. Seepärast 

võtke risti üles, andudes. Sest igaüks, kes järgib Mind sel viisil, elab isegi surma üle. 

15 Minu hääl kõneleb tänapäeval seadusest ja õiglusest, see on sama hääl, mida te kuulsite Siinai 

ääres. Täna, nagu ka tol päeval, näen ma paljude uskumatust. Ma andsin teile siis üks kord kivisse raiutud 

Seaduse ja teist korda, sest Mooses rikkus esimest, olles iseenda kõrval teie ebajumalateenistuse ja 

nõrkuse ees. Täna aga, nagu ma seda teie südametunnistusele kirjutan: Mida sa temaga teed? Kas te 

käitute nii, et Eelija, selle aja sõnumitooja, nõuab teilt Minu seaduse järgimist? 
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16 Sa ütled Mulle südamest: "Issand, on kaua aega möödas sellest, kui meie tänamatus põhjustas Sinu 

Seaduse tahvlite purunemise Moosese viha tõttu. Kuidas me peaksime tänapäeval olema võimelised jälle 

Sinu Seadust eirama?" Aga Isa ütleb teile: Te peate ärkvel jääma. Sest teisel ajastul tuli Jeesus, et tuua 

teile Armastuse Seadust, ja te lasite Tal oma verd viimse tilgani välja valada ega tunnustanud Teda. 

17 Ma küsin teilt, inimesed, ja te, inimkond: Kus on Seadus, mille ma teile Siinai ääres andsin? Kus 

on igavese elu leib, mille Jeesus teile pärast seda andis? Te kuulete mu küsimusi kummardunud peaga, sest 

te mõistate, et olete eksinud. 

18 Esimesel ajastul olite te üks rahvas, mis koosnes kaheteistkümnest hõimust. Kuid Iisrael, mis surus 

alla igasuguse hirmu minu õiguse ees, jagunes eri rahvasteks. Täna olete taas kord maa peal. Aga kuidas 

saaksite te endid jagada rahvasteks või hõimudeks, kui ühe perekonna moodustavad eri hõimude lapsed ja 

isegi abielupaarid koosnevad kaheteistkümne hõimu liikmetest? Kes on sellest plaanist aru saanud? Mina 

olen teid valinud ja ühendanud. Seepärast värisevad mõned seda häält kuuldes, ilma et nad teaksid, miks. 

Sest need on need, kes on Mind ka minevikus kuulnud. 

19 Nüüd on kolmas aeg, mis läheneb oma haripunktile. Selles saate nüüd kõrbe manna, Jeesuse vere 

ja Püha Vaimu valguse. Kui teil on vaja puhastuda, on teil olemas Maarja, teie Universaalne Ema, kes 

peseb teid oma armastuse pisaratega ja katab teid oma halastuse mantliga. 

20 Taas ütleb Isa oma rahvale: "Ühinege. Sest ma näen, et ─ kuigi mõned otsustavad järgida minu 

käske, on teised neile vastu. Ärge jagage endid, sest sellega avate ukse kiusatusele. Minu Sõna on mõeldud 

kõigile, isegi kui kuulajate hulgas on neid, kes ei kummarda Minu hääle ees, sest neid valdab kahtlus, mis 

tuleneb sellest, et nad näevad Mind ilmumas harimatu, kohmaka ja lihtsa mõistuse kaudu. 

21 Kui paljud neist, kes Mind minevikus taga kiusasid ja pilkasid, elavad nüüd täis meelerahu, mille 

Ma andsin neile tõestuseks Minu armastusest, mis annab kõik andeks. Aga kui nad kuulsid, et Ma olen 

tagasi tulnud, tundis nende hinges hirmu, ja seetõttu tulid nad arglikult, et veenduda, kas Minu ilmumise 

asi on tõsi. Kui nad siis Mind kuulsid, siis raputati neid, sest nad tundsid, et neid kutsub Minu hääl. 

22 See on rahvas, kelle ma valisin, et tuua valgust ja rahu rahvastele, ja kes oli laiali ja peidetud 

inimkonna seas. Kuid minu selge ja läbinägelik pilk teadis, kus iga minu teenija oli, et kutsuda teda ja 

näidata talle tema missiooni, mida ma ikka veel ootan, et täita. 

23 Maailm vaatas ükskõikselt Maarja elu maa peal. Aga tõesti, ma ütlen teile, täna tunnete ära tema 

emaliku hääle, tema armastava hääle, mis on uinutav, lohutav, lootus ja palsam. Mõned tunnistavad seda, 

teised eitavad seda. Ent õrnalt ja armastavalt laotab ta oma jumaliku mantli üle universumi ning annab 

selle all soojust ja kaitset kõigile oma loodud olenditele. Ta päästab ja lunastab ka; ta on Taevane Pühamu, 

mis sisaldab oma veel avalikustamata saladusi. Kuna tema kui naise keha oli pühamu, milles Jeesuse keha 

oli kaitstud ─ kui palju on siis tema vaimul tähtsust kõigi tema laste jaoks! 

24 Kui sügav on olnud see valu, mida maailm on tema ema südamesse tunginud, ja kui õrnalt ta 

varjab oma pisaraid, et näidata teile ainult oma naeratuse magusust ja hellust! Minu halastamatu õigluse ja 

inimeste pattude vahel on alati teie Taevase Ema Maarja eestpalve ja emaarmastus. 

25 Ma räägin teiega "pilvest" ja kutsun teid Minu juurde. 

26 Ma näen teid ikka veel raamatu esimest lehekülge uurimas, kuid minu õpetuse aeg on vaid lühike. 

27 Ma tahan, et kui te jõuate Minu juurde, saaksite mulle öelda: "Issand, siin on minu saagikoristuse 

vili: mõnede minu kaasinimeste uuenemine minu eeskuju kaudu." Sest kui te ei täida oma missiooni, ei saa 

te siseneda Minu Kuningriiki. 

28 Kolmel korral olen ma teile pakkunud hinge päästmist, kuid te olete jäänud Minu hääle suhtes 

kurdiks. See on viimane kõne, mille ma teile teen. Seepärast palun ma teid, et te kuulaksite Mind, 

riietaksite end alandlikkusega, langeksite oma kõrgest pjedestaalist alla ja pagendaksite kogu vihkamise 

oma südamest. 

29 Minu sõna ei ole lilleline, see on lihtne, et te kõik sellest aru saaksite ja et te ei annaksite sellele 

erinevaid tõlgendusi. 

30 Minu rahva seas ei tohi olla teadmatuid, sest ma olen teid üle ujutanud tarkusega. 

31 Kõigil puudel näen ma head vilja ja teisi, halbu vilju. Aga te ei tohi mulle pakkuda ühtegi neist. 

Teie saatus on valida need maitsvad hirmud, mida te peate Mulle esitama. Te olete juba teadlik kõigist 

oma kohustustest. Varem käisite te mööda maailma komistades, sest pime loor kattis teie silmi. Kuid ma 

tulin nagu välgukiir öösel, et valgustada teie teed. Sellest ajast alates teate, kuhu te lähete. 
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32 Te olete õppinud konsulteerima oma südametunnistusega, enne kui astute mingi sammu. 

33 Olge täna, kui te olete ühinenud, kuulekad minu õpetustele. Sest suured katsumused lähenevad. 

34 Meister on taas kord teiega. Sel päeval olen tulnud teid hellitama, tõstma teid üles oma armastuse 

sõnaga, andma teile oma rahusuudluse ja küsima, mida te mulle oma südames pakute. 

35 Ma ei ole tulnud teie üle kohut mõistma, vaid paluma, et teie tegudes oleks tõelist armastust ja 

halastust, et te kuulaksite oma südametunnistuse häält. 

36 Igal ajal olen ma teie eest oma verd valanud ─ mõnikord maiste inimeste silme ees, mõnikord 

nähtamatult. Ma valvan alati teie üle, et te ei kannataksite selles maailmas ja et pärast teie maist elu 

saavutaksite oma hingele igavese elu sealpoolt. Aga te ei ole Mind mõistnud, te ei ole kuuletunud Minu 

sõnale, ja seepärast olen Ma praegu tulnud valgest "pilvest", et helistada Minu meloodilist kellukest ja 

paluda teil ühineda ja armastada üksteist. 

37 Te hakkate õppima, kuid te ei ole veel isegi esimest lehekülge minu raamatust mõistnud, kuigi te 

teate, et aeg, mille jooksul ma teile oma õpetussõna annan, on juba lühike. Te peate minu õpetust uurima 

ja mõistma ning julgelt oma teekonnale asuma. Sest ma ei võta teid vastu, kui te ei ole kõigepealt uurinud 

seda, mida ma teile sel ajal olen andnud. 

38 Te olete pannud Mind nutma ja valanud Oma verd, ja nüüd tahan, et te tuleksite Minu juurde ja 

ütleksite Minu jalge ees: "Meister, siin on õpetus, siin on saak, siin on hea eeskuju, mille Ma olen 

inimestele andnud. Seal on uuendatud inimlikkus." 

Ma tahan, et te paneksite Minu ette selle mehe ja selle naise, kelle te olete pöördunud. Sest ilma selle 

missiooni täitmiseta ei pääse te Minu varjatud tarkuse pühamusse. Kolm korda olen ma tulnud siia 

maailma, et tuua teile erinevaid võimalusi teie hinge päästmiseks. Aga te olete hooletult jätnud mu sõnad 

tähelepanuta ja ei ole kuuletunud mu käskudele. Seepärast ütlen teile, et see on viimane neist võimalustest 

ja et te peate mõistma seda, mida ma nüüd teie südamesse panen, riietades end alandlikkusega, laskudes 

oma vale suuruse pjedestaalilt, kaotades pahatahtlikkuse ja vihkamise oma kaasinimeste vastu ja 

ühendades end. Sest seda ma palun teilt, et minu õiguse skeptik ei langeks inimkonna peale. 

39 Te ei ole enam teadmatuses, sest ma olen teile ohtralt andnud oma õpetusi ja ma palun teid: Miks 

ma näen, et Minu jüngrid ei tahtnud Mind mõista ja tõlgendasid Minu sõnu ja juhiseid erinevalt ja oma 

tahtmise järgi? Kas Ma ei ole rääkinud teiega teie keeles, lihtsate sõnadega, et te kõik mõistaksite Mind? 

Ma ei räägi mõnega teistmoodi kui teistega. Seepärast ei taha ma, et te homme mulle ütleksite: "Meister, 

me ei saa Sinust aru, me ei mõista Sinu juhiseid ja seetõttu me ei järgi neid." ─ Ei, Iisrael, sul on vaja välja 

juurida mürk, mida sa praegu veel oma südames kannad. Te peate seda seadust õigesti võtma, sest see ei 

ole süüdi teie pattude eest, ja ei ole õiglane, et minu tööd süüdistatakse nende vigade eest. Miks ei ole 

inimesed suutnud seda hinnata, kuigi ma annan selle teile valgena ja puhtana nagu lumevälja? 

40 Vaadake ja palvetage, sest ma näen pidevalt lahkarvamusi mõnede ja teiste vahel. Ma näen, et te 

tahate Minu Seadusest kõrvale pöörduda, mõned pöörduvad sellest kõrvale ja teised lähevad oma teed, 

komistavad ja kukuvad okastesse, selle asemel et õiglaselt järgida teed, mille Ma olen teile ette pannud. 

Kõikjal kasvavad puud, mis annavad inimkonnale teistsuguse vilja kui see, mida mina teile annan. Aga 

ma näen, et seal on ka head vilja segatud, ja seepärast ütlen teile: eemaldage halb vili ja jätke alles ainult 

hea vili. Valige need välja ja pakkuge mulle ainult puhast seemet ja kuldset nisu. 

Te ei ole enam pimeduse lapsed nagu varem. Sest ma olen ilmunud teie keskele nagu särav välgukiir, 

et valgustada teie teed, et te mõistaksite, mis on tõe tee. Nüüd võite selle ära tunda ja sellel käia, sest ma 

olen andnud teile jõudu ja võtnud teid käest kinni, et te saaksite astuda esimesed sammud ja hiljem 

kõndida üksi, kuid turvaliselt, ilma valusate kogemusteta või patusse langemata ja laskmata end maailmas 

valitseva kurjuse poolt võrgutada. 

41 Täna ei ole te enam asjatundmatud lapsed, täna teate, kuidas edasi minna, milliseid töid te 

saavutate ja millised on head ja halvad teed. Sest ma olen andnud teile südame ja südametunnistuse, et te 

võiksite nendega nõu pidada. 

Seepärast olen Ma juba ammu palunud, et te ei sööksite keelatud vilja, et te ei tõmbaks oma kahe teraga 

mõõka, et lõigata maha oma venna au, et te tunneksite Minu Seaduse siirust ja täiuslikkust, mis on alati 

olnud üks, et te tõuseksite mõistusega ja hea tahtega, järgides Minu taevaseid käske, et kogu maa peal 

oleks rahu ega hävitaks enam elu hävitamine. Ma ei taha näha teid nutmas ja kibedusega suus. Ka sel 

päeval annan ma teile oma jumalikku armu. 
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42 Õnnistatud on see, kes on valmis, sest ta näeb rahu oma teel ja tunneb, kuidas tema hing ja keha on 

üleküllastunud Minu halastusest. Igavusest hiilgusest saadan ma kristallvett alla, et te saaksite sel ajal 

tugevdatult üles tõusta. Ma annan teile oma armastuse voogudena, et te saaksite edasi minna ja mõista, et 

ma olen väsimatu, et te saaksite homme võtta minust eeskuju, vabaneda kõigest materialismist, kõigest 

edevusest, ja tuua ainult häid tegusid, olla tühjaks peegliks, milles see inimkond võib end vaadelda. 

43 Ma olen alati tulnud otsima kadunud inimesi, et vabastada nad patust ja suunata neid päästmise 

teele. Homme tulevad suured katsumused ja Minu tahe on jätta teid Jeesuse vaprate sõduritena, kes 

suudavad võidelda ja väljuda võitjana. 

44 Ma olen täna hommikul olnud teie keskel kohal, autoriteedis ja olemuses. Ma annan teile 

igapäevast leiba ja tervendavat palsamit. Ma õnnistan teid, teie lapsi, vaevatud emasid, eakaid. Kõigile 

annan oma rahu, oma armastuse ja oma valguse. 

45 Armastage, te inimesed, armastage kõige puhtama armastusega, mis võib teid tõeni viia. Siis te 

teate, mida ma tahan teile nende sõnadega öelda. See jõud, mis liigutas Jeesuse huuli, kui Ta oli teiega 

koos, oli armastuse jõud ─ see hääl, mille kaudu ma ütlen teile: "Mina olen tee, tõde ja elu." 

46 Ei ole suuremat jõudu kui keha. See on ka tuli, mis puhastab, ja armuvesi, mis puhastab. 

47 Ükskõik kui palju ma teile räägin, on ikka veel jüngrid, kes täna usuvad ja homme enam ei usu, 

sest neil on tundide kaupa usku ja tundide kaupa kahtlust. 

48 Ma näen sinus inimesi, kes on väsinud oma inimlikust elust ja äärmiselt hõivatud, ning sellest 

tuleneb rahvas, kes nimetab end spiritistlikuks, kuid elab väga maiste asjade poole kaldu. 

49 Aga ma olen teile öelnud: ärgake tõele ja ärge käituge nagu kirjatundjad ja variserid, kes 

puhastavad ainult anuma väliskülge või kes, kui nad püüavad teha häid tegusid, arvavad, et nad ei tohi 

anda kõike, sest siis oleksid nad vaesed ja ilma leivata suhu. 

50 Oh, kui kaua te, kes te niimoodi mõtlete, peate varjudena rändama! Te sünnite ja sünnite uuesti, 

kuni te ei õpi andma armastust, mida ma teile õpetan. 

51 Ma ei taha, et te oleksite igavesti väikesed lapsed. Kas on õige, et see rahvas ütleb mulle oma 

palvetes: "Issand, ma armastan Sind", ja siis ei tee armutööd nende teel? Miks ma ikka veel taban sind 

petmisel? Miks te ei praktiseeri tõelist halastust, ja kui te seda teete, siis ainult selleks, et teid näha ja 

kuulda, et te seda teete? 

52 Te petate ennast ja mõnikord uhkete oma usuga, kuigi teie usk on muutunud külmaks. Siis ma 

näen, et te olete ka külmad heategevuses, ustavuses ja siiruses. 

53 Tõesti, ma ütlen teile, keegi ei lähe läbi risti ukse, kui ta ei õpi olema ustav. 

54 Armastatud jüngrid, ma ütlen teile: Kui ma mõnikord räägin teile karmide sõnadega, siis need ei 

ole nii nõudlikud, kui te oma tegude järgi väärite. 

55 Ma tahan teid ainult oma sõnaga puudustest puhastada. Kus on need "valged rõivad", mida te 

oleksite pidanud endale ette valmistama, et olla koos Minuga sellel pidusöögil? 

56 Ma tahan tungida teie sisemusse, et näha oma pühapaika. Oo inimhinged, te, kes te usute, et olete 

sündinud alles hiljuti, aga ometi olete ammu sündinud Temast, kes kannab endas Isa armastust ja Ema 

armastust! Sest Temast lähtub igasugune täiuslik armastus. 

57 Nii nagu te näete, kuidas inimese keha areneb, nii areneb selles ka vaim. Kuid keha saab oma 

arengus piirid, samas kui vaim vajab oma täiuslikkuse saavutamiseks palju asju ja igavikku. 

58 See on teie reinkarnatsiooni põhjus. Te sündisite puhtalt, lihtsalt ja puhtalt nagu seemne, mis on 

pärit Jumala isalikust ja emalikust loovast vaimust. Kuid ärge eksige, sest ei ole sama, mis olla puhas ja 

lihtne, kui olla suur ja täiuslik. 

59 Võite võrrelda seda äsja sündinud lapse ja kogenud inimese, kes õpetab lapsi. 

60 See on teie saatus kõigis eluetappides, kui teie vaim on arenenud. Aga kui aeglaselt teie vaim 

edeneb! 

61 Sellest on peaaegu 2000 aastat möödas, kui ma õpetasin teile paari sõnaga, kuidas pääseda Jumala 

Kuningriiki: "Armastage üksteist", ütlesin ma teile. Te olete elanud palju kordi, kas maise kehaga või 

ilma, selles "orus" või teistes. Aga te ei ole osanud seda õppetundi õppida. 

62 Teil on veel pikk tee käia, enne kui see ülev õpetus teie hinges reaalsuseks saab. 
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63 See maailm on kutsutud vaimseks muutma ennast koos oma elanikega ja seega tegema lõpu 

saatuse kannatustele ja löökidele. 

64 Minu armastuse tuli sulatab teie südamete lume, ja kuigi sajandid mööduvad, jätkan Ma õpetamist 

ning lõpuks õpite ja armastate. 

65 Kas sa mäletad Maarja Magdaleenat? Kas sa ei saanud aru, millist sümbolit ta esindab? 

66 Inimese mõistus ei mõista minu sümboleid, ta peatub müsteeriumi ees ja rahuldub sümboliga. 

67 Sümbolid on aegunud kujutised, mis peavad valguse ajastul inimkonna jumalateenistusest 

puuduma. 

68 Maarja Magdaleena ─ patune, nagu maailm teda nimetas ─ oli ära teeninud minu helluse ja 

andestuse. 

69 Ta saavutas peagi oma pääsemise, mida ei juhtu teiste puhul, kes paluvad oma pattude 

andeksandmist vaid pooleldi. Kui tema leidis peagi selle, mida otsis, siis teised ei leidnud. 

70 Magdaleenale anti andeks, ilma et ta oleks oma meeleparanduse üle uhkeldanud. Ta oli teinud 

pattu, nagu ka teie pattu teete; kuid ta oli palju armastanud. See, kes armastab, võib näidata kõrvalekaldeid 

oma inimlikus käitumises, kuid armastus on südamest ülevoolav hellus. Kui sa tahad, et sulle antakse 

andeks ─ nagu temale ─, siis pööra oma pilk täis armastust ja usaldust minusse, ja sa saad vabaks kõigist 

üleastumistest. 

71 See naine ei teinud enam pattu. Armastuse, mis tema südames ülevoolas, pühendas ta Meistri 

õpetusele. 

72 Talle anti andeks, kuigi ta oli teinud vigu. Kuid tema südames põles tuli, mis puhastab, ja kuna 

patune sai andestuse, ei eraldanud ta end Jeesusest enam hetkekski. Mu jüngrid seevastu jätsid mind 

veriseimatel tundidel üksi. Aga see väike Maarja ei eraldunud minust, ei eitanud mind, ei kartnud ega 

häbenenud. 

73 Seepärast anti talle luba valada pisaraid minu risti jalamil ja minu haua kohal. Tema vaim leidis 

varsti päästet, sest ta armastas palju. Tema südames oli ka apostellik vaim. Tema pöördumine paistab nagu 

tõe valgus. Ta oli langenud minu jalge ette, et öelda mulle: "Issand, kui Sa tahad, siis olen ma patust 

vaba." 

74 Teie aga ─ kui tihti tahate mind oma süütuses veenda, varjates oma üleastumisi pikkade palvetega. 

75 Ei, jüngrid, õppige temalt, armastage tõeliselt oma Issandat igas oma vennas. Armastage palju ja 

teie patud antakse andeks. Te saate suureks, kui te panete selle tõe oma südames õitsema. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 213 
1 Minu Vaimu valgus on teiega, Kristus on teie vaimu kohal ja inimhuuete kaudu avaldab Ta elu ja 

tõe Sõna kui tee, mis viib Minu juurde. 

2 Ava oma pühamu väravad, et ma saaksin siseneda sinu kõige puhtamasse olemusse. 

3 Te nimetate seda päeva "ülestõusmispühapäevaks", sest see on päev, mil meenutate sündmusi, 

mida Jeesus oma maapealsel teekonnal läbis. 

4 Lõpuks eemaldage saladuse loor, et saaksite siseneda tõe pühamusse. Selles õpetuses avaldan ma 

teile sisukaid õpetusi, nii et saladuse tumedad loorid, millega te varem minu valgust varjasite, võivad teie 

eest kaduda. Kuulge: Ainult see, kes sureb, võib uuesti üles tõusta. Kas te usute, et Jeesus "suri" sel ajal? 

Kas te olete suutnud kujutleda oma Meistrit "surnuna"? 

5 Surm" on ainult sümbol. Surm" on olemas ainult nende jaoks, kes ei ole veel tõde mõistnud. Nende 

jaoks on surm jätkuvalt õuduskujutis, mille taga on salapära või olematus. Aga teile ütlen: avage oma 

silmad ja mõistke, et ka teie ei sure. Te lahkute kehast, kuid see ei tähenda, et te sureksite. Teil, nagu teie 

Meistril, on igavene elu. 

6 Kui ma lahkusin oma kehast, sisenes mu Vaim vaimude maailma, et rääkida neile tõe sõnaga. Mis 

puutub sinusse, siis ma rääkisin neile Jumalikust Armastusest. Sest see on tõeline teadmine elust. 

7 Tõesti, ma ütlen teile, et Jeesuse Vaim ei viibinud hetkekski hauakoobastes, tal oli palju 

armastustöid teha teistes eluvaldkondades. Minu lõpmatul Vaimul oli palju ilmutusi, mida neile ─ nagu ka 

teile ─ teada anda. 

8 On ka maailmu, kus vaimolendid ei oska armastada. Nad elavad pimeduses ja igatsevad valgust. 

Tänapäeval teavad inimesed, et seal, kus valitseb halastamatus ja egoism, valitseb pimedus, et sõda ja 

kired on võti, mis sulgeb Jumala riiki viiva tee värava. 

9 Armastus seevastu on võti, mille abil avaneb valguse valdkond, mis on tõde. 

10 Siin olen teinud ennast teatavaks inimkehade kaudu, seal olen suhelnud otse kõrgemate 

vaimolenditega, et nad saaksid õpetada neid, kes ei ole võimelised Minu inspiratsiooni otse vastu võtma. 

11 Need kõrged, helendavad olendid ongi teie jaoks siin häälekandjad. 

12 Nüüd ma arvan, et te mõistate, miks ma siia maailma tulin ja miks ma neid maailmu külastasin. 

13 Ma ütlesin vaimudele: "Sa sünnid uuesti. Aga enne kui te maapealses kehas lepitate, puhastage 

oma hing kõigist kahjulikest muljetest, nii et oma uuestisündides oleksite nagu põlevad tõrvikud. 

14 Need, kelle sees on minu Püha Vaimu valgus, on nagu põlevad tõrvikud. Need, kes ei taha tõde 

teada, on nagu kustunud tõrvikud, mis ei põle, sest nad ei ole süüdanud end minu tarkuse tulega. 

15 Ma ei taha, et te oleksite kustunud tõrvikud, sest siis ei suuda te täita oma saatust, st oma vaimu 

missiooni. 

16 Tõesti, ma ütlen teile, et hetkedel, mil minu sõna paistab läbi inimese mõistuse, on siin tuhandeid 

ja tuhandeid kehatuid olendeid, kes osalevad minu ilmutuses ja kuulevad minu häält. Nende arv on alati 

suurem kui nende arv, kes on füüsiliselt kohal. Nagu teiegi, tõusevad nad aeglaselt pimedusest, et siseneda 

valguse kuningriiki. 

17 Te olete surematu, ma olen teile öelnud. Kui teie keha rakud surevad, ei tähenda see, et ka hing 

sureb. 

18 See mälestus- ja mälestuspäev on hinge hiilguse, ülestõusmise, teie lambi valguse sümbol. 

19 Mulle on meeldinud teha ennast teie seas teatavaks nendel mälestuspäevadel, et äratada teie 

südames usu, kaastunde ja hingestatuse tundeid. Olen kasutanud neid tunde teie südame puhastamiseks ja 

puhastamiseks. 

20 Miks te olete ennast rüvetanud? Sest te ei ole lasknud end juhtida Vaimu väel, mille väe te olete 

segi ajanud oma inimliku tahte, oma edevuse ja kapriisidega. 

21 On vaja, et te tungiksite oma südamesse, oma sisemusse, et te saaksite teada, mil määral te kuulete 

südametunnistuse häält, millises armastuse seisundis te olete oma ligimese suhtes. Siis te teate, mil määral 

te põlete tõrvikuid või kustutatud tõrvikuid. 

22 Ma ütlen teile: vastavalt teie armastusele on ka teie jõud, headus ja valgus, mis teil on. 

23 Ka teiegi saate oma vabastuse päeva ja oma ülistuse päeva. Milline päev see on? See, kui sa oled 

oma elu lahinguväljal võidukas. 
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24 Maa on lahinguväli, seal on palju õppida. Kui see ei oleks nii, siis piisaks teile mõnest eluaastast 

sellel planeedil ja teid ei saadetaks ikka ja jälle uuesti sündima. Vaimule ei ole pimedamat ja süngemat 

hauakambrit kui tema enda keha, kui sellele on lisatud mustus ja materialism. 

25 Minu Sõna tõstab teid siit hauast üles ja annab teile edaspidi tiivad, et hõljuda rahu ja vaimse 

valguse piirkondadesse. 

26 Kui teie hing võidab pimeduse üle ja ületab takistused, ilmub valgus teie sees. Seetõttu läbivad 

mõned seda teed pikema aja jooksul kui teised. 

27 Suureks saab see, kes järgib vaimse arengu rada ja saavutab läbi maiste elude ja ajastute valguse, 

kogemuse ja ülespoole arenemise. 

28 Pärast seda võitlust, pingutusi ja pisaraid kogete oma vabanemist ja taevast ─ seda, kus te tõute 

täielikult särava Vaimu valguse kaudu. 

29 Taevas ei ole kindel koht, taevas on hinge arengu lõppsiht. Kuna see taevas ei ole kindel koht, siis 

peate mõistma, miks need, kes kahtlevad valguse hinge olemasolus, ütlevad: "Ma suren" ja mõtlevad 

surma kui lõppu. Aga need, kes usuvad igavesse ellu, ütlevad: "Ma elan igavesti." 

30 Need, kes materialiseerivad oma usku ja religioosset praktikat, mõistavad ja otsivad Jumalat 

piiratud kujul. 

31 Spiritist teab, et Kõigevägevam on kõiges, et maailma, universumit ja lõpmatust läbib minu 

olemus ja kohalolek. 

32 Kes mind sel viisil ära tunneb ja mõistab, on Jumala elav tempel ja ei materialiseeri enam Vaimu 

ilmutusi sümbolite või kujundite kaudu. 

33 Ärge öelge enam, et on ainult üks taevas ja üks maa ja et need on kindlad kohad. Maailmu on 

miljardeid. Ärge unustage, mida ma ütlesin Jeesuses: "Minu Isa majas on palju elamuid." 

34 On hea, et te järgite oma loomuse seadusi materiaalses elus. Mõistke siiski, et need seadused ei ole 

igavesed. 

35 Ma olen taas tulnud alandlike juurde, sest nemad on need, kes neid sõnu kõige paremini 

mõistavad. Pidage meeles, et ma ütlesin: "Kes on alandatud, see ülendatakse." 

Sel päeval, mida te nimetate ülestõusmispühaks, vaimustage ennast, et te saaksite öelda: "Mina olen 

tempel ja lambipuu, ma olen ohvrikivi." 

Armastage üksteist, jah, inimesed, sest kes armastab, see kannab endas taevast.  

Õnnistatud inimesed, Iisraeli kaheteistkümne suguharu hinged, kes te kehastute sel ajal, et moodustada 

inimkonna kilp ─ ma valmistan teid vaimselt ja füüsiliselt ette, et muuta teid valmis tööriistaks ja panna 

teid sellele teele, mille ma teile ette panen, nii et te jätaksite oma eeskuju uutele põlvedele. 

36 Teie seas on ruubenlaste, daani, juuda ja leevi, isaskari ja sebuloni ja kõigi suguharude järeltulijad, 

ja kui te olete tugevad hinged, siis te peate jätkuvalt ilmutama seda jõudu ja usku oma Jumalasse. 

37 Nimi "Iisrael" ei saa kustuda, ja kuigi seda rahvast on kadestatud, proovile pandud ja taga kiusatud, 

ei hukku see, sest see on teie esiisade seeme, kes oli paljude põlvkondade hõim ja elu. Tänapäeval näete, et 

see rass on suurel määral dekadentne ja degenereerunud, sest ta on armastanud oma "liha" rohkem kui oma 

hinge ja muutunud uhkeks oma andide üle. Seepärast olen ma teid kehastanud teises riigis, teises rassis, et 

te ei langeks nendesse vigadesse. 

38 Spiritualiseerimine on teile inspireeritud aegade algusest peale. See on teile antud seeme, mida 

tuleb hoolikalt kasvatada, ja ma olen usaldanud teile ülesande anda see edasi kõigile rahvastele, ilma et te 

teeksite vahet rassi järgi. Täna, aegade kulminatsioonil, tulen teie juurde, et nõuda teilt aruannet selle 

seemne kohta. 

39 Te kõik inimolendid kannate seda seemet endas, sest enne maise keha omandamist olite te 

vaimseid olendeid, ja vaimustumine on tee, mis on teile ette nähtud ja millel te peate end täiustama. 

40 Te olete kõige andekamad inimesed. Ometi ei ole te teadnud, kuidas kasutada oma andeid, te ei ole 

tahtnud tõlgendada Minu tahet. Te olete armastanud seda maailma, mille ma olen valmistanud teie hinge 

värskendamiseks, arenguks ja õnnistamiseks, nagu oleks see teie igavene kodu, ja te olete selles sügavalt 

juurdunud. Te unustate vaimse elu ja ei valmista oma sisenemist sellesse "orgu", mis teid ootab. 
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41 Vaata, see maailm on täis hingi, kellel on vaimsuse ja ettevalmistuse puudumise tõttu vähe teeneid. 

Aga kui palju valu, kui palju kahetsust neid paelub. Te ei tohi elada selles maailmas, ilma et te kõigepealt 

võimaldaksite nende hingede tõusu, kes kas teadmatusest või mässu tõttu ei ole suutnud tõusta. 

42 See, mida inimkond nimetab progressiks, ei ole seda hingede jaoks. Sest kui nad oleksid 

kõrgendatud, siis armastaksid nad Mind rohkem kui kõiki loodud olendeid ning inimeste vahel valitseks 

rahu ja harmoonia. Kuid need pakuvad mulle ainult oma vaimset puudust ja teadmatust. 

43 Kui raske on inimestel pöörduda headuse poole. Te ei pea kinni minu seadustest ega taha oma elu 

muuta. Minu sõna solvab teid, kui ma räägin teile uuendamisest. Miks sa tahad, et Ma vaikiksin, kuigi sa 

oled päästetud? 

44 Ole tugev, Iisrael, võitle kurja vastu. Võtke meetmeid isegi enda vastu, kui teil on kurjuse jälgi 

enda ümber. Puhastage atmosfääri, mida hingate, ületage kõik võõrad mõjud, kasutage oma võimeid ja 

võimalusi, jälgige ja palvetage. 

45 Tugevda inimeste usku ja ehita sellega torn, mis on nii kõrge, et ulatub taevani, samas kui selle 

vundament on vankumatu. 

46 Oma palvetega ja vaimsete töödega saate peatada looduse hävitavate jõudude suurenemise. Sest 

pärast 1950. aastat vallandatakse nad suurema jõuga kui praegu. Inimkond puhastab end, et ta saaks vastu 

võtta rõõmusõnumit, ja pärast oma suurt valu näeb ta rahu vikerkaart säravat ja tunneb minu kutset, mis 

kutsub teda uude ellu astuma. 

47 Täna, kui te olete Maale naasnud, olete tunnistajaks minu Kohalolekule. See on üks ülesanne, mis 

on teil alati olnud. Kuid te olete üllatunud, kui ma nii teiega räägin, sest te usute, et teil ei ole teadmisi oma 

hinge minevikust. Kuid see jälg on nii sügav, et ei teie ega aeg ei saa teie elulugu kustutada. 

48 Ma õpetan teid, et te saaksite hiljem minu õpetust kuulutada. Need, kes teid kuulavad, on teie 

sõnadest üllatunud ja peavad teid uuteks prohvetiteks ja apostliteks. Siis nad armastavad teid. 

Vaata, et su töö kannaks vilja. Ära külva viljatule maale, ära pane minu tööd naeruvääristamisele. Olge 

targad ja olge meelepärased neile, kes teid paluvad, ja andestage neile, kes ei oska teid vastu võtta. 

49 Minu Sõna on kõlanud teie mõtetes ja minu Vaim kui Meister rõõmustab minu uute jüngrite 

õpetamise üle. 

50 Kui te mõtlete hoolikalt, siis avastate, et Ma olen alati olnud teiega ja et alates esimesest ilmutusest 

on Minu sõnum juhtinud inimesi spiritualiseerumise teel. On loomulik, et pärast mitut tuhandet aastat 

inimhingede elamist siin maa peal, toon teile õpetuse, mille sisu on suurem kui see, mis teil praegu on. 

51 Minu Õpetus, mis on igal ajal Seaduse selgitus, on tulnud teie juurde kui tee Valguse poole, kui 

turvaline murdmaa hingele. Ometi on inimesed, kasutades oma tahtevabadust, millega nad on varustatud, 

ja soovides oma elule teed, alati valinud lihtsa materialiseerumise tee, mõned ei ole üldse kuulda võtnud 

südametunnistuse kutseid, mis alati viivad vaimse poole, ja teised on loonud kultusi ja rituaale, et panna 

end uskuma, et nad käivad kindlalt vaimsel teel, kuigi tegelikult on nad sama isekad kui need, kes on Minu 

Nime ja Minu Sõna oma elust välja tõrjunud. 

52 Kui te näeksite siit "vaimset orgu", kus elavad materiaalsed olendid ─ need, kes ei ole midagi 

teinud vaimse teekonna jaoks pärast seda elu ─, siis oleksite kohkunud. Kuid te ei ütleks hetkekski: "Kui 

kohutav on Jumala õiglus!" Ei, selle asemel hüüate: "Kui kõvasüdamlikud, kui ebaõiglased ja julmad me 

iseendaga oleme! Kui ükskõiksed on meie hinged ja kui külmad oleme olnud Jeesuse jüngritena!" 

53 Sellepärast on Isa lubanud neil olenditel mõnikord teie elus ilmuda ja tuua teile valusaid, rõhuvaid 

teateid oma pimedast ja rahutu elust. Nad on sellise maailma elanikud, millel ei ole ei vaimse kodu säravat 

valgust ega ka selle maa ilu, mida nad on asustanud. 

54 Seda laia segaduse, kahetsuse, valu, sünge ja meeleheite orgu valgustab ainult südametunnistuse 

valgus, mis äratab üksteise järel need olendid. Kui see valgus lõpuks kogu hinge läbib, tunneb ta ära oma 

tee, ta heidab maha materialiseerumise rõiva, mis tal veel seljas oli, ta tunneb taas, et ta on elus, et ta on 

taas tõusnud, et hääl kutsub teda lõpmatusest ja et see hääl on Isa hääl, kes on aegade algusest peale 

tähistanud talle tee valguse ja õndsuse poole. 

55 Ärgu keegi teist elagu segaduse pimeduses ega joo meeleparanduse pisarate karikat. 

56 Et säästa ennast sellest lõpmatust kibestumusest, halastage oma hinge, tehke tõelisi armastuse 

tegusid, mitte näilisi tegusid, millega te püüate ennast petta. 
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57 Minu õpetus annab edasi vaimsust, ja vaimsus tähendab tõepärasust, siirust, valgust, siirust ja 

armastust. 

58 See on minu tee, see ainulaadne ─ see, mis on teile algusest peale ette nähtud ja mis on kirjutatud 

igasse südametunnistusse. 

59 Minu hääl, mis kõlab taas kord teie olemuse kõige peidetumas osas, kutsub teid kadunud teele, 

unustatud teele, et te omandaksite teeneid, mis on teie hingele valguseks, rahulduseks ja tõusuks, kui ta 

peab läbima udu, mis eksisteerib materiaalse ja vaimse vahel. 

60 Ma räägin teile sellest loorist, sest teie vaimse arengu madal tase ei võimalda teil veel ühendada 

kõiki olemasolevaid elumaailmu üheks. Nii nagu teie vendluse puudumine on teid maa peal rahvasteks ja 

rahvasteks jaotanud, nii on ka universumis ebaküpsed olendid näinud end maailmade, koduplaneetide ja 

maailmaruumide kaupa lahutatuna. 

61 Saabub aeg, mil selle maailma piirid tõstetakse armastuse abil ja mil maailmad lähenevad 

teineteisele spirituaalsuse kaudu. 

62 Seni jätkub võitlus südametunnistuse ja vaba tahte vahel, mida inimene kasutab ja kasutab selleks, 

et teha oma elust seda, mis talle meeldib. 

63 Võitlus nende kahe jõu vahel jõuab oma haripunkti ja võit on Vaimu poolel, kes absoluutses 

armastuseohvris oma Isale ütleb talle: "Issand, ma loobun oma tahtevabadusest, täida minus üksi Sinu 

tahtmist". 

64 Ma õnnistan seda, kes niimoodi Minu ette astub, ja ümbritsen teda Minu valgusega. Kuid ma 

annan talle teada, et ma ei võta temalt enam kunagi tagasi seda õnnistatud vabadust, mis talle on antud. 

Sest kes teeb oma Isa tahtmist, kes on ustav ja kuulekas, on oma Issanda usalduse vääriline. 

65 Saate ju aru, mida ma olen teile rääkinud vaimsest elust? Vaadake, kui lihtne ja selge on vaimne, 

erinevalt teie õpetustest ja juhistest, mis muudavad kõik keeruliseks. 

66 Mõelge sellele, jüngrid. 

67 Minu salajane varakamber avaneb ja ma lasen häälekandja kaudu midagi sellest inimestele ilmsiks 

tulla. 

68 1866. aastal säras täht nagu see, mis kuulutas Messia sündi. Vähesed nägid seda, sest maailm 

magas. 

69 See täht oli Eelija ja tema ilmumisega Roque Rojase meelte kaudu avati uus vaimne ajastu. Oma 

valgusega valgustas ta teed, et juhatada inimesi ja kuulutada neile suurte ilmutuste aega. Kuna aga Eelija 

on minu prohvet ja minu eelkäija, ennustasin ma tema vaimu kaudu samamoodi oma ilmumise aega. 

70 Esimesed kuulajad, esimesed tunnistajad sellel rallile olid üllatunud, kui kuulsid, et sõnad, mida 

Roque Rojas rääkis, ei tulnud temalt, vaid kaugemalt, et see oli sõna, mis oli täis lohutust, lubadusi ja 

lootust. 

71 Jüngrite väike arv kasvas ja muutus suureks rahvahulgaks, kes hiljem, kui nad said uute 

häälekandjate kaudu vastu võtta Meistri kohalolekut, tundsid Sõnas ära jumaliku maitse ja vaimse olemuse 

vilja, mis oli ainus, mis võis kustutada nende janu ja rahuldada nende nälga. 

72 Selles kogukonnas tekkis uus apostelkond, mis koosnes lihtsatest ja alandlikest südametest, kuid 

oli täis armastust ja usku, et mind järgida. Loomulikult ei puudunud nende hulgast uus Toomas, kes pidi 

nägema, et uskuda minu kohalolekut ─ uus Peetrus, kes, kuigi uskus minusse, eitas mind inimeste hirmust, 

ja uus Juudas Iskariot, kes reetis mind, moonutades minu sõna ja tõde raha ja meelituse pärast. 

73 Rahvahulk, mis selle rahva moodustas, paljunes ja hajus üle linnade, maapiirkondade ja külade; 

ning sellest rahvast tõusid tõe ja õigluse apostlid, eneseohverduslikud töötajad, kes olid täis innukust oma 

Issanda õpetamisel, ja puhta südamega prohvetid, kes rääkisid tõtt. 

74 Ma asetan nad mõõtmatult suure, nähtamatu vaimse laua taha, nii et nad söövad Minu taevast leiba 

ja joovad Minu igaviku veini, nii et neil poleks kunagi puudu jõust oma missioonis. Kuigi mõned jäävad 

kuulates vaimselt apaatiliseks, on ka neid, kes küsitlevad Mind lakkamatult, sest nad on uudishimulikud. 

Nad küsivad Minult, miks Ma ilmutan end inimkonnale sellisel kujul, miks Eelija tuli varem, kes on Eelija 

ja kes on Roque Rojas ning kes murdis seitse pitserit. 

75 Ma vastan ja õpetan kõiki täiusliku Meistri armastusega. Kui mõned on segaduses, sest ma ei tule 

uhkete altarite või uhkete tseremooniate keskele, siis nende vaimsus ütleb teistele, et Jeesus ei otsinud 

kunagi pidulikkust ega edevust, vaid südameid. 
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76 Ma olen alati tulnud teie hinge, mitte teie keha pärast. Sest kehamaterjal kuulub maa juurde, mille 

emakas seda ihaldab, samas kui hing kuuleb oma südametunnistuse kaudu alati jumalikku häält, mis teda 

kutsub. 

77 Minu jutluse aeg minu praegusel, viimasel tulekul on pikaajaline. See hõlmab ajavahemikku 1866-

1950. 

78 Minu õpetuse esimesed viljad on teie vaimne ja füüsiline uuenemine, kõrvaldades 

ebajumalateenistuse, fanatismi, ebausu, valetõlgendused, aga ka isekuse, pahatahtlikkuse, pahede ja iga 

plekki. Kui see juhtub, saate te rääkida minu seadusest, ilma et see kedagi segadusse ajaks. Te ei suru siis 

oma vigu minu õpetusele peale ega püüa neid varjata, hoides neid ainult enda jaoks. 

79 Tõstke oma hinge täiuslikuma religioonipraktika kaudu ja tõstke oma südant voorusliku elu kaudu, 

siis olete nagu uue maailma algus, uue inimkonna algus, mis oskab tõusta spirituaalsuse alustel, mille Ma 

toon teile oma Kolmanda Ajastu Ilmutusega. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 214 
1 Ma annan teile oma Sõna inimhuuete kaudu, sest te ei võta isegi aru sõnumitest, mida ma pidevalt 

inimestele saadan. See on põhjus, miks ma pidin ilmutama ennast inimese intellekti kaudu. Asi ei ole 

selles, et ma vajan inimlikke vahendeid, et ilmutada ennast. Seda olete vajanud teie. 

2 Minu armastav seadus on tulnud ainult selleks, et eemaldada teelt okas okashaaval, et te saaksite 

Minu juurde tulla. 

3 Isa jaoks ei ole miski võimatu ega raske. Seepärast tegin ma inimesest endast oma ilmutuse 

vahendi ja tõestasin sellega oma armastust teie vastu, andestades teie puudused ja mitte solvudes teie 

vigade pärast. Ma andsin teile tõendeid oma võimust ka siis, kui ma andsin teile oma targa, armastava, 

jumaliku Sõna läbi vaese mõistuse ning ebapuhaste ja kohmakate huulte. 

4 Te kõik olete näinud seda imet, kui tundsite, kuidas hääle kandja kehaline aine kadus ja te tajusite 

Meistri kohalolekut. Te rõõmustasite jumaliku sõna üle, tundsite, et olete viidud valguse maailma, ja 

nautisite vaimset rahu, mis on vaimne vaimustus. 

5 Kui palju aega möödus, kui Peremees sinuga rääkis? Kui kaua sa olid selles kõrgendatud 

seisundis? Sa ei saa öelda, sest sel tunnil olid sa väljaspool aega. 

6 Pärast seda, kui õpetussõna oli lõppenud, oli teil lõputu igatsus naasta oma koju, et korrata Minu 

sõnu. Teil oli üllas soov kohtuda teel kellegagi, kes oli teid solvanud, et talle andestada, või kellegagi, kes 

on hädas, et tuua talle rõõmusõnumit Minu kohalolekust. 

7 Kui sa lõpuks kohtad kedagi, kellele sa tahad teatada sellest, mida oled kuulnud, siis mõistad, et su 

huuled on liiga kohmakad, et seda jumalikku õpetust edasi anda, ja siis mõistad, et see sõna on tõesti 

sügav, ja et see, kuidas need häälekandjad aktiivseks muutuvad, väärib samuti sinu tähelepanu. 

8 Meister ütleb neile, kes kannatavad sellepärast, et peavad end liiga kohmakaks, et väljendada 

jumalikku sõna: "Ärge muretsege, sest vähehaaval avanevad teie anded, kuni saabub päev, mil te isegi ei 

vaja ilmutust häälekandjate kaudu. Sest sõnumi, mille ma teile saadan, saate te otse vaimu ja vaimu 

vahelise täiusliku dialoogi kaudu. 

9 Kui olete valmis selle sammu astuma ─ pöörake tähelepanu sellele, mida ma teile praegu ütlen: elu 

on siis teie hingele, teie meelele ja mõistusele nagu tarkuse vool, nagu armastuslaul, nagu astmelaud, mis 

viib teid üles Looja juurde. 

10 Inimesed, saavutage varsti see kõrgus, et te saaksite elada kõrgel, vaimsel viisil ja tõelises 

kooskõlas kõigi loodud asjadega. 

11 Praegu olete vaid väikesed lapsed, kes on õpetuse lõpmatu jõu ja tarkuse jüngrid. Aga Tema, kes 

seda teile õpetab, on kõigi Meistrite Meister. Laske Temal teid meeleldi juhtida ja te näete, kuidas Tema 

armastus eemaldab teelt iga okkalise heki ja komistuskivi. 

12 Minu Sõna tahab selles Kolmandas Ajastikus täita mõõtmatut tühimikku, mis valitseb inimeste 

hinges ─ tühimikku, mida inimesed ei ole kunagi suutnud täita inimliku armastuse, maailma rikkuste, 

välise riituse ja kultuste kaudu. 

13 Igatsetud sõnum on nüüd jõudnud teie juurde, õnnistades neid, kes seda on oodanud, ja äratades 

neid, kes magavad. Minu sõnum on mõeldud kõigile ja kõik saavad sellest teada sel tunnil, mil see jõuab 

järk-järgult iga südamesse, iga rahva ja iga rahvaseni. 

14 Minu Sõna on tõe ja õigluse valgus, mis paistab selle inimkonna pimeduses. See kõneleb teie 

hingega ja innustab seda mõtlema, et ta saaks teada minu tuleku põhjuse ja iga saladuse selgituse. 

15 Et inimene saaks laulda rahuhümni, peab ta armastama ja andestama. Ärge toitke enam isekust, 

ega pahameelt, vihkamist ega eksitust. Sest siis te peatate minu Vaimu, kes tahab tulla teie juurde, et 

rajada oma rahuriiki inimeste seas. 

16 Jah, inimesed ─ kuigi te olete vaid väike osa inimkonnast, teate, milline moraalne ja materiaalne 

purunemine on olemas. Te näete nende viletsust ja puudust, nende viletsust ja meeleheidet. Seda viletsust 

ja valu ei kannata mitte ainult keha, vaid ka hing, mis on teenete puudumise tõttu nõrgaks muutunud. 

17 Olge oma kaasinimeste juhid, olge minu teejuhid. Tundke minu armastust ja armastage 

tingimusteta ja omakasupüüdmatult. Saage valgustatud ja kandke seda valgust läbi maailma. Inspireerige 

endid tõega ja süvenege suurde ilmutusse, mille olen teile läbi aegade andnud, ning viige need teadmised 

neile, kes teavad vähem kui teie. 
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18 Läbistage end selle valgusega ja avastage võime, millega ma olen teie hinge varustanud. Kui te siis 

kasutate nende andide väärtust, siis oskate te elu armastada ja juba selles maapealses orus, kus te elate, 

armastate ja tunnustate igavest elu. 

19 Armastage ja andestage palju, kui tahate end Minu apostliteks nimetada. Mõelge Minule ja teie 

kannatused kaovad. Ärge tundke valu, kui teid solvatakse. Õnnistage ja jätke oma asi Minu hooleks. Siis 

tunnete end õnnelikumana kui need, kes arvavad, et nad on rikkad oma rikkuse tõttu. Sest siis olete te 

andestanud. Te ei tea, kas see andestus ei ole teie päästmise hind. Selle teoga suudate valgustada selle 

inimese hinge, kes teile kannatusi põhjustas, ja seega olete ka teda päästnud. 

20 Armastage kõike, isegi õhku, mida te hingate, sest selles on minu armastus, nagu ka kogu loodu. 

Armastage aega ja tundi, milles te elate, sest minu Vaim ilmneb kõiges. Kas te ei tunne, kuidas loodus, 

mis teid ümbritseb, palub rahu ja armastust? Ma taastan kõik loodusjõud, ma taastan kõik olendid. Inimene 

peab aga kannatama kõigi oma vigade tagajärgede all, mis olid hävingu põhjuseks. 

21 See leib, mida ma teile praegu annan, on toit, mida inimkond vajab ─ ainus, mis suudab seda 

tugevdada. Võtke see vastu armastusega ja muutuge selle kaudu tugevaks, et saaksite täita oma ülesannet. 

22 Elage oma elu täisväärtuslikult, elage enesekindlalt ja kannatlikult, et saaksite oma usku tõestada. 

Ärge kartke midagi, ma olen teiega. Kui te olete tugevad, siis näete, kuidas teie linn kivi kivi järel kokku 

kukub, ja te ei ole meeleheitel. Sest teie sees on jumalik jõud, see osa Minu Vaimust, millega te saate oma 

kaasinimeste südames suuri asju korda saata. Sa võid anda rõõmu kannatanutele, sa võid kuivatada 

pisaraid, sa võid taastada masendunud vaimu. Töö, mida te usus ja armastuses teete, saab olema suur ja 

hävimatu. 

23 Las minu armastus viib teid igavesse ellu. Avage oma silmad ja jagage seda hiilgust ja ilu, mille 

olen loonud kõigi Minu laste õnneks. Minu õnnistused jõuavad kõigini, nii usklikesse kui ka uskmatutesse. 

Ma puhastan tee okastest, et te ei teeks enam oma jalgadele haiget ja kõnniksite alati turvaliselt, olles 

kuulekad oma Taevasele Isale. 

24 Oma Sõnas toon ma teile tervendust teie kannatustele, teie Sõnas panen ma palsamit haigetele. 

Aga mõistke, inimesed, et see palsam ei ole ainult kehale, vaid ka hingele. Mitte ainult selle jaoks, kes 

elab maailmas, vaid ka selle jaoks, kes on vaimses. 

25 Mõnikord, kui ma räägin teiega nende häälekandjate kaudu, näen, et mõned on ümbritsetud 

segadusse sattunud hingeolendite poolt, teised on nende poolt riivatud ja veel teised on nende poolt 

tagakiusatud. Need domineerivad teie tahet, ajavad teie mõistuse segadusse või teevad teie keha haigeks. 

Siis ma räägin nendega vaimu keeles ja eemaldan nad teie teelt. Kuid kõike ei pea tegema Meister. Ma 

tahan, et te teaksite, mis on põhjus, miks need olendid, teie vaimuvennad ja -õed, tungivad teie 

maapealsesse ellu, ja mida te peate tegema, et vabastada end nende halvast mõjust ja samal ajal teha 

valgust nendele hingedele, kes väärivad teie kaastunnet. 

26 Need hinged, kes ei kuulu enam inimelu juurde, tulevad inimeste juurde ja elavad ikka veel koos 

nendega. Ma andsin teile selle kohta palju õppetunde teisel ajastul, kui kasutasin juhtumeid, kus mõned 

riivatud toodi Minu juurde. Kuid need inimesed ja nende preestrid ei suutnud mõista nende ilmutuste 

tähendust ja hindasid Mind oma halva arvamuse järgi. 

27 Nüüd ma laiendan oma õpetust, et teil oleks need teadmised ja et ma annaksin teile relvad, millega 

võidelda ja võita segadust. 

28 Jüngrid: Põhjus, mis põhjustab segaduses olevate vaimude olemasolu ilma rahu ja valguseta teie 

seas, on kurjad mõtted, kurjad sõnad, alandlikud kired, kurjad kombed, pahed. Kõik see on nagu jõud, mis 

tõmbab ligi kõiki neid, kes ─ kuna nad ei ole end puhastanud ─ peavad otsima ebapuhtaid "elukohti", kus 

elada. Nad on olendid, kes on juba ilma maise kehata, kes oma segaduses otsivad võõraid kehasid, et 

nende kaudu end väljendada. Kuid nende segaduse ja mõju tulemusena saavutavad nad vaid seda, et nad 

häirivad rahu, hägustavad meelt või teevad haiget need, kellele nad lähenevad. 

29 Need vaimud on haiguse kehastus, nad on varikuvaldkondade elanikud, kes ei tea, mis on elu ega 

mis on surm. 

30 Mina, kes ma olen Vaimu Valgus, otsin ühe eksinud inimese teise järel, ühe ja teise vaimse elu 

jaoks surnud inimese, et päästa nad oma piinadest ja panna nad tundma rahu - seda rahu, mis tuleb 

mõistmisest. Kuid ma ütlen teile veel kord, et mitte ainult Meister, vaid ka jüngrid peavad tooma valgust 
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nendele olenditele, kes on teie maistele silmadele nähtamatud, kuid on tajutavad selle jaoks, kes teab, 

kuidas ennast ette valmistada. 

31 Õige viis võidelda selle maailma halbade mõjude vastu, mis on arvukamad ja tugevamad kui teie, 

on palvetamine, minu õpetuse juhistele truuks jäämine ja püsivus heas. Kes nende relvadega võitleb, ei 

vabasta mitte ainult ennast, vaid ta päästab ja vabastab ka oma vaimseid vendi ja õdesid. 

32 Kuidas saaksite te olla spiritistid, kui te ei teaksite seda õpetust? Kuidas oleks Jeesuse 

tervendamine saanud olla täielik, kui Ta ei oleks ilmutanud riivatud inimeste tervendamist? 

33 Uurige põhjalikult Minu sõnu ja ärge püüdke teha Minu õpetustest teadusi ega kasutage seda, mida 

Ma olen teile õpetanud, et teid vabastada, armastamata neid, kes on teile võib-olla segadust tekitanud, sest 

siis langete koos nendega pimedusse. 

34 Millal sa oma heade tegude kaudu teed selle maa maailmaks, millest kõik, kes selle läbi elavad 

häiritud, hiljem täis valgust edasi liiguvad? Millal te lõpuks lakkate olemast sobilik elupaik selle maailma 

halbade mõjutuste kohalolekule? 

35 Kui te ei võta seda reaalsust teadmiseks, ei suuda te kunagi vabaneda neist lõksudest ega teha 

midagi suure hulga vaeste hingede heaks. Te olete ─ nii mõned kui ka teised ─ haiged inimesed, kes 

pidevalt oma haigusi üksteisele edasi annavad. 

36 Mõelge siis minu õpetuste eesmärgile, minu taas tulemise tähendusele, kõigele, mida minu Sõna 

oma valgusega hoiab, nii et te ei pea end enam ainukeseks selle maailma elanikeks. Nähke kõike, mis teid 

ümbritseb, ja muutuge tõeliselt valguse lasteks. 

37 Kuulake Mind, uurige Minu Sõna, ja Ma kinnitan teile, et siis saate kiiresti kõikide ajastute ja 

ajastute Meistri õpilasteks. 

38 Iisraeli rahvas: Te olete läbi aegade olnud terased paljudes lahingutes, te olete kogenud orjuse, 

tagakiusamise ja pikkade rändamiste vasturääkivusi. Puhake ja olge nüüd vabad siin maa peal, mille ma 

annan teile ajutiseks koduks. Sel ajal ei lähe te mitte piima ja mett voolavat maad otsima ega Samariasse, 

vaid te otsite Minu vaimset kuningriiki. Te tulete sellesse tohutusse "orgu", mis kutsub teid üles nautima 

rahu, laskma end minu tarkuse valguse kätte ja taastama oma kaotatud jõudu. 

39 Avage oma hing, sest te elate uues ajas, ja Isa esmasündinud Pojana olete algatanud inimkonna 

seas selle vaimustumise etapi, mis on teile omane. 

40 Enne kui alustate oma missiooni, kuulake Mind ja õppige Minult. Minu Sõna on õpik, ja kui te 

olete selle õppetundidest aru saanud, minge oma kaasinimeste juurde, kuulutage ja lisage oma sõnadele 

teod. Palvetage ja suhtlege Minuga ja oma kaitseinglitega, et teie inspiratsioon oleks viljakas. Kutsun teid 

üles alustama sisemise kontemplatsiooni elu, et saaksite kogu oma energia koondada oma missiooni 

täitmisele. Siis kogete lühikese aja jooksul oma olemuse muutumist. Te näete oma saatust selgelt ja olete 

nagu valguse majakas, mis valgustab teie kaasinimeste teed. 

41 Te ei karda tulevikku, sest te teate, et ma olen teie teejuht ja et ma olen kõike õiglusega ette 

näinud. Saabub hetk, mil te tunnete end Minust inspireerituna ja oma vaimust ajendatuna otsite üles 

haigeid ja annate neile lohutust. Sa pöördud nende poole, kes nälgivad ja janunevad tõelise teadmise 

järele, ja neile annad Sõna, mis on valgus. Sa lähed ka ilmajäetud, alandatud inimeste juurde ja annad ka 

neile oma käe. Siis näete varsti, kuidas te muutute nõustajateks, inimeste juhatajateks ja eestkõnelejateks. 

42 Mida suurem on häving, millesse teie kaasinimesed on langenud, seda suurem peaks olema teie 

kannatlikkus ja kaastunne nende suhtes. 

43 Te teate, et te kõik olite algselt puhtad ja et lõpuks olete jälle puhtad. Ärge unustage oma päritolu 

ja kiirustage oma teed, et te saaksite kiiresti Minu juurde tagasi pöörduda. 

44 Inimkond on paljunenud ja maa on seda seemet täis. Inimene on täitnud Minu käsku, mille ma talle 

aegade alguses andsin. Ometi on palju seadusi, mida ta ei ole osanud järgida. See ei ole armastus, mis 

paneb teda tegema suuri tegusid. See ei ole mõistus, millega ta on vaeva näinud. Tema hing on langenud 

väga madalale ja oma languses on ta kaotanud tasakaalu. Aga ma peatan selle ja panen selle tagasi 

tasandile, mida ta väärib Hingesse paigutatud voorused on nii suured, et ─ kui ta oleks tahtnud neid 

kasutada ─ oleks ta väga kõrgel tasemel ja valu ei oleks teda haaranud, et ta kannataks. 

45 Saate ikka veel tagasi saada, mida olete kaotanud. Sellepärast olen ma tulnud teie juurde ja annan 

teile kõik vahendid, et saavutada teie tõus. 
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46 Tulge Minu juurde, inimkond, paluge Mind ja Ma annan teile. Minu armuannid ei ole lõppenud, 

allikas voolab üle armu kõigile, kes seda paluvad. Ma annan teile andeks ja teen teid puhtaks, et te saaksite 

hakata täitma oma missiooni. 

47 Tere tulemast inspiratsiooni allikasse, kus kustutate oma janu ja väsimus kaob. Minus on see 

kristallselge vesi, mis kustutab hingede janu armastuse järele. 

48 Sel ajal on teie elutee muutunud ohtlikuks ja teie päevatöö raskeks. Seepärast olen ma tulnud 

valgustama teie palverännakut oma Sõna valgusega, mis on lootus. Oma õpetuses julgustan teid pidevalt 

edasi minema ja tuletan teile meelde, et te ei tohi unustada oma eksistentsi ajutisust, mille järel ootab teid 

pärast seda elu pärast surma, et teid oma rahuga ümbritseda. 

49 Te olete tõelised kõrbes rändajad, kes toituvad minu Sõna sisust, ja oma hinge usust julgustatuna 

püüdlete te eesmärgi poole, kuhu peate jõudma. 

50 Usk on jõud, mis tõstab, muudab ja valgustab. Selle kaudu saab inimene tõusta oma Looja juurde. 

Sest selle valgus valgustab seaduse teed, mille kaudu inimene jõuab Isa juurde. 

51 Sel viisil, sellises usus lähed sa oma teed, aktsepteerides hinges ja kehas täielikus nõusolekus 

saatuse lõkse ja löögid, mida see aeg toob. Aga tuleb päev, mil te räägite Minust ja annate tunnistust 

sellest, kuidas Ma olen olnud teiega, kuidas te olete Mind kuulnud ja näinud ning kuidas te olete saanud 

Minu inspireerivat ülekannet. Ma annan teile teada, et te leiate inimesi, kes on valmis mõistma 

spiritualiseerimise õpetust. Täna ei saa te kuulutada, et Meister on teie keskel, sest teid ei usutaks ja teid 

peetaks hulluks. 

52 Vaadake ajalugu, kuidas Jumala poolt inspireeritud inimesi on alati valesti hinnatud, sest inimesed, 

keda katab materialism, ei suuda tõde näha. 

53 Sama juhtub teiega, kui te räägite minu Tööst, kui te kohtute nendega, kes on langenud fanatismi, 

teadmatusse ja materialismi. Neile selgitate te minu õpetust ja igaüks saab sellest aru vastavalt oma 

vaimsele arengule. Aga lõpuks paistab see tõde, sest mina olen tõde. 

54 Kui inimesed on saavutanud rahu, siis saabub aeg, mil Meister avaldab teile suuri õpetusi hingele 

─ ilmutusi, mida saavad mõista tulevased põlvkonnad, kellel on suurem areng. 

55 Te olete minuga ja õpite külvama, teades, et vilju saavad nautida need, kes tulevad pärast teid, 

kuigi nad ei puutu kokku samade takistustega, millega teie olete kokku puutunud. Kuid nad mõistavad teie 

tööde üle ikkagi kohut. Seepärast jätke teele armastuse ja halastuse jäljed, et te saaksite vaimselt rahulolu, 

et olete täitnud seadust, mida ma teile õpetasin. Uurige Minu Sõna ja laske Minul otsustada teie üle. 

Vahepeal muutke oma elu ja oma töid. 

56 Kui te tahate, et teie kaasinimesed avastaksid, et te olete minu jüngrid, siis andke neile teada seda 

oma südame leebuse kaudu. Alandlikkus peegeldugu teie tegudes, sest kes on südamelt õrn, on ka hingelt 

õrn. Uhke ja ülbe mees näib tugev, kuid tegelikult on ta hingelt vaene. 

57 Spiritualism hävitab inimeste poolt kasutusele võetud tavad ja traditsioonid, mis on peatanud 

vaimu. Spiritualism on vaimu katkematu areng ja tõus, mis puhastab ja täiustab end oma võimete ja 

omaduste abil, kuni jõuab oma Looja juurde. Spiritism näitab, kuidas vaim väljendab, tunneb ja võtab 

vastu oma Issandat. Spiritualism vabastab vaimu ja viib selle avanemisele. 

58 Vaimne on universaalne jõud ja universaalne valgus, mis on kõiges ja kuulub kõigile. Keegi ei pea 

minu õpetusi imelikuks. 

59 Vaimu omadused on muutumatud, sest need on minu Jumalikkuse voorused, igavikulised jõud. 

Mõistke aga, et sõltuvalt sellest, kuidas te olete elanud, on puhtus, mida saate näidata, suurem või 

väiksem. 

60 Kui olete oma hinge puhtusele plekke toonud ja see kuuleb südametunnistuse etteheiteid, siis 

kardab ta Jumalikku, mis on puhastuse, lunastuse ja andestuse allikas. 

61 Minu õpetus avaneb taas nagu raamat selle inimkonna ees, et nad saaksid supelda selle õpetuse 

puhtas vees ja muuta oma elu, pöördudes eemale materialistlikest kalduvustest ja püüdes ülespoole igavese 

elu poole. 

62 Kui te tunnete kõrgemat elu, siis oskate ─ ilma seda, milles te elate, eirates ─ seda kõrgemale 

seada kõigist edevustest, ja inimesed loobuvad kõigest üleliigsest ja mõttetust. See on märk sellest, et 

inimkond hakkab tundma igatsust jõuda vaimsetesse piirkondadesse. 

63 Minu õpetus toob kaasa täiuslikuma arusaama elust selles maailmas. 
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64 Kuni te jõuate sellesse maailma, on teil ülesanne, mis on teie saatuse rist, millega te jõuate mäe 

tippu. 

65 Mõistke Mind ja ärge heitke end meeleheitele, sest õpetus, mida te peagi kuulutate, ei ole 

fantaasia, sest vaimne vibreerib kõigis inimestes, sest kõigil on vaim. 

66 Tõesti, ma ütlen teile, kui spiritism valitseb maa peal, on inimesed pannud aluse tõelisele rahule. 

67 Te ei mõtiskle selle ajastu üle maa, vaid te valmistate seda praegu ette, ja kui see on oma 

kõrgpunktis, siis on rahu ja õndsus ka teie hinges. 

68 See on selle vilja kandmine, mille Kristus külvas teisel ajastul põllule, mis oli juba ettevalmistatud 

esimesel ajastul. 

69 Täna on nisu ikka veel umbrohuga segunenud. Aga kui see on hävitatud ja nisu idaneb kuldsete 

kõrvadega, saabub inimkonna poolt oodatud ajastu. 

70 Mina olen tee, kõndige sellel ja te olete minuga igavesti koos. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 215 
1 Minu sõnad on nagu kastepiisad, mis langevad su südamele, et anda sellele uut elu, sest ma leian, 

et see on kuivanud. Selle põhjuseks on see, et te olite unustanud Minu lubaduse naasta ja tundsite end 

vaimse elu suhtes surnuna. 

2 Kui su lootuse nõrk leek kustus, kuulsid sa koputamist oma südame uksel. Kui te avasite ja nägite 

Mind, siis te ei tundnud Mind ära, sest te olite Mind unustanud. Oli vaja näidata teile haava Minu küljel ja 

öelda teile: "Pange oma sõrmed sinna", et te teaksite, kes oli see, kes koputas teie uksele. 

3 Te olete nagu Emmause teekäijad, kes ei suutnud Mind ära tunda, kui Ma olin nende kõrval. Te 

olete nagu Toomas, kes uskus alles siis, kui nägi ja puudutas Minu haavu. 

4 Kuna te olete palunud Minult tõendeid Minu Kohaloleku kohta ja Ma olen neid teile andnud, siis 

teadke, et Ma olen tulnud, et vabastada teid ebajumalateenistusest, et tuua teid tagasi lihtsa usu 

praktiseerimise juurde, usk, mis on vaba sofistikast, ja et teie seas praktiseeritakse halastust. 

5 Ma olen leidnud, et te kummardate kurte, pimedaid ja liikumatuid ebajumalaid, sooritate riitusi, 

mis ei ole õigeaegsed ja sobimatud teie tänasele vaimsele arengule, harrastate seda, mida ma ei ole kunagi 

kehtestanud. 

6 Keegi teine peale minu ei suutnud teile tõtt öelda teie vigade kohta, ilma et see teile haiget teeks, ja 

samal ajal pakkuda teile valgust, toitu ja stiimulit, mis täitis koheselt teie südame tühjuse. 

7 Enam kunagi ei pimesta teid valed ja sisutühjad hiilgused ega meelita teid sõnad, mis vaid 

meelestavad, kuid ei suuda kunagi tungida hinge. Nüüdsest alates ei suuda see, kes on tõeliselt omaks 

võtnud selle sõna olemuse, enam toituda muust leivast kui jumalikust. 

8 Kes on kunagi rääkinud teiega nii, nagu mina olen teinud nende lihtsate meeste kaudu, kes on 

minu häälekandjad? Kes on kunagi rääkinud spirituaalsusest nii, nagu te olete seda kuulnud selles sõnas? 

Kes teie elus on teile kunagi andnud tõendeid, mis on olnud jumaliku ilmutuse kinnituseks? Keegi, mu 

rahvas. 

9 Minu sõna kutsub inimesi nagu helisev kell, et nad koguneksid, ja nad tulevad pikkade rongide 

kaupa, massiliselt. 

10 Aeg on lühike, mille jooksul Ma ennast teile sellisel kujul teatavaks teen, ja Ma tahan, et oleks 

palju neid, kes võtavad vastu Minu Sõna valguse, nii et kui aasta 1950 lõpuni jõuab, siis kogu rahvas, olles 

teadlik Minu käsust, kummardub vabatahtlikult Minu Isa tahtele. 

11 Rahval on veel aega, et valmistuda selleks päevaks, ja kui nad pärast seda kogunevad, siis ei ole 

see enam selleks, et kuulata minu sõna häälekandja kaudu, vaid selleks, et uurida saadud õpetust, et tunda 

oma mõtetes minu inspiratsiooni, ja siis ütlevad nad veendunult: "Issand on meiega." 

12 Just sellisena tahan ma teid näha: heade jüngritena. 

13 Oma õpetuse alguses ütlesin teile, et olen tutvustanud lihtsat jumalateenistust ─ seda, millel ei ole 

riitusi ega tseremooniaid, kuid mis tõuseb üle suitsutussuitsu, üle laulude heli: armastuse, halastuse, 

vendluse jumalateenistus. 

14 On vaja, et te uuriksite põhjalikult oma jumalateenistusi, et kõrvaldada iga jälg 

ebajumalateenistusest, usufanatismist, ebausust ja uskumustest, mis ei sobi sellesse töösse. 

15 Kui te usute Kristusesse ja armastate kõiki Tema tegusid, siis mõistke, et see lihtsus ja vaimsus, 

mida ma teile täna innustan, on sama, mida ma teisel ajastul sõnade ja tegudega kuulutasin. Miks te siis 

olete pöördunud eemale sellest lihtsusest, ilma milleta ei saa olla vaimulikkust? 

16 Vaadake, kui paljudesse vigadesse on see inimkond langenud. Kuid uue päeva valgus on koitnud 

ja sellega koos ei suuda miski end varjata ega pimedusse varjutada. 

17 See on põhjus, miks ma praegu teen kõik maa teed läbitavaks, et spiritismi jüngrid ja apostlid 

saaksid levida üle maailma ja kuulutada Minu head sõnumit. 

18 Enne kui ma teid teistesse riikidesse saadan, tahan, et igaüks, kes nimetab end selle õpetuse 

jüngriks, oleks oma elus ja töödes vaimne, et tema tunnistus oleks tõene ja seega usutav. 

19 Kui te jõuate spiritualiseerumiseni, on tee lihtne. Tõus ei ole raske, kui teid inspireerib kõrgemale 

mineku ideaal. Kiusatused ei pane teid enam langema hävingu kuristikku, mis sunnib teid tagasi langema. 

Siis võtate sellest maailmast ainult seda, mis on absoluutselt vajalik, mis on lubatud ja hädavajalik, andes 

seeläbi oma hingele vabaduse unistada paremast maailmast ja lasta tal selle nimel pingutada. 
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20 Minu valgus ujutab teie hinge ja juhatab teid kõigil teie radadel. See valgus on laskunud kõigi 

inimeste peale ilma rassi või usutunnistuse eelistuseta. 

21 Iisrael on sel ajal naasnud ja on laiali üle kogu maailma, et täita oma vaimset missiooni. See on 

vanim rahvas, esmasündinu ja seega esimene, kes Minuga ühendust võtab. Tema hing on arenenud 

vastavalt seadusele, mis anti igale hingele, kui ta maa peale saadeti. 

22 Esimesel korral, Minu esimesel tulekul, üllatasin inimesi nende lihtsuses ja teadmatuses. Nad 

elasid madalal moraalsel tasemel ja ma rääkisin nendega mäe tipust, et anda neile oma esimene õpetus. 

Teisel ajastul, pärast pikka ajastut, mil Ma andsin teile tõendeid, et teie hing tugevdaks oma usku ja 

elaks Minu Seaduse järgimises, tulin teie juurde ärklikumalt, arenenumalt, kuid kaugel selle Seaduse 

tõelisest täitmisest, mida Ma teilt palusin. Sest te ei suutnud oma andeid hinge teenistusse panna. 

23 Ma tulin sel ajal, et rääkida teile, kuidas kohaldada seadust, et seda täita, kuidas austada Isa ja 

kuidas anda tunnistust tõe kohta. Ma olin teiega Jeesuses, et kogu teie hing tunneks ja tunnetaks Mind, ja 

ma jätsin teid valmis oma Sõnaga. 

Pärast seda andsin teile piisavalt aega, et teie hing kasutaks minu õpetusi ja elaks minu jüngerluses. Te 

olete jätkuvalt arenenud ja muutunud ärkvelisemaks. Kuid selleks, et saavutada oma kõrgust, ei ole te oma 

teed piisavalt ette valmistanud, et tulla Mulle lähemale. Teie valgus on nõrk, teie usk on nõrk ja te ei ole 

aimanud, et minu kolmas tulemine on juba lähedal. 

1866. aastal, just sel ajal, milleks Minu Sõna ja prohvetlikud ettekuulutused olid Mind välja 

kuulutanud, tulin teie juurde, et jätta teie hinge tarkuse aare uutes õpetustes, mida Ma teile selleks ajaks 

lubasin. 

24 Kui vähesed on olnud ärkvel ja oodanud minu tulekut. Inimkond oli uinunud, kui see uus ajastu 

avati. 

25 Minu tahtmine on olnud, et te elaksite kogu aeg ärkvel, oodates Tundi, et te ei oleksite ühelgi Minu 

tulekul üllatunud, ja Ma näeksin siis teie edusamme ja teadmisi. 

26 Te olete kõndinud paljusid teid, et Minuni jõuda, ja olete neil eksinud. On olnud vaja, et karjane 

ilmuks ja otsiks oma lambaid, et ühendada need ühte takka. Sest ei olnud ühtegi inimest maa peal, kellele 

ma oleksin võinud selle ülesande usaldada, sest ma ei leia ühtegi, kes oleks selleks valmis. 

27 Ma valgustan ja valmistan praegu hea tahte inimesi kõigis rahvastes ette, et nad räägiksid Minu 

tulekust vaimus ja armuajast, mis on nüüd lähenemas. Igaühel neist on raske ülesanne ja tema 

vahendamise kaudu äratan ma teistes terved ideaalid. Ma annan nende hingedele elu ja sisendan neile 

armastust ja usaldust oma seadustesse, et see annaks neile jõudu nende võitluses inimkonna lunastuse ja 

vaimse arengu eest. 

28 Vältige, et rahvad jaguneksid Minu õpetuse pärast. Ärge tekitage ebakõla ja ärge tundke end 

omavahel üleolekut. Ma innustan kõiki vaimsust, mis on rahu, armastus ja austus oma ligimese vastu. 

Loobuge religioossest fanatismist, täiustage jumalateenistusi, tõstke oma kaasinimeste religioosne praktika 

kõrgemale tasemele. See on Minu Tahe, ja kui te olete koos, siis tunnustage üksteist, armastage üksteist ja 

andke tunnistust Minust. 

29 Teie, kes te seda sõna kuulete, tehke oma hing nõtkeks ja uurige minu õpetust. Ärge pöörake 

tähelepanu häälekandjatele ja ärge omistage seda valgust neile. Nad on vaid vahendid, mille kaudu ma 

avaldan oma tahet. Tõuse üle oma mõistuse, et sa saaksid tunda Mind oma hingega. 

30 Kui väike on inimene, et realiseerida seda suurust, mille praegune etapp algas 1866. aastal ja lõpeb 

1950. aastal. Õppige selle Meistri käest, kes on teid alati õpetanud, ja tundke ka, et teid mõistetakse kohut, 

sest ta on Isa ja Meister, aga ka Kohtunik. 

Minu poolt teile antud korralduste täitmine on praegu, kui te elate maa peal. Hiljem, kui olete vaimses 

maailmas, saate uued korraldused. Teie võitlus on suur, surematu, sest te olete minu lapsed. Kuidas te 

tahate end täiustada selle lühikese elu jooksul, mis teie kehakestel on, ja seega nõuda, et jõuaksite Minuni, 

et rahus puhata, kui tööpõld on nii lai, mida iga hing peab viljelema? Vabastage kõigepealt endid oma 

lepituskoormast, halastage iseendale ja tehke piisavalt teeneid, et tasuda oma vana võlg Minu Seaduse ees. 

31 Ma tahan, et te ei oleks enam väikesed lapsed, vaid et te muutuksite hoopis jüngriteks. Olge alati 

alandlikud, et ma ei paluks teil läbida katsumusi, mis ületavad teie jõudu. Avaldage heategevust ja 

kannatlikkust oma elus. Kui olete saavutanud kaasinimeste usalduse Minu tööd avalikustades, rääkige 

Minu tulekust kui lohutusvaimust ja äratage inimeste hinged, et nad saaksid elada kõrgemal tasandil ja 
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püüda valgustuda ja tõusta vaimse kuulekuse kaudu. Nende südamed on viljakas maa, kuhu saab istutada 

jumalikku seemet. 

32 Kui te olete valmis, siis teid hajutatakse üle kogu maailma ja te lähete kõikjale. Kuhu te peate 

minema? Te ei tea. Te lähete näiliselt materiaalsetel põhjustel, kuid sisuliselt on see minu Tahe, mis viib 

teid ettenähtud paika. 

33 Tooge provintsidesse valgust ja õnnistust, tervendavat palsamit ja rahu, et teid tunnustataks minu 

sõnumitoojatena, tõeliste armastuse ja halastuse jüngritena. Jälgige oma samme, sest teie elu üle 

mõistetakse kohut. 

34 Kuulake mind, sest ma teen teie tuleviku ette teada ja avaldan selle. Ära rüveta Minu tööd oma 

tegudega ja ära tuhmi oma hinge valgust. 

35 Ronige mäele ja saavutage spirituaalsuse tipp. Ärge juurduge selles maailmas. Kuna ma olen teile 

öelnud, et see ei ole minu kuningriik, siis ei leia ka teie kui minu jüngrid seda siit. Dematerialiseerige end 

ja sukelduge oma sisemusse, et te saaksite teada kõike, mis on teie hinges väärtuslik. 

36 Minu avaldumise aeg inimintellekti kaudu on lõppemas ja te ei tea, mis juhtub inimkonnaga pärast 

seda. Teil ei ole aimugi, millised katsumused neid tabavad, sest te ei ole oma andeid veel avanud. 

Intuitsioon ei ole teie hinges selge ja te ei ole valmistunud vastu pidama loodusjõududele, mis 

vallandatakse suure vägivallaga inimkonna alandamiseks. Ma olen andnud teile väe palvega peatada kurja, 

pattu, haigusi ja õnnetusi, ilma et te oleksite neid võimeid seni kasutanud. 

37 Oo, te kolmanda ajastu toomlased, kes te ei ole Mind mõistnud! Kus on teie vaimsed anded? Kuhu 

te olete nad matnud? Miks te olete need unustanud? Te ei tea, aga ma ütlen teile: need kingitused on 

varjatud. Nad vibreerivad teie sees, kuid te ei tunne neid, sest olete materialiseerunud. Te ei tohi elada 

tegevusetult, te peate neid igas vormis ilmutama ja tegema nendega suuri imesid, et anda tunnistust oma 

Isale ja iseendale. 

38 Töötage, Iisrael, et te saaksite oma valdusesse rahu maa, teie ees ootava tõotuse vaimse maa. 

39 Ma võtan vastu teie ülestunnistuse, teie tänulikkuse sel päeval, mil te saate kinnituse oma vaimsete 

andide kohta. Ole valmis ja kuula: Pärast 1950. aastat suhtlete Minuga ainult vaimselt. Samamoodi saavad 

ka teie lapsed ja need, kes järgnevad, Minu Sõna. Enam ei ole ühtegi saatjat, kuid teie usk ütleb teile, et 

ma olen tulnud kogu tee alla, et võtta vastu ja teha kõik minu lapsed õnnelikuks. 

40 Teid kõiki valmistan ette ja juhin tulevastel aegadel ning Minu tänased õpetused on üksikasjalikud 

ja selged, kui te neid meeles peate või lasete oma silmadel libiseda üle üleskirjutatud pühakirjade. 

41 Minu armastus on teiega, mu jüngrid! Püha Vaimu valgus tulvab teid alati, see valgus süttib teie 

usulambi. 

42 Teie, kes te tunnete vajadust vaimsete andide järele, kes te püüate puhastada oma elu, oma meelt ja 

südant meeleparanduse ja uuenduse vees ─ te, kes te tahate teada tõde ja igatsete seda ─ kuulge minu 

häält, mis tuleb teie juurde nagu hellitus, et te saaksite täituda minu valgusega. Sel ajal peidab tõde end ja 

kujutlusvõime valitseb. Seepärast annan teile oma jumalikku olemust, mis on tõde ja hingetoit. 

43 Mida paremini mõistate minu tõde, seda lihtsam on teie edasiminek teie vaimsete võimete 

arendamise kaudu, mis on sarnased teie füüsiliste meelte omadega. Kas te ei tunne, et teie hing igatseb 

jõuda kristallselge vee allikani, s.t. lihtsa õpetuse juurde, mis ei ole sofistlik, ilma riituste ja 

kultusevormideta? Sest see õpetus, mille ma teile toon, on suur ja täis valgust, on see, mida te otsite. Aeg 

ei saa kahjustada selle kindlaid aluseid, sest need põhinevad Minu Tahtel. Nende jaoks, kes armastavad 

tõde, on Minu Õpetus armastuse, tarkuse ja õigluse õpetus. 

44 See, mis on Jumalast, tuleb inimesele Isa armastuse tõttu lapse vastu. Ma ootan ainult seda, et laps 

oleks valmis Mind vastu võtma. Isa tahab, et Tema tarkus, mis on ka sinus kui aatomis, avaneks ja 

avalduks. Ma olen siin, et teid julgustada. Ma ootan vaid, et te kuulaksite tähelepanelikult Minu sõnu, et te 

saaksite vastu võtta saladusi, mida Ma teile avaldan. 

45 Möödunud aegadel jätsin ma teie maailma oma eeskuju kaudu armastuse õpetuse. Nüüd jätkan ma, 

andes teile Vaimu õpetuse, millel on vägi maailma valgustamiseks, mõistuse teadmatuse kõrvaldamiseks, 

tee kergendamiseks, asjatute kannatuste, segaduse ja pisarate vältimiseks. Nii suur on Minu Õpetuse 

magusus, kui suur on toodetud kibedus, ja nii suur on Minu ilmutuste valgus, kui suur on sõja ja viletsuse 

pimedus. 
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46 Universumi tempel on minu õpetuse sammas ja tugi, sest selles on jumalik ja loov jõud, mis 

õpetab, mis lunastab, mis veenab ja annab elu. 

47 Ma räägin inimhuulte kaudu, kuid Minu armastus muudab Minu mõtted kuuldavaks sõnaks, et te 

kuulaksite Mind ja päästaksite end ja elaksite Jumalas. Mina olen selle armastuse kooli õpetaja, kes ei peta 

kunagi õilsat südant, mis tahab areneda. Ma teen igast inimesest kõigepealt lapse jüngriks, siis õpilaseks ja 

hiljem meistriks, kes õpetab tõde. Ma teen igast inimesest tugeva valguse, mis valgustab paljude eksinud 

hingede teed. Iga inimene saab Minu Tahte tööriistaks, kaotamata seejuures omaenda tahet. Sest mida 

suurem on teie spiritualiseerumine, seda rohkem olete kooskõlas Isa Tahtega. 

48 Te olete oma vaba tahte tõttu kannatanud palju kibedust. Aga ma tahan, et te teaksite, et ma ei ole 

teid kunagi hüljanud. Ärge tehke nii palju ümbersõite, et jõuda tõeni. Armastage seda, sest see tuleb teie 

juurde, kui te avate oma armastuse väravad. Armastage lihtsat tõde ja vabastage end teooriatest ja 

kemplemisest. See valgus valgustab teed teie elu kõrbes ja te ei jõua sinna väsinult ega liiga hilja. 

Materialistid ei avasta tõde, sest see põhineb armastusel, sest see on valgus, tarkus, ilmutus, mistõttu 

armastus on tõeline meister. 

49 Materjalistid tulevad teie juurde, kinnismõtlejad, ja ütlevad: "Meie aju on ülekoormatud 

ideoloogiatest, raamatutest, teadustest. Aita meil leida tõde." Siis lahustad sa tarkusega pilved, mis nende 

meelt pimestavad. 

50 Kuula lõpmatuseni küsimusi ja vastuseid nagu merede möllu, nagu tuule möllu. Kuula tarkust, mis 

muudab teadmatuse teadmisteks, meelerahuks ja soojuseks. Kuule seda armastuse armastuse lubadust, mis 

teeb elu ja surma, suurte saladuste, Jumala seaduste tundmise inimeses, igaviku ja valguse tundmises 

elamisväärseks. Kuula seda! 

51 Te ei ole veel õppinud armastama ega andestama, sest te olete veel ebaküpsed. Aga kas te olete 

need, kes usutlevad, et uskuda? Kellelgi ei ole veel piisavalt vaimset valgust, et minu sõna või minu tööd 

täielikult hinnata. Olen pannud proovile filosoofid, õpetlased, koolmeistrid ja mõtlejad, aga ka igaveseid 

kahtlejaid, kes küsivad pidevalt: "Kas see on tõesti Isa?". Aga kõigile olen öelnud: "Puu on tuntud oma 

vilja järgi. Minu Sõna ütleb, kes ma olen. Minu Sõna üllatab jätkuvalt filosoofid ja harimatuid." Ma ütlen 

teile: ainult armastuse kaudu saate te teada, kes ma olen ja kes te olete, sest selle kaudu saate te näha Minu 

nägu. Ärge laske end viivitada, ärge muretsege oma pead igaviku küsimuste pärast. Armastuses leiate 

vastused ja tõe laias horisondis avastate tõelise elu. 

52 Käige sel viisil ja taevas rõõmustab ning valgus hakkab särama teie eksistentsile, sest olete 

asendanud oma südame kurbuse magusa ja terve elurõõmuga. 

53 Kas te arvate, et kuigi ma näen maailma ja selle elanikke kõige rikutumises, milles nad on, ja kuigi 

nad vajavad Mind nii väga, kui nad seda teevad, et ma jätaksin nad maha? Mõelge selle üle, sest ma olen 

teid üllatanud sellega, kuidas te olete rääkinud ja mõelnud. 

54 Mina olen Päästja, Meister, kes tuleb langenud patuse juurde, et teda üles tõsta, teda vaimustada ja 

õpetada armastama. 

55 Maailm muutub, kui ta kuuleb oma Päästjat ning tunneb ja järgib Tema seadusi. 

56 Võtke vastu see Sõna, mis on õpetus hingele, ja tehke endid valmis võtma vastu seda, mida 

tõotatud Lohutaja annab teile teie vaimulikuks arenguks. Sest te peate oma Issandaga vaimust vaimule 

kokku puutuma. 

57 Ärge unustage Minu sõna, kui elevus sellest, et olete Mind kuulnud, on teid taas maha jätnud. 

58 Isa halastus ja armastus võtavad teid vastu. 

59 Isa käed on avatud, et teid omaks võtta ja et te saaksite neis puhata. Lohutage end oma muredes ja 

kuulake seda sõna, mis tahab teie olemasolu õnnelikumaks muuta. 

60 Millise rõõmuga laskub Minu Vaim teie juurde, peatumata Mind, et teie pattude üle kohut mõista. 

Ma räägin teile armastusest, ja selles sõnas puhastatakse see, kellel on mingi plekk, patune lunastatakse ja 

see, kes magab, äratatakse üles. 

61 Igavuse kell, mille meloodilist helisemist võib kuulda üle kogu maailma, et panna inimkond 

mõistma aega, milles ta elab. 

62 Ma otsin teid, sest te kuulute mulle, ja kuna ma armastan teid, ei taha ma, et te enam eksite. Te 

olete Minu Jumaliku Valguse sädemed ja ühinete Minuga. See on igavik, mida ma teile pakun, et te 

saaksite imetleda kogu selle hiilgust. 
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63 Ma räägin teile selgete ja lihtsate sõnadega, et te mõistaksite nende tähendust ja ei kurdaks hiljem, 

et ma räägin teile arusaamatute sõnadega. 

64 Kui ma teile Teisel ajastul oma õpetusi tähendamissõnades andsin, ei saanud te paljudest neist aru. 

Nüüd annan teile selgitusi kõigi õpetuste kohta Püha Vaimu särava valguse kaudu. 

65 Mõistke, et kõik kannatused selles elus, mida te elate, on inimlike eksimuste tagajärjed. Sest mina, 

kes ma armastan sind, ei saa sulle pakkuda sellist kibedat karikat. Ma olen teile juba esimestest aegadest 

peale ilmutanud Seaduse kui viisi, mis päästab teid langusest, hukust ja "surmast". 

66 Teie kõigi jaoks saabub hetk, mil ma palun teil anda aru oma seadusest ja andidest, millega ma 

olen teid kinkinud. 

67 Te kõnnite oma eluteel ja mõned kannavad oma kohust ja valu risti, teised aga oma patu risti 

õlgadel. Aga kui te mind kutsute, siis olen ma teie ristikandja, kes aitab teil minu juurde tulla. 

68 Järgige minu juhiseid ja te tunnete kohe, et teie koorem on kergem, te tunnete end rahustatuna ja 

mõnus värskus leevendab teie tüdimust. 

69 Avage oma silmad, sisenege vaimse pilguga ja vaadelge Minu hiilgust. Vaadake, kuidas avaneb 

värav, mis peab läbi laskma seitse vaimu, kelle ma olen inimkonnale usaldanud. Need on seitse voorust, 

mis Minu Tahte kohaselt peavad alati teie sees toimima. Need on järgmised: Armastus, alandlikkus, 

kannatlikkus, korrektsus, rõõmsameelsus, püsivus ja halastus. Las need voorused kinnistuvad kindlalt teie 

südames ja te kogete õndsust. 

70 Sel moel tuleb minu Vaim lähemale teiele, et täita seda valgusega ja öelda talle: keha, mis teil täna 

on ajutine rõivas, on vahend, mille abil te saavutate suure puhastuse ja vaimse tõusu. 

71 Kui teie teele ilmuks pidalitõve all kannatav inimene ─ kas te siis läheksite õudusega eemale? Kas 

te ei saaks teda käega puudutada? Kas te kardaksite selle nakatumist? Ei, mu jüngrid. Sest selle asemel, et 

vaadata selle keha viletsust, peaksite te vaatama selle hinge, mis on teie enda vend, mis on minu laps, kes 

ootab teie halastust. Kui palju pead sa veel õppima? 

72 Õnnistatud on inimsüda, mis kahetseb oma nõrkusi ja otsustab end parandada. Sest ta ei saa mitte 

ainult andeks, vaid ta saavutab ka minu valguse. Minu ülesanne on muuta patused minu armastatud 

jüngriteks. 

73 Mina olen ülestõusmine ja elu. Tulge Minu juurde ja te elate igavesti, sest Minus leiate rahu. 

74 Minu Püha Vaimu valgus on valatud kogu universumi peale. Intuitsiooni, ilmutuse ja nägemise 

andide kaudu on inimesed ärkamas uuele ajastule. 

75 Minu Vaim vibreerib õiglusest ja tungib vaimu kõige sügavamale, et aidata hingel vabaneda 

patust, siduda umbrohud kimpudeks ja visata need tulle. 

76 Et saaksite öelda maailmale: "Siin on Isa, kes on meie keskel", teil on veel palju tööd teha. 

77 Paljud rahvad on näljas, nälgivad maise leiva ja taevase leiva järele. 

78 Usundite, filosoofiate ja sektide kaudu otsivad inimesed Mind. Need on viisid, kuidas nad leiavad 

Mind ühel päeval. 

79 Niikaua kui te kõnnite sirget teed, mis viib otse minu Südame juurde, tunnete ─ kuigi peate läbima 

pikki vahemaid, ronima mägedesse ja ületama kuristikke ─ iga sammuga, et te jõuate kõrgemale vaimsel 

teel, kust te võite näha tõotatud maa siluetti. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 216 
1 Jüngrid, täitke minu korraldusi, et te ei nutaksite kaotatud aja pärast. Sukelduge minu Sõna 

uurimisse, et te teaksite, mis tuleb täita ja mis on see osa, mis puudutab neid, kes tulevad pärast teid. 

2 Olen ilmutanud selle Vaimse Töö teile, alandlikele, varem kui teadlastele, sest olen leidnud teie 

seas puhtust ja süütust, usku ja tahet järgida Minu õpetusi ─ valmisolekut viia see seeme teie kaasinimeste 

südamesse. Sellepärast olen ma teid valinud, sest te olete vaesed, kes te olete tundnud viletsust, kes te ei 

ole otsinud lohutust maa peal ega selle rõõme. Sest te teate, et selle maailma taga on tõeline vaimne rahu, 

headus ja rõõm. Te ei ole lasknud end petta valesuurusest, te ei ole otsinud ajalikku võimu, naudinguid, 

mis kestavad vaid hetke. Sa igatsed enamat kui kõik, mida see maailm sulle pakkuda suudab. Armastage 

Mind ja uskuge, et Ma lasen teil naasta koju, mis teid ootab, emakasse, kust te välja tulite ja kus te hakkate 

omama Minu Kuningriiki. 

3 See lootus teeb teid tugevaks katsumustes ja võitmatuks võitluses. Kui te jätkate oma missiooni 

täitmisel ustavalt, saavutate peagi vaimu võidu liha üle, sest olete lasknud oma Jumalal mõjutada oma elu. 

Oma elu lihtsuses suudate paremini tajuda minu õpetusi, lubate end nende kaudu valgustada ja kogete 

ootamatuid rõõme teistelt. 

4 Seepärast järgite Mind ja miski ei saa teid nüüd Minust lahutada. Te tunnete end armastatuna 

täiuslikust armastusest ja olete õnnelik. Te armastate Mind ja teie rõõm põhineb sellel. 

Tõesti, Ma ütlen teile, et Minu teise ajastu jüngrid ja kõik need, kes on Mind järginud, on armastanud 

Mind samamoodi. Seepärast ei tee teie kaasinimeste kahtlus või naeruvääristamine teile haiget. Valu, mis 

on hinge proovikivi, ei pane teid taganema. Te teate, et te elate ajutist elu ja püüate omandada teeneid, et 

jõuda eesmärgini, mis, nagu te teate, ootab teid. 

5 Valmistuge, sest ma jätan teid inimkonna kaitsjateks. Teie anded on varjatud, et te saaksite neid 

hästi ära kasutada. Te kõik olete kohal aasta viimasel päeval 1950 oma töödega ja andidega, et Mina 

saaksin nende üle kohut mõista. Mõned teist on minuga vaimus ja teised maapealses kehas, et saada Minu 

viimaseid korraldusi. Pärast seda avanevad teed, et te saaksite laiali minna, et tuua head sõnumit ja jätta 

inimeste südamesse tunnistus minu tulekust sel ajal. 

6 Ma ei nõua teilt ohvreid ega töid, mis ületavad teie jõudu. Ma palun ainult teie armastust, millega 

olen teid varustanud, alandlikkust ja kannatlikkust, et te saaksite oma missiooni täita. 

7 Minu ilmutus lõpeb 1950. aasta viimasel päeval, et valida välja need jüngrid, keda ma olen 

varustanud oma armuandega. Peremees jälgib teie töid ja Ma ei lase järele oma innukuses, et te täidaksite 

kõik Minu korraldused. 

8 Jüngrid, ma hoiatan teid. Kui sageli näete, et teadlased lükkavad selle Töö tagasi! Aga te andestate 

neile ja jätkate oma teed. Kui te seda teete, üllatan ma inimkonda, andes teile võimaluse avastada teie 

vaimu kaudu seda, mida inimesed kogu oma teadusega ei ole suutnud avastada. 

9 Ma kutsun teid pidevalt "jüngriteks", et julgustada teid võitluses, tõrjuda teie südamest välja 

alaväärsuse idee, mille vaesus ja alandused on jätnud teisse. Ma tahan teha teid suureks vaimse teadmise 

poolest, et te võiksite äratada inimesi kõrgemale elule, täiuslikule elule, milles vaimu seadus ühendab 

harmooniliselt need seadused, mis valitsevad materiaalset elu. 

10 Te ei ole ainsad minu saladuste hoidjad ega ainsad, kes väärivad vaimset pärandit. Ma ütlen teile 

seda, et te ei saaks kunagi uhkeldada sellega, et olete kõige väärtuslikumad ja armastatumad, ja et teie 

südames ei saaks kunagi idaneda edevus. Kui te laseksite sellistel tunnetel oma olekus üles tõusta, oleks 

oht, et kaotate saavutatud armu. 

11 Inimesed, teie innukus ja armastus teevad teid igavesti vaimu andide omanikeks. Ma tahan, et te 

oleksite alati alandlikud, innukad heas, seaduses, tões, headuses, mis on südame headusest kõrgemal. 

12 Minu õpetus on valgus, millest lähtub kogu tarkus, kõik teadmised, ilmutused ja teadused. See 

paljastab kõik lihtsal viisil. Kui see on Vaim, mis juhib inimeste samme, siis näete, et see, mida teadlased 

on suutnud avastada alles pärast pikki uuringuid ning suuri ohvreid ja vaeva, on kergesti saavutatav hinge 

kõrgendamise, palve, Jumalas mõtisklemise ja heas inspireerimise kaudu. Teile paljastatakse saladused ja 

avatakse varjatud varakambrid, milleni inimene ei oleks kunagi suutnud muude vahenditega tungida. 

13 Suur osa sellest, mida ma olen teile sel ajal rääkinud, on prohvetlikud ettekuulutused, mis 

mõnikord viitavad järgmistele aegadele, mõnikord tulevastele aegadele. Seepärast ei taha paljud inimesed 
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sellele jumalikku sõnumile mingit tähtsust omistada. See Sõna tõuseb aga täis valgust tulevaste aegade 

inimeste seas, kes tunnustavad ja avastavad selles suuri ilmutusi, mille täpsus ja täiuslikkus hämmastavad 

teadlasi. 

14 Sellepärast olen ma teile andnud korralduse kirjutada üles minu sõna, et kui te siit elust teise elusse 

siirdute või kui see rahvas mu õpetused järk-järgult unustab, oleks see ustavalt ja kustutamatult raamatusse 

kirja pandud. 

15 Teile, inimesed, on nüüd õige aeg minna ja tõestada seda tõde, tehes imesid andidega, mida ma 

olen teile ilmutanud. 

16 Ärge magage nende aegade ootuses, millest ma olen teile rääkinud, ainult selleks, et siis tõusta ja 

öelda rahvale: See, mis teil nüüd silme ees on, on juba ette kuulutatud. Ei, inimesed, on absoluutselt 

vajalik, et te kuulutaksite seda ette, et te ennustaksite seda, et te sillutaksite teed kõige selle tulekule, mida 

ma olen teile ette kuulutanud ja lubanud. Siis olete täitnud oma missiooni spirituaalsuse pioneeridena maa 

peal. Kui maailmas hakkavad ilmnema imelised asjad ja kui Issanda Vaim kõneleb teile enneolematute 

sündmuste kaudu ning kui inimese vaim hakkab ilmutama kujuteldamatuid andeid ja võimeid, näete, 

kuidas kõik usutunnistused, teooriad, normid, institutsioonid ja teadused kõiguvad. Ja siis tunnistab 

inimkond, et neil, kes alandlikult kuulutasid pealtnäha kummalist õpetust, oli õigus, sest nende sõnad said 

kinnitust, kui nad täide läksid. 

17 Siis näete, et maa rahvad on huvitatud vaimsest õpetusest, et teoloogid võrdlevad Kristuse õpetusi 

uute ilmutustega. Ja te näete, et paljud, kes olid alati olnud vaimsete teemade suhtes ükskõiksed, tunnevad 

elavat huvi selle ja möödunud aegade ilmutuste uurimise vastu. 

18 Kuigi te tahaksite seda, ei saa te täna näha, kuidas kõik see, mida ma teile kuulutan, täitub. Aga kui 

te tõesti usute Minu Sõnasse, siis suudate oma usu pilguga näha paljusid tulevikusündmusi, ja kui te olete 

valmis, siis ei peta teid unenäod, nägemused ja inspiratsioonid. 

19 Kuulake Mind sügava tähelepanuga: kui Ma lõpetan teiega sellisel kujul rääkimise, siis koguge 

Minu Sõna, mille te olete üleskirjutanud armastusega, et jätta see tulevastele põlvedele tunnistuseks 

sellest, mida Ma olen teile sel ajal rääkinud. 

20 Vaadake minu sõna kui seemet, et te ei laseks vähimatki ebapuhtust sellega seguneda. 

21 Põllud, mis on selle inimkonna südamed, puhastatakse varsti ja on valmis külvamiseks, ja kas 

oleks õiglane, et need oleksid puhtad, kuid seemned ei oleks? 

22 Mõelge minu sõnale, armsad jüngrid. Selle kaudu muundute ja puhastute järk-järgult, et oma 

missiooni hästi täita. 

23 Nüüd olen ma naasnud inimeste juurde, et aidata neid nende praegustes katsumustes. Meister ütleb 

teile: Ärge muretsege pärast 1950. aastat, kui te näete Minu tuleku märke ilmumas hiilguses. Pigem 

rõõmustage siis, sest ma olen võimaldanud teil neid ilmutusi vahetult näha. 

24 Nii nagu Teisel korral pärast ohvrisurma ilmutasin Ma ennast vaimus Magdaleenale ja ta hüüdis 

üllatunult ja samal ajal täis rõõmu: "Issand, olgu kiidetud ja ülistatud igavesti", nii olen Ma täna ilmunud 

teile, kui te arvasite, et Meister puudub või on teie kannatuste suhtes ükskõikne; kuid pärast teie üllatust 

olete Mind õnnistanud. Te olete saanud Minu valguse oma hinge ja olles saanud nii suure armu, olete 

meeles pidanud oma kaaslasi ja palvetanud nende eest, öeldes: "Mul on õnne kuulda Sinu sõna, samas kui 

teised ei tea neid õpetusi." Aga Meister ütleb teile: Ma olen ilmutanud oma Vaimu erinevatel viisidel 

kõigis rahvastes. Need, kes on end ette valmistanud, mõistavad, et nad elavad armu ja õigluse aega ja on 

tundnud minu kohalolekut. 

25 Nii nagu ma andestasin Magdaleenale, annan ma ka teile andeks. Aga ma tahan, et te teeksite end 

Minu vääriliseks, nagu ta seda tegi. 

26 Kui palju jäljendamist väärivaid näiteid võite saada oma vendadelt ja õdedelt teistest aegadest! 

Nende töö on nagu avatud raamat. Aga teie ─ kas te ei taha, et teie eeskuju ka kirjalikult säiliks? Ma võtan 

üles ainult need teie tööd, mida ma pean vääriliseks, et neid teie järeltulijatele esitada. Teie aga, kes te veel 

elate lihas, ei saa ei au ega austust. Olge alandlikud ja laske teistel oma tegemisi hinnata. 

27 Suures päevatöös, mis teid ees ootab, olen ma teie Cyreneus*. Minu õpetus põhjustab maailmas 

suuri murranguid. Toimuvad suured muutused tavades ja ideedes ning muutused toimuvad isegi looduses. 

Kõik see näitab inimkonna jaoks uue ajastu algust ja vaimud, keda ma varsti maa peale saadan, räägivad 
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kõigist neist ettekuulutustest, et aidata kaasa selle maailma taastamisele ja ülespoole arenemisele. Nad 

seletavad minu sõna ja tõlgendavad toimuvat. 
* Siimon Küreenlane kandis Jeesuse risti (Mk 15:21). 

28 Tulge ja kuulake Mind, keskenduge oma südame põhja ja Ma kinnitan teile: ükskõik kui väike on 

teie usk Minu kohalolusse, te tunnete Mind. 

29 Ma ei mõista teie usupuudust hukka, vastupidi, ma andestan selle, sest te ei olnud valmis Mind 

vastu võtma. Sest inimkond magas sajandeid sügavat und, pimestatuna fanatismist ja 

ebajumalateenistusest, materialismist. 

30 Kes tuletas teile meelde, et Ma olin teatanud, et Ma tulen tagasi ja et te peate seetõttu Mind 

ootama? Sinu vanemad? Teie pastorid? Kes teid ärkvel hoidis? 

31 Vähesed elasid sündmuste ootuses, soovides, et minu tõotuse sümboolne "pilv" ilmuks 

silmapiirile, valgustaks teie hinge, tugevdaks teie keha ja näitaks teile, et minu tagasitulek on Vaimus. 

32 Seepärast on teie võitlus Minu kohaloleku mõistmiseks sel ajal olnud suur ja te olete pidanud 

ületama palju takistusi, et Minuni jõuda. Kuid kõik see on teenekas, ma annan teile selle eest tunnustust ja 

ütlen teile tõeliselt, et ükski kibestumus, mida te olete võib-olla kannatanud, et mind sellel teel järgida, ei 

jää ilma tasu eest. 

33 Mis te arvate, mis on teie kannatuse eest, kui te talute naeruvääristamist ja põlgust isegi oma 

perekonnas: teie sugulaste pöördumine! Aga kuna teil on olnud piisavalt kannatlikkust, et taluda nende 

mõistmatust, siis peavad nad ootama hetke, mil nende usk süttib. Selle saavutamiseks peate te tegema 

suuri jõupingutusi tööde, sõnade, palvetega ja heade mõtetega. Kuid lõpuks näete, kuidas ime saab 

reaalsuseks. 

34 Ma usaldan teile oma teise tulemise kuulutamise missiooni teie kaasinimestele. Ma usaldan teile 

sõnumi või rõõmusõnumi oma vaimsest suhtlusest inimkonnaga. Rõõmustage mõtte üle, et olete sellise 

väärtusliku sõnumi kandjad, ja las see rõõm on palsamiks haavadele, mida te saate võitluse teel. 

35 Mõned on tulnud Minu Sõna ilmutusele nende Petlemma karjaste süütusega, nende lihtne usk oli 

nende südamete alandlik ohver. Teised on tulnud, et saada minult tõendeid, et nad saaksid uskuda. Nad 

olid haiged, kes olid pikka aega ja ukselt uksele tervist otsinud, kuid ei leidnud seda. Teised aga, nagu 

kirjatundjad ja variserid, tulevad Mind otsima, küsitlema ja proovile panema, kartes alati, et tõde paljastab 

nende silmakirjalikkuse ja valetamise. Kõik, mida ma sain, oli minu jaoks hellitus, Minu jõu näitamine, 

Minu tõe tõestus. 

36 Samuti pean teile ütlema, et kõigist neist, keda ma olen maininud, on paljud jäänud Mind järgima, 

sest nende süda oli täis tänulikkust ja nende hinge valgustas Minu Sõna valgus sooviga õppida, kuidas 

külvata ja kasvatada tõde. 

37 Väikesest rahvahulgast, kes kogunes minu esimesi õpetusi kuulama, on juba saanud rahvahulk, kes 

moodustab kogukonna. Kuid esialgu ei ole kõik võimelised saama selle spirituaalsuse sõnumi tõelisteks 

apostliteks. 

38 Nende rahvahulkade seas on igasuguse meelelaadi ja loomusega inimesi, nagu on ka erineva 

arenguga hinged nende seas. Kuid selleks, et see jumalik ilmutus, see sõnum, mille ma olen toonud oma 

Sõnaga, saaks lõpuks selgeks ja selgelt mõistetavaks nende inimeste seas, kes on osalenud minu 

ilmutustes, peavad nad läbima palju katsumusi, läbima palju sisemisi võitlusi ja kannatama palju 

"ristiusku", kuni nad väljuvad neist kui tõelised spiritismi jüngrid. 

39 See ei ole esimene kord, kui inimesed püüavad tõlgendada jumalikku ilmutust või saada selgust 

asjas, mis nende silmis kujutab endast mõistatust. Juba "Teisel ajastul", pärast minu jutlustustegevust 

maailmas, arutlesid inimesed Jeesuse isiksuse üle ja tahtsid teada, kas ta oli jumalik või mitte, kas ta oli 

üks Isaga või temast erinev isik. Nad hindasid ja uurisid minu õpetamist igati. 

40 Nüüd olen jälle tõlgenduste, arutelude, vaidluste ja uurimiste objektiks. 

41 Üks uurib, kas Kristuse Vaim, kui Ta end ilmutas, oli Isamaa Vaimust sõltumatu. Ja on ka teisi, 

kes ütlevad, et see oli Püha Vaim, kes rääkis, mitte Isa ega Poeg. 

42 Kuid see, mida te nimetate Pühaks Vaimuks, on Jumala Valgus, ja see, mida te nimetate Pojaks, on 

Tema Sõna. Nii et kui te kuulete seda Sõna, kui te kasutate minu õpetust Teisest ajastust või mõtlete 
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Seaduse ja Esimese ajastu ilmutuste peale, siis olge teadlikud, et te olete Ühe Jumala juuresolekul, kuulete 

Tema Sõna ja saate Tema Vaimu valgust. 

43 On aeg, et te uuriksite seda ilmutust, et kui teid küsitletakse ja proovile pannakse, oleksite 

võimelised vastama tõelise valguse sõnadega, jättes rahu ja õndsuse igasse südamesse, kuhu te asetate 

minu Sõna olemuse ja teie tõlgenduse valguse. 

44 Ma olen näljane ja januneb teie armastuse järele, inimesed. Las Ma olen mõne hetke teiega koos, 

sest mul on teile midagi öelda. 

45 Miks te otsite Mind ainult siis, kui teie kannatused teid rõhuvad? Kas ei meeldiks teile pakkuda 

Mulle oma rõõme, võite ja rahulolu? 

46 Teisel ajastul innustasin teid armastuse ja usaldusega, et te läheneksite Minule ilma hirmuta. Miks 

te siis mõnikord kahtlete Minu armastuses või Minu andestuses? Oo, te "kadunud pojad", kes te kardate 

naasta Isa koja juurde! Ma teadsin: hoolimata lõputu armastuse tõenditest, mida ma sulle siis andsin, oli 

vaja naasta, et otsida sind ─ mitte selleks, et sa näeksid Mind uuesti inimesena, vaid selleks, et sa 

tunneksid Mind sisimas, sügaval oma hinges. 

47 Kogunege taas Minu ümber nagu Minu kunagised jüngrid, järgige Mind taas nagu suured 

rahvahulgad, sest Ma panen teid kuulama Minu Sõna taevast kontserti ja teen samal ajal neid armastuse 

tegusid, mida te nimetate imetegudeks. 

48 Ma tulen Isana, et kõik, kellel on maailmas puudus armastusest, kiindumusest, hellusest, leiaksid 

Minuga jumalikku soojust. 

49 Ma tulen arstina, et te annaksite Mulle üle oma haigused, mured ja kõik salajased kannatused, mis 

on teinud teie hinge ja samal ajal ka teie keha haigeks. 

50 Ma tulen sõbrana, et te usaldaksite oma sügavaimad saladused, võitlused ja igatsused Mulle ja 

laseksite Minul käia oma kõrval. 

51 Ma tulen Meistrina, sest ma tahan avada teie ees tarkuse ja elu raamatu. 

52 Ma tulen kohtunikuna, et mõista kohut ─ nagu te ütlete ─ elavate ja surnute üle, nagu ma ütlen: 

kehastunud ja kehastamata inimeste üle, ilma et vähimgi teie tegudest pääseks Minu õigluse eest. 

53 Inimeste hulgast, kes kogunevad lihtsates kogunemissaalides, et Mind kuulda, on palju neid, kes 

mõistavad ja tunnevad seda Sõna. Need on hinged, kes on arenenud pikkade võitluste, katsumuste ja 

kogemuste teel ning puhastunud rasketel valuaegadel. Nad mõistavad Mind ja ei küsi Minult maiseid 

hüvesid. Nad teavad, et nende hinges on teadmiste raamat, ja nad ootavad Meistrilt ainult seda jumalikku 

õpetust, mille abil nad saavad teada, kuidas edastada valgust, mida hing endas kannab, neile, kes vajavad 

kogemusi ja õpetust. 

54 Siin on ka neid, kes, ilma et nad oleksid läbinud pikki vahemaid, kasutavad minu Sõna kui teed, et 

mitte eksida, ja nende armastus säästab neid lõpmatust hingekannatustest. 

55 Suuremal osal siinsetest inimestest on üks palve südames: nende valu. Nad kõik tulevad mulle 

ütlema, et nende koorem on väga raske ja nende karikas liiga kibe. Nad teevad Mind teadlikuks oma 

üksindusest, pettumustest, raskustest, nõrkustest, viletsusest, haigustest, muredest ja paljudest muudest 

raskustest. Kuid mitte ainult nemad ei kannata, vaid kogu inimkond kannatab. Nad ei tea, et nüüd on 

puhastumise aeg, mil hinged ja inimesed pesevad oma plekid ära ja astuvad siis sammu edasi mäe tippu. 

Kui need plekid on kustutatud, ei tunne te enam hetkekski valu, sest uuenduse tervendav palsam on 

andnud teile tagasi selle tervise, mille Issand pani oma loodutesse, kui nad tema emakast välja tulid. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 217 
1 Tulge minu juurde, armsad jüngrid, puhake minu majas ja istuge minu laua ääres ─ nüüd, kui ma 

olen teiega. Sest need ajad ei tule enam kunagi. Teie jaoks saabub uus aeg, mil te astute sammu edasi oma 

arenguteel. 

2 Te olete ikka veel lapsed, kes elavad Isa hoole all, kes ei lase teil kaugele eksida Isa kodust, et te ei 

komistaks ega langeks kuristikku. Kuid varsti olete tugev ja piisavalt valmis, et katta kõik teed. 

3 Tehke oma südamest aardekarp, milles te hoiate minu sõnu nagu kalliskive. 

4 Ma olen teie juurde tagasi pöördunud, kuigi ma tean inimeste uskmatust. Ma tuletan teile meelde 

oma Kirge ja taaselustan selle. Täna tuletan teile meelde hetke, mil teiega kõnelev Meister tõusis 

jumalikku troonile, et olla igavesti koos Isaga. Alles pärast seda, kui Jeesus oli lõpetanud oma missiooni 

maa peal, astus Ta kui õrn karjas Igavese ette. 

5 Jumal ilmutas end inimkonnale juba varasest ajast alates ja Tema õpetusi kuuldi. Issanda hääl tegi 

end inimlikuks ja arusaadavaks primitiivsetele olenditele. Nende südametunnistus, mis on jumalik tarkus, 

õpetas neid tundma head ja kurja. Kui nad tegid häid tegusid, tundsid nad rahu ja kui nad tegid kurja, 

kogesid nad valu. Need olid esimesed õppetunnid, esimesed südametunnistuse väljendused. 

6 Aja jooksul, kui inimesed ei kuulanud enam seda häält, saatsin ma inimesi, kes olid täis voorust ja 

tarkust ja panid neid oma sõnade ja eeskujuga järgima head teed.  

7 Tuletage meelde, et kõige varasematel aegadel saatsin ma õiglase mehe, Aabeli, kelle armastuse 

põletusohver Minu Jumalikkuse vastu oli palve ja täiusliku kummarduse eelkäija. 

8 Ma saatsin teile Noa, vagaduse, kes ei võtnud kuulda pilke ja pööras tähelepanu ainult jumaliku 

käsu järgimisele, et ehitada usaldavale rahvale päästelaegas. 

9 Teie seas olid Aabraham, Iisak ja Jaakob, kes moodustasid puu tüve, millest võrsusid oksad, lehed 

ja viljad. Nende patriarhide eeskuju on säilinud kirjalikult ─ Aabrahami vankumatu usk, Iisaku kuulekus 

ning Jaakobi ustavus ja vaimne tugevus. Üks selle puu viljadest oli Mooses, minu seaduse esindaja, minu 

õigluse kehastus. Temas võisite näha minu majesteedi kuju. 

10 Aja jooksul olen üha enam ja enam sisenenud inimeste emotsionaalsesse ellu ja seetõttu pidin ka 

mina muutuma inimeseks, et tulla teie südamele veelgi lähemale. Aga selleks, et tulla maailma, oli vaja 

Mind kuulutada prohvetite kaudu. 

11 Ma elasin inimeste seas ja tegin oma elu eeskujuks, õpikuks. Ma sain teada kõiki kannatusi, 

kiusatusi ja võitlusi, vaesust, tööd ja tagakiusamist. Ma kogesin sugulaste tagasilükkamist, tänamatust ja 

reetmist; pikka päevatööd, nälga ja janu, naeruvääristamist, üksindust ja surma. Ma lasin kogu inimese 

pattude koorma langeda minu peale. Ma lubasin inimesel sondeerida oma vaimu minu sõnas ja minu 

läbilöödud kehas, kus isegi viimasedki ribid olid näha. Kuigi Jumal tegi minust pilkava kuninga, 

paljastatu, ja ma pidin ka häbiristi kandma ja sellega mäest üles minema, kus röövlid surid. Seal lõppes 

minu inimelu kui tõend, et ma ei ole ainult sõnade Jumal, vaid ka tegude Jumal. 

12 1866. aastal avas minu halastus ukse uude ajastusse: Püha Vaimu ajastusse. Kas kogu inimkond 

teab, millises ajas ta elab? Seda teavad ainult spiritualistid, keda ma "nende puude varjus" kogun. Minu 

Tööd tunnustatakse maailmas alles pärast suuri lahinguid ja sündmusi, pärast õpetuste ja maailmavaadete 

"sõdu", nii et inimesed tõusevad üles ja kinnitavad, et uus ajastu on alanud. 

13 Sellest on juba mõnda aega möödas, kui see, kelle kaudu Ma end esimest korda sel ajal teatavaks 

tegin, lahkus siit maa pealt: Roque Rojas, saadik, kelle samme juhtis Eliase, Teeotsija vaim. Sel moel 

vabastasin ma kuuenda pitseri ja tegin sellega lõpmatult suure murrangu spiritismi jaoks. 

14 Ja alates Roque Rojasest kuni tänase päevani olete te võidelnud, oo kolmekuninga-mariirituaalid, 

ja selles võitluses olete kasutanud oma jõudu, oma noorust, oma elu ja kõike, mis teil on, et järgida Mind 

ja austada seda Tööd. Vaikselt ja alandlikult olete te püüdnud inimestele teada anda Issanda Teisest 

tulemisest. 

15 Minu "Sõna" ei ole jälle inimeseks saanud. Ma olen praegu "pilvel", mis sümboliseerib kaugust, 

millest lähtub minu kiir, mis valgustab hääle kandja meelt. 

16 Mulle on meeldinud, et ma saan ennast inimese kaudu suhelda, ja minu otsus on täiuslik. Ma 

tunnen inimest, sest ma lõin ta. Ma pean teda vääriliseks, sest ta on minu laps, sest ta on minust sündinud. 
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Ma võin teda kasutada, sest ma lõin ta selleks, ja ma võin tema vahendamise kaudu ilmutada oma au, sest 

ma lõin ta selleks, et end temas ülistada. 

17 Mees! Ta on minu kuju, sest ta on intelligentsus, elu, teadvus, tahe, sest ta omab midagi kõigist 

minu omadustest ja tema vaim kuulub igavikku. 

18 Sageli olete tähtsusetumad, kui arvasite, ja teinekord olete suuremad, kui oskate ette kujutada. 

19 Uhked arvavad, et nad on suured, ilma et nad seda oleksid. Ja õnnetu on see, kes rahuldub selle elu 

tarbetu rikkusega, avastamata südame ja vaimu tõelisi väärtusi. Kui vaesed on tema soovid, tema iha, tema 

ideaalid! Kui vähe ta on rahul! 

20 Aga elada oskab see, kes on õppinud andma Jumalale seda, mis kuulub Jumalale, ja maailmale 

seda, mis kuulub maailmale. See, kes teab, kuidas end looduse kätes värskendada, ilma et ta muutuks 

mateeria orjaks, teab, kuidas elada. Ja isegi kui ta näib, et tal ei ole midagi, on ta selle elu hüvede 

peremees ja on teel Jumala Kuningriigi aarete omandamise poole. 

21 Mida ma teile praegu räägin, seda ma ei õpetanud teile minevikus. See on minu Uus Testament. 

Mina olen see pealetükkiv palverändur, kes lakkamatult teie uksele koputab ja ei lase teil magada. Ma olen 

vari, mis järgneb sulle kõikjale. Mida sa veel tahad? Minu armastus on lõputu. 

22 Minu hüvastijätu tund on juba lähenemas. Minu visiit sel ajal on olnud pikk: 1866-1950. 

23 Tõesti, ma ütlen teile, kui keegi ütleb, et Minu Sõna ei ole teile head teinud, ega ka halba. Kuid 

pidage meeles, et ma ei taha, et te oleksite nagu parasiitide taimed; et ma ei taha, et te rahulduksite sellega, 

et ei tee kurja, vaid et teile annaks rahuldust teha head. Sest see, kes seda ei tee, kuigi ta võiks seda teha, 

on teinud rohkem kurja kui see, kes, kuna ta ei suuda teha midagi head, teeb ainult kurja, sest see on ainus 

asi, mida ta oma vaimse arengu astme järgi suudab teha. 

24 Ma kutsusin teid sellele teele, sest ma nägin teie hinges kurbust. Te otsisite Minu valgust 

erinevates jumalateenistuse vormides, te igatsesite imesid, et anda tunnistust usust Minusse. Aga kui ma 

ristisin teie tee, et küsida, kas te olete rahul, vastasite: "Ma olen seda maitsnud, kuid see ei ole tugevdanud 

mu südant ega hinge. 

25 Vahepeal ootas elupuu rändurit, et anda talle oma vilju, ja kristallselge vee allikas voolas üle, 

oodates janunevat palverändurit kui rahulubadust. Ma olen jumalik aednik, kes ootas murelikult ja 

mõtiskles aastaaegade möödumist põldudel. 

26 Nüüd on saabunud suur hulk neid, kes janunevad armastuse, rahu, tõe ja töö järele. Te olete 

maitsenud vilju ning nälga ja janu kustutanud, olete haaranud töövahendid, et saada ka aednikeks. 

27 Teie seas ei ole enam kaduvaid rikkusi. Kuhu on teie kaubad kadunud? Te ei mõtle enam neile ega 

kurda, et olete need kaotanud, sest täna olete tagasi saanud Minu tõe vaimse aarde, mis on Minu Sõnas ─ 

selles Sõnas, mille Ma teile alandliku lapse kaudu annan. Sest kui Ma räägiksin teile mõne teadlase või 

filosoofi kaudu, siis te ei usuksite Mind. 

28 Minu juurde tulevad kõikide klasside inimesed. Kuid need klassierinevused on Meistri ees 

mõttetud. Mitte kõik, kes on tulnud Mind kuulama, ei ole jäänud Minu juurde. "Paljud on kutsutud, kuid 

vähesed on valitud." Paljud on veel tulemas, kuid mitte kõik ei järgi Mind. Aga tõesti, ma ütlen teile: Ma 

olen külvanud oma Sõna, ja Kristuse seeme ei sure kunagi. Minu seeme ei ole asjata ja inimese süda, mis 

on lühikest aega viljatu, saab viljakaks ja kannab vilja. 

29 Teie, naised, kes te niisutate selle maailma teed oma pisaratega ja märgistate oma tee läbi selle elu 

verega: Puhka minuga, et sa saaksid uut jõudu ja oleksid jätkuvalt armastuse varjupaik, tulekahju, kindel 

alus majale, mille ma olen sulle usaldanud maa peal, nii et sa oleksid jätkuvalt lüli, kelle tiivad katavad 

abikaasat ja lapsi. Ma õnnistan teid. 

30 Ma ülendan meest ja naise kohta mehe paremal käel. Ma pühitsen abielu ja õnnistan perekonda. 

31 Sel ajal tulen ma armastuse mõõgaga, et panna kõik asjad paika, sest varem olid need inimeste 

poolt nihutatud. 

32 Minu jumalikkuse jüngrid: ma olen siin teie seas, et näidata teile veel üht lehekülge minu õpetuste 

raamatust. 

33 See on hapnemata leib, mida te praegu sööte. Ja vesi, mida te joote, on sellest, mis ei tee enam 

kunagi janu, kes seda joob. 
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34 Te olete siin maa peal nagu võõrad, sest teie tõeline isamaa on teine. Ma näitan teile teed ─ see on 

tee, mis viib "tõotatud maale". Minu Sõna paneb teid edu teele. Ma olen väsimatu Meister, kes valmistab 

teid ette, et pärast minu lahkumist saavutaksite täiusliku osaduse minu Jumalikkusega. 

35 Täna vormib ja silub teie südameid minu armastuse Sõna tikker. 

36 Nagu ka Esimesel ajastul, läbite praegu Külastuse kõrbe. Aga te ei hakka nälga ja janusse surema 

oma rändamisel. Sinu enda südamest, mis on paadunud nagu kalju, lasen ma välja voolata meeleparanduse 

ja armastuse kristallveed, mis kustutab hinge janu. Ja kui nälg õigluse ja tõe järele haarab inimesi, laskub 

Minu Sõna teie peale nagu manna kõrbes, et te saaksite sellest toituda. 

37 Saabub hetk, mil te kõik pöördute Minu juurde tagasi. Nüüd aga jääge inimeste hulka, et õpetada 

neid käima tõe teel. Te hajute mööda erinevaid radu, võtmata teist reisikotti kaasa, usaldades Mind. Aga te 

töötate vaikselt, alandlikult, ilma uhkeldamiseta, ja Ma aitan teid lahingus ja tugevdan teid teie palves, 

olgu te siis Minu poole pöördute oma öölaagri nurgas või puu varjus. Saabub päev, mil te leiate tunnustuse 

Minu juures. 

38 Te peate mõistma, et Minu lahkumine on lähedal, et te saaksite avada oma südamed ja tõsta oma 

hinged, et mind näha. 

39 Paljude häälekandjate kaudu olen Ma ennast teatavaks teinud, et te ei kahtleksid Minus. Olen 

valinud nad, arvestamata nende sotsiaalset klassi, elutingimusi või rassi. Kõigi nende suu kaudu olen 

andnud teile oma pärandi, et te ei tunneks end minu Sõna puudumisel orvuna ega mahajäetuna. 

40 Kui te tõesti valmistate end ette, siis saate te olema puu, allikas ja laud pidulikuks õhtusöögiks, mis 

võtab vastu kõik "kadunud pojad", kes on Isa Kodust kõrvale eksinud. Siis ei kummarda rahvad sinu ees, 

vaid nad tunnustavad sind ja põlvitavad minu ees. 

41 Minu Seadus on teile alati tundunud liiga paindumatu, et seda täita, ja seepärast olete loonud sektid 

ja riitused, mis olid teile arusaadavad, teie vaimse võimekuse jaoks. 

42 Kui te oleksite järginud minu esimese ajastu käske, oleksite te Jeesust ära tundnud ja mitte teda 

ohverdanud. Kui inimkond oleks elanud minu teise ajastu õpetuste järgi, ei oleks nad minu tunnistuses 

inimese mõistuse kaudu kahelnud. 

43 Mitte teie ei ole need, kes rahvaste üle kohut mõistavad. Aga ma mõistan kohut rahvaste ja 

usukogukondade üle, nagu on kirjutatud, teie sees. See rahvas on innukuse, puhtuse ja vaimsuse 

eeskujuks. 

44 Inimkonna kaebused tõusid Minu juurde. See on laste nutmine, see on noorus, kes nõuab õiglust, 

see on vanadus, kes küsib rahu. 

45 Selle põhjuseks on see, et inimesed on kaotanud armastuse seemne, mida nad teadmata kannavad 

oma südame kõige puhtamas osas ─ nii sügaval sees, et nad ise ei suuda seda avastada. 

46 Armastuse seemne on lämmatanud viha, edevus ja alatu kirg. Ja nii täieneb kannatuste karikas veel 

kord, et seda saaks juua täis. 

47 Samal ajal, kui maailm on tormi keskel laevahuku saanud, jälgite te katastroofi rahulikult 

päästepaadist. 

48 Sa magad Isa rinnal, mõtlemata neile, kes nutavad. Ometi tähistavad nad Minule pühitsetud 

jumalateenistust keset saatuse lööki, mille Ma aktsepteerin, kuigi nad on mässitud fanatismi ja 

ebajumalateenistusse, sest Mina olen Isa. Kuid Ma annan neile mõista, et Minu Süda ootab täiuslikku 

kummardamist. 

49 Altarilt altarile, riituselt riitusele ja sektilt sektile liiguvad inimesed elu leiba otsides, kuid ei leia 

seda. Ja pettumusest muutuvad nad teotahtelisteks, lähevad sihitu teed ning elavad ilma Jumalata ja ilma 

seaduseta. Aga pidage meeles, inimesed, et nende seas on suured vaimud, et ma avastan nende seas 

prohvetid ja Püha Vaimu jüngrid! 

50 Valguse vaimud, kes töötavad vaimselt, valmistavad nüüd teid läbi tasandike, merede, mägede ja 

kõrbete, et need rassid, need rahvad saaksid karavanide ja suurte rahvahulkadena suunduda sinna rahva 

juurde, kus minu sõna on kõlanud ja minu imet on nähtud. 

51 Siis, kui need inimesed koputavad teie uksele ─ mida te neile pakute? Ärge pakkuge neile siis 

puudusi, sest nad on neist väsinud. Nad tulevad, soovides tõde, halastust ja armastust. Nad tulevad 

õppima, kuidas tähistada teenimist, mis on sama puhas kui lillede lõhn. 
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52 Täna ütlen ma teile, et õpetage viimastele Minu Seaduse täitmist. Selles sisalduvad Kolme aja 

õpetused. 

53 Olge inspireeritud palvetama. Getsemani aia palvega olen ma teile näidanud, kuidas peaks olema 

täiuslik palve. 

54 Seni, kuni te ei ole valmis, jäävad Minu teed blokeeritud ja Ma ei kutsu suuri rahvahulki. 

55 Ma ei taha sinust lahku minna sinu lahkarvamuste, sõnakuulmatuse ja mõistmatuse ajal. 

56 Ma näen, et te valmistate juba minu risti ette minu lahkumise ajaks ─ tänamatuse risti. 

57 Veel on aega kahekordistada oma jõupingutusi, et see tund ei tuleks teile üllatusena ja te ei ütleks: 

"Isa on lahkunud", sest te ei kuule Mind enam häälekandja kaudu. Kuid ma olen kohal ja nägijad annavad 

selle kohta tunnistust. Te kuulete Minu häält inspiratsiooni kaudu, ja kui te õpetate kodudes ja 

provintsides, siis ei räägi mitte teie huuled, vaid Mina. 

58 Vaimu ja vaimu vaheline dialoog jõuab neil aegadel haripunkti ja minu kohalolekut hakatakse aja 

jooksul ja põlvest põlve üha selgemalt tundma. 

59 Neid ilmutusi silmas pidades ei saa keegi kurta Minu Sõna puudumise üle, ja kes sellest hoolimata 

pisaraid valab, teeb seda seetõttu, et tema südametunnistus heidab talle ette, et ta ei ole kasutanud ära aega, 

mil Ma siin teie seas olin, ja ta tunneb end seetõttu liiga nõrgana ja ebamugavalt, et jätkata teed. 

60 Ma tahan, et te jääksite tunnistajateks, et te olete olnud minuga ─ et näidata inimestele "kuldseid 

raamatuid", mida ma olen andnud teile koostada. 

61 Selle rahva seas ei ole ei preestreid ega vaimulikke. Seal on ainult teenijad. Need kogunemiskohad 

on kogunemis- ja õppimiskohad, kus koguduse juhid on tähelepanelikud inimeste missiooni täitmise 

suhtes. 

62 Paljude õpetuste valitsemisaeg jääb väga lühikeseks. Sest igaüks neist, mis ei sisalda tõe, õigluse ja 

armastuse seemet, hävitatakse. 

63 Minu armastustööd aga tunnustatakse. Välismaalane tuleb ja koputab teie uksele. Laske ta sisse, 

valmistage talle laager, et ta saaks puhata. Aga kui ta tahab kõigepealt midagi süüa, siis andke talle seda. 

Kui ta on täis saanud ja magab, valvake tema und. Kui ta ärkab ja näeb päevavalgust, mööduvad tema 

tehtud teod tema meelest ja ta peseb pisaratega ära ka viimase pleki. Siis annan talle valge rüü ja panen ta 

nende sekka, kes on olnud minuga. 

64 Ma olen kolmandal ajastul ja annan inimkonnale oma õpetusi. Sest te ei ole usaldanud neid 

sõnumitoojaid, kelle ma teile saatsin. 

65 Samal ajal kui inimolendid arutavad minu jumalikkust, minu olemasolu ja minu õpetust, on 

maailmad, kus mind armastatakse täiuslikult. 

66 Samal ajal, kui mõned on saavutanud suurima vaimse puhtuse, on teie planeedil käimas suure 

moraalse ja vaimse kõlbluse aeg. 

67 Aga teie, kes te mind kuulete, teadke, et ma saatsin teid inimeste hulka, et anda eeskuju 

alandlikkusest ja kuulekusest Minu Seadusele. Ma saatsin teie hinge riietatuna Minu armu, mähitud Minu 

valgusesse ja kandes Seadust oma südametunnistuses. 

68 Kui te olete lühikeseks ajaks langenud hävingusse, sattunud pimedusse ja alistunud nõrkustele, siis 

ma tõstan teid üles oma häälega ja tõestan sellega inimkonnale, et ma võin ise valida oma jüngrid saastast 

välja. 

69 Ma olen jumalik headus, mis ilmutab end igal sammul. Kui te ei taha tulla kõrgemale, otsides 

Mind vaimselt, ja eelistate viibida looduse vaatlemisel, siis leiate Mind ka sealt: Kuninglik täht, mille 

valguskiired annavad elu ja soojust, räägib Minust. Õhk, mis annab teile elu, on Minu enda hingamine. 

70 Aga kui te tõstate end vaimselt Minu juurde oma töödes või palves, siis tajute te armu, mis on 

sealpool, ja teed valguse juurde, mis tõotab imesid ja ilmutusi Isa taevases varakambris. 

71 Teil on teadmised nendest iludustest, mida tulevane elu sisaldab, ja seetõttu töötate te innukalt 

Issanda viinamäel. 

72 Ma tahan, et töötajate vahel oleks armastus, ma tahan, et oleks halastus. 

73 Puit, mille ma olen teie õlgadele pannud, ei ole raske, teie jaoks ei ole võimatu täita teie hingele 

usaldatud ülesannet. Kui te usaldate Minu väge, siis näete, kuidas võimatu on teie sammude jaoks 

võimalikuks tehtud, ja te leiate, et igaüks, kes elab Minu õpetustele kuuletudes, on Mulle lähedal. 
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74 Ma saadan iga "töölise", kes on piisavalt valmis, maailma maadesse, et tuua rõõmusõnumit. 

75 Teie hing on täna suures lahingus kehaga. Ta on tõmmanud oma mõõga, et astuda vastu 

kiusatusele, mis teda minu nimel võidab. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 218 
1 Õndsad inimesed: te tulete kohtuma Meistriga, kes kutsub teid lakkamatult kokku, et toita teid oma 

armastusega ja tugevdada teid katsumuste ajal. Te tulete, jättes kõik maha, et kuulata Mind. Isad jätavad 

oma lapsed, ema imiku hällile, soovides lohutust enda ja sinu jaoks. Noored loobuvad maistest rõõmudest, 

vanurid unustavad oma katsumuste koormuse ja kõik jätavad maha inimlikud hädad, haigused, hirmud, et 

end Minuga kooskõlastada ja öelda Mulle: "Meister, me oleme varakult palvetanud ja tõstnud oma hinged 

üles, ja meie karjane Eelija on valmistanud meid ette, et kuulda jumalikku Sõna. Võtke meid vastu." 

2 Te ühinete selle puu varjus, mis on oma oksad laiali sirutanud selle Minu poolt valitud rahva 

piirideni, ja te kuulete selle paljude okste all sama sõna, sama tähendust ja saate sama vilja, mida Ma olen 

teile nii kaua andnud. 

3 Ma olen loonud kõigist teist rahva, kes on esmasündinu kõigi maa rahvaste seas, kes on igal ajal 

valitud, kuid mitte ainus, kes on mulle armastatud. Sest ma armastan ja olen alati armastanud kõiki 

maailma rahvaid. Aga see, Minu väljavalitu, on Mind ainulaadselt armastanud ja osutunud Minu soosingu 

vääriliseks. 

Kuid minu poolt talle antud soodustused on muutnud ta rikkaks ahneks, ja seepärast on ta öelnud: "Ma 

olen kõige armsam, väljavalitu, teistest kallim, kõige lähemal Issanda Vaimule. Ülejäänud peavad minu 

ees kummardama, sest minu peale on Isa valanud oma seaduse, oma hüved." Aga ma ütlen teile: Ärge 

muutuge ülbeks. Mulle on meeldinud anda teile kolmel ajastul. Kolme pika ajastu jooksul olen Ma teie 

hinges tegutsenud erinevates kehades, mida te olete omanud, et te võtaksite Minust eeskuju ja jagaksite 

Minu andeid ning oleksite täis armastust oma kaasinimeste vastu, nagu puu, mille varju ja vilja saaksid 

kõik rändajad. 

4 Aga nüüd, selles ajastul, minu Vaimu poolt valgustatuna, hakkate te mõistma seda, mida Isa andis 

teile endistel aegadel, mida Jeesus õpetas teile teises ajastul, ja ma ütlen teile: ärge olge jälle nagu rikas 

ahne, olge nagu see Meister, kes annab end armastusest oma jüngritele. Kui te näitate end teistele 

vennaskondadele, ärge tundke end üleolevalt ega ütle, et ainult teil on kolm Testamenti ja et te olete nende 

omanikud, et te olete valdanud Seppekivi, Tabernaakli ja sümboleid. Ei, inimesed! Ma tahan, et te 

ütleksite oma eri rassidest vendadele ja õdedele, et te kõik võite kuuluda Issanda valitud rahva hulka, 

sellesse õnnistatud perekonda, sest te kõik olete pärit ühest Vaimust, ühest Isast. 

5 Siis olete mõistnud oma missiooni ja saate olla maailma päästjaks. Te ei lase enam Isal end 

materiaalselt kuuldavaks teha, et teha ennast arusaadavaks lastele, kes ei oska vaimselt tõusta, ja te ütlete 

Mulle oma palves vaimust vaimule: "Isa, jää oma troonile. Te olete pikka aega laskunud, kannatades meie 

materialiseerumise ja patu tõttu. Isegi kolmandal ajastul oled Sa pidanud meiega mitmel viisil rääkima, et 

meid õpetada, ja oled oma väge ja voorusi valanud selle Sinu rahva peale, kes on Sinu jüngrid. Jätke meid 

inimkonna eest vastutavaks." 

6 Minu Seaduse täitmine on teile alati liiga raske tundunud, sest te olete inimesed ja seetõttu olete 

juba varasest ajast alates loonud erinevaid religioone ja praktiseerinud neid ebatäiuslikul viisil. Kui te 

oleksite esimesel ajastul järginud minu seadusi, mille Mooses andis edasi, ei oleks olnud vaja, et Jeesus, 

Isa Sõna, oleks tulnud teie juurde. Miks kannatas see Meister? Sest Juudamaa rahvas hindas Teda valesti, 

ajas Ta oma keskelt minema ja lõi Ta risti, ilma et oleks teadnud või tundnud, kes Ta oli. 

7 Need inimesed ei olnud end ette valmistanud, ei olnud järginud jumalikke seadusi, olid neist ja 

käskudest teinud oma seadused, millega nad arvasid, et suudavad neid täita. Kuid Jumalik Meister sai 

inimeseks ning kirjutas oma sünni, elu ja kannatustega veel ühe lehekülje Jumaliku Tarkuse Raamatusse, 

kus iga sõna kinnitati võimsate tegudega, sõnade ja tegudega, mis olid verega pitseeritud. Sel viisil saate te 

Te Teist Testamenti, ja kui te oleksite järginud neid kahte Testamenti ─ kas Ma oleksin pidanud ennast sel 

ajal teatavaks tegema inimliku edastamise kaudu, ebatäiusliku ja kaduva mõistuse organite kaudu? Kui te 

oleksite täitnud Minu käske ja Minu õpetust, mille Ma teile nii suure armastusega olen andnud, siis te ei 

kritiseeriksite Mind täna ega kahtleksite Minus, sest Ma ilmutan ennast inimliku mõistmisvõime kaudu. 

8 Ühendage kolm testamenti ja ärge võltsige minu sõna ega müstifitseerige seda. See on pärand, 

mille ma jätan inimkonnale. Minu Vaimu valgus valgustab teid ja teie hinge, mis teab, kes ta on, mäletab 

oma minevikku ja teab ka seda, miks ma praegu olen tulnud, ning saab aru minu õpetusest. 
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9 Ainult sel viisil tunnete ära minu Töö puhtuse ja täiuslikkuse, mis on antud kolmel korral ja mis on 

kõrgemal kui inimlikud religioonid ja ideed. See on iga hinge tee, elu, algus ja lõpp ─ see, mida minu 

tarkuse raamat sisaldab. 

10 Miks ei tunnista sektid ja peavoolu kirikud Mind ja näitavad nii suurt arusaamatust? Teie, kes te 

mind kuulete, ei mõista kellegi üle kohut. Ma mõistan kohut ─ nagu on kirjutatud ─ kõigi rahvaste ja kõigi 

usukogukondade üle. 

11 Kui te täidate oma missiooni alandlikult, usub maailm teid. See maailm, mis on väsinud sõnadest 

ja riitustest, vajab näiteid. Teie, Iisrael, olete alati saanud puhast seemet ─ keda võiksite võtta eeskujuks? 

Milline tekkinud usukogukondadest on pööranud tähelepanu kõigi Minu käskude järgimisele?: Ükski. Aga 

ma võin teile öelda: kui te kohtate neis vagasid inimesi, võtke neist eeskuju. Kui kohtate armastust, võtke 

nende armastusest eeskuju. Kui te näete neis aukartust Minu vastu, siis eeskuju neile, et te õpiksite 

hindama voorust ja annaksite igale seda, mis talle õiglaselt kuulub. Kuid ärge kunagi võtke eeskujuks 

ebatäiuslikku, süüdimatut. Kui te ei tea, mis on õige ja mis on vale, siis palvetage, kuulake minu sõna ja 

laske oma südametunnistusel teid nõustada. 

12 Inimkonna hädaldamine jõuab Minuni; laste, noorte, küpses eas meeste ja naiste ning vanurite 

mure tungib ülespoole. See on hüüd, mis nõuab õiglust, on palve rahu ja halastuse järele, mis lähtub 

Vaimust. Sest armastuse seeme on selles maailmas rikutud, ja kas te teate, kus on nüüd armastus? Inimese 

südame sisimas, nii sügaval sees, et inimene ei suuda seda avastada, sest vihkamine, võimuiha, teadus ja 

edevus on purustanud seemne ja seal ei ole ei vaimsust ega halastust. Kannatuste karikas kasvab aina 

rohkem ja maailm joob seda täis. 

13 Aga teie, inimesed, vaadake rahulikult päästepaadist välja puhkenud tormi, täis usaldust Isa vastu. 

Samal ajal kui mõned neist sõdivatest rahvastest teotavad Minu Vaimu ja teised harrastavad ebatäiuslikke 

religioosseid kultusi, ülistate teie Mind. Kuid te kõik ärkate sel katsumuste ajal ja lõpuks ühinete 

armastuse ja vaimse teadmise kaudu. 

14 Jüngrid, ma võtan teid vastu ja annan teile kiiresti andeks. Ma tahan, et te tunneksite end 

armastatuna ja ma tahan ka, et te elaksite omavahel harmoonias. Puuduv laps naaseb Minu sülle, ja kui ta 

on minust arusaamatuse või teadmatuse tõttu kõrvale pöördunud, ei pea ta kartma, et ma teda tema 

käitumise pärast ette heidan. Ma tahan hellitada teie hinge ja anda talle tagasi selle, mis ta on kaotanud ─ 

selle rahu, rõõmu ja lootuse. Minu soov on, et te maitseksite selle elu magusust, et te oskaksite vastu võtta 

ka selle vasturääkivusi, et te elaksite alandlikult ja kannatlikult, et te püüdleksite oma ülespoole arenemise 

poole. Kes võiks Mind sinust eemaldada või milline jõud võiks takistada Mind sind armastamast ja 

kaitsmast? 

15 Te seevastu olete täiesti võimelised eemalduma Minust ja käituma nagu "kadunud poeg", ja alles 

siis, kui valu haavab teie südant, tuletate meelde, et on olemas Isa, kes armastab teid ja on valmis teie 

kõrval seisma, et päästa teid igast teid ähvardavast ohust. 

16 Ma olen alati sisendanud teile usaldust, et te näeksite Minus armastavat Isa, ustavat sõpra, 

usaldusisikut. 

17 Mäletage tähendamissõna kadunud pojast ─ teie, kes te kannate suure üleastumise koormat, ja 

pidage meeles, et ma olen üle kõige armastuse ja andestuse. Peate meeles pidama, et teie saatus on tulla 

Minu juurde täiuslikuna, vigadest vabana, puhtana. Kuna teil on täna võimalus kujundada oma südant ja 

teha suuri vaimseid tegusid, peate te neid aegu ära kasutama ja lühendama oma "pagenduste" päevi. 

18 Kuna teil on juba kogemus möödunud aegadest ja te teate, et on olemas heastamise seadus ─ miks 

te tahate langeda mineviku vigadesse, selle asemel, et teha suur samm edasi oma teel? 

19 Vaadake inimkonda, kuidas ta nüüd oma üleastumisi heastab ja oma plekid ära peseb. See läbib 

suuri murranguid, et puhastada ja taastada kõik, mida ta on määrinud. 

20 Minu sõna saab teoks. Te olete näinud, kuidas suur osa Minu ettekuulutustest on teie uskmatute 

silmade ees teoks saanud. Varsti näete te veel paljusid teisi, ja neist saate te tunnistust anda. Minu 

kohtuotsus on avatud, nagu ma nendeks aegadeks välja kuulutasin. 

21 Rahvaste ümber valitseb kaos. Kui mõned on ärkvel ja teavad oma kannatuste põhjust, siis paljud 

magavad ja on rahul, et elada, ilma et nad vaevuksid nägema kõigi nende katsumuste põhjust. 

Te teate põhjust, te olete lugenud tarkuse raamatust ja minu sõna on teid ette valmistanud. Miski ei saa 

teid üllatada. Aga te olete veel liiga ebaküpsed, et inimkonna äratuskõne kõlada. Te ei ole veel tugevaks 
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kasvanud ja teie sammud on veel ebakindlad. Te olete kuulnud minu sõna, kuid te ei saa sellest aru või kui 

te olete sellest aru saanud, siis te ei rakenda seda. Te olete lõhestunud, kuigi teate, et olete üks rahvas, ja 

tunnete ülesandeid, mis ma olen teile andnud, nagu oleksid need väljakannatamatu koorem. 

Ma küsin teilt: Miks te ei ole tunginud selle õpetuse tuumani, kuigi ma olen teid valgustanud tõe 

valgusega? Miks te ei ole tugevad, kuigi ma olen teid toitnud selle igavese elu leivaga, millest piisab 

murustki, et näljastele elu anda? Põhjus on selles, et te olete harjunud Minu Sõnaga ja olete selle vastu 

võtnud, ilma et oleksite seda kasutanud. Pidage meeles: kui te olete sellest täis, siis on palju näljaseid, kes 

igatsevad seda vastu võtta, et sellest toituda. 

22 Läheneb aeg, mil see sõna lõpeb. Siis peab see jääma minu jüngrite südamesse ja kirjutatakse üles 

raamatutesse, et seda saaks inimkonnale teatavaks teha. Ma tahan, et pärast 1950. aastat säilitaksite 

suurima puhtuse oma jumalateenistustes ja kuuletumises Minu juhistele ja käskudele. Sel viisil saate te 

tunnistada, et ma olin teiega. 

23 Kõik teie ülesanded on teile antud vastavalt teie võimetele ja tugevusele, sest ma tean teie 

murdepunkti. Töötage armastusest, mitte hirmust. Vaadake minu õpetuste tuuma. Minu isalik armastus ja 

andestus avaldub kõigis Minu lastes. 

24 Millise õnne ma avastan teie südames, kui te kuulete Minu Sõna! Ma olen lõpmatu kannatlikkus, 

mis ootab aega, mil te täielikult lahingusse tõuseb. Ma olen teile paljastanud teie tuleviku. 

25 Kui suur saab olema sinu päevatöö pärast minu lahkumist! Te ei ole veel isegi ära arvanud. Sest 

seekord on mul teile mõned saladused, mida ma pean teile avaldama, et te saaksite mehi veenda. 

26 Ma üllatasin teid nagu need teise ajastu kalurid, keda ma leidsin oma tööd ja kohustusi tegemas ja 

kellele ma ütlesin: "Järgige mind, nüüdsest alates olete te inimeste kalurid." Ma andsin neile võime ravida 

haigeid, andsin neile sõnaande, valgustasin neid Minu ilmutustega ja õpetasin neid vabastama riivatud. 

Kui nad olid ettevalmistatud ja tugevdatud, näitasin neile teed ja suunasin neid erinevatesse 

valdkondadesse, et nad seal rakendaksid minu päästmisõpetust. 

27 Sel ajal ei ole te olnud kaksteist väljavalitut. Te olete suur hulk, keda ma olen kogunud ja õpetanud 

erinevate puude varjus. Teie olete need, kes sisendavad inimestele julgust maailma ähvardavate suurte 

katsumuste ajal. 

28 Peagi ei tee vaimne maailm enam endast märku ja ma tahan, et te oma andeid avaksite, et te siis ei 

kõiguks. 

29 Ma tahan, et te elaksite ärkvel, et te intuitiivselt või unenägudes kuuleksite teispoolsuse häält, kui 

see ütleb teile: "Tõuse üles!" Siis suunate oma sammud kodudesse ja maadele, kus haigused või 

loodusjõudude vallandunud vägivald on jätnud laastu. Kui peate minema kaugetele maadele, siis kuulake 

Isa juhatust, kes näitab teile aega ja näitab teile teed. 

30 Inimesed kirikutest ja sektidest tulevad teid vaatama. Nad panevad teie autoriteedi proovile. 

Mõned, kes on veendunud teie annetes, meelitavad teid rahaga, et kasutada teid materiaalsetel 

eesmärkidel. Ärge unustage, et kõik need, kes teevad minu Tööst äri, kaotavad minu armu. 

31 Ma ei räägi varsti enam teiega inimliku ülekande kaudu, sest see on kirjalikult määratud. Aga ma 

ei jäta teid maha. Ma annan teile inspiratsiooni ja panen teid tundma oma kohalolekut. Teie hea 

südametunnistus ei lase ajal jätta sügavaid jälgi oma kehasse. 

32 Iga palvemaja ja koosolek, kus minu õpetust ei praktiseerita siiralt, kaob, ja ellu jäävad ainult need, 

mis on hädasolijatele pelgupaigaks ja päästepaadiks. 

33 Pärast minu lahkumist tuleb selle rahva puhastamine. Siis on maiste võitluste ja konfliktide aeg 

täies hoos, mille järel saabub rahu ja viletsus lahkub. 

34 Olge tugevad, sest võitluse ajal kiusatakse teid taga ja vaenatakse. Teil ei anta tööd ja leiba. Aga 

siis ma avaldan teile oma halastuse ja väe. Sest sa ei kannata nälga, su nägu ei ole kunagi moonutatud, sa 

ei ole kunagi hädas. Siis meenub teie hingele teekond läbi kõrbe tõotatud maale esimesel ajastul ja te 

mäletate, et kui teil oli janu, avanes kalju, et pakkuda teile oma värsket vett. Kui kõrbe palav päike põles 

teie peale, kattis teid pilv nagu kaitsev mantel, ja kui nälg ja puudus ähvardasid, langes alla manna kui 

sõnum teie Isa armastusest. 

35 Ennekõike hoiatan teid, et te ei ütleks homme, et ma ei olnud teid selleks ette valmistanud. 

36 Ma selgitan teile selgelt oma õpetust, et te ei satuks kiusatusse ega oleksite üllatunud. 
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37 Ma tahan alati näha teid ettevalmistatuna, et te mõistaksite ja austaksite Minu tahet. Kuna te olete 

esimesed, kes on saanud Minu õpetuse, ja te olete ise kogenud tõendeid, mille pärast Ma tulin alla, et anda 

ennast inimestele edasi, siis peate te püüdma jätta head eeskuju neile, kes tulevad pärast teid. Te peate 

tundma oma vaimset päritolu, oma kohustusi ja ülesandeid, mis ma olen teile usaldanud, et te saaksite 

valvata oma hinge üle ja hoida end vooruses. 

38 Kuna te olete arenenud, tulles maa peale ükshaaval eri kehastumistes, siis näete, et kogu 

möödunud aja jooksul on Minu Töö jäänud muutumatuks, muutumatuks. Ma ilmutan teile alati samu 

omadusi, ma lasen teil tunda oma isalikku armastust, oma lõpmatut kannatlikkust, oma lunastustööd. Kuid 

kõigist neist tõenditest hoolimata ei tunne te Mind ära. On vaja, et te ärkaksite üles ja annaksite aru ajast, 

mille ma teile olen andnud, et te saaksite selles oma pääste. 

Läheneb hetk, mil te lahkute teispoolsusse, kuid te ei ole kiirustanud minu juurde tulema just sel ajal, 

kui ma teid kutsun, et pakkuda oma saaki. See saak koosneb seemnest, mida on kasvatatud palve kaudu. 

Lisaks sellele on teie hing parimal viisil meeleparanduse ja ülestõusmise seisundis. 

39 Pidage meeles: kuna te olete osa Minu Vaimust, siis on teil elu ja armu nagu minulgi. Te olete 

puhtad oma päritolu poolest, ja samamoodi peate oma tagasipöördumisel jõudma Minu juurde. Seepärast 

peate praegu lakkamatult võitlema, et te saaksite tagasi oma algse puhtuse ja täiuslikkuse juurde. 

40 Tunne kaastunnet oma vendade ja õdede ning iseenda vastu, sest te kõik moodustate ühe 

perekonna, ühe hinge. Teie kohal on olendid, kes töötavad teie päästmiseks, teie ülesehitamiseks, kes 

läbivad ruumi teie kaitsjatena ja töötavad heategevuslikult. Mis saaks sinust ilma nende abita? Sest te ei 

ole mõistnud, kuidas tõlgendada minu tahet, ja te satute iga hetk eksitusse. 

41 Mõelge oma vaimsete kaitsjate võitlusele ja toetage neid, tehes nende töö vähem valusaks. Ärge 

määrige nende teed okastraadiga, ärge kuulake nende häält, mis alati hoiatab teid ohu eest, nende 

nõuandeid, mis suunavad teie samme, ja nende valgust, mis juhatab teid. Kui elate nendega kooskõlas, siis 

olete minuga täiuslikus ühenduses. 

42 Te ei tohi eristuda oma kaaslastest märgi või mõne materiaalse tunnuse poolest. Eristage end oma 

tegude poolest, mille kohta annavad tunnistust teie enda kaaslased. Nii saavutate ümbritsevate inimeste 

usalduse ja muudate oma vaenlased sõpradeks. 

43 Te ei ole kõik ärganud. Kuid ma kasutan igas kogunemiskohas ühte ettevalmistatud südant, et 

äratada ülejäänud. Nii et kutsetunnil, Issanda õigluse tunnil, võite kõik pakkuda Mulle üht vilja, mis on 

võrdne kõigi Minu tööliste kätes. Et Isa annaks inimkonnale kutse ja et kõik maailma rahvad pääseksid 

teie rahva juurde, et nad saaksid vastu võtta mitte ainult sõna, mille ma kirjalikult jätan, vaid ka teie 

eeskuju. 

44 Nii leiab minu õpetus tee kõigi õpetuste seas. Sest lõpuks saab see kõikidest teistest ülekaalukaks 

ja valituks. 

45 Iga õpetus, mida ei kinnita teod ja näited, on läbinud oma surmanuhtluse. Kuid iga õpetus, mida 

kinnitavad teod, saab võitu. Minu näited, minu ohvriterohke surm Teisel ajastul räägivad teile palju, ja 

täna räägin ma teile: See, kes oma sõna oma vere ja eluga kinnitab, annab eeskuju tõesusest ja hinge 

tugevusest. 

46 Tänapäeval ei pitseeri te oma sõnu verega ega eluga. Maailmal ei ole nälga teie elu järele ega janu 

teie vere järele. Inimene januneb tõe, armastuse ja halastuse järele. Kui te olete end ette valmistanud ja 

vaimseks muutnud, langemata fanatismi, kui te siiralt järgite minu jumalikke ja inimlikke seadusi, nagu 

Isa on teid õpetanud, siis annate te maailmale tema päästmise saladuse, rahu ja päästmise saladuse igal 

viisil. 

47 Sest minu töö ei ole suunatud teaduse ega iniminstitutsioonide vastu. See ei ole suunatud abielu ja 

perekonna vastu. See ei ole suunatud millegi vastu, mis hõlmab õiglust ja armastust. 

48 Tõesti, ma ütlen teile: Kui inimene on muul ajal astunud teaduse vastu üles Minu Jumalikkuse 

teenijana, siis see teenija ei ole Mind austanud, ei ole Mind mõistnud ega järginud. Sest kuna ma olen 

kogu vaimsuse päritolu, siis olen ma ka kogu teaduse päritolu. Aga kui te olete sageli kuulnud, et Isa 

vihkab inimteadusi, siis see ei tähenda mitte teadusi endid, vaid seda, mis eesmärgil inimene neile on 

andnud. Ma vihkan halbu teadusi, mis on viinud inimkonna hävingusse ─ teadusi, mille inimene on 

pannud kurjuse teenistusse, elu ja elu aluste hävitamiseks. See on minu silmis see, mis on teaduses vastik. 
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Aga igale teadlasele, kellest on saanud inimkonna heategija, on mul valitud koht vaimsel tasandil, isegi kui 

te ei ole teda pühaks kuulutanud. 

49 See on see, mida Meister teile täna ütleb, et te ei langeks fanatismi. Sest tegelikult naudite ka teie 

teaduse vilju, sest ma olen inspireerinud inimesi oma valgusega, et nad leiaksid oma teel elu elemendid. 

Kui Minu tahtmine ei oleks olnud, et inimene kasutaks teadust oma hüvanguks, ei oleks Ma loonud 

loodusjõude ega oleks Ma paigutanud maa sisemusse ja eluvaldkondadesse kõike seda, mida inimene on 

kasutanud oma progressi ja arengu jaoks. Aga ma tegin kõike, et hing ja ka keha saaksid värskendust, kasu 

ja areneksid ülespoole. 

50 Juba kõige varasematel aegadel andsin ma maa selle esimestele elanikele, öeldes neile: "Ma annan 

selle teie hoolde, see on teie aare, teie aed, teie elupaik ja teie kodu. Kasvage ja paljunege!" Kuid selle 

lause andsin teile mitte ainult inimolenditena, et suurendada inimsugu, vaid ka hingede ja 

intelligentsidena. Sest ma paljundan teid kõikidel viisidel ja kõigil aladel, vaimus ja tões. 

51 Sel ajal pöördun ma kõige üleliigse ja ebavajaliku vastu, kõige halva, taunitava, iga halva seemne 

vastu. Oma Vaimse Õpetusega võitlesin kõigi nende vastu, kes seadsid teaduse kurjuse teenistusse. Ma 

võitlen kõigi halbade teaduste vastu, kuni inimene ärkab minu tõele. Siis tungib see õpetus nagu 

päevavalgus kõikjale ja äratab kõik üles. Valmistage end selleks ette ja tunnistage oma ülesannet, 

missiooni ja vastutust inimeste seas. 

52 Tunnistage, mida minu Töö teile õpetab. Vaadake horisonte, mida minu Õpetus ja minu Sõna teile 

avavad, ja mõelge, kui suur on hing ja kui lühikesed on vahemaad. See, kes on armastusega palvetanud, 

tundes oma venna valu, on vabanenud ja läinud siit kaugetele paikadele, jättes oma armastuse, oma 

tervendava palsamiga ja oma helluse kannatajatele. 

53 Selle Minu Iisraeli rahva palve pärast, mis tõuseb Minu juurde kõigis kogunemiskohtades, 

õnnistan maist maailma ja annan talle oma valguse ja isaliku helluse, sest ta ei saa osa Minu sõnast. Ma 

panen oma armastuse väe jõudma kõikidesse südamesse, et nad kõik tunneksid mind, et nad asuksid teele 

minu tõe poole, otsima teed. Sest ma valmistan nüüd kõik ette, et nad jõuaksid minuni. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 219 
1 Ma annan sulle sel hetkel oma tervendava palsami, oma jõu ja oma hellituse. 

2 Ma olen teie ristikandja. Sest kui Maal muutus Minu ristikoormus painavaks, siis oli mees, kellel 

oli südames kaastunne, kes jagas Minu koormat Minuga. 

3 Siin ma olen ─ valmis teile appi tormama, kui te teel kokku kukute, et anda teie hingele jõudu ja 

tõsta seda üles, et ta saaks oma teekonda jätkata. 

4 Samm-sammult lähened sa oma maapealse elu "Golgatale", kus su hing ütleb Mulle: "Isa, Sinu 

kätte ma annan oma vaimu, sest kõik on lõpule viidud." 

5 Õndsad on need, kes, kui see tund saabub ja nad neid sõnu räägivad, on oma ülesande täitnud, sest 

nende rahu ja õnnistus on suur. 

6 Ma tahan, et te kõik jõuaksite sellele tippu, olenemata sellest, kas te jõuate sinna räsitud ja ilma 

materiaalsete hüvedeta. Seal tunnete te minu kohalolekut ja halastust nii, nagu te pole seda kunagi varem 

tundnud. 

7 Seal ootan ma meest, seal ootan ma naist, vanemaid, emasid ─ kõiki, kes tulid maailma, et täita 

oma ülesandeid. 

8 Kas soovite jõuda tippu? Usaldage Mind, kes olen teie saatus. Võtke katsumused vastu 

armastusega, kuuletuge Minu tahtele, mis iganes see ka ei oleks, naeratus huultel, usk ja alistumine 

südames. 

9 Ärge unustage, et ma olen kõikvõimas ja kõikjal, nii et kahtlused või nõrkus ei vii teid kiusatusse. 

10 Mõnikord, kui te nutate maailmas ja arvate, et Ma elan Taevas, kus kõik on Vaimu õndsus, siis 

kahtlete Minu armastuses, sest te ei mõista, et Isa tunneb rõõmu, samal ajal kui miljonid Tema loodud 

olendid maa peal kannatavad kuni surmani. Põhjus on selles, et te ei taha mõista, et Minu õnn ei ole täielik 

enne, kui viimane Minu laps on jõudnud päästmise maale. 

11 Kuna ma olen teie isa, pean ma tingimata kaasa tundma sellele, mida lapsed tunnevad. Ainult nii 

mõistate, et ─ kuigi igaüks teist kannatab ja tunneb oma valu ─ jagab Jumalik Vaim kõigi oma laste valu. 

12 Selle tõe tõestuseks tulin ma maailma, et saada inimeseks ja kanda risti, mis esindab kogu maailma 

valu ja pattu. Aga kui ma inimesena kannaksin teie puuduste koormat oma õlgadel ja tunneksin kogu teie 

valu ─ kas ma saaksin siis näidata end Jumalana tundmatuna oma laste kannatuste ees?  

13 Minu vaimus on ülistuslaul, mille noote ei ole veel keegi kuulnud; keegi ei tea seda ei taevas ega 

maa peal. See laul kõlab kogu universumis, kui valu, viletsus, pimedus ja patt on kustutatud. Need 

jumalikud noodid hakkavad kajama kõigis hingedes ning Isa ja lapsed ühinevad selles harmoonia ja 

õndsuse kooris. Tõesti, ma ütlen teile, et isegi kivid hakkavad rääkima, kui see harmoonia valgustab minu 

armastatud laste elu. 

14 Jätkake oma hinge puhastamist, jätkake selle arendamist ja täiustamist, kandes alati oma usku 

endas nagu kustumatut leeki. 

15 Ma pean teile ütlema, et niikaua kui te maa peal elate, võite püüda teha oma elu siin nii meeldivaks 

kui võimalik. Ei ole vaja nutma, kannatama ja lakkamatult "veritsema" hakata, et teenida rahu tulevases 

elus. 

16 Kui te suudaksite muuta selle maa pisarate orgust õnne maailmaks, kus te armastaksite üksteist, 

kus te püüaksite teha head ja elada minu Seaduse kohaselt, siis ütlen teile tõesti, et see elu oleks minu 

silmis veelgi teenekam ja kõrgemal tasemel kui elu täis kannatusi, õnnetusi ja pisaraid, ükskõik kui suur 

oleks ka teie valmisolek neid taluda. Millal suudate ühendada vaimse elu ja inimelu nii, et te ei näe enam 

piiri ühe ja teise vahel? Millal teete oma eksistentsist ühe elu, lükates tagasi surma idee, et siseneda 

igavikku? See teadmiste valgus on inimestes alles siis, kui spirituaalsus maailmas õitseb. 

17 Minu Sõna valgus päästab teid sel ajal materialismi pimedusest, millesse hinged on mattunud ─ 

pimedus, mis ei lase neil tõde ära tunda, kuigi see on neile lähedal ja nad kannavad seda endas. 

18 Kolmas aeg on teiega, ja inimestele antakse selle kohta tõendeid ja märke, ja veel suuremad 

järgnevad, nagu siis, kui suur kellahelin heliseb, et äratada elavaid ja surnuid. 

19 Palvetage, jälgige, mediteerige, laske end juhatada minu inspiratsioonil. Te tunnete selle alati ära, 

sest te tunnete, et see innustab teid headusele ja ülesehitamisele, kui teie hing tervitab oma Loojat. 

20 "Au olgu Jumalale kõrgel ja rahu maa peal heausksetele inimestele." 
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21 Õnnistatud rahvas, minu halastuse poolt valitud: ma olen valinud teid nendel korruptsiooni, 

segaduse ja valu aegadel, et ühendada teid üheks perekonnaks ja moodustada rahu rahvas maa rahvaste 

seas. 

22 Te elate läbi kaose aegade. Vaid need, kes suudavad end nendes katsumustes vaimseks muuta, 

suudavad üle elada valu, segaduse ja läheneva tormi. Ainult need, kes tõusevad kõrgemale kõigist maistest 

mõttetustest, inimlikest raskustest, suudavad üleilmsele kaosele tasakaalukalt ja rahulikult vastu seista 

ning on nagu keset ookeani laevajätjad, kes suudavad kinni hoida ühest puutükist, mis on usk minu 

armastusse. 

23 Ma valmistan teid selleks ajaks ette. Seepärast õpetan ma teid, et võtke minust eeskuju. Kuid Minu 

Tahe ei ole, et te oleksite ainsad, kes järgivad Minu õpetust. Ma tahan, et teie südame voorused, teie sõnad 

ja teod tõmbaksid ligi kõiki südameid, kes peavad tulema Minu juurde, et võtta vastu Minu õpetust sel 

ajal, nii et inimesed saaksid paljuneda arvuliselt, tugevalt ja kõrgelt inimkonna seas. 

24 Aga millest on see kaos, see torm, see kohtuprotsess, mis läheneb? See on kannatuste karika pärm, 

mida inimkond ei ole veel ära joonud. On vaja, et inimene, kes on oma tegudega aegade jooksul selle 

karika loonud, tühjendaks selle viimase tilgani, et ta saaks oma tööd ja selle vilju ära tunda. 

25 Õndsad inimesed: Need mehed, kes tõusevad täis enesehinnangut ja võimu nõudmist rahvaste seas, 

maa rahvaste seas, on suured hinged, kes on varustatud võimuga ja kellel on suured missioonid. Kuid need 

ei ole minu jumalikkuse teenistuses. Nad ei ole oma suuri võimeid ja võimeid armastuse ja halastuse 

teenistusse pannud. Nad on loonud endale oma maailma, oma seaduse, oma trooni, oma vasallid, oma 

valdused ja kõik, mida nad saavad endale eesmärgiks seada. 

Aga kui nad tunnevad, et nende troon väriseb visiitide all, kui nad tunnevad, et võimsa vaenlase 

sissetung on peatselt käes, kui nad näevad, et nende aarded ja nimi on ohus, lähevad nad kogu oma jõuga, 

täis suurushimu, maise edevuse, viha ja pahatahtlikkust, vaenlase kallale, arvestamata sellega, kas nende 

töö, nende idee jätab endast maha ainult valu, hävingu ja kurja jälje. Nende eesmärk on ainult vaenlase 

hävitamine, veelgi suurema trooni rajamine, et saada võimalikult suur võim rahvaste, rikkuste, igapäevase 

leiva ja isegi inimeste elu üle. 

26 Ma valmistan teid ette, et olla minu sõdurid, kuid mitte need, kes põhjustavad hävingut või kurjust, 

mitte vihkamise ja kõlvatuse, pimeduse ja ahnuse sõdurid, vaid vaimsuse, vendluse, armastuse, õrnuse ja 

halastuse sõdurid. Te peaksite teele asuma täis jõudu ja usaldust Minusse, teie eeskuju, täis usaldust oma 

relvade vastu, milleks on tõde ja õiglus. Ma valmistan teid ette, et saaksite juba praegu võidelda selle 

vaenlase vastu, kes on samuti võimas, kuid mitte võimsam kui teie. 

27 Päeval, mil te ärkate vaimsusele, mõistate, et pimedus on valgusega võrreldes nõrk, et vihkamine 

on vaid aatom armastuse vastupandamatu jõu ees ja et see aatom kaob, kui puutute kokku tõelise 

halastusega, et materialism kahaneb vaimu andide ees. Materiaalne on mööduv, kuid vaimne on igavene 

elu. 

28 Te olete kujundamas vaimseks muutunud inimesi, kes suudavad oma eeskujuga, oma heade 

mõtete, sõnade ja tegudega, mis on juba teie omad, maailma segadust lahustada, vabastada seda selle 

materialismist ja fanatismist. 

29 Kui inimesed küsitlevad teid õpetuste kohta, mida te ei ole Minult kuulnud või mida te ei ole 

suutnud mõista, siis ma räägin teie kaudu ja üllatan inimesi ─ teadlasi, teolooge, vägevaid, täievolilisi ja 

kohtunikke, maa õpetamise volinikke. 

30 Ma hoolitsen selle eest, et minu trinitaarselt-mariaani vaimne õpetus tungiks kõikjale, nagu õhk 

voolab kõikjale, nagu valgus kustutab kogu pimeduse, et valgustada maailma. Samamoodi levib minu 

Töö, samamoodi levib minu Õpetus. See tungib igasse religioossesse kogukonda, igasse institutsiooni, 

igasse inimkogukonda, igasse südamesse ja igasse koju. See läbib pikki vahemaid, läbib kõrbeid ja 

meresid ning täidab selle maailma, sest kolmas ajastu, valguse ajastu, on kogu inimkonna jaoks alanud. 

31 Igal ajal olen ma oma ilminguid humaniseerinud. Pidage meeles, et Esimesel ajastul valisin 

Moosese, et teha ennast teile teatavaks. Ta oli Minu kõneisik ja sõnumitooja. 

Ma kutsusin ta mäele ja ütlesin talle: "Mooses, alanda oma nägu, sest sa ei tohi mind vaadata. Mine ja ütle 

oma rahvale, et mina olen nende Issand ja nende Jumal, et mina olen nende isade Jumal ja et minu tahe on, 

et nad puhastuksid seest ja väljastpoolt, et nad oleksid väärilised võtma vastu minu käske, minu seadust, 
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minu ettekirjutusi." Moosese kaudu ilmutasin Ma end Isana, Seadusena ja Õigusena. Tema kaudu tegin Ma 

ennast teatavaks oma valitud rahvale. Selle mehe kaudu lasen ma oma käsud igasse südamesse. 

32 Teisel ajastul tahtsin olla teile lähemal. See ei olnud minu jumalik tahe, et inimesed näeksid minus 

ainult halastamatut kohtunikku. Ma tahtsin tunda oma laste, Minu näo järgi loodud olendite hellust. 

Armastuse ja õrnuse aktis sai Isa inimeseks, et õpetada alandlikkust, mis on hinge suurus, seaduste tõeline 

täitmine, elu armastuses ─ õpetada inimest võitlema õiglase, igavese ja tõelise ideaali eest. 

33 Jeesuse õpetus, mis on antud juhisena, avatud raamatuna, mida inimkonnal on võimalik uurida, ei 

ole võrreldav millegi muuga ühelgi teisel maailma rahval, ühelgi põlvkonnal, ühelgi rassil. Sest need, kes 

on läinud välja andma õigluse ettekirjutusi või heategevuse õpetusi, on Minu poolt saadetud maa peale kui 

teejuhid, kui sõnumitoojad, kuid mitte kui Jumalus. Ainult Kristus tuli teie juurde Jumalusena. Ta tõi teile 

kõige selgema ja suurema õpetuse, mida inimsüda on saanud. 

34 Kuid nüüd, praegusel ajal, armsad inimesed, ei ole Ma muutunud inimeseks nagu sel Teisel ajastul, 

vaid Mulle on meeldinud, et Ma suhtlen end kõigile Oma loodud olenditele inimese mõistuse kaudu. Isegi 

"vaimses orus" ja lõpututes ruumides on tunda Minu Jumalikku Kohalolekut. Sest täiuslikkuse trepil on 

palju astmeid; "Vaimses orus" ja lõpmatutes ruumides on palju maailmu. Aga tõesti, ma ütlen teile, et ma 

olen ennast alati kõigile teatavaks teinud, ja vastavalt selle maailma vaimsele tasemele, kus nad on, on 

minu ilmutus olnud nende seas. 

35 Keegi küsib Minult: "Miks Isa teeb ennast teatavaks inimese mõistuse kaudu, kuigi inimene on 

patune, ebapuhas ja temas on alatuid kirgi?" Kuid Meister ütleb teile: Minu õnnistatud kiir on kogu puhtus 

ja täiuslikkus, ja kuigi Isa ei ole inimese patu üle pahane, ei saa Ta puutuda kokku ebapuhtate inimestega. 

Seepärast tulen ma "jalgealuse" vaimu juurde, ja see on vaim, mis edastab minu valgust, minu sõna ja 

minu õpetust hääle kandja meelele. Juba ette on "jalgealune" tõstnud end Minu juurde armastuse, austuse 

ja ettevalmistuse aktina, et mitte segada madalamaid kirgi ja liha kalduvusi Minu õpetuse täiuslikkusega. 

36 Kuid varsti ei tee Ma end enam inimintellekti kaudu teatavaks. Sest tuleb aeg, mil te saate seda 

vaimult vaimule teha. Siis jõuab minu jumalik kiir ka teie vaimuni, ja seal kuulete minu häält, saate minu 

inspiratsioone, minu ettekuulutusi ja juhiseid. See on see, kuhu ma teid praegu juhin. 

37 Ma jätkan teie õpetamist ja andestan teile, nii et minu avaldumise viimastel hetkedel inimmeele 

kaudu võite te öelda Mulle: "Issand, kui suur oli meie patt ja kurjus. Me oleme seda õigel ajal ära tundnud, 

me oleme end puhastanud nii seest kui ka väljast ─ nii oma vaimses kui ka inimlikus elus. Ja nüüd 

usaldame end Sinu lõpmatule armule, sest me armastame üksteist, armastame kõiki loodud asju, 

moodustame ühe keha ja ühe tahte." 

38 Kui te 1950. aastal sinna jõuate, näevad patuse ja vagur silmad Mind kogu Minu hiilguses, sest siis 

hakkate te täitma Seadust, mille Isa on teile usaldanud. 

39 Olge teel tugevad, inimesed, sest teie vaim täidab sellel planeedil rasket missiooni. Ainult see, kes 

puhastab end armastuse kaudu, kes järgib minu seadusi, ei pea enam sellel planeedil reinkarneeruma. Kes 

aga jätab oma "viimases" reinkarnatsioonis vere või kurjuse jälje, peab naasma siia maa peale, et heastada 

vead, ehitada uuesti üles see, mis hävitati, anda elu sellele, kelle ta eluta jättis, andestada neile, kellele ta ei 

andestanud. Ühesõnaga, et lepitada. 

Seepärast ütleb minu lõputu armastus sulle: "Oo väsimatu palverändur maa peal, kes sa oled pikka aega 

kõndinud oma radu kibedusega südames! Vaadake Tema poole, kes tahab teid lohutada ja tugevdada, et te 

saaksite käia elu teed lõpuni." 

40 Te alustasite seda teekonda juba ammu ja see ei ole esimene kord, kui ma ilmutan end teie teel. 

Minu halastus on üles äratanud langenud, ravinud haigeid ja taastanud elu "surnutele". Minu Isa hääl on 

äratanud magaja. 

41 Teie hinge valgustab valgus, mida minu Vaim kiirgab teie peale, ja ta näeb oma minevikku kui 

pikka vaimse lepituse ja hinge arengu teed. Te mõistate ka vastutust, mille te olete võtnud oma Meistri ees, 

et olla minu õpetuse ustavad tunnistajad. Ma olen teile öelnud, et tuleb päev, mil kirikute ja sektide 

esindajad tulevad teid küsitlema ja uurima, ja ma ei taha, et nad teid ebamugavalt näeksid. Nad leiavad 

teid alandlikuna, kuid teie alandlikkuses ilmneb Minu tarkus. 

42 Inimkond vajab teid, ja teie, kes te esindate vaimselt kõige vanemaid inimesi maa peal, ei tohiks 

varjata andeid, mida ma olen teile andnud. Te peate viitama raamatule, mille ma olen teie ees avanud. 
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43 Ma olen alati, loomisest alates, teinud teiega lepingu. Selle, mida ma olen pakkunud, olen ma 

ustavalt täitnud. Aga tõesti, ma ütlen teile: Minu rahvas on alati oma tõotusi rikkunud! 

44 Kuus korda olen ma seda lepingut teiega uuendanud, sest ma armastan teid ja tahan teie päästmist. 

45 Kaheteistkümnes, kelle ma valisin Teises Ajastikus, kehastuvad inimlikud voorused ja nõrkused. 

Ma kasutasin nende voorusi inimkonna eeskujuks ja innustuseks ning kasutasin nende puudusi, et anda 

teile suuri õppetunde. Tooma uskmatus esindab faktilist inimest, kes usub ainult seda, mida ta puudutab ja 

näeb. 

46 Peetrus kehastab seda, kes kardab inimeste otsuseid, ja Juudas seda, kes müüb hinge kaupu. 

47 Seekord ma ei anna teile maiseid rikkusi, ma olen neid teile juba muul ajal andnud. Nüüd teen teid 

tarkuse poolest rikkaks. 

48 Teadlased on alati eitanud ja võidelnud minu ilmutusi ja vaimseid ilminguid. Mina aga ei võitle 

teaduse vastu, sest ma olen teadus. Mina olen see, kes inspireerin seda inimesele tema enda hüvanguks ja 

värskenduseks. Tõesti, ma ütlen teile, kes kasutab teadust kurja tegemiseks, ei ole minu poolt 

inspireeritud. 

49 Tunne minu sõna selle tähenduse järgi. Mina olen viinapuu, temast te joote veini. 

50 Mida on teil vaja, et saaksite Mind järgida? Ma annan teile kõik. Ma ehitan nüüd teie südamesse 

pühamu, et elada seal igavesti. Sest Minu Sõna inimhääle kandja kaudu ei ole varsti enam kuulda, ja ainult 

teie hing tunneb siis, kuidas see kõlab lõpmatuses. 

51 Õndsad on need, kes on vaimulikud, sest nad tunnevad minu kohalolekut ja on need, kes, kuigi nad 

lähevad oma teed viletsuses ja pisarates, toovad sellele inimkonnale lohutust ja päästet. 

52 Minu universaalne kiir valgustab teie tajumist ja selles valguses, mis teid läbib, tunnete, et olete 

täis minu Kohalolekut. Nägijad vaatlevad ja kogevad rõõmuga seda valgust, mis ümbritseb iga hinge. Nad 

on näinud suurt raamatut, mis näitab Iisraelile, milles on õpetus, ja mis on avatud kuuendas peatükis. 

53 Te olete tundnud teile tõotatud kuningriiki väga lähedalt, kui te kuulete Minu Sõna ja tunnete juba 

õndsust, mis teid ootab. Kõik teie hirmud kaovad, sest te hakkate Mind kui Isa ära tundma. Ja kui te näete, 

kuidas täituvad Minu tõotused, mis on antud Iisraeli rahvale, valitud rahvale, teisel ajal, siis täidetakse teid 

lootusega ja te hakkate tegema suuri otsuseid, mis puudutavad parandamist ja kuulekust Minu Seaduse 

suhtes. 

54 Minu uuendatud tulekul saadavad Mind suure valguse hinged ─ olendid, kes nüüd kuulutavad teile 

Minu kuningriigi lähedust ja valmistavad inimsüdant ette ─ minuga. 

55 Teie maailma on valgustanud minu kohalolek. Varsti astute te vaimse taassünni ajastusse, mis peab 

teid viima kõigi vooruste taassündi ja viima teid kõrgematele elutasanditele. Aga nii nagu ma olen tulnud 

teie juurde, olen ma tulnud ka teistesse elumaailmadesse, kus hing võitleb, täiustub ja lepitab end valusalt. 

Nende ja teie elumaailmade vahel tahan sõlmida lepingu ja sõpruse. Ma tahan, et te ühendaksite oma 

mõtted olenditega, kes neis elavad, et pühendaksite neile palveid, mis lohutavad ja valgustavad teie 

vendade ja õdede vaevatud hinge. 

56 Sel moel jõuate te arusaamisele, et teie missioon ei piirdu ainult teie nähtavate vendade ja õdede 

abistamisega, vaid et on olemas olendid, keda te ei tunne, keda te ei suuda oma praegusest elumaailmast 

otse tajuda ja kes vajavad teid siiski. 

57 See maailm, mis on täna teie kodu, kus teile on antud Minu selge ilmutus, on sobiv selleks, et te 

palvetaksite Minu eest ja palvetaksite nende olendite eest, kellest Ma teile räägin. 

58 Igal ajastul olen ilmutanud end täis tarkust, olemust, armastust. Te olete olnud Minu ilmutuste 

tunnistajad. Kes ei tea, et mina, Jehoova, olen rääkinud maailmaga selle esimestest päevadest alates? Kes 

ei tea, et ma tulin Jeesuses, et anda teile oma õpetust? Ma tahan, et inimkond teaks, et ma olen täna tulnud 

selgitama ja tõlgendama iga sõna ja saladust, mis võib sisalduda Igavese Tarkuse Raamatus. 

59 Teie katkematul teekonnal läbi elu olen teid kaitsnud Mina. Te olete igavesed rändurid ja ei tea, 

milline tulevik teid ootab. Te ei arva, millal läheneb torm ega millal ilmub rahu vikerkaar. Mina üksi, kes 

ma valvan teie üle, annan teile teada ─ kui te olete valmis ─, mis on tulemas. See maa org, mis mõnel 

juhul on olnud teile meeldiv ja magus, on olnud teile ka vaenulik ja pannud teid valama pisaravooge, 

millega te olete oma hinge puhastanud ja puhastanud. 

60 Tulge Minu juurde, te olete väsinud teelt. Tulge selle puu varju, mis näitab end teile täis halastust 

ja armastust kõigi oma laste vastu. Siis, kui olete puhanud ja kõik teie kannatused on leevendatud, mõelge 
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neile, kes kannatavad, ja palvetage nende eest. Ma võin anda neile kõike ka ilma teie vahendamiseta, kuid 

Mulle on meelepärane, kui lapses avaldub armastus, kaastunne ja halastus ning ta jagab oma vendade ja 

õdede valu või õnne. 

61 Teie eksistentsil ei ole piire, liha lõpp ei ole hinge lõpp. Sest kui ta vajub maa sisse, siis viimane 

elab selle üle ja leiab oma uues elus lõpmatuid stiimuleid pingutamiseks ja edasiseks tõusuks. Siis vabaneb 

hing, vabanedes teda rõhunud kehast, ja leiab laia tegevusvaldkonna, kus ta saab kasutada oma võimeid ja 

voorusi. 

62 Kui Jeesus suri ristil, kustutasite oma kujutlusvõimest inimkuju ja mõistsite Mind kui piiritut ─ 

võimeline läbima kõiki maailmu, et ümbritseda universumit Minu armastusega. 

63 Pidage endid kõik võrdseks, armastage üksteist kui vendi. Sest pärast 1950. aastat kaovad "ametid" 

teie hulgast. Ei ole enam juhte ega häälekandjaid, "sambaid" ega nägijaid, "andekandjaid" ega "kuldsuleid" 

ega "vundamendikivi", ei ole enam erinevusi. Et olla oluline, piisab sellest, et Ma näen teid valmis, isegi 

kui te ei ole olnud ametis, et Ma saaksin teie vahendusel teostada oma eestpalve ja teid juhendada. 

64 Mitte ainult need, kes on neid ametikohti pidanud, ei kuulu nende hulka, kes on volitatud täitma 

suuri missioone. Ma tahan, et te kõik teeniksite seda asja ja et igaühel teist oleksid kõik ametid teie sees, 

nii et te kõik tunneksite vastutust minu töö eest. 

65 Minu Sõna ei muutu enam füüsiliselt kuuldavaks ja seeläbi saavutate suurema vaimustuse. Sest siis 

otsite Mind lõpmatuses, tõstes oma mõtteid. Te püüate Minule meeldida, tehes teenekaid tegusid, ja see 

annab teile suurema vaimse arengu. 

66 Ma tahan, et te pidaksite endid tõelisteks vendadeks ja õdedeks, et te elaksite üheskoos, et te 

tunneksite end üksteisele lähemal, et te oleksite lähemal Minule. Teie, kes te olete omandanud suurema 

arusaamise Minu Tööst ─ õpetage oma vendadele ja õdedele, kõigile neile, kes astuvad oma esimesi 

samme. Ühendage käed, kaitske üksteist. See on minu testament. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 220 
1 Olge mulle teretulnud, jüngrid. 

2 Siin on Meister, kes täidab oma teise ajastu lubaduse ja tuleb Püha Vaimuna, et valgustada maa 

oma valgusega. 

3 Minu juures on need, kes kahtlesid, kes teotasid Mind, kuid kes täna tulevad kahetsedes paluma 

andeksandmist ja saavad Minu teenijateks. 

4 Enne minu tulekut on Eelija olnud teiega, et hajutada öö ja tuua teile valgust, et tuua teid lähemale 

armu ja tarkuse allikale, mis ma olen. 

5 Ma leidsin teid valmis ja panin teid minu laua taha istuma, et maitsta minu toitu. 

6 Vaimselt valasin oma verd tilkhaaval, et sillutada teile teed heastamiseks, et te ei kalduks enam 

kunagi teelt kõrvale. 

7 Minu armastus voolab teie peale, kuid mitte kõik teist ei ole sellele vastuvõtlikud. Kui mõned 

tunnevad seda südames, siis teised jäävad osavõtmatuks. Kuid ma ei eemalda kedagi oma laualt, sest 

vaimne ülestõusmine toimub kõigis minu lastes. 

8 Need, kes on selles kuulutuses tõeliselt tundnud Minu kohalolekut, tänavad Mind selle eest, et 

Minu Sõna on andnud lohutust nende südamele, mis tundis end üksi ja mahajäetuna. 

9 See kohtumispaik ei ole Isa koda, minu altar on teie südames. Teie usk on minu jaoks süüdatud 

küünal ja teie südametunnistus on see kõrgem valgus, mis paistab teie teele, mis juhib teid halvadelt 

teedelt, mis hoiatab teid kuristuste eest, mis julgustab teid head tegema. 

10 Te teate, et ma lõin valguse, nii nagu ma lõin kõik loodu, et see valgus, mida te olete nimetanud 

"päevaks", näitaks teile loodu hiilgust ja te saaksite teada minu armastusest ja võimust. 

11 Ma lõin teid "oma näo ja kuju järgi", ja kuna ma olen Kolmainsus, siis on ka teie sees see 

Kolmainsus. 

12 Teie materiaalne keha esindab Loovust oma vormi ja täiusliku harmoonia kaudu. Teie kehastunud 

hing on "Sõna" kuju, kes sai inimeseks, et jätta inimmaailma armastuse jälgi, ja teie vaim on Püha Vaimu 

Jumaliku Valguse särav säde. 

13 Kui inimene on pöördunud kõrvale Minu Seadusest ega ole kuulanud oma südametunnistuse häält, 

on ta sisenenud kiusatuse, pimeduse ja patu öösse. Siis pidin ma tema tegude üle kohut mõistma, ja minu 

hinnangul koges ta valu. Kuid ma andsin talle alati võimaluse kahetseda ja andsin talle aega heastamiseks: 

Minu kohtuotsuse peale kummardus patune. Kuid hiljem, kui ta oli saanud minu andeksandmise ja 

armuande, langes ta tagasi oma pattu. Selleks, et näidata teile teed teie heastamiseks, sai teie Jumal teie 

seas inimeseks ja Universaalne Ema pidi saama naiseks, et lunastada teid oma emaliku armastusega. 

14 Vaimselt olete juba kaugele jõudnud ja nüüd olete üllatunud intuitsiooni ja avanemise üle, mida 

uued põlvkonnad ilmutavad oma õrnast lapsepõlvest. Sest nad on hinged, kes on palju kogenud ja tulevad 

nüüd uuesti, et edendada inimkonda ─ ühed vaimu ja teised maailma teedel, vastavalt oma võimetele ja 

missioonile. Kuid koos nendega leiavad kõik inimesed sisemise rahu. Need olendid, kellest ma teile 

räägin, on teie lapsed. 

15 Teil ei ole enam aega kõrbeid läbida ega ennast mõttetute ülesannetega hõivata. Mõelge tulevikule 

ja valmistage homset inimkonda ette. Sest kui te räägite minu õpetusest ja valate välja minu tervendavat 

palsamit, küsivad inimesed teilt üllatunult: "Kelle käest te olete saanud nii suure õpetuse ja kes on andnud 

teile nii erakordse väe haiguste ravimiseks?" Siis tunnustavad inimesed minu võimu minu "töötajate" 

armastuse töödes. 

16 Hingele on antud seitse etappi erinevates reinkarnatsioonides tema arenguks ja täiuslikkuseks, 

tema edasiminekuks ja lepitamiseks. Kuid sellele ei ole antud, et ta mäletaks eelmisi maiseid elusid. 

Kehamaterjal on nagu tihe loor, mis seda katab. Ainult südametunnistus annab teile intuitsiooni, et peate 

edasi liikuma valguse teel, mis on see, mis viib teid täiuslikkuseni. 

17 See tee on seitsme astmega redel, mis viib hinge minu sülle, kus ta jääb ja kiirgab igavesti oma 

valgust neile, kes on madalamatel astmetel. 

18 See on minu jumalik ja igavene plaan. Te olete Minu kaastöötajad ja lõpuks valitsete koos Minuga, 

kui olete murdnud materialismi ahelad. 
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19 Kiirustage! Tehke kõik, mida saate täna teha! Järgige minu juhiseid ja te kogete minu rahu isegi 

selle maailma suurimas kaoses. 

20 Usk, lootus ja armastus hõljuvad siis teie hinge kohal nagu inglid. 

21 Ma valgustan südant, hinge ja mõistust, nii et sel ajal, mil ma avaldun, mõistate minu sõna tarkust. 

See aeg jätab oma jälje tulevastele põlvkondadele, et nad mõistaksid aega, milles nad elavad. 

22 Ma olen tulnud majakana valgustama teie hinge, et seda tugevdada, ja ma olen olnud ülestõusmine 

kõigi nende jaoks, kes, kui nad mind kuulsid, uskusid. Sest kui nad on tundnud kõrgema elu rahu, siis on 

nad end üles korjanud, otsustanud end parandada ja loobunud üleliigsetest hüvedest. Kui nad suudavad 

katsumustes vastu pidada, moodustavad nad minu hea tahte sõdurite armee. Nad astuvad vastu kurjuse 

maailmale, mida asustavad vaimselt häiritud inimesed, kes, kuigi nad kasutavad seda, mida ma olen 

loonud, siiski eitavad mind ─ maailm, mis on muudetud kõrbeks, mille palav kuum liiv põletab rändaja 

jalatallad. Selles halastamatus kõrbes piitsutavad inimesi halastamatult ideoloogilised tormid. 

23 Kuulake mind: valmistuge ja ärge kartke. Sest kui teil on usk endas ja minu töö ideaalina, siis on 

teil minu tugevus kui saag, mis toetab teid eluteel. 

24 Laske armastusel ja usul end teie südames tõestada, sest neist sünnib andestus sellele, kes teid on 

solvanud. Tõesti, ma ütlen teile, kurjus on alati peatunud selle müüri juures. Te peate siiski jooma väga 

kibedaid karikaid, oo armsad jüngrid. 

25 Võitlus algab pärast Minu lahkumist, kui Ma ei ole enam teie nõuandja inimintellekti kaudu ja te 

leiate Minu Sõna ainult nendest kirjutistest, mis Ma teile jätan. 

26 Minu Sõna on teile seletanud kõike, mis oli teile varem saladus, nii et teile ei ole midagi tundmatu 

ja te saate katsumustele julgelt ja rahulikult vastu astuda. 

27 Minu õpetuste kaudu on teil olnud kustumatuid rõõme. Teie hing, kes igatses kõrgelennulisi 

naudinguid, jääb rahulolevaks, sest ta on saanud minu väljaütlemiste tähenduses vaadelda tõe valgust, 

hinge elu, mis ootab teid ─ seda elu, kus miski ei ole piiratud, kus kõik on ilus ja täiuslik, mille 

peegeldusega te võiksite juba oma hinge puhastada. 

28 Seda eksistentsi oodates tunneb teie hing igaviku õndsust, teie keha elavneb ja sirgub, sest inimene 

teab siis, et kõik tema vaevad, võitlused ja loobumised leiavad hingele õiglase tasu: rahu. 

29 See, mida te praegu omandate, on vaimustamine, sest vaimustamine on ka igavese elu teadmine. 

Aga kui te jõuate harmooniasse Loominguga, siis olete leidnud teise vaimsuse vormi, sest te elate minu 

seaduste piires. 

Kui varem tähendas keha lagunemine teie jaoks tee lõppu, siis täna teate, et alles siis algab tee. Keha 

on vaid mööduv rõivas. 

Te juba mõistate, et te ei ole mitte ainult substants, vaid ka essents, sest te teate, et see, kus inimene 

lõpeb, ei ole lõpp hingeteel. 

30 Aga te küsite: "Meister, kas siis on võimalik, et see, mis on olemus, seguneb sellega, mis on 

materiaalne?" Ja ma ütlen teile: "Jah, mu lapsed. Sest Isa, kes on kõikvõimas ja kõikjal olev, on kõiges, 

mis on loodud, et sellel oleks elu." 

31 Kuula alati tõtt. See on nagu kristallselge vesi, mis laseb teil näha kõike, mis on selle põhjas. 

Mõistke, et leida Mind oma inspiratsioonis. 

32 Minu Sõna on lihtne, isegi kui ma räägin suurtest ilmutustest. Sest nii nagu ma olen teile selges ja 

arusaadavas vormis selgitanud tee, mis viib tõelisse taevasse, nii ütlen ma teile, et sel ajal ma kaotan oma 

sõnaga põrgu, mille inimesed on loonud oma religioonide ja ekslike tõlgenduste kaudu, et sisendada hirmu 

ja panna inimesele teadmatuse silmaklapp. 

33 Minu Sõna on avanud oma leheküljed teie ees nagu raamat, et anda teile lihtne pilt tulevikust. 

Ajad, mil inimesed harrastasid oma usku kiriklikes vormides, unustades seadust, lähevad üle, sest see 

tähendas, et nad tegutsesid vastuollu oma kohustustega. 

34 Ma ei ole tulnud teid hirmutama. Ma olen tulnud, et sisendada teile armastust. 

35 Ma olen teile õpetanud, et ma ei karista teid, et ma luban teil ainult lõigata oma külvatud vilju, mis, 

kui need on magusad, on teie õndsus ja pääsemine, ja kui need on kibedad, siis äratavad teid 

meeleparandusele ja soovile end täiustada. 
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36 Et aidata teid teie võitluses, olen valmistanud uue päeva, mis on täis valgust ja armu, et te 

värskendaksite end Minu sõnaga, Iisraeli rahvas. 

37 Alates teie lapsepõlvest, noorusest, küpses eas ja vanaduses olete mind otsinud. Te olete Minu 

juurde tulnud eri vanuses. Ma näen Iisraeli rahvast moodustavates kogukondades kõiki vanuseastmeid ─ 

alates äsja sündinud lapsest kuni eakateni. 

38 Vanamees ütleb Mulle: "Hiljuti olen ma tulnud Sinu juurde, oh mu Isa! Ja väga lühikese aja 

jooksul naudin ma Sinu sõna, Sinu hüvesid ja Sinu halastust." Aga Isa ütleb talle: "Vana inimene, ole 

minuga, sa ei lahku enam kunagi minust. Järgige Mind täna, ja siis, kui teie hing jõuab "Vaimse oru" läve, 

st uude ellu, ei ole te enam vanad. Sa oled alati noor ja tugev. 

Ärge kurtke, et te olete tulnud alles nüüd, kui teie keha on väsinud ja haige, tundma Minu Õpetuse 

valgust. Pidage meeles, et Ma olen kutsunud lapsi, kes on üles kasvanud Minu Töö kätes ja kes tänapäeval, 

olles saanud meesteks ja naisteks, on lahkunud, tüdinenud Minu Sõnast ja läinud uusi teid otsima, 

unustades Minu nõuanded ja hellitused. Aga ma tõmban neid uuesti ja viimasel tunnil on nad kõik minuga, 

sest ma olen kõigis elutasandites, kus hing elab." 

39 Kui inimene eemaldub palve ja heade tegude tegemata jätmise tõttu headuse teelt, kaotab ta oma 

moraalse jõu, oma vaimsuse ja on avatud kiusatustele ning oma nõrkuses lubab ta patte, mis teevad 

südame haigeks. Kuid ma olen tulnud haige laagrisse arstina ja olen andnud talle kogu oma armastuse ja 

hoolitsuse. Minu valgus on olnud nagu värske vesi tema palavikulistel huultel, ja kui ta tundis minu 

palsamit oma otsaesisel, ütles ta mulle: "Issand, ainult Sinu halastus võib mind päästa. Ma olen hingelt 

väga haige ja surm saabub mulle väga varsti." Aga ma ütlesin talle: "Sa ei sure, sest mina, kes ma olen elu, 

olen tulnud ja kõik, mis sa oled kaotanud, antakse sulle tagasi." 

40 Täitke oma kohustused ja muutke kõik kurja, mida olete teinud, heaks. Ma annan teile hinge jõudu, 

et viia lõpule see suur uuendustöö. Sest mul on teie jaoks suur ülesanne. 

41 Nii kohtun ma teiega Kolmandas Kordus. Ma tean teie kannatusi ja hirmu. Aga te kõik saate 

terveks, sest teie sees on igavese elu põhimõte. 

42 Valmistage end ette, et te saaksite, kui teete end Minu vääriliseks, esitada oma südame Mulle kui 

seest ja väljast puhta anuma, millesse Ma saan panna oma Sõna. Valguse abil, mille ma teile annan, saate 

te seda mõista. 

Moodustage igast minu "sõnast" lauseid ja tehke neist suuri raamatuid. Koolitan teie tajumist, et te 

saaksite rääkida oma kaasinimestega ja rahuldada inimkonna tõe- ja õigluse nälga. 

43 Hoidke minu sõna, et te minu lahkumisel ei ütleks: "Kui suur privileeg mul oli ja ma ei mõistnud." 

44 Ma ei taha, et te oleksite nagu lapsed, kes, kuigi neil on lahke ja armastav isa, põlgavad teda ja 

alles siis, kui viimane on sulgenud silmad selle maailma ees ja ma lasen tal võtta koha "vaimses orus" 

nende laste seas, kes on oma vooruse tõttu soositud, nutavad oma armastuse ja tänulikkuse puudumise üle 

selle isa suhtes ja mõistavad liiga hilja, kui palju head neil oli, mida nad ei hinnanud. 

45 Töötage nüüd, kui ma olen teiega, et te saaksite öelda maailmale: "Issand räägib praegu ja annab 

tunnistust oma kohalolekust." Too minu juurde need, kes mind otsivad, sest nad usuvad. Homme peate te 

end väga hästi ette valmistama, et oma kaasinimesi veenda. 

46 Iga hetk tabavad sind kannatused, mis panevad sind nutma, ja sa ütled Mulle: "Meister, miks Sa 

mind proovile paned, kui Sa lubasid mulle rahu?" Aga ma ütlen teile siis: see juhtub, sest tänu nendele 

katsumustele jääb hing ärkvele. Keset lohutust kustub teie usu valgus ja te jääte võitluse ja täiuslikkuse 

teele. Kui teie keha valutab teid või kui kannatused vaevavad teie südant, siis olge rõõmsameelsed. Sest 

täna, minu Töös, olete te saanud tagasi rahu ja hinge tervise. 

47 Tuleb päev, mil te lähete inimeste juurde hästi ettevalmistatuna, avatud silmade ja arenenud 

intuitsiooniga, et tungida austusega nende südame sisemusse ja avastada nende valu, nende hinge vaesus. 

Minu õpetuse abil saate te siis leevendada nende häda ja julgustada nende hingi. 

48 Kui te rakendate minu sõna, kogete te imesid. See ei valmista teile kunagi pettumust. Kui te 

valmistute piisavalt ette, siis täidate oma ülesannet ja minu tahet. 

49 Olen andnud igale kogudusele konkreetse ülesande: Mõned olen valmistanud päästevaks laekaks 

kõigile neile, kes ei ole leidnud oma kaasinimestelt mõistmist oma vaimsete annete arendamiseks, teised 

on valguse allikaks, millesse olen valanud oma tarkust. Teistes olen ilmutanud end armastuse kujul, tulvil 

südamlikkust ja halastust. Samuti ilmuvad uued kogudused ja uued "töötajad", sest ma toon nüüd kokku 
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"viimased". Need on nagu personal "esimese" jaoks. Täna on nad veel väikesed lapsed, kuid neist saavad 

Minu jüngrid ja hiljem on nad uute põlvkondade õpetajad. 

50 Selleks, et teid tunnustataks, peate te elama voorus, täitma kõiki minu käske. Minu töös olete kõik 

võrdsed, "esimesed" ja "viimased". Viimased pidid end lühema aja jooksul ette valmistama, et end minu 

õpetuses õpetada. 

51 "Töölistele" ütlen: treenige end, et vaimne maailm avalduks täiuslikult teie intellekti kaudu ja sõna, 

mis teie huultelt tuleb, oleks vali ja vaimse sisuga. Ärge laske minu inspiratsiooni varjata, kui see läbib 

teie meelt. Kuna teie vastutus on suur, siis on ka teie tasu suur. Teil pole aimugi, kui palju rõõmu ja rahu 

teile osaks saab, kui olete oma missiooni täitnud. Teie kingitused on väga väärtuslikud ja need toovad teile 

tõelise õndsuse. 

52 Erineva iseloomuga kehastamata hinged pöörduvad "töötajate" poole halastuse sooviga, ja kui nad 

on leidnud, et teie südame uksed on suletud ja te ei ole neile lohutust pakkunud, on teie aju väsinud ja 

vaesekesed hinged on jätnud oma valu ja rahutuse mõju teie keskele. 

53 Missiooni täitmine ootab teid. Ole heategevuslik. "Iisrael on valmis tooma valgust ja rahu 

abivajavatele hingedele. Kuni te seda ei täida, tunnete endal suurt kohustuste risti, mis ei lahku enne, kui 

olete oma töö ära teinud. 

54 Ma luban teile oma rahu kui väärtuslikku tasu. 

55 Teie mõtlemine on puhastatud ja te olete valmis Mind kuulama. Väsimatult esitan Ma end teile, et 

korrata Minu jumalikke ilminguid, et te saaksite kõrvaldada kahtlused, mis võivad veel teie südames olla. 

56 Ma olen ilmutanud oma kohalolekut ja olemust, nii et keegi ei saa eitada, et ma olen olnud selle 

rahva seas. 

57 Tarkus, mida ma häälekandja kaudu edasi annan, ei ole võetud raamatutest, see ei ole teadmiste 

kogum, mille inimene oleks võinud aja jooksul omandada. Samuti ei anna ma teile teadmisi ajaloost, nagu 

seda teeb inimkond. 

58 Ma ilmutan oma valgust inimese kaudu, kes on nagu teie, kellel on samad teadmised kui teil. 

Ainus asi, mida Ma nõuan, on selle inimese intellekti puhtus ja hinge siirus, kes saab lühikeseks ajaks 

Jumalikkuse tööriistaks ja suupilliks, samuti nende vaimne ettevalmistus ja kogumine, kes Mind kuulavad. 

Kui see mõtlemise ja tahtmise ühendus toimub, jõuab minu vaimu valgus teie juurde. Sest neil hetkedel on 

teie hing vabanenud materialismist ja teie süda mõistab head. Siis tunneb kogu teie olemus vajadust tulla 

Isale lähemale, olles veendunud, et te ei suuda ilma minu abita suuri tegusid korda saata, olgu need siis 

vaimseid või materiaalseid. 

59 Sa tulid Minu juurde kahtluse poolt räsitud südamega, sest sa olid pikka aega otsinud tõde, ilma et 

oleksid seda leidnud, ja kui sa kuulsid Minu Sõna, siis kahtlesid sa alguses. Kuid pärast seda tuli usk ja te 

tahtsite teada seda, mis eksisteerib väljaspool teie keha ja materiaalset elu. Te tahtsite mõista neid 

vaimseid andeid ja te veensite end, et kuigi keha, mida te nüüd omate, jääb maa peal surnuks, elab teie 

hing edasi, sest hääl ütleb teile, et te ei ole ainult mateeria. 

60 Ja te küsite endalt: Mis on hing? Kuidas see elab? Kuidas me peame teda ette valmistama, et ta 

saaks siseneda maailma, kus ta peab igavesti elama? Millise arengu peab see saavutama? Ja millised on 

tema suhted teiste vaimudega ja isegi jumalaga ise? 

61 Kõik need küsimused, mida te olete endale esitanud, huvitavad teid ─ see huvi, mis hiljem on 

muutunud üha enam ja enam hinge vajaduseks, mille kaudu te olete tunnistanud, et see, mida te olete 

kuulnud häälekandja suust, on teie südant sügavalt liigutanud. 

62 Te olete tulnud, ilma et teid oleks keegi sundinud, ega te ole tulnud petetuna. Teid ei ole 

pimestanud näitemäng või uhkeldamine, sest te leidsite need kohad kasinad ja tagasihoidlikud. See on 

olnud minu Sõna särav valgus. 

63 Ärge olge kurvad, kui te mäletate, et ma ütlesin teile juba Teisel ajastul: "Paljud on kutsutud, kuid 

vähesed on valitud." Sest tegelikult ei ole mina see, kes valib. Ma kutsun kõiki, ja minuga koos elavad 

need, kes mind armastavad ja tahavad mind järgida. Kui te, kes te olete kutsutud, tahate olla nende seas, 

kes mind järgivad, siis püsige visalt. 

64 Minu sõna ja minu ilmutused on mõeldud kõigile. Mõned jõuavad mõistmiseni varem, teised 

hiljem, kuid kõik jõuavad selleni. 
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65 Inimene on see, kes tänu oma tahtevabadusele valib vabatahtlikult tee, mida ta mõistab või mida 

tal on kõige lihtsam järgida. Kõigile ma saadan üleskutse, kuid parima tee valib see, kes on kõige paremini 

valmis. 

Sama kehtib ka selle kohta, kes tuleb minu sõna kuulama, kes on olnud vastuvõtlik kutsele ja on 

värisenud minu õpetust kuuldes. Ta leiab sellest tõe, mida ta otsib, ega lahku enam. Need on need, kes ei 

vaja inimeste ehitatud kirikute väljapanekut ja hiilgust, sest need ei innusta neid enam pühendumusele ega 

usule. Nad teavad, et need kirikud muutuvad üleliigseks niipea, kui inimene on saavutanud spirituaalsuse. 

Tema ettevalmistus saab olema kutse täiuslikkusele, mis on Minu Jumalikkus, mis läheneb talle, et teda 

puhastada. Nii asun ma tema südames ja loo tõelise vaimse osaduse tema ja minu Vaimu vahel. 

66 Kui te suudaksite hetkeks täielikult vabaneda oma materiaalsest osast, oleks teie hing täis õndsust, 

kui ta tunneks, et teda ümbritseb ülestõusmisvalgus. See on see valgus, mis jõuab teie juurde piiratud kujul 

minu Jumaliku Kiire kaudu. Ma piiran ennast, et muuta oma kohalolu teile tajutavaks. Sest kuna ma olen 

universaalne jõud, looming, vägi, valgus ja elu, siis ma ei saaksin tulla teie juurde kogu oma jõuga. 

67 Nii nagu te vajate elamiseks vaid vajalikke päikesekiiri, mis paistab teile, ütlen ma teile ka: kui te 

seda võimu kuritarvitaksite, te teeksite endale kahju, sest see on liiga suur ja tugev teie-suguste olendite 

jaoks. 

68 Sama juhtub ka vaimsel tasandil. Te peate kasutama seda osa Jumalikkusest, mis on teie hingele 

vajalik, teades, et selles sädemes, mille te saate, on teil kogu jõud, et tunda inspiratsiooni, mis liigutab teie 

südame nöörid ─ valgus, mis annab teile intellekti ja taju, et täita oma ülesannet. Selles avastate selle 

harmoonia, mis peab eksisteerima Jumala ja inimese vahel. 

69 Ütlen seda teile, et aidata teil mõista seda ilmutust, et te saaksite oma hinges olemise osa tõsta ja 

teie meel saaks inspiratsiooni Teispoolsusest, kõrge nõuande, mis õpetab teile, kuidas te peaksite elama. 

Siis mõistate, et teie väikseim osa on teie keha, mis on teie kest. 

70 Ma olen nagu päike, sina oled nagu selle säde. Teid loodi väikeseks, et te kasvaksite oma teenete 

kaudu, arendades oma võimeid. Te olite algselt puhtad ─ puhtus, mida te hiljem katsumustes ja pattudes 

määrasite. Sest teid pandi teele, millel te oma tahtejõuga ülespoole arenete, nii et te omandaksite selles 

teeneid ja lõikaksite saaki. 

Milliseid pingutusi oleksite teinud, et areneda ülespoole, kui oleksite alati elanud taevastes kõrgustes? 

Milline soov end arendada oleks võinud olla sinus, kui sa oleksid algusest peale olnud suur? Milliste 

teenete eest ma oleksin teid premeerinud, kui te oleksite alati olnud täiuslikud? Kuid te tulite maa peale ja 

avastasite maa peal täiuslikkuse, headuse vastandliku tunde. Te olete kogenud kiusatust, mis viib kurjuse 

poole, liha nõrkust, maailma ahvatlusi. Siis algas hinge võitlus tema kehakesta sees, mille olemus erines 

tema enda omast. Hing ─ algselt segaduses maailma ja looduse tõttu, millega ta end ümbritsetud nägi ─ 

langes letargia seisundisse ja lasi kehal kasvada ja töötada vastavalt oma maistele tingimustele, oma 

kehalistele kirgedele. 

71 Siis oli vaja, et hing tuleks maa peale ükshaaval erinevatesse kehadesse, millest mõned oleksid 

täiuslikumad kui teised, pikema elueaga kui teised, kõik erinevate kalduvustega, et hing saaks kujundada 

ettekujutuse endast, et ta saavutaks teadmised ja kõrguse. Nii võis tasapisi saabuda praegune aeg, mil ta 

mitte ainult ei mõista, vaid isegi saab teada oma tulevikku inimkonna seas ja ka vaimset elu, mis teda 

ootab. See, kes omandab oma eksistentsivõitluse käigus sügavad teadmised, ei vaja enam oma arenguks 

uusi maiseid kehasid, sest ta saab elada elu vaimsetes maailmades. Nii tõuseb ta järk-järgult samm-

sammult täiuslikkusele, kuni jõuab Minu juurde. 

72 Kuna teie saatus on nii suur ja teie vaimne hing on nagu Mina, siis kuidas saate te langeda 

ebajumalateenistusse ja luua oma kätega kuju, et selles Mind kummardada? Miks te ei imetle Mind pigem 

looduses ─ kuna te ei oska tungida vaimsesse ─ ja inspireerite end selle hiilguse vaatlemisel, selles elus, 

mis idaneb ja kerkib igal sammul, mida te astute? neid hulgaliselt ilu ja imesid, millega ma olen 

kaunistanud teie maailma, taevalaotuses, kus säravad tuhanded teile tundmatud maailmad, mis räägivad 

teile elust, seadusest ja kuulekusest, et te neist kujundaksite oma armastuse palve, oma tänuavalduse ja 

usutunnistuse? 

73 See on teie aeg, oh hinged! Ärka, tõuse, tule minu juurde! 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 221 
1 Inimesed, ma puudutan nüüd teie südame kõige tundlikumaid niite, et valmistada teid ette ja teha 

teid vääriliseks Minu õpetuse vastuvõtmiseks. 

2 Ma räägin nüüd teiega läbi Jumaliku Ema, selle Vaimu, kes sai Teisel ajastul inimeseks, et täita 

kõrget saatust. 

3 Maarja saadeti, et ilmutada oma voorust, eeskuju ja täiuslikku jumalikkust. Ta ei olnud naine nagu 

kõik teised mehed. Ta oli teistsuguse loomuga naine, ja maailm vaatles tema elu, õppis tema mõtte- ja 

tunnetusviisi, tundis tema hinge ja keha puhtust ja armu. Ta on näide lihtsusest, alandlikkusest, 

omakasupüüdmatusest ja armastusest. Kuid kuigi tema elu oli toonasele maailmale ja järgnevatele 

põlvkondadele teada, on palju neid, kes ei tunnista tema voorust, tema süütust. Nad ei suuda seletada 

asjaolu, et ta oli nii neitsi kui ka ema. Selle põhjuseks on see, et inimene on loomult uskmatu ja ei oska 

ärganud vaimuga hinnata jumalikke tegusid. Kui ta uuriks pühakirju ja uuriks Maarja kehastumist ja tema 

esivanemate elu, teaks ta lõpuks, kes ta on. 

4 Maarja on loomult jumalik, tema vaim on üks Isa ja Pojaga. Miks hinnata teda inimlikult, kui ta oli 

väljavalitud tütar, kes oli inimkonnale juba aegade algusest peale kuulutatud kui puhas olend, milles 

"Jumalik Sõna" kehastub? 

5 Miks siis inimesed teotavad ja kahtlevad minu väes ning uurivad minu tegemisi lugupidamatult? 

Põhjus on selles, et ta ei ole süvenenud minu jumalikku õpetusse, ei ole mõtisklenud selle üle, mida 

pühakirjad ütlevad, ega allutanud end minu tahtele. 

6 Tänapäeval, "kolmandal ajastul", kahtleb ta ka selles, et Maarja teeb ennast meestele teatavaks. 

Kuid ma ütlen teile, et ta osaleb kõigis minu töödes, sest ta on selle kõige õrnema armastuse kehastus, mis 

elab minu Jumalikus Vaimus. 

7 Ma olen andnud teile selle tõe kohta tõendeid ja lubanud kõigi aegade prohvetitel tunnistada 

Maarja kui Universaalse Ema. Tänapäeval on need, kellel on see anne, samuti näinud teda avaldumas 

allegooriates või tähendamissõnades. Te olete tunnetanud tema emalikku mõju, mis on teid hellitanud, 

tema julgustust ja lohutust, mis leevendavad teie kannatusi, ja te tunnete ka, et tema eestpalve on teid 

päästnud paljudest ohtudest ─ ajal, mil maailm liigub hingematva kiirusega erinevatel teedel, mida juhib 

teadus, mil materialiseerumine, edevus ja naudingud on viinud inimesed eemale tõelisest teest. 

8 Seepärast kutsun ma oma rahva südant, et õpetada neid ja siis saata nad välja selle hea sõnumi 

sõnumitoojatena. 

9 Minu saadikud on alati tagasi lükatud. Kuid ärge muretsege, sest Kõigevägevam on oma sulastega. 

Mind ennast hinnati valesti, sest kõik ei suutnud Kristuses Jumala kohalolekut ära tunda ja olid valmis 

nägema Temas ainult prohvetit või valgustatut. 

10 Ma pidin andma tunnistust endast läbi oma elu, oma üliinimlike tegude ja oma üliinimliku surma. 

Ja seda tõde silmas pidades on paljud läinud oma südames põleva usuga teele, andes tunnistust Minu 

õpetusest. 

11 Kuigi ma olin surnud, ei jätnud ma teid maha. Sest pärast ohvrisurma ilmutasin Ma end 

vaimulikult täis elu. Ma tulin oma rahva juurde "Vaimsesse orgu" ja seal valmistasin nad ette, mähisin nad 

oma valguse sisse, riietasin nad puhtuse valgesse rüüsse ja saatsin nad maailma, et nad saaksid taas 

inimeseks. Kuid tuli aeg ühendada Minu rahva hõimud, ja nii ma kutsusin nad siia maa nurka. Sest te olete 

tõesti Iisraeli rahvas, kuid mitte vere järgi, vaid vaimselt. Minu Kuningriik ei ole sellest maailmast ega teie 

igavene kodu maa peal. 

12 Vaadake oma Kuningat ja Issandat, kui Ta tuleb alla täis alandlikkust ja armastust inimlikule 

kõlblusele, et tuua oma õpetus neile, kes on surnud kolmanda ajastu valgusesse. 

13 Ärge otsige Mind enam ebajumalakultustes. Enam ei ole aeg Mind fanaatiliselt armastada. Ma olen 

juba varasest ajast alates võitnud nende kurjade kalduvuste vastu teie seas ja avaldanud teile otsest 

ühendust Oma Vaimuga palve kaudu. 

14 Möödunud aegade kirjutised võiksid teile paljastada seda, mida Ma täna teile kordan; kuid inimene 

on julgenud võltsida Minu tõdesid, et neid võltsituna levitada. Ja nii on teil nüüd vaimselt haige, väsinud ja 

üksildane inimkond. 

15 Seepärast on Minu äratuskõne kuulda häälekandja kaudu, sest Ma ei taha, et te satuksite segadusse. 
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16 Sellel teel, mille ma praegu teie ette panen, saate te avastada seda, mida ma teile minevikus 

õpetasin, sest need on kõik üks ja seesama. 

17 Inimesed lähevad oma teed igatsusega, soovides õiglust, tõde, halastust ja armastust. Nad 

komistavad ja kukuvad inimliku ükskõiksuse tõttu. Kuid need, kes on seda häält kuulnud kolmandal 

ajastul, on tundnud minu kohalolekut ja minu vaimse olemuse juures on nad rahuldanud nälga, janu ja 

valu. Siiski on nende seas, kes on olnud tunnistajaks minu ilmumisele, neid, kes seda eitavad, sest nad 

peavad võimatuks, et Jumal lubab end patuse inimese kaudu ilmutada. 

Uskmatutele ütlen ma, et jumalikkuse kõige puhtamat valgust ei tuhmenda inimlik patusus, sest Minu 

valgus on lõpmatult kõrgem kui inimeste head või halvad teod, ja pealegi olen ma tulnud andma valgust 

sellele, kes elab pimeduses. 

18 See on jumalik rõõm tulla patuse juurde, lohutada tema südant, panna teda tundma Isa soojust ja 

lasta tal tunda igavese elu leiva maitset. 

19 Teie, kes te kuulete mind ja teate, et te olete Issanda rahvas ─ mõistke, et te ei ole siiani täitnud 

missiooni, mille Isa teile määras aegade algusest peale, et te olete varjanud Seadust ja külvanud teed 

valuga. Aga kibedus ja saatuse löögid on pannud sind tundma valu, et sa mõistaksid ja armastaksid oma 

õde, inimkonda. 

20 Minu sõna on universaalne. Kui aga kogu maailm seda ei kuula, siis selle põhjuseks on nende 

materialism, mis katab inimeste silmad nagu tume side, ja see, et nende vaimne kuulmine on kaotanud 

tundlikkuse kuulda jumalikku Sõna. 

21 Teie poole on tulemas ohtlikud ajad. Sõda koos oma tohutu valu, viletsuse ja kurbusega raputab 

inimkonda veel kord. Mõtted ja tunded satuvad segadusse ning kõik see näitab inimkonnale, et see ei ole 

minu armastuse ja õigluse seadustele kuulekad. Kuid Mina, armastav Isa, astun vastu kaosele ja lasen oma 

valguse nagu rahu ja lunastuse koidiku taevalaotuses särada. 

22 Ma valmistan teid ette, et te homme oleksite maailma valgus, et te oleksite elu ja leib, halastus ja 

armastus oma kaasinimeste seas. 

23 Uurige Minu Sõna ja te leiate Mind selle tähenduses. 

24 Minu Sõna, mis on hingele valgus ja rahu, laskub neil hetkedel teie südamesse. Minu valgus 

soovib seda rahvast, kes on saanud minu jumalikud ilmutused "Kolme korda". 

25 Iisrael oli unes, kui äkki hakkasid Minu tuleku märgid teda äratama ja häirima. Ma asetasin end 

inimeste hulka ja avasin neile uue ajastu. 

26 Ma tõin oma uutes õpetustes põhjalikumaid õpetusi kui varasematel aegadel, sest ma leidsin 

rohkem vastuvõtlikkust meeltes ja suuremat arengut hingedes. 

27 Ärge võtke asjaolu, et ma olen valinud ühe maa rahva teiste hulgast, kui eelistust: Ma armastan 

kõiki oma lapsi ja nende poolt moodustatud rahvaid võrdselt. 

28 Iga rahvas toob maa peale oma missiooni, ja "Iisrael" on toonud endaga kaasa saatuse olla Jumala 

prohvet inimeste seas, usu majakas ja tee täiuslikkuse poole. 

29 Minu ettekuulutusi ja ilmutusi, mida ma olen teile esimestest aegadest alates andnud, ei 

tõlgendatud õigesti, sest inimkonna jaoks ei olnud veel kätte jõudnud aeg neid mõista. 

30 Minevikus oli "Iisrael" maa rahvas; täna on see rahvas üle maailma hajutatud; homme koosneb 

Jumala rahvas kõigist hingedest, kes koos oma Isaga moodustavad täiuslikus harmoonias Jumaliku 

Perekonna. 

31 Minu Sõna on Tarkuse Raamat, mis laseb inimesel siseneda tundmatusse, kõrgemasse ja 

ilusamasse ellu. Ta hakkab tundma selle olemust ja mõistab oma vaimu kaudu neid ilmutusi, mis varem 

tundusid talle kui mõistetamatud saladused, kuid mida Isa tahtis neile avaldada, kui tund oli kätte jõudnud. 

32 Te hakkate otsima ja armastama vaimseid õpetusi ning püüdes selle ideaali poole, tunnete, et teie 

elutee maa peal muutub kergemaks. Iga tund, mis möödub, iga päev ja aasta, mis möödub, toob teid 

lähemale selle aja kulminatsioonile. 

33 Ma annan oma sõna ohtralt välja, et kui seda enam ei kuulda, ei satuks te segadusse. Ma ei taha, et 

see päev tabaks "esimesi" ja "viimaseid" ootamatult. Kui te oskate minu juhiseid mõista ja järgida, siis 

millise enesekindlusega saate te pärast seda pühenduda oma missiooni täitmisele! 
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34 Te peate ikka veel loobuma paljudest tavadest, mis ikka veel teie elu ja jumalateenistust 

tumestavad. Te peate püüdma tõsta oma eksistentsi, et õppida lugema jumalikku raamatut, mis on olemas 

Minus. 

35 Ma räägin rohkem vaimule kui südamele, sest vaim on see, kes suudab mõista, mida tähendavad 

kõrgus ja igavik. Aga neile, kes on teinud selle maa oma "igavese" koduks ja otsivad sealt au, au, 

naudingut ja võimu, ütlen ma: vaadake oma maailma, kuidas see on valust raputatud, täis viletsust ja 

viletsust, ja kuidas seda kiirgavad enesekliku ja asjatu teaduse petlikud tuled! 

36 Nendel hetkedel mõistetakse kohut kogu elu ja kõik inimeste teod. Isegi loodus kummitab hingi 

oma elementide kaudu ja räägib südamega. 

37 Ma küsin igalt olendilt, mis on tema ülesande vili. Milline on tema vastus Igaviku suhtes? Ja teie, 

inimhulgad, kes te olete kuulnud minu häält sel ajal ja teate, et iga minu sõnaga olete saanud tellimuse ─ 

mida te vastate, kui saabub tund? 

38 Tõesti, ma ütlen teile, et ma annan nii mõnele kui ka teistele vajalikku aega, et nad ei tuleksid minu 

ette alasti, määrdunult või viletsalt. Ma tahan näha teid tugevana, et te suudaksite vastu pidada 

ebaõnnestumistele, elu suurtele õppetundidele, kiusatustele. 

39 Tõesti, ma ütlen teile, et te olete tugevamad, kui te arvate, kuid te peate veel rohkem süvenema 

minu õpetusse, et te suudaksite avastada endas vaimse aarde, millega iga inimolend on varustatud. 

40 Saate lahendada konflikte, hajutada pimedust ja teha valgust, kõrvaldada kurja ja meelitada head. 

41 Jumala sõduriteks nimetatakse neid, kes oskavad võtta oma relvad kätte ja nendega võita iga 

vastuseisu. Arenenumad hinged kaitsevad tahtmatult oma nõrgemaid vendi ja õdesid ning need omakorda 

tunnetavad, millise südamega nad end turvalisemalt tunnevad. 

42 Inimese suurust ei mõõdeta enam tema maise vara, tiitlite ega riiete järgi. Vaesel inimesel on 

võimalik olla hing, kes on oma arengu ja vaimustumise kaudu kõrgemale tõusnud, ja nende hulgas on 

palju neid, kes avaldavad inimkonnale igavese tõe. 

43 See tund, mil te minuga ühinete, on teie jaoks vaimse õndsuse hetk, sest te valmistute saama Minu 

sõnade inspiratsiooni ja Minu korraldusi. Teie hing on puhastatud, et võtta vastu ja mõista selle õpetuse 

olemust. 

44 Mõned teist on olnud valmis ja valmis Mind kuulama, teised on keeldunud mind kangekaelselt 

tunnustamast. Kuid ma ootan kannatlikult nende jüngrite ärkamist. Ma olen tulnud võitlejana ja olen 

heitnud end lahingusse, et vallutada hinged, sest nad on Minu lapsed. Nende vastumeelsust ei alistata mitte 

rangusega, vaid Minu armastuse ja kannatlikkusega. Ma tahan, et te näeksite Mind, et te tunneksite Mind 

ära, et te armastaksite Mind ja teaksite, et te elate universumis, mida Ma valvsalt valitsen, ja et te peate 

järgima õigluse teed, mille Ma olen teile ette näinud. 

45 Ma olen andnud teile Seaduse ja ootan, et te seda järgiksite, lähtudes sellest, mida teie 

südametunnistus teile ütleb. Ma ei ole teile oma tahet peale surunud, sest ma olen andnud teile oma tahte, 

tahtevabaduse, võimed, et teha teid Minu sarnaseks. Aga kui te tahate teada Minu soovi, siis ütlen teile, et 

ma tahan nüüd näha teid mõistlikult kõndimas õigluse seaduste piires, vabana üleastumistest, et te jätaksite 

oma järeltulijatele hea seemne, selge eeskuju, valgusküllase tee. 

46 Juhised, mis ma täna teile jätan teie täiustamiseks, moodustavad osa Minu Sõna Raamatust, milles 

on minu tarkus, et seda saaks uurida ja tunda ─ rohkem vaimuga kui mõistuse või südamega. 

47 Inimeste hinges on palju vaesust, mis tuleneb nende madalast vaimsusest. Siit tuleb kurbus, 

hüljatuse tunne, nälg. See inimkond, mida ma nii väga armastan, peab toituma tarkusest, puhtast 

olemusest, ja ainult Jumalik Sõna tugevdab seda. Selleks, et inimkond saaks vastu võtta nende inimeste 

tunnistuse, kes on Mind kuulnud, peavad nad ootama teie ettevalmistust ja pühendumist oma missiooni 

täitmiseks. 

48 Ma olen õpetanud teid töötama vaimuga, et teie töö oleks rikkalikult kasulik. Ma olen teile öelnud, 

et sinna, kuhu teie jalad ei saa minna, sest vahemaa on liiga suur, võib teie vaim kanda teie sõnumit ja 

parandada ohtu sattunud rahvaste ja rahvaste olukorda, kodude olukorda, kuhu on tunginud kannatused, 

või haigete olukorda, kes paluvad halastust. Kõike seda, mida te saate teha Minu nimel, luban ma teil teha, 

et te saaksite näidata mulle suuremaid teeneid. 



U 221 

73 

49 Vaimule ei ole olemas sellist vahemaad, mida ta ei suudaks ületada. Võite saata oma palve või hea 

soovi oma kaasinimestele ja te ei kohta ühtegi takistust, mis peataks teid teie soovis saata oma hea tahte 

sõnumit teistele. 

50 Teie vaim tunneb, et nüüd on lähedal aeg, mil ta siseneb suurema tõusu perioodi, mil ta peab 

saavutama oma andide täieliku tähenduse mõistmise. 

51 Ma ei taha teid jätta, ilma et ma oleksin saanud viimased õppetunnid, mida pean teile andma. Ma 

toon oma Töö teie tähelepanu alla selle aja jooksul, alates esimesest osast kuni viimaseni, et te tunneksite 

end võimelisena demonstreerima inimkonnale minu Sõna tunnistust oma armastuse töödega. 

52 Ma olen õpetanud teid palvetama, et te õpiksite minuga kontakti saama ja saama Minu 

inspiratsiooni, mis valgustab teid katsumuse hetkedel. Sest inimesed satuvad suuremasse kaosesse kui see, 

mida nad praegu elavad, ja seetõttu on vaja, et te palvetaksite kõigi oma kaasinimeste eest. 

53 Ma kirjutan üles inimkonna ajalugu. Selles raamatus on kirjas kõik, mida te olete maailmas teinud. 

Kas soovite näidata eeskuju kuulekusest ja kannatlikkusest või eelistate jätta sõnakuulmatuse ja mässu 

pärandi? 

54 Paljudel teist ei ole enam võimalust naasta Maale, et oma üleastumisi heastada. Teil ei ole enam 

seda tööriista, mis teil täna on, nimelt teie keha, millele te toetute. Te peate mõistma, et maailma tulek on 

hinge privileeg, see ei ole kunagi karistus. Seepärast peate te seda armu kasutama. 

55 Pärast seda elu lähete teistesse maailmadesse, et saada uusi õppetunde, ja seal leiate uusi 

võimalusi, et veelgi kõrgemale tõusta ja end täiustada. Kui te olete täitnud oma kohustused inimesena, 

lahkute sellest maailmast rahulolevalt, sest olete oma ülesande täitnud, ja teie hinges saab olema rahu. 

56 Sel ajal ei ole ma teid välja saatnud mitte ainult enda päästmiseks, vaid ka sellepärast, et olen 

usaldanud teile terve leegioni kehastunud ja enam mitte kehastunud olendeid, kelle jaoks te peate olema 

teejuhid ja eestkostjad. 

57 Kõigile peate viima Minu Sõna samasuguse puhtusega, millega ma olen selle teile andnud ─ lihtsa 

välise vormiga, kuid sügava sisuga, täis sisu, täis ilmutusi kõigile, nii haritud kui harimatutele. Pärast suuri 

vaidlusi, mis puhkevad maailmas tõde otsides, võidab minu õpetus, üks maailmavaade saab võitu. 

Inimeste jumalateenistuse vormid lihtsustuvad, et muutuda vaimseks. Te olete tundnud kõiki teid ja 

valinud kõige lühema tee Minuni jõudmiseks. 

58 Minu töö kroonib kõigi nende jõupingutused, kes on elanud ohvrimeelselt minu tagasitulekut 

oodates. See selgitab paljud saladused, mida inimene ei ole veel suutnud mõista, see on võimas relv nende 

käes, kes armastavad headust ja õiglust, ja see täidab südamed rõõmuga. 

59 Te näete, kuidas suured "vürstid" pöörduvad minu õpetuse poole ja loobuvad oma valitsemisest, 

oma maapealsest võimust, et saavutada Vaimu võim, mis ei kao kunagi. Samamoodi näete, kuidas kirikud, 

mis varem hiilgasid oma ülbuses ja edevuses, varisevad kokku, et siis järgida minu alandlikkuse jälgi. 

Näljased, isegi minu viimaste sõnade ajal, otsivad ahnelt Tõe Vaimu, Lohutaja, Meistrit, kes naaseb 

võidukalt, et taastada oma kuningriiki inimeste hingedes. 

60 Enne kui see kõik juhtub, mõistetakse hukka kõik pettused ja valed. Te ei luba enam mingeid 

võltsinguid. Raamatud, mis ei sisalda tõde, kaovad ja alles jääb vaid üks raamat, mille ma olen inimestele 

usaldanud ja mis on kirjutatud nende enda hinges aegade algusest peale. 

61 Alati, kui inimkond on olnud ohus, olen tulnud seda päästma. Täna valmistan ma oma rahvast ette, 

et olla selle inimkonna buldoosiks, mis on takerdunud nii paljudesse võitlustesse, mis on langenud 

kaosesse, millest ta ei ole suutnud tõusta. Kui see katsumus on möödas, siis paistab rahu vikerkaar. 

62 Kes teist on sel ajal maa peal? Kes teie seast elab seda rahuajastut? Tõesti, ma ütlen teile, see päev 

ei ole enam kaugel ja siis on need 

maailm on peegeldus tõotuse maast, mis eksisteerib tulevases elus. 

63 Armastus, mis on teie päritolu ja olemasolu põhjus, saab olema kõigis südametes, millest sünnib 

lihtne ja puhas Jumala kummardamine, mis jõuab Minuni. 

64 Te ei ole mõelnud homse päeva peale ja ootate rahulikult sündmuste kulgu. Usaldate, et meister 

kaitseb oma tööd. Aga te peate meeles pidama, et see on inimene, keda ma tahan oma Tööga päästa. Ma 

olen alati pöördunud tema vaenlaste vastu, kuid need on tema edevus, tema isekus, tema armastus maailma 

vastu, tema materialism, ja ma tahan, et te oleksite selles lahingus võitmatuid sõdureid, et te suudaksite 

peatada ja hävitada kurja, mis täna teie sees elab. 



U 221 

74 

65 Kahetsus kui puhastav vesi peseb nüüd hinged puhtaks ja valgus, minu käskude äratundmine, 

tungib neisse sisse. Head kavatsused on hakanud idanema. 

66 Ma õnnistan kõiki oma laste tegusid ja häid mõtteid. 

67 Ma tulen andma teile seda, millest teil puudus on. Mida saavad teile anda need olendid, kelle 

kaudu Ma ilmutan ennast, et teie hinge toita? Kuigi nad, nagu teiegi, on Minu kuju ja neis on Minu 

voorused, ei ole nad võimelised pakkuma teile Vaimu leiba. Vaadake neid ainult kui Minu vahendeid selle 

ilmutusviisi jaoks, mille Ma olen inimestega sõlminud. 

68 Iisraeli hing on arenenud. Sellegipoolest ei ole see jõudnud täieliku vaimseks muutumiseni ja mul 

on olnud vaja anda teile oma õpetus kuuldavates sõnades inimliku mõistmisvõime kaudu, et muuta Mina 

ise teile arusaadavaks. 

69 Need ajad, mil Jeesus, minu kehastunud "Sõna", näitas ennast inimestele, on möödas. Ta on nüüd 

eeskujuks tänapäeva häälekandjatele ja kui nad teda jäljendavad, saavad nad suuri vastuväiteid ja suured 

rahvahulgad järgnevad neile. 

70 Mitte kõik ei ole mõistnud Minu Tööd, mis on kirjutatud tähtedega, mis on jäänud kustumatuks 

läbi aegade. Seepärast lähenen ma teile, et aidata teil mõista minu õpetust möödunud ajastutest ja uurida 

praeguseid ilmutusi. Vabastage ennast, inimesed, ei jää enam orjus ega vangistus. Olge vabad armastama, 

uskuma, mõtlema ja töötama maailma hüvanguks. 

71 Otsige ja tundke endas ära teie sarnasus Minuga, et te teeksite võimsaid tegusid ja laseksite oma 

armastuse tegudes kaasinimeste vastu ära tunda Minu kuju. Kui te aga kaldute kõrvale õigelt teelt, siis 

eemaldute oma Loojast ja te ei lase minu vaimul oma töödes avalduda. Siis piirdute võimetega, millega 

olen teid varustanud, te kaotate suuna ja ei tea, kust te tulite, kuhu te lähete ja millal te minu juurde tagasi 

pöördute. 

72 Inimese vaim on näljane, ta otsib puuduolevat toitu religioonides, maailmavaadetes või õpetustes. 

Ta tunneb oma Isa kutset ega tea, kust teda leida. Ma rääkisin tema vaimuga mäest, et ta õpiks arenema 

ülespoole ja saavutaks otsese ühenduse minu vaimuga. 

73 Ma kutsun kõiki oma koju, ja kuna paljud ei oska mind otsida, olen teinud oma ilmingud otseselt 

tajutavaks. Nagu hea karjane, teen ma tõkke, mis on Minu emakas, tajutavaks, et lasta hingedel selles 

puhata. 

74 Ma annan teile kõik, mis on vajalik teie tagasiteel Minu juurde. Mõistke Minu Sõna tähendust, siis 

on teil vajalikud teadmised ja julgustus selles. 

75 Ära välista kedagi, kõikidel radadel on hea tahtega inimesi ─ hingi, kes armastavad Mind ja 

oskavad Minu kingitusi vastu võtta. Hoidke alati oma silmade ees Minu käsku, mis ütleb teile: "Armastage 

üksteist". 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 222 
1 Te näete, et Meistri lahkumine on väga lähedal, ja seepärast nutate te vaikides, sest olete harjunud 

Minu armastava Sõnaga. Aga ma ütlen teile: Ma ei lahku, ilma et ma oleksin teile kõigepealt andnud oma 

viimased juhised, ja nii ei ole teil minu juhiste edastamine ebamugav. 

2 Lähenemas on suured, valusad katsumused, ja teie palve suudab nendel kibedate tundide ajal palju 

saavutada. Ühinege oma vaimses töös, järgige minu käske, sest ma ei taha, et teie üleastumised ja 

sõnakuulmatused trükitakse Kuldsesse Raamatusse. 

3 Selle aja jooksul on kutsutute arv olnud suur. Iga kord, kui ma ennast teie keskele asetan, tulevad 

uued südamed, et suurendada teie ridu. Nad sarnanevad haudadega, sest nad hoiavad endas surnut, kes on 

nende enda süda. 

4 Aga valu puhastab hinged. Seetõttu ei kehastu paljud enam. Nad lähevad teistesse 

elumaailmadesse, et pühendada end ülesannetele, mida Isa neile ülesandeks teeb. 

5 Ma aitan teid uuendada, nii et kui te siit maailmast lahkute, ei pea te oma üleastumisi lepitama, 

vaid saate tulla Kõrgema Kohtuniku ette igast plekist puhtana. 

6 Mõistke, et kõike, mida te teete oma kaasinimestele, teete ka Minule, sest te kõik olete osa Minust 

enesest. Ärge unustage seda, et te näeksite oma Isa igas oma naabris. 

7 Inimesed leiavad lõpuks naudingut valu tekitamisest. Kuid varem või hiljem tuleb ka 

meeleparandus kui halastamatu kohtumõistja, kes mõistab teie üle kohut ja peseb teid puhtaks. 

8 Kui te praegu täidate oma kõrget missiooni, et uuendada end ja päästa oma kaasinimesed, siis 

homme räägitakse teie ja minu rahva nime austuse ja tänulikkusega isegi kõige kaugemates piirkondades. 

9 Ärge kaotage pärast minu lahkumist seda rahuldust pakkuvat tunnet, et võite end õigustatult minu 

õpilasteks nimetada. Aga te peate olema valmis ilmuma provintsidesse, linnadesse ja küladesse, et tuua 

minu Kolmanda Testamendi rõõmusõnumit ja anda sellest tunnistust oma heade tegudega. 

10 Praegusel ajal on näiliselt mõned inimlikud doktriinid võidutsenud ja eksisteerivad erinevad 

ideoloogiad. Kuid läheneb tund, mil valitseb üks maailmavaade, mil inimkond ühineb ühes doktriinis, ja 

see on spiritism. 

11 Loodusjõud hoolitsevad selle eest, et inimesed ärkaksid, ja kui nad püüavad minu tõde moonutada, 

siis räägivad need jõud minu õiglusest. 

12 Minu töö jõuab vaimulikkonna, maa kuningate ja isandateni ning te näete neid põlvitamas minu 

Jumalikkuse ees. Siis kaovad paljud raamatud tulekahjus ja raamatust saab üldteada, mille minu 

"kuldsuled" on minu dikteerimisel tulevaste põlvkondade teadmiseks üles kirjutanud. 

13 Nad hakkavad seda raamatut uurima ja inimesed hakkavad selle järele karjuma, soovides teada 

saada tulevikku. Sest inimkond aimab suurt kaost. 

14 Hoidke vankumatult lootust, sest pärast seda kaost saab rahu olema suur! Heaolu saab olema väga 

suur. Isegi loodust, mis tundub teile kohati vaenulikuna, näete oma erinevatel aastaaegadel armsana. 

Mäed, orud ja künkad hakkavad õitsema ja ilutsema. Puud on täis head vilja ning tervis, heaolu ja rahu 

katavad inimeste elu. 

15 Täna puhastab maa end igast ebapuhtusest, kuni ta saavutab uue neitsilikkuse. 

16 Vahetult enne nuhtluste puhkemist annan ma teile nende eelaimduse ja räägin teile unenägudes, et 

te oleksite hoiatatud ja saaksite teiste eest palvetada. 

17 Te ei ole veel näinud minu töö vastu võitlemise algust ja peate ärkama, sest haritud inimesed 

võitlevad selle vastu. 

18 Lõpetage liigne mõtlemine keha vajaduste üle ja mõelge selle asemel kogu inimkonna vaimsele 

tulevikule. 

19 Minu õpetus levib üle kogu maa, kuid seda ei tee teatavaks unustajad. Neist saavad minu uued 

alandlikkuse ja vaimsuse apostlid, kes oma tegudega annavad tunnistust oma Looja halastusest ja 

armastusest. 

20 Ära lase inimkonnal näha, et sa oled nõrk ja ei ole Minult midagi õppinud. Mõista, et inimestel on 

sinult palju õppida. Ärge olge nagu need, kes ütlevad: "Issand, tee minus Sinu tahtmist", kuid kes 

katsumuse hetkel mässavad ja julgevad mulle isegi puudusi omistada. 
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21 Ma räägin lihtsalt, teie keeles, sest ma ei taha jätta midagi salapäraseks. Nendel viimastel aastatel, 

mil ma teie keskel viibin, toon ma teie teadvusse palju õpetusi. Oo, õnnistatud Iisraeli rahvas, kes te läbite 

kõrbe kui väsimatu rändaja: peatuge hetkeks, et kuulda Minu sõna. Minu maja avab oma väravad kõigile 

ränduritele, kes alandlikult koputavad. Rahustage oma nälg ja janu ning te ei ole enam kunagi näljas ega 

janune. 

22 Te elate praegu läbi katsumuste, puhastumise ja heastumise päevi. Aga ma olen teiega, et aidata 

teil mitte nõrgeneda katsumuses. Tugevdage end selles kindluses, et te olete sama rahvas, kes oli ka 

minevikus: tugev ja julge rahvas, päästepaat laevahukkunutele, hea reisikaaslane, sõber, vend ja eeskuju. 

Ülesanne, mille ma olen teile täna usaldanud, on armastada. Armastus on see seeme, mille ma olen teie 

sisse külvanud, sest see on kõigi olendite päritolu ja põhjus. 

23 Kui te mõtlete, et ma olen tarkus ─ see tarkus tuleneb armastusest. Kui te tunnustate Mind kui 

kohtunikku ─ see kohtualluvus põhineb armastusel. Kui te peate Mind võimsaks ─ Minu võim põhineb 

armastusel. Kui te teate, et ma olen igavene ─ minu igavik tuleneb armastusest, sest see on elu ja elu teeb 

hinged surematuks. Armastus on valgus, on elu ja teadmised. Ja selle seemne olen ma teile andnud aegade 

algusest peale ─ ainsa, mille ma olen külvanud täiusliku maaharijana põldudele, mis on teie südamed. 

24 Täna, kolmandal ajastul, lähete taas kord Issanda põldudele, et külvata leitud seemet. Kuid te olete 

kogenud, et kõiki põlde ei ole lihtne külvata, te olete ka näinud, et mõned kannavad vilja varakult ja teised 

hilja. Mõned olete leidnud nii kõvasti, nagu oleksid nad olnud kivist, teised olid kaetud ohakate ja 

umbrohuga, ja väga vähesed olid puhtad ja ettevalmistatud. Sa pidid kõvasti tööd tegema, et need põllud 

puhtaks teha ja siis külvata. Aga kui te olete olnud kannatlik ja kastnud neid oma usu veega, siis nägite 

varem viljatutel põldudel, et seeme on idanenud ja kasvanud, ja te rõõmustasite selle üle. Need väljad, mis 

tundusid teid pidevalt tõrjuvat, on nüüd teie sõbrad, teie lootus ja on toonud rahu teie hinge. Seal on teie 

töö, teie innukus ja pühendumus, te ei saa enam neist eralduda. 

25 Jätkake nende põldude eest valvamist ja palvetamist, sest viljadest, mida te lõikate, saate end 

igavesti toita. Kuid selleks, et see vili oleks teile maitsev ja tooks teile tõelist elu, peate te seda hoolega 

kasvatama, et seemnest saaks taim ja sellest saaks võimas puu, mille laiad oksad annavad rändurile 

teretulnud varju ja rikkalikud viljad annavad elu suurele hulgale inimestele. Ja seejärel peab see seeme 

naasma maa südamesse, et jätkata idanemist, kasvamist ja vilja kandmist kuni aegade lõpuni. 

26 Kui suur on minu rõõm, kui ma olen oma jüngrite keskel, neil tõelise vaimse osaduse hetkedel. See 

on õnnelik hetk, mil Isa tunneb oma laste armastust ja nad saavad isaliku suudluse, mis neid tugevdab. See 

on see hetk, kui te pärast oma saabumist ütlete Mulle: "Isa, me oleme töötanud vastavalt Sinu juhistele. 

Kuid kuna me ei ole täiuslikud, siis tuleme Sinu juurde nagu väikesed lapsed, täis alandlikkust ja 

alandlikkust, et näidata Sulle oma praegust seemet ja et Sa, Jumalik Meister, õpetaksid meid oma 

armastuse ja tarkusega, parandaksid meid ja ütleksid, kuidas edasi minna. Näita meile, mida me oleme 

halvasti teinud, et me Sinu abiga saaksime seda parandada ja Sinu halastuse poolt ettevalmistatuna 

saaksime esitada selle teose inimkonnale, lisamata sellele midagi juurde või võtmata sellest midagi ära." 

27 Ja mina vastan teile: Olge õnnistatud, sest te usaldate mind. Te teate, et te ei tule hukkamõistja või 

ebaõiglase kohtuniku juurde, vaid et te olete Isa juures, kes on täis armastust ja õpetust. 

28 Ma annan teile täiendavaid juhiseid, et te valmistuksite ja kasutaksite minu sõnu kuni viimase 

hetkeni, et pärast 1950. aastat jääksite õpetajateks ja inimeste juhtideks. 

29 Maailm on kohtu all, rahvad tunnevad, kuidas kogu minu õigluse raskus langeb nende peale, ja 

minu valgus, minu hääl, mis teid kutsub, annab end tunda kogu inimkonnale. 

Inimesed tunnevad Minu Kohalolekut, nad tajuvad Minu Universaalset Kiirt, mis laskub ja puhkab 

nende peale; nad kahtlustavad Mind, ilma et teaksid seda Tööd*, ilma et oleksid kuulnud Minu Sõna, ja 

nad tõstavad oma hinged Minu poole, et küsida Minult: "Issand, mis ajal me elame?". Need hädad ja 

kannatused, mis on inimesi tabanud ─ mida need tähendavad, Isa? Kas Sa ei kuule selle maailma kaebusi? 

Kas Sa ei öelnud, et Sa tuled uuesti? Millal Sa siis tuled, Issand?" Ja igas usurühmas ja religioosses 

kogukonnas tõuseb Minu laste vaim ja nad otsivad Mind, küsivad Mind, uurivad Mind ja ootavad Mind. Ja 

kui nad ei suuda Mind tunnetada, sest nad ei ole piisavalt ettevalmistatud, muutub nende usk nõrgaks, nad 

on segaduses ja nad teotavad Jumalat. 
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Kuid ma ütlen teile, et teie saadikud oleksid juba aegsasti ületanud teie rahva piirid ja tulnud nende 

juurde minu õpetuse pioneeridena, tuues neile rõõmusõnumit ja aidates neil mõista katsumuste tähendust, 

selle kaose põhjust, milles inimkond elab. 
* 

Kristuse ilmutused Tema Teise tulemise ajal Sõnas, vaimses vormis, mis algas 1866. aastal Mehhikos pioneeri 

Eelija kaudu. 

30 Te, inimesed, magasite ja lasite aega kasutamata mööduda ning piirdusite ainult sellega, et nautida 

minu Sõna südamlikkust, võtta vastu minu imesid, kuulda minu andestust, mis teid pidevalt hellitas, 

mõtlemata sellele, et just neil hetkedel, mil te nautisite rahu, olid miljonid teie kaasinimesed, kes eksisid 

elust ja kaotasid oma usu, kes käisid oma teed ilma Jumala ja seaduseta, kes jäid ilma igapäevasest leivast 

ja vaimsest toidust. 

31 Samal ajal, kui teie kogunete oma vendade ja õdedega, oma laste, naiste või abikaasadega laua 

ümber, et nautida oma sööki, on tuhandeid hajutatud perekondi, kes näevad oma kodusid hävitatuna 

sõdades, mis on õhutanud inimlikke kirgi ja võimuiha. Paljud vanemad on kaotanud oma lapsed, paljudel 

emadel ei ole oma väikestele lastele toitu. On palju orbusid, kes ei ole pikka aega saanud näha oma 

vanemate armastatud nägu ─ lesed, kes on kaotanud oma mõistuse puhtast valust, hulgaliselt mehi, kes on 

vangi võetud, kes tühjendavad kannatuste karikat ja söövad ainult tükikest leiba, millest ei piisa nende 

keha toitmiseks. 

32 Kuigi rahvaste füüsiline valu on verine ─ mõelge, kui palju suurem on see valu, mida hinged 

praegu kannatavad. Tõesti, ma ütlen teile, et nad joovad nüüd kõige kibedama karika pärmi. 

33 Tõuske, inimesed, valmistuge palvega, et te jõuaksite oma mõtetega nende rahvaste juurde nagu 

rahu tuvid ja avaksite neile rahvastele valguse, mõistuse ja õigluse väravad. Ma valmistan teid nüüd ette, 

kuid kõigepealt tahtsin teid puhastada. Pea meeles: selleks, et jõuda Minuni ─ kui palju katsumusi pidid sa 

läbi elama ja milline kibedus piitsutas su hinge ja ihu! Mõne jaoks oli see haigus, teiste jaoks raskused, 

lähedaste tagasilükkamine, nende hooletusse jätmine või lahkumine. Valu kõigis selle vormides jõid sa 

nagu väga mõru karikas, et sind lõpuks puhastada. Teie süda avanes sügavas valus, mis puhastas teid, et te 

suudaksite Mind ära tunda ja armastada. 

34 Kui te tulite Minu juurde, mida juhtis Eelija, Hea Karjane, siis tulite väga alandlikult küsima, mida 

Ma teiega teen. Sest te palusite mind alandlikult, et ma täidaksin oma tahte teie sees. Ja Minu tahe on 

olnud õpetada teile armastust, andestust ja halastust kõigis nende vormides. Selleks olen ma teile andnud 

vaimseid andeid, võimeid ja armuandeid. 

35 Ma jään ikka veel teie hulka, sest te ei ole veel suutnud mõista minu jumalikku õpetust kogu selle 

suuruses. Te ei ole veel lahinguks valmis, ja seepärast räägin ma teile veel kuni 1950. aasta lõpuni. 

36 See õpetus ei päästa mitte ainult minu valitud rahvast, vaid kõiki maailma rahvaid. Ma vabastan 

oma lapsed igast orjusest või vangistusest, et nad tunneksid end iseenda peremeestena ega langeks uuesti 

teadmatuse või fanatismi vangi. Siis, kui nad on saavutanud täieliku vabanemise, saavad nad asuda 

vabastama oma kaasinimesi. Täna puhastate te veel oma tavasid ja rituaale ─ nii vaimseid kui ka 

inimlikke. Pärast seda teete te sama tööd inimkonna seas. Kuid ma pean teile juhtima tähelepanu sellele, et 

te peate seda tegema alandlikult, ilma vaimse kõrgusega uhkeldamata ─ alandlikkusega, mis näitab teie 

kavatsuste siirust tõelise armastuse kaudu teie tegudes. 

37 Täitke oma missioon vankumatult ja usaldusega Minu vastu ning tehke kõike seda, mida te ei 

teinud varasematel aegadel, nii et te jätate oma töö lõpetatuks ja saate lõpuks jõuda vaimse täiuslikkuseni, 

mis teid ootab. 

38 Kui see maailm on siiani olnud pisarate org, siis sellepärast, et inimene on eemaldunud minu 

seadusest. Ma lõin talle paradiisi ja panin paljud esimesed vaimud kehastuma esimestesse maapealsetesse 

kehadesse, ilma et nad oleksid enam inglid. Ma tahtsin, et kui nad tulevad maa peale, ei kaotaks nad oma 

armu ja elaksid rahus ja alistunult. Kuid inimene ei tahtnud seda nii, ja tema nõrkus ja tänamatus, tema 

vaimsuse puudumine pani aluse valude ja võitluste maailmale. 

39 Mees on kannatanud, et töötada oma igapäevase leiva eest, ja naine on seisnud tema kõrval tema 

valude ja õnnetuste teel. Aga see maailm, mis on olnud nii paljude aegade vältel pisarate org, muutub rahu 

oruks, kui teie, minu esimesed jüngrid, olete terveks saanud ja lähete kõikjale, et oma heade tegudega 

Minust tunnistust anda. 
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40 See planeet, mis on vastu võtnud erineva arenguastmega hingi, kellest enamik on olnud 

mahajäänud, saab oma kätesse suure arenguastmega olendid, kes suudavad minuga vaimult vaimule 

suhelda. Iga tulevane põlvkond elab suurema puhtusega, kuni Taevariik on jõudnud inimeste südamesse. 

41 Selleks, et seda kõike saavutada, peate te oma kodus võitlema, et muuta see armastuse ja minu 

Seaduse õpetamise templiks, kus vanemad on oma laste jaoks minu esindajad maa peal ja lapsed on oma 

vanemate jaoks suure väärtusega juveelid ─ õrnad taimed, mida tuleb armastusega hooldada. Mees peaks 

põllu harimisel, talle määratud töös, julgelt edendama oma ülesande täitmist kui lipulaeva. Naine peaks 

olema mehe armastav kaaslane ja ohvrimees, et mõlemad koos oma lastega õnnistaksid leiba, mis annab 

neile toitu. 

42 Ma tahan, et te võtaksite minu õpetuse leiba kaasa, kuhu iganes te ka ei läheks, ja kuulutaksite 

alandlikult. Sest mõned, vaadates teie elu, küsivad uudishimulikult: Kes on need, kes oskavad elada nii 

suure armastuse ja lihtsusega? Kes on need, kes on õnnelikud ühe tükikese leivaga ja kes vaatamata oma 

vaesusele näitavad end tervena ja tugevana ning ei pea nõu ja tervise pärast pöörduma teadlaste poole? 

Aga kui nad lõpuks küsivad teilt, kes teid õpetas, siis ütlete neile: Jumalik Meister "Vaimus", kes tuli 

meie juurde kolmandal ajastul, täites lubadust, mille Ta andis minevikus. 

Ma tahan, et te annaksite minust tunnistust oma tegudega, sest inimkond on väsinud sõnadest. On palju 

teie kaasinimesi, kes võitlevad evangeeliumi kuulutamisega ja kes, kuigi see on Sõna, mille ma andsin 

teile teisel ajastul, ei ole suutnud päästa selle kolmanda ajastu inimkonda, sest neil on puudunud heade 

tegude praktika, eeskuju. Minu apostlid andsid oma elu just nende sõnade eest. Nad mõistsid väga hästi, et 

võtta Minust eeskuju, ja pitseerisid oma vere abil oma missiooni täitmist. 

43 Täna ei nõua ma teie verd, et te ohverdaksite oma elu. Ma palun teilt armastust, siirust, tõepärasust, 

omakasupüüdmatust. 

44 Nii ma õpetan teid, nii ma õpetan teid ja nii ma õpetan oma Jumalikkuse õpilasi selles Kolmandas 

Ajastikus, sest ma näen, et te vaatate maailma käiku ükskõikselt, ja seda seetõttu, et te ei oska end inimeste 

südamesse asetada, kus on nii palju viletsust ja valu. On suur ebavõrdsus, sest ma näen isandaid, kellel 

puudub ainult kroon, et end kuningaks nimetada, ja ma näen alamaid, kes on tõelised orjad. Sellest on 

tekkinud võitlus. Nende isandate seas, kes on maailmas rikkaks saanud, on palju neid, kes nimetavad end 

kristlasteks, kuid ma ütlen teile, et nad vaevalt tunnevad Minu nime. 

45 Need, kes ei näe kaasinimeses oma ligimest, kes koguvad jõukust ja võtavad endale seda, mis 

kuulub teistele, ei ole kristlased, sest nad ei tunne kaastunnet. Tuleb võitlus vaimse ja materiaalse vahel, 

inimkond satub sellesse konflikti. Aga kui palju kannatusi peab ta kannatama, et õigluse võit saaks tulla! 

46 Selle õpetuste ja maailmavaadete vaidluse keskel hakkab minu õpetus mõjuma nagu majakavalgus 

keset tormi. Minu sõna põhjal mõista olukorda, mis survestab inimkonda. Siis oskate te paremini otsustada 

ja teate, mida peate tegema, et mitte jääda tegevusetuks. 

47 Mõistke, et ainus vaimne aare, mille eest te peate võitlema, on Minu Seadus. Te olete ohverdanud 

sümbolid, mille kaudu te varem Mind kummardasite, et anda sissepääs täiuslikumale kontseptsioonile. 

Kuid ─ vaata, kuidas isegi praegusel ajal tõusevad rahvad üles ja vaidlustavad nende maade ja kohtade 

valduse, kus ma end minevikus ilmutasin. Ma olen paljud sümbolid kaduma pannud, kuid inimestel ei ole 

põhjust oma ebajumalateenistuseks ja fanatismiks otsa saanud. 

Ma ütlen teile: Enne kui tulevased põlvkonnad kummardavad tänaste ebajumalate ees, hävitab minu 

õigus neid ja ainsad sambad, mis minu õiguse jõule vastu peavad, on need, mis toetavad teie südame 

vundamendile ehitatud pühakuid ─ usu, rahu ja vendluse pühakuid. Sest vaimne on hävitamatu. 

48 Siis, kui maa on valmis, siseneb minu vaimne õpetus õrnalt inimeste südamesse kolmandal ajastul, 

selle võitu ei saavutata vere ega solvangutega. Spiritualism siseneb vastastikuse mõistmise kaudu. Keegi, 

kes püüab minu õpetust jõuga peale suruda, ei ole tõe sõdur, sest minu õpetus ei tule materiaalse 

vallutamise teel. 

Sest kui Ma ütlesin teile Teisel ajastul, kui Ma valmistasin teid ette, et valitseda teie südames, et Minu 

Kuningriik ei ole sellest maailmast ─ kuidas saaksin Ma teile täna, kui Ma tõstan teie hinge valitsema 

selles? 

Minu Õpetus toetub armastuse alustele. Kuid te olete selle unustanud, ja seepärast ütlesin teile, et mul 

on vaja naasta inimeste hulka, et tuletada neile meelde unustatud seadust, mida teie eelkäijad armastasid ja 

mille eest paljud märtrid ja apostlid surid teie peale mõeldes. 
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49 Minu tolleaegne ohverdus ei olnud piisav, ja nii olen ma taas siin teiega. Vaja on uusi apostleid ja 

varsti saadan ma nad välja koos jumaliku seemnega. Nagu tuuled, mis liiguvad maa ühest otsast teise, nii 

levib ka Minu Õpetus. Minu sõnumitoojad ei lähe üksi, maailm nähtamatutest olenditest saadab neid kui 

valguse peremehed, et muuta nende teekond veelgi imelisemaks, ja kõik kuulevad neid tõeliselt. 

50 Jüngrid, õppige Minult, kuni saabub aeg, mil te peate minema, et õpetada Minu õpetust oma 

kaasinimestele. Teadke juba praegu, et kui aasta 1950 on möödas, ei ole te enam selles vaimustuses, et 

rääkida, et siis piisab sellest, kui tõstate oma mõtted Minu juurde selle ettevalmistusega, mida Ma olen 

teile õpetanud, et teie huultelt tuleksid valguse sõnad. Arendage oma vaimseid andeid, et saaksite vastu 

võtta Minu inspiratsiooni. 

51 Ma annan teile need juhised, et te neid põhjalikult uuriksite ja mõistaksite nende tähendust, mis on 

teile homme kasulik, kui te peate oma kaasinimestele õpetama minu armastuse õpetust. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 223 
1 Ma olen tulnud teie juurde, et teid otsida, sest te olete pikka aega eksinud, tegemata midagi, et 

leida tõelist teed. 

2 Sa olid igatsenud Minu kui Meistri kohalolekut, ja seepärast panin end teie juurde, et anda teile 

julgust, jõudu ja usku, et võidelda oma päästmise eest. 

3 Inimkonda ümbritseb suur vaimne teadmatus, ta ei ole teadlik oma saatusest ja vastutusest maa 

peal ning seetõttu on ta eksinud. 

4 Inimene ei tea, kes ta on, ja seetõttu ei tea ta ka, kui palju ta oma hinges hoiab. Ta on rahuldunud 

oma inimlike võimete arendamisega. Kuid ta ei ole võtnud teadmiseks neid, mis on hingele omased, sest 

tal puudub huvi selle vastu, mis on ülendav ja üllas. 

5 Kuidas võiks inimene niimoodi avastada oma võimeid, mis tal endal olemas on? 

6 On olnud vaja tõmmata Mind teie südame lähedale, et raputada teid üles sügavast vaimsest letargia 

seisundist, millesse te vajusite, ja tuletada teile meelde, et te ei ole pelgalt mateeria, et te ei ole tähtsusetud, 

veel vähem paaria. 

7 Kui sa kuulsid minu sõna, ütlesid sa mulle rõõmsalt: "Issand, kas on võimalik, et meie olemises on 

nii palju andeid?" Siis hakkasite midagi mõistma sellest, mis te olete ja mida te universumis tähendate. 

8 Mõnikord kahtlete kingitustes, mille kohta ma olen teile öelnud, et te olete nende omanikud. Kuid 

ma ütlen teile, et teie kahtlus tuleneb sellest, et te ei ole neid veel avanud, mistõttu nad ei saa avalduda nii, 

nagu te tahaksite. 

9 On tõsi, et on juhtumeid, kus te võite saavutada hämmastavaid tegusid ainult usu kaudu. Aga te 

peate teadma, et see oli minu armastus, mis andis teile selle ime, et tugevdada teie usku, kuigi te ise ei 

oleks veel suutnud seda tööd teha. 

10 Hinge võimete areng võtab kaua aega, selleks ei piisa ühest maapealsest kehast ega ühest 

eksistentsist maa peal. Kuid Minu ettevaatus, mis on kõiges, annab igale hingele alati uued kehad, milles 

ta saab jätkata oma arengut, ja aitab tal täiustuda, et ta jõuaks sinna, mis on talle ette nähtud. Ma ütlen teile 

seda, sest olen tabanud teid mõtlemast, et see, mida te olete saavutanud, on väga vähe võrreldes sellega, 

mida teile on öeldud, et te omate, ja siis tekib teie südames kahtlus ja meeleheide haarab teid. 

11 Selle kaudu, mida ma teile nüüd rääkisin, saate te nüüd aru, et teil ei ole võimalik täielikult 

arendada andeid, millega teie hing on varustatud. Kuna need kuuluvad olendile, kes kuulub igavikku ja on 

osa lõpmatusest, siis on loomulik, et nii lühikese elu jooksul kui inimese elu maa peal, ei jõua te nii 

kaugele, et kogeda mõnede oma võimete täielikku arengut. 

12 Sellegipoolest pean teile selgitama, et kuna te teate, et praeguses eksistentsis ei saa te saavutada 

oma annete suurimat avanemist, siis ei tohi te oma innukuses, et saavutada oma kõrgemat arengut, 

järeleandmisi teha. Vastupidi, mõtle, et kui sa saaksid kogeda oma vaimsete annete täielikku arengut ühe 

eksistentsi jooksul, siis oleksid need väga väikesed. 

13 Kõik, mida ma teilt palun, on, et te astuksite igas kehastuses ühe sammu edasi, kuid see peab 

olema kindel samm täiuslikkuse suunas. Siis on teie hing see, kes tajub oma arengut, sest ta ilmutab end 

üha suureneva tarkusega nende kehade kaudu, mis talle on usaldatud. 

14 Nüüd olete ettevalmistavas faasis: minu Sõna kaudu on teile juba ilmutatud kõik teie anded ja teile 

on teadvustatud ülesanne, mida peate oma vaimse arengu teel täitma. 

15 Teid on juba proovile pandud katsumustega, mida hing peab läbima, et saada sõnum või jumalik 

ilmutus. Teil jääb vaid alustada oma arenemist, usaldades, et teie teed valgustab südametunnistuse valgus, 

mis ütleb teile alati, mida te peate tegema. 

16 Te tahaksite, et teie dialoog vaimult vaimule oleks täiuslik, et nägemise võime oleks täielikult 

ilmnenud, et tervendamisvõime võimaldaks teil igal juhul imet teha ja et (sisemise) sõna anne õitseks teie 

huultel ja voolaks üle lohutustes, tarkuses ja prohvetluses. Aga kui te veendute, et olete veel kaugel nende 

kõrguste saavutamisest, siis muutute kurvaks, muutute tummaks ja süngeks. Miks see nii on, jüngrid? Kas 

te ei mõista, et suur osa sellest, mida te soovite saavutada, sõltub teie ettevalmistusest? 

17 Te teate, milline ettevalmistus peab olema jüngril, et ta saaks värskendada end oma vaimulikkuse 

viljadega ja milles seisneb puhas elu: olla valmis palvetama, teenima oma kaasinimesi, seisma vastu 

kiusatustele, nii et hetkel, kui te vajate oma vaimset jõudu ja andeid mõne armastuse töö teostamiseks, 
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leiate oma valmisolekut ja saate seega rahulolu näha, et see ime, mida te oma palves Isalt palusite, saab 

teoks. 

18 Siis on teil võimalik näha esimesi valguskiirte Suurest Päevast, mida prohvetid ja sõnumitoojad on 

juba ammu kuulutanud. Te saate tunda, kuidas Ma tulen Vaimus alla, et rääkida teile sellest Igavest Elust, 

mis ootab teid kõiki, sest te kõik olete määratud samaks. 

19 Ma tungin teie olemuse sisimasse ossa, et tõestada teile, et Minu jaoks ei ole mingeid takistusi ega 

tõkkeid, mis takistaksid Minu valgust jõudmast teie hinge põhja. 

20 Ma ütlen inimestele, et ─ kuna nad on läbinud maise elu, ilma et nad oleksid hoolinud hinge 

kohustustest ja ülesannetest ─ saadan neile selle tarkuse sõnumi, et nad valmistaksid end ette ja oleksid 

võimelised sisenema Vaimulikku ellu, kui kutsung kõigile kõlab. 

21 Ma ütlen neile: Kuna nad on hinge tee siin maa peal kinni pannud, siis las nad vähemalt 

võimaldavad tal valmistuda selleks ajaks, mil ta ei vaja enam maist keha. 

22 Kas te arvate, et elu piirdub teie eksistentsiga maa peal? Kas te arvate, et Minu Seadus ja Minu 

Õpetus valgustavad ainult teie elu maa peal? Ei, te inimhulgad, kes te minu sõna kuulete: ma ei 

kehtestanud jumalikku seadust teie keha jaoks, ma valgustasin sellega teie hinge. 

23 Ma tean, miks ma sinuga niimoodi räägin. Sest Minu pilk avastab rahvahulga seast need inimesed, 

kes vajavad, et Ma nendega sel viisil räägiksin. 

24 See on materialistid, kes ei näe kaugemale, kui nende silmad suudavad näha, kes ei usu, et nende 

mõistuse ja meelte taga algab igavik, tõde, tarkus. 

25 Need, kes on juba hakanud laskma vaimuhingel valitseda oma töödes, oma mõtetes ja kogu oma 

elus, need, kes on juba hakanud vabastama oma hinge kõigest, mis seob seda maailma, ei vaja, et Ma 

nendega sel viisil räägiksin. Ka nemad tulid Minu Sõna ilmutusele materiaalses olekus, mõistmata 

kuuldut, mõistmata selle tähendust, ja Ma külastasin neid ka selles, mida nad elus kõige rohkem 

armastasid. 

26 Vaimu maailm on lõpmatu, kuid selleks, et saavutada kõrgust, mis võimaldab teil seda nautida ja 

selles elada, on vaja teada teed ja omada valgust, et sinna tõusta. Kuid ärge arvake, et ma halvustan teie 

maapealset elu: ei, õpilased. Miks ma peaksin seda halvustama, sest ma olen selle teile ette valmistanud! 

Mõistke, et elu materiaalses maailmas on ka osa elust vaimses, lõpmatus ja igavikulises maailmas. 

27 Rangelt võttes on eesmärk, mida minu Sõna peab teie seas täitma, näidata teile kindlat teed, mida 

mööda te peate käima, et saavutada vaimsustumine. 

28 Kui ma räägin teile vaimsest elust, siis ei viita ma ainult kehastamata hingede olemasolule, vaid 

annan teile mõista, et vaimne elu on kõikjal, sest kõik tuleneb sellest. 

29 Ainult selle elu valgus suudab teile tõde ilmutada, ainult selles saavad inimesed aru kõigest, mida 

nad näevad ja mida nad peavad teadma. 

30 Need, kes nõuavad, et nad ei tahaks teada hingeelu, on ainult vaesed olendid, kes elavad maa peal 

ilma eesmärgita, komistades ja kukkudes, mõistmata, et nad kannavad oma olemuse põhjas igaviku ukse 

võtit ja ka lampi, mis võib neile valgustada teed, mis viib rahu, tarkuse ja õndsuse juurde. 

31 Kuid minu halastus äratab nad sügavast unest, äratab üles "viimased", et nad aitaksid "esimesi" 

nende seekordses võitluses materialismi vastu ─ kõiges, mida nad ei suutnud teha. 

32 Maailm on valuga ette valmistatud ja puhastatud ning ootab Jumaliku Meistri õpilasi. Inimkond on 

läbimas katsumuste tundi. 

33 Mõista oma missiooni ulatust. 

34 Ma valgustan teie teed, kui teie valgus lühikeseks ajaks pimestub, et teie hing ei komistaks ega 

eksiks. Sest te olete rahu saadikud, igavese ilmutuse valdajad. 

35 Teie jumalateenistuse vorm ei ole enam võõraste mõjude poolt rikutud ega langenud taas 

vaimsesse orjusse. 

36 Inimesed ei riputa oma Issanda kuju teie silme ette, sest nad ei ole veel suutnud avastada Minu 

tõelist kuju, kuigi nad kannavad seda endas. 

37 Igas inimolendis on midagi kaugemat, salajane varandus, midagi lõpmatut, salajane. Seal on 

pühamu, kus elab Isa, mille uks on suletud, sest te ei ole suutnud endasse tungida. Inimene ei ole 
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mõistnud, kuidas avastada tõelist pühapaika, mida ta endas kannab. Ta vaatab ainult väljapoole ja tunneb 

ainult väljastpoolt. See on keha ja füüsilised meeled. 

38 See on aeg, mil kogu inimkond on vaimses unes. Ei ole ühtegi religioosset kogukonda, mis pakuks 

oma Jumalale tõelist jumalateenistust. Te tõusete üles, et tuua Minu Sõna ja anda oma eeskujuga tunnistust 

Minust. Ilma armastuse tegudeta ei ole minu õpetusel teie huultel mingit veenmisjõudu. 

39 Ma saadan teid rahvaste juurde, kui ma näen teid valmis olevat, kui teie hinges ja lihas on tõde. 

Siis suudate lahendada suuri konflikte, suudate läbida suuri keeristormi, ilma et teid oleks pühitud, suudate 

vastu pidada tormidele ja läbida tihedat udu, sest te juba avate oma silmad kõrgemale valgusele kui mis 

tahes inimteadus. 

40 Olles tagasihoidlik, on teie saatuseks eemaldada paljud loorid filosoofide ja teadlaste ees. Kõigile 

teile saab olema rahu, lohutus ja pääste. 

41 Ma annan praegu kõigis maapealsetes rahvastes intuitsiooni ja unenägude kaudu märke oma uuest 

ilmutusest. Minu sammude kaja on juba lähedalt kuulda. 

42 Mõista, kui väga ma sind armastan: miks sa kardad mind? Kes on Minu seaduses, ei pea Minult 

midagi kartma. 

43 Te kuulate Mind austuse ja pühendumusega ja siiski kardate Mind. Põhjus on selles, et teie 

südametunnistus ütleb teile, et te ei tee veel täiuslikke tegusid. 

44 Täitke oma kohustus oma Jumala ja ligimese ees, tasuge oma tänuvõlg ja Issand võtab teid kõiki 

vastu. 

45 Kui mõni jääb kohmakuse, õppimatusest, vaimsuse puudumisest või teadmatusest teel seisma, siis 

ärgu jääksid ka teised seisma. Aga toetage seda, kes on langenud, ja äratage üles see, kes magab. 

46 Tõesti, ma ütlen teile, et "esimesed" ei saavuta siin maa peal tõelist täiuslikkust, ja ka teie ei 

saavuta seda, isegi kui te edenete mööda teed edasi. Pärast neid tulevad teised, kes astuvad veel ühe 

sammu edasi, ja pärast neid teised, kes lähevad veelgi kaugemale, ja nii edasi. Kuid samal ajal, kui nad 

arenevad, olete teie kui vaimne olend juba vaimselt tõusnud. Seepärast ütlen teile, et "esimene" peab alati 

sillutama teed "viimasele". 

47 Varsti jätate selle maise keha ja siis, kui sisenete Vaimse Maailma, veendute, et teie elutee siin 

maa peal ei ole olnud kasutu ja et spirituaalsuse tundmine võimaldas teil kehast lahkudes sirutada hinge 

tiivad, et jõuda oma Isa lähedusse. 

48 Toituge selle uue elu lootusest ja te saate lohutust õnnetustes, mida te praegu kannatate selles 

pisarate, vere ja surma orus. 

49 Tehke oma kaasinimesed minu õpilasteks. Vaadake, kuidas "viimane" mõistab kohe minu sõna. 

Saage aru, et te ei tohi talle pakkuda halbu puuvilju. 

50 Inimkond on nüüd saavutanud teatud hingeküpsuse, et mõista minu tööd. 

51 Pärast 1950. aastat ei unustata seda õpetust, vaid see õitseb. Töö muutub intensiivsemaks ja 

kuldsed raamatud avanevad, nii et neist voolab tarkus ja te saate aru sellest, mida te varem ei mõistnud. 

Minu põhimõtteid ja tähendamissõnu sisaldavaid kirjutisi kantakse provintsist provintsi, kodust koju ja 

südamest südamesse. 

52 Siis saate kogeda, kuidas paljud teid hästi vastu võtavad ja teid lahtiste kätega tervitavad, sest 

nende hing ihkab näha Isa Tema tõelisel altaril. 

53 Te annate edasi Minu õpetusi, kasutades õpetuslikke näiteid ja Moosese käske, mäletades Jeesuse 

sõnu ja seda, mida Ma olen teile selles "Kolmandas Ajastikus" ilmutanud, ühendades kõik üheks teoks. 

54 Maailmas puhkeb maailmavaadete ja õpetuste "sõda". Aga ma hoolitsen selle eest, et see liikumine 

viiks teid valguse poole. 

55 Minu valgus on kogu maa peal. Ma tõstan üle kogu tema maailma mehi ja naisi, kelle kaudu ma 

teen ennast teatavaks. 

56 See rahvas, kus te elate, täidab praegusel ja tulevastel aegadel suurt missiooni. Suurimates valudes 

ja katsumustes on see kaitsevalliks, annab valgust ja rahu ning on teiste rahvaste tugisambaks. Tema süda 

vabaneb isekusest ja eeliste mõtlemisest ning muutub heategevuslikuks ja vennalikuks. 
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57 Kõiki usukogukondi mõistetakse kohut ja kõige võimsamad saavad kõige rohkem kannatada. Te ei 

tea, kes neist võtab oma au trooni oma õlgadele, et viia see minu õiguse eest põgenedes teistesse 

maadesse. 

58 Täna tahan ma teile öelda, et teie keskele ei püstitata mingeid materiaalseid kirikuid ega fanatismi 

altareid. Riitus ja traditsioon kaovad. Ei preestrid ega vaimulikud ei tohi end teie ees ülendada. 

59 Teil ei ole volitusi ega võimu anda ühelegi inimesele pühaku tiitlit. 

60 Need, kes saavutavad tugeva vaimse sideme minu jumalikkusega, on kõige alandlikumad. 

61 On saabunud aeg, mil ükski kivi ei jää teise ebatäiusliku kultuse peale, mil ainus kirik on inimese 

sees, altar tema südames, ohvriannetus tema töödes, küünlajalg tema usus ja kell tema kutses, mis äratab 

magavad hinged. 

62 Ma räägin teiega armastavalt, et te tunneksite Mind selle armastuse järgi ära. 

63 Te olete väikesed olendid, keda ma juhin vaimse tõusu teel ja kellele ma andestan nende vead, et 

nad õpiksid andestama oma ligimestele. 

64 Mõelge minu sõna silp silbi kaupa, et te oleksite vaimselt tugevad ja oleksite nagu sau inimeste 

seas. 

65 Ma olen andnud teile oma valguse, millega te suudate valgustada oma vendi ja õdesid. Selle 

autoriteediga vabastate te, nagu Jeesus, pimeduse hinged, kes asustavad maa orjuses ja segaduses. 

66 Minu valgus ümbritseb ja ümbritseb kõike, sest te kõik olete pärit Minu Vaimust. Te kuulute 

Minule ja peate minema tagasi. 

67 Ärge arvake, et ma tulen ainult Iisraeli rahva pärast. On tõsi, et ma olen teile algusest peale andnud 

seadusi, korraldusi ja juhiseid, et teha teid Minu jüngriteks, kes peate õpetama inimkonda, kes peate olema 

pimedatele nägemiseks, lonkavale kepiks, pidalitõbisele tervendavaks palsamiks. Seepärast olen jätnud 

teid vaid vanemateks vendadeks ja õdedeks. 

Kuid ma tahan ka, et te mõistaksite, et kui ma räägin neist kannatustest, siis räägin ma hinge 

pimedusest, vaimse liikuvuse või vabaduse puudumisest ja pidalitõvest, mis on pahe ja patt. Teadke, et Ma 

tahan päästa teie hinge, kuigi ka teie keha on Minu halastuse vääriline. Aga sellele annan ma kõik need 

asjad lisaks. 

68 Teie hinges on suur tervendav jõud, mis ei ole täielikult avaldunud, sest puudub usk ja usaldus 

selle ande vastu. 

69 Hing on riietatud minu armuga, kuid ta komistab liha nõrkuse tõttu. Püüdke saavutada harmooniat 

ja ühinemist oma hinge ja keha vahel, et te saaksite täita minu tahet. 

70 Minu Sõna on kristallselge vesi, mis värskendab teid, nii et te ei janune enam selles maailmas. 

71 Inimkond otsib ja armastab Mind oma religioossetes kogukondades ja sektides ning saab Minu 

helluse ja valguse. 

72 Hinged on redelil erinevatel astmetel, kuid ma armastan neid kõiki võrdselt ja annan neile 

vahendid, et nad jõuaksid tippu. Samamoodi peaksite armastama oma kaasinimesi, võtmata arvesse nende 

hingelise arengu astet. 

73 Ma tahan, et te avaksite oma südame täielikult, et valmistada selles minu elupaik ja süüdata seal 

usu tõrvik. Ma tahan õpetada teid tundma teiste valu, nagu oleks see teie enda oma. 

74 Selle "rahva" "hõimud" ühinevad vaimselt enne väljakuulutatud suurte raskuste saabumist. 

75 Te peate nüüd teenima teeneid, et maailm saaks valguse oma teele ja et te saaksite vaimselt 

võidelda isekuse ja vihkamisega, mis on taas kord haaranud inimeste südamed. 

76 Õnnistatud on see, kes mind kuuleb ja avab oma südame uksed, sest temast saab minu hea jünger. 

77 Andke oma südames ruumi usule, lootusele ja armastusele, et selles oleks täielik usaldus oma 

Issanda vastu, et te ei tunneks teel väsimust ega peatuks ja et te teeksite halastustöid nende seas, kes 

kannatavad. 

78 Selle seemne olen ma alati teile usaldanud. Aga kui te ei ole saavutanud täiuslikke tegusid nagu 

teie Isa, siis on see sellepärast, et te olete alles poolel teel ja teie liha teeb ikka veel pattu. Ma tean seda 

kõike ja seepärast otsin teid lõpmatu kannatlikkusega. 

79 Seepärast olen ma praegu loomas ─ õppetund õppetundide järel ─ Tarkuse Raamatut, mille ma 

jätan teie silme ette, kui ma oma Sõna tagasi võtan. Selles leiate õpetusi, mis julgustavad teid jätkama oma 
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missiooni täitmise kitsal teel, täis lootust ja igatsust selle maa järele, mida Ma teile pakkusin, mis on Minu 

enda emakas. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 224 
1 Ma kirjutan iga teie teose hinge ülespoole arenemise raamatusse. Ja et te tunneksite oma ülesannet 

maa peal, olen ma äratanud ellu vaimseid andeid, mis ma olen teile usaldanud aegade algusest peale. 

2 Te tulite Minust välja, ja sellest hetkest alates olite valmis, ja kui ma saatsin teid maa peale, mis on 

võitluse ja täiuslikkuse koht, andsin teile seaduse, mis õpetab teid armastama oma Isa ja ütleb teile ka: 

armastage üksteist, et te oleksite kooskõlas kõigi olenditega, kelle ma olen loonud. Minu silmis olete kõik 

suured, väärikad. Ma olen loonud kõik ühe ja sama armastusega ning Minu jaoks ei ole erinevusi ühe ja 

teise vahel. 

3 Ma olen juba pikka aega oodanud laste tagasitulekut. Kui teie süda ei liiguta, kui te kuulete Minu 

sõna, kui te ei valage meeleparanduse pisaraid, siis selle põhjuseks on see, et te ei ole jälginud ja oodanud 

Minu teile antud tõotuse täitumist Teisel ajastul. Ma olen nüüd tulnud, et tuua vaimset ja materiaalset 

kasu. Minu Sõna, mis on elupuu vili, rahuldab teie nälja. Ma toon rahu heasoovlikele inimestele, mis on 

tasu, mida ma annan teile minu käskude täitmisest maa peal. 

4 Tõstke oma hing üles, puhastage oma süda ja astuge Minuga vaimsesse osadusesse, et armastada 

Minu Jumalikkust. Ma valan teie peale oma hüvesid. 

5 Palvetage ja teie palve muudab patused ja veenab teda, kes on teinud pattu teadmatusest ja ei tea, 

kui palju ta on Minu vastu üleastumist toime pannud. Ma eemaldan kurja idu ja annan teile teada uuenduse 

ja missiooni täitmise eelised. 

6 Iga teie hea teo jaoks on mul õnnistus, iga teie probleemi jaoks lahendus ja iga valu jaoks 

tervendav palsam. Aga kui te olete siis terved ja tugevad, siis õpetage oma kaasinimesi, innustage neid 

head tegema ja olge eeskujuks, nii et mitte ainult sõnad ei räägiks minust, vaid teie teod tunnistaksid, et te 

olete minu jüngrid ja et te võtate minust eeskuju. 

7 Ma räägin kristlikule maailmale ja sellele, kes ei ole uskunud Kristusesse, Iisraeli rahvale, st 

Moosese usklikele. Kõigile annan ma oma valgust ja oma hellust. See valgus kõrvaldab eksimuse ja 

teadmatuse ning usk Minusse ühendab kõik hinged ja teeb nad omavahel võrdseks. 

8 Pärast suurt võitlust naaseb rahumeelsus rahva juurde. Täna seisate silmitsi oma usu, vaimsuse ja 

heade tegude vaenlastega, sest valitsev õhkkond on ebapuhas ja te ei ole suutnud peatada kurjuse 

edasiliikumist. Kuid tegelikult olete teie need, kelle ülesandeks on muuta seda maailma, taastades talle 

kaotatud tervise, rahu ja usu. 

9 Te ei ole oma võitluses üksi. Enne seda võitleb teie Jumal ja Ta teeb seda nagu alati. Kurja jõud 

seotakse kinni, inimene vabastatakse ja tema elu taastatakse ning usk naaseb tema südamesse. 

10 Kui te kogete oma annete kasutamisel suuri triumfe, ärge muutuge nende üle uhkeks, ärge lubage 

end imetleda ainult sellepärast, et olete olnud vahend, mida olen kasutanud, et "rääkida" inimestega. 

11 Pidage meeles, et ma olen andestanud teie üleastumised ja kõrvaldanud teie puudused. Ma olen 

kasutanud lihtsaid, harimatuid ja asjatundmatuid meeli, keda olen koolitanud oma nõuannete täitmiseks. 

12 Minu sõna säilitatakse kirjalikult. See raamat on inimestele teejuhiks ja juhiseks. Kui te ei ole 

piisavalt valmis minu uutest palvetest aru saama, siis jätkake minu Sõna uurimist. Ma valmistan ette nende 

jüngrite südamed, kes peavad seda raamatut koostama. Selles leiate minu olemuse ja kohaloleku. See on 

pärand, mille ma jätan inimkonnale. Need, kes on minust inspireeritud, kehtestavad armastuse seadusi, 

jätavad tarku käske, mõtteid ja põhimõtteid, mida maailm hakkab tundma. Sest Minu Sõna leiab kõigis 

maailma rahvastes vastuvõtvaid südameid, mis on valmis seda vastu võtma. 

13 Need rahvad, kes on elanud läbi sõja raskuste, ootavad saadikuid, kes kinnitavad nende usku, et ma 

olen tulnud uuesti, et rajada oma kuningriiki inimese vaimus ja sõlmida temaga armastuse ja õigluse 

leping, nagu on kirjutatud. 

14 Ma olen pannud teie paremale käele kaitseingli, kes tunneb teie elu. Tema ülesanne on teid juhtida 

ja kaitsta teid ohtude eest. See on "vaimne maailm", mis aitab teid ja täidab seeläbi suurt armastuse 

missiooni. Teil on Eelija, ohvrimeelne karjane, kes juhib teie hinge, olgu ta siis kehastunud või mitte enam 

kehastunud. 

15 Tema nimi ei ole kogu inimkonnale teada, nagu ka tema missioon. Aga varsti õpib ta, et ta on minu 

pioneer igal ajal. 
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Maarja on emalik armastus ja teie lohutus kõigis raskustes, mida hing peab taluma. Ta astub teie eest 

eestpalvesse ja seisab rasketel aegadel teie kõrval, et teid katsumuses julgustada. Ta on eestkõneleja Poja 

ja Isa vahel. Ja Meister, kes teiega räägib, on tulnud teid õpetama ja jätan teid valmis minu järgijateks, kui 

ma lahkun. 

16 Inimkond, ma pöördun teie juurde tagasi inimliku mõistuse kaudu, et panna oma õpetus teie 

vaimule ja minu olemus teie südamesse. Ma pöördun teie juurde tagasi kui taevase valguse tõrvik, et 

juhtida inimesi spirituaalsuse teele, mis on tee igavese elu poole. 

17 Minu õpetuste valgus valgustab teid, nii et te paistate selle maailma varjudes. 

18 Võtke vastu see sõnum, mille Kristus teile saadab, et te saaksite vaimselt ühendust võtta oma 

Taevase Isaga, sest Ta vastab teile armastusega samamoodi. 

19 Tere tulemast, te vaevatud inimesed, kes te olete väsinud kannatustest: tulge ja puhake Minu 

armastuses. Ma olen rahu ja meelerahu ja tahan jätta sama ka teie hinge. Ma olen teie ristikandja ja teie 

lootus. Olge rõõmsad ja julgustage, ma olen teiega! 

20 Neil hetkedel, kui te kuulete Minu Sõna, tunnete te end õnnelikuna. Minu Jumalikus Vaimus on 

rahu, kui ma tunnen, et te kuulate mind, ja ma tahan seda tunnet teile edasi anda. Te olete juba pikka aega 

oodanud minu tagasitulekut. 

21 Hoidke minu sõna, mis on kuldne nisu, ja ärge kaotage seda. On vaja, et te tunnistaksite 

ligimesearmastuse tohutut tähtsust, sest siis kogete, milliseid imesid armastus teeb. Kui kurb on see, kui 

mõni minu laps ei tunne oma südames rõõmu, mida tema vaimne hing kogeb! Ma tahan näha teid 

lohutamas, armastamas, tervendamas, olgu see siis kannatanu keha või hing. See, kes armastab, ei tunne 

vihkamist, mis elu kibestab. See, kes armastab, ei tunne pahameelt, mis hävitab südame ja kurvastab 

hinge. See, kes armastab, on hea oma sõnas, välimuses ja tegudes, tema elu on armastusega täidetud ja 

tema füüsiline surm on õrn. 

22 Minu Vaim lohutab teid igavesti oma isaliku Sõnaga. Aga kui te sügavalt kannatate ja hüüate Mind 

oma valus, siis usute, et Ma ei ole teie kutsumist kuulnud. Te kahtlete, sest te ei suuda Mind tunda. Sest 

kuigi te kannate Mind endas, ei tea te seda ega usu seda. Millal ma ei öelnud sulle, et ma armastan sind? 

Kui te kuulaksite Mind ─ kui õnnelik oleksite. Iga inimene oleks külvaja Minu põllul, kasvataja Minu 

viljapuuaedades, ja Tema armastuse seemet kastaksin Mina. 

23 Te olete materialiseerunud ja seetõttu olete eksinud ja tunnete end Minust kaugel. Kuid ma annan 

teile spirituaalsuse, mis viib teid lähemale sellele tarkuse ja ilmutuse allikale. On palju neid, kes loevad iga 

päev minu evangeeliumi lehekülgi, ilma et nad järgiksid ja elaksid minu õpetusi. Mis kasu on neil minu 

sõnade kordamisest? Need aga, kes järgivad Mind südame, tunnete teel, tulevad oma Meistrile lähemale. 

24 Tõesti, ma ütlen teile: Tulge Minu juurde, mehed, kuid see peab toimuma armastuse, heldete 

mõtete redelil. Alustage nüüd, et te saaksite lõpetada oma kannatused, et te lõpetaksite nutmise ja ärkaksite 

üles sellest unest, millesse te olete vajunud. 

25 On nii palju viise, kuidas Mind teenida ja olla oma ligimesele kasulik. Hajutage Minu seemned 

lohutuseks neile, kes kannatavad. Pidage vastu valu katsumustele, mis teid teie eluteel usuga tabavad. Usk 

ei tunne "võimatut", sest see on jumalik kingitus. Armastusega ühendatuna on see teie kaitse selle maailma 

tormide vastu. Mis saab sinust ilma heade tegudeta elus? Kasutage seda olemasolu, sest kui seda ei juhtu, 

ei tunne te hinge tervist, sest see ammutab oma jõudu ainult headusest. Vaadake, et teie mõtted oleksid 

puhtad nagu liiliad, et teie teod lõhnaksid nagu lilled. 

26 Tõuske, inimesed, ja tulge Minu juurde, sest ma ootan teid. Tulge südame teed mööda ja te jõuate 

seda mööda oma sihtkohta, ja isegi kui sajandid mööduvad, ootan ma teid jätkuvalt. 

27 Ärge olge nagu noored linnud, kes surevad oma pesas, enne kui nad on õppinud lendama. 

28 Ma räägin teiega mõtete kaudu, mis tulevad Jumalalt sisemise valmisoleku ajal (hääle kandjad), 

isegi kui neid väljendatakse inimhuuliku kaudu. Minu Kohalolu tuleb teie juurde, hellitab teid ja äratab 

teid. Nii et ärge oodake homset, et hellitada neid, kes omakorda ootavad teid. Ma ei taha kuulda, et sa 

ütleksid: "Homme lähen oma missiooni täitma." Sest kui te ei kasuta oma elu, siis valate te jätkuvalt 

pisaraid ja ma ootan teid jätkuvalt. Te olete minu armastatud seeme, mis minu hoole all tõotab tuua ilusaid 

õisi ja häid vilju. 

29 Seal, igavikus, on nende hinged, kes on olnud maailmas suured oma armastuse, oma halastuse 

kaudu. Seal ühinevad nad pärast seda, kui nad on oma ülesande maa peal lõpetanud, ja sealt pakuvad nad 
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oma abi nõrkadele inimolenditele ja kartlikele hingedele, kes ikka veel läbi maailma rändavad, ning 

valavad oma armastust inimkonnale. Seal ei ole lahkarvamusi ega võõrandumisi nagu teie maailmas, kus 

inimesed ei armasta ega mõista üksteist, sest nende usutunnistused ja religioossed dogmad jagavad neid. 

Teadke, et religioonid on vaid ajutised teed, mis viivad hinged valguse poole, kus kõik säravad võrdselt, 

ühendatuna armastuse seadusega. 

30 Seepärast ütlen teile, et armastus peaks olema iga religiooni nurgakivi, sest see valgus on 

väljaspool igasugust teooriat, teadust või filosoofiat ning seda tunnetavad ja tunnustavad kõik inimesed. 

31 Nende rahvahulkade hulgas, kes sel ajal minu sõna kuulavad, on need, kellel on tugev ja arenenud 

hing, kes tulevad vaimse soovi tõttu ja väldivad tseremooniaid, riitusi ja kultuse vorme. Nad tulevad, 

soovides Jumalat kui armastust ja tarkust, keda nad jumaldavad rohkem kui ainet, ja kui nad on vabad, 

tunnevad nad, et nad ei vaja preestreid, meistreid ega õpetajaid. Nad on nagu tõrvikud, mis valgustavad 

teiste teed. 

32 Paljud, kes elavad täna "Vaimse oru" sees, märgistasid teie jaoks arengutee oma kustumatu usu, 

halastuse, tarkuse ja armastuse jälgedega. Nad on kõrged, säravad olendid, kellega te kohtute, kui te 

naasete teispoolsesse maailma. Sest nad ühendavad kõiki Isa lõpmatus armastuses, milles peaksid olema 

ühendatud kõik usukogukonnad maa peal. Selle maailma olendite saadetud sõnumid tulevad nagu valged 

linnud, et asuda nende mõtetes, kes on selleks valmis armastuse ja inspiratsiooni abil. Kui paljud neist 

mõtetest, inspiratsioonidest või sõnumitest, mis tulid inimestele inglite kujul, pidid tagasi pöörduma 

väljapoole, sest nad ei osanud neid vastu võtta. Seal, minu põues, ootavad nad inimsüdameid, et 

valmistada end ette, et saata neid veel kord nagu armastuse hingeõhku. 

33 Valmistage end valmis, inimesed! Ärge sulgege enam oma südameid, kui sõnum pöördub tagasi, 

kui lained naasevad, kui linnulaul naaseb koos koiduga, kui lootus naaseb kannatustest ja ootamisest 

väsinud südamesse. 

34 Armastus! Need, kes ei armasta, kannavad endas sügavat kurbust: seda, et nad ei oma, ei tunne 

kõige ilusamat ja kõrgemat asja elus. 

35 See oli see, mida Kristus õpetas teile oma elu ja surmaga ning mida ta teile pärandas oma 

jumalikus Sõnas, mis on kokku võetud lauses: "Armastage üksteist armastusega, mida mina olen teile 

õpetanud." 

36 Tuleb päev, mil need, kes ei ole armastanud, vabanevad oma kibedusest ja eelarvamustest, tulevad 

Minu juurde ja puhkavad Minu juures, kus nad naasevad ellu ja kuulevad Minu armastavat Sõna, mis on 

täis lõpmatut hellust. Tõesti, Ma ütlen teile, et Minu armastuses on Minu jõud, Minu tarkus ja Minu tõde. 

See on nagu lõputu trepp, mis näitab end erinevates vormides ─ alates kõige madalamatest inimolenditest 

kuni kõrgeimate hingedeni, kes on saavutanud täiuslikkuse. Armastage, isegi omal moel, aga armastage 

alati. Ära vihka, sest viha tõmbab endaga kaasa surma jälgi, samas kui armastus paneb sind andestama ja 

unustama igasuguse pahameele. 

37 Uurige minu sõna. Ma tahan kuulda, kuidas te räägite Vaimu andidest, armastusest ja halastusest. 

38 Teadke, et tarkus saavutatakse ka südame tunnete kaudu. Need tunded muutuvad sõnadeks, mis 

sisaldavad sügavaid õpetusi, ülevaid ideid, mis armastavad sisendeid. 

39 Ma annan teile selle valguse, et teie elu saaks kõrgendatud ja muudetud, et te saaksite anda sellest 

valgusest haigetele, lastele ja abivajajatele, sest see tee ei väsi teid. 

40 Muutuge headuse apostliteks ja teie vaimne nägu muutub nii ilusaks, et see peegeldub ka teie 

töödes. 

41 Kui te olete uskunud, et olete jõudnud taevasse, sest kuulate minu õpetussõnu, siis olete eksinud. 

Ainult see, kes järgib minu õpetusi, saavutab taeva. Kui te usute, et hing saab vajaliku meelerahu, kui ta 

osaleb erinevate religioossete kogukondade rituaalides, siis ütlen teile kindlalt: Ei! Hingel on rahu ainult 

siis, kui südametunnistus ei tee talle etteheiteid. 

42 Minu armastus otsib alati seda, kes seda kõige rohkem vajab. Nii sain ma tol ajal inimeseks, et 

pühendada end rahvale. See rahvas kuulis Minu sõna. Kuid kuigi nad kuulsid tõde, ei tundnud nad Mind 

ära, ja nende pimedus kulmineerus Talle süütu vere valamisega. 

43 Jeruusalemm! Jeruusalemm! ─ Maa, kus lõppesid minu jutlustamine ja ohverdamine. Te ei ole 

ainuke, kes kannatab ja sõdib. Ometi saate te raskelt kannatada. Aga sõda saab olema ka mujal, sest 

inimesed loovad seda oma mõtlemisega ja selles peavad nad leidma oma lõpu. 
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44 Kui inimesed mõtlevad sõja peale, siis selle põhjuseks on see, et nende südames ei ole armastust. 

Aga ma küsin teilt: Miks te ei suuda armastada ega andestada? Kas te arvate, et ma armastan neid, kes 

Mind ohverdasid, vähem kui neid, kes Minu pärast nutsid? Teadke, et te ikka veel risti lööte Mind oma 

armastuse ja mõistmise puudumise tõttu. 

45 Jeruusalemm on nüüd valude paik ja ma ütlen teile: Hoiduge süütu vere valamisest või Minu 

saadikute laimamisest, sest teie lapsed valavad siis palju pisaraid kõigi nende pärast, keda te hülgate, ja 

kannatavad suurt valu selle pärast, kellele te valu põhjustate. See ei ole minu karistus, vaid teie külvi vili. 

46 Nutke, te inimesed, kui te ei oska armastada, nutke, kui te ei oska andestada, nutke selle 

kibedusega, kes nutab omaenda surma pärast. Sest kes ei armasta, see ei saa tulla Minu juurde. Seepärast 

ütlen ma teile: Nutke, liigutage endas, sest kui te tunnete, siis sellepärast, et teil on veel elu ja te saate end 

puhtaks pesta oma meeleparanduse pisaratega. 

47 Ma olen alati pöördunud oma rahva laste poole, et tuletada neile meelde lepingulist kokkulepet, 

mille nad on sõlminud Isaga, ja öelda neile, et nad on Minu rahu sõnumitoojad selle inimkonna seas, kes 

on eksinud patu teedele. 

48 Minu valgus on alati valgustanud "Iisraeli" teed, et teha seal tegusid, mis on Issanda silmadele 

meelepärased. 

49 Minu jumalikkuse valgus on alati paistnud inimestele. Aga kui nad arvasid, et nad on hüljatud, 

kaotasid nad oma vaimsuse ja usu ning langesid ebajumalateenistusse. 

50 Seetõttu on selle vaimne areng olnud aeglane. Kui see rahvas oleks juba varasest ajast alates 

vabanenud isekusest ja edastanud maa rahvastele kõik, mis ma talle andsin ja ilmutasin, siis austaks kogu 

inimkond minu seadust ja minu õpetust. Aga vaadake maailma, kuidas see ilma minu Seaduseta möödub, 

joob väga kibedat karikat ja kannatab nälga ja valu. 

51 Minu rahvas ei suutnud takistada, et maa ei oleks inimverest läbi imbunud. Rahu ei saanud kunagi 

teoks, sest selle sõnumitoojad hoidsid seda oma südames, sest nad kahtlesid, et nad on võimelised seda 

imet korda saatma. Te olete nagu minu jünger Toomas, kes andis teile valusat eeskuju ja näitas end teile 

kui Minu apostel, kes kahtles Minu tões. Ka teie seas on neid, kes kahtlevad. 

52 On selle rahva lapsi, kelle südamed on muutunud ülbeks, kuni nad arvasid, et nad on 

tagasihoidlikud isandad maa peal. Need on hinged, kelle üle domineerib maailma materialism ja südame 

vajadus uhkeldada. 

53 Need, kes on unustanud minu õigluse ja hinge surematuse, on katnud end tumeda sidemega, mis ei 

lase neil näha minu valguse selgust. Kuid minu õiglus ja armastus laskuvad praegu selle rahva liikmete 

juurde, kes minu tahte kohaselt on taas kord kehastunud maa peale, et öelda inimestele, kuidas minu rahu 

ja õnnistusi inimkonna seas jagada. 

Nende inimeste seas on need, keda ma praegu välja saatsin, et nad kinnitaksid Minu uut ilmutust teie 

seas ja et nad hiljem annaksid sellest tunnistust teie kaasinimestele. 

Te tunnete nüüd sügavat valu, kui näete, et kuigi te olete oma Issandale lähedal, ei armasta te üksteist, 

te ei ole üksteist tunnustanud ja teil on hetki, mil te tunnete end rahutuna. 

54 Te ei näe Mind praegu inimesena, kuid kuigi te ei näe Mind oma silmadega, usute Minu 

ilmumisse. Te peate tunnistama, millisel ajal te vaimselt viibite ja millise missiooni ma teile olen 

usaldanud. 

55 See aeg, mil vastutus lasub teie peal, koormab teid. Selleks, et võitluses edasi liikuda, uurige minu 

sõna eelnevalt, tundega, nagu kuulaksite Meistrit jõe kaldal. Selle aja jooksul saavutab teie hing 

uuendamise kaudu suure puhtuse ja muutub vääriliseks, et jagada oma andeid teistega ja olla minu 

juuresolekul. 

56 Kui maailm saab teada, et ma olen teie seas olnud ja mind kuulnud, otsib ta sellest rahvast voorusi, 

eeskujusid ja õpetusi, mis suudavad teda veenda. 

57 Mitte ainult teie ei tee teistele head. Mina olen see, kes valmistab südamed ette, et teha teile 

teeneid, kui te neid vajate. Ja teie, kes te olete selgeltnägijad, teate, kellele te need hüved võlgnete. 

58 Sest see ei ole Minu Tahe, mis paneb teie teele okkaid, sest Ma armastan teid tõeliselt. Te puutute 

kokku ainult sellega, mida te ise olete teel külvanud, ja kui see on valu, kui see on vastumeelsus, kui see 

on pisarad, siis ärge süüdistage oma Jumalat ja ärge pilkake, sest te olete valguse lapsed. 
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59 Mõistke, et te kõik olete minu kuningriigi pärijad. Aga selleks, et seda võtta, peate te tegema suuri 

teeneid. 

60 Tegutsege oma elus minu seaduse järgi ja see viib teid nagu särav täht "tõotatud maa" väravate 

juurde. 

61 Olge maailmas valgus, tee, teadmine. Kutsuge oma kaasinimesi minu laua juurde, mis teid ootab. 

Selle juures saate nautida igavese elu leiba. 

62 Sööge, rikkad ja vaesed, sest see pidu ei maksa teile midagi. Aga te peate üksteisega segunema, et 

sellel pühal valitseks tõeline rõõm. 

63 Tulge lähemale, et kuulda seda sõna, sest varsti te seda enam ei kuule. 

64 Kui ma räägin selle ilmutuse lõpu lähenemisest, siis mõned teist ei saa aru, miks ma ei luba sellel 

inimeste seas lõputult jätkuda. Sellele vastan teile, et ükski ilmutus, milles Jumal on aja jooksul inimestega 

rääkinud, ei ole olnud igavene. Alati pidi teie Isa ennast selle käigus inimlikuks muutma ja kui palju oli 

see vajalik selleks, et te saaksite kuulda, näha ja tunda. Seetõttu ei ole füüsiline tajutav ilmutus kunagi teie 

kõrgeim ja täiuslikum viis Issandaga suhtlemiseks. 

65 Kui te olete saavutanud oma elu vaimulikuks muutumise kaudu kõrguse, kui Minu Õpetuses 

esinev õiglus, armastus ja valgus on teie tegude normiks ja austus, mida te osutate Mulle, on absoluutselt 

vaimne, siis olete vaimult vaimule dialoogi, täiusliku suhtlemise ajal ─ kui Isa ei ole enam sunnitud, kui 

Ta ei pea enam tegema oma jumalikku "Sõna" inimlikuks, et rääkida inimestega inimhuuliku kaudu ─ kui 

Ta ei pea enam kasutama nende häälekandjate kohmakat mõistust, kellele Ma olen andnud oma eestpalve 

selles Kolmandas Ajas. 

66 Minu kivisse raiutud seadus on oma tähenduse poolest igavene, kuid selle väline vorm on ajutine. 

Ma lasin kaduda tahvlid, millele olid raiutud käsud. Teie Isa tahtis, et seadus jääks südamesse kirjutatud. 

Ma ütlen teile ka seda, et isegi Jeesus, tõotatu, võitud, Jumala Poeg ei olnud igavene maa peal. Tema sõna, 

tema õpetus, tema teod ja tema eeskujulik elu olid tõepoolest kadumatud, neil oli igavene olemus. Kuid 

Tema inimelu maa peal oli lühike. Sest pärast seda, kui Ta oli ennast tarkuses, armastuses ja halastuses 

välja valanud, ei olnud enam põhjust jääda hetkekski kauemaks, kui Ta oli oma eeskujuliku töö lõpetanud. 

Kristuse hääl on Isa Sõna, see kõlas ja kõlab igavesti kõigis hingedes. 

67 Sama juhtub ka seekord, inimesed. See viis, kuidas Minu Vaim teeb ennast teile teatavaks 

häälekandjate aju kaudu, lõpeb varsti, sest see ei ole kõige täiuslikum. Tähendus aga, mis tuleb välja 

sõnadest, mis tulevad häälekandjate huultelt, on igavene, sest see on sama sõnade olemus, mille ma teile 

varem tõin, ja sama olemus, mis sisaldab Seadust, mille ma teile Esimesel Ajastul andsin. 

68 Mõelge tõsiselt kui head jüngrid ja te mõistate, et teie Isa kõikide ilmingute välised vormid, 

inimlik või materiaalne osa ei saa olla teie seas igavesti. Sest kui see juhtuks, ei leiaks te kunagi teed 

väljapoole oma stagnatsiooni, te ei areneks kunagi. Kuid te peate mõistma, et teie vaimne saatus on tõusta, 

saavutada, vallutada, tunda. 

69 Selle Isa ilmutuse väline osa Siinai mäel oli kivi, mis oli vahendiks, et raiuda sellesse jumalikku 

seadust. 

70 Jumala ilmutuse väline osa inimkonnale Jeesuse kaudu oli keha, Kristuse inimlik vorm. Ja 

praegusel ajal on minu ilmutuse väline osa olnud hääle kandja, mistõttu see ilmutuse vorm, nagu ka 

varasemad ajad, lõppeb. 

71 Mõistke, et te olete Spiritistide lapsed, kes ei tohi toituda vormidest, vaid sisust. Kui te mõistate 

minu sõna õigesti, siis te ei lange enam kunagi ebajumalateenistusse ega klammerdu välise 

jumalateenistuse, vormide ja mööduvusega, sest te püüdlete alati põhilise, igavikulise poole, sest te 

püüdlete alati põhilise, igavikulise poole. 

72 Mõistke, et te elate kõiges seotud materiaalsusega. Ma olen näinud, kuidas, kui üks teie lähedastest 

lahkub sellest maailmast, te klammerdute tema elutu keha külge, soovides anda sellele uut elu või hoida 

seda tagasi, mõtlemata sellele, et see ei ole see keha, see vorm, millega te jääte ühendatuks, vaid tema 

hing, kes sellest hetkest alates vaatab teid valgusküllasemast maailmast, ilma teie kõrvale jätmata, teid 

segadusse ajamata või unustamata, ilma et katkestataks igavene side, millega te kõik olete seotud. 

73 Kes nutab liha surma üle, sest ta arvab, et näeb sellega armastatud olendi lõppu, on "surnud 

inimene", kes nutab teise surnud inimese üle, on teadmatu ja ilma valguseta inimene, kes on sulgenud oma 

südame sellele, mis teda valgusest vaatab. 
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74 Kui inimene piirduks keeruliste religioonide asemel minu õpetuse õppimisega ja elamisega, oleks 

teie maailmas rohkem valgust, oleks rahu hingedes. 

75 Suur on see testament, mille Jumal on andnud teie kätte. Kuid te ei tea veel, mida te omate. 

Seepärast on teie planeet endiselt pisarate org. 

76 Kui inimesed selle asemel, et unistada Seaduse tahvleid sisaldava Testamendi laeka avastamisest ja 

soovist jäädvustada Jumaliku Meistri kuju erinevates kujutistes, piirduksid Jumaliku Seaduse ja Õpetuse 

tähenduse läbitungimisega, ühineksid nad tõepoolest ja valitseks rahu. 

77 Ma räägin teile seda kõike, sest teil, kes te olete saanud praegu ühe suure ilmutuse, on oht, et te 

klammerdute välise osa, st vormi külge, et püüda seda igavesti enda juures hoida. Need, kes peaksid 

niimoodi tegutsema, on "surnud inimesed", kes valvavad oma surnuid, sest kõik vormid kaovad ja neist 

jääb alles vaid olemuslik, vaimne, igavene. 

78 Kasutage oma mõistust mõistmiseks ja oma tahet tegutsemiseks. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 225 
1 Armsad jüngrid: Minu armastus ja rahu on teiega. Ma õpetan teid oma jumaliku õpetusega 

unustama maapealseid hüvesid, et teie hing saaks eralduda ja ühineda Meistriga sealpoolt. 

2 Igas südames on mure, kaebus, mida te püüate Minu pilgu eest varjata. Te tulete Minult õppima ja 

ei taha Mulle oma kurbust näidata. Kuid te olete Minu läbitungiva pilgu ees, mis tungib teie südame 

põhjani ja tunneb kaasa teie valule. 

3 Enne kui ma annan teile oma õpetuse, panen ma oma palsamit teie haavadele, täidan teie hinge 

rahuga. Ma tahan sind tugevana näha, et tunneksin sind Minu lähedal. Teie ja Isa vahelised sidemed 

muutuvad iga päevaga tihedamaks, nii et ahelad, mis seovad teie südant maa külge, purunevad ja teie hing 

saab vabaks. Ma olen õpetanud teid järgima vaimseid ja inimlikke seadusi, et te ei langeksite materialismi 

või vaimsesse fanatismi. 

4 Te olete palju kannatanud, et jõuda minu kolmanda ilmutuse tunnistajaks ja kuulda taas minu 

Sõna. Teie seas on neid, kes, kuigi nad on Mind kuulnud, ei ole vabaks saanud kannatustest, sest nende 

hing ei ole suutnud end vabastada inimlikest vajadustest. Kuid ma tulen kannatliku ja armastava Meistrina, 

et aidata teid oma õpetusega, et uustulnukad saaksid oma rändamisel edasi liikuda. 

Elu katsumused on osa Minu õpetusest, need kujundavad ja terastavad teie hingi, et nad suudaksid 

vastu pidada uutele katsumustele, mis tulevad. Valu on olnud vahend, mille kaudu te minu juurde tulite. 

Sama juhtus ka teisel ajastul. Need olid pimedad, pidalitõbised, halvatu, riivatud, kurdid ─ need, kellel 

olid mädanevad haavad mitte ainult kehal, vaid ka "südames" ─, kes andsid Minule tunnistust. 

5 Armastuse ja halastuse teod, mida ma teie seas tegin ja mida te nimetasite imedeks, süütasid nende 

südamete usu ja nende kaudu tulid minu juurde paljud teisedki. Minu tahe oli teha neid tegusid, mis 

paneksid südame ja hinge sügavaimad keeled värisema, et inimene kogeks vahetult Jeesuse väge ─ selle 

üleloomuliku inimese, kes tegi tegusid, mida teised inimesed ei suutnud teha ─ tegusid, mis olid üle 

teaduse ja kõige, mida Issanda sõnumitoojad olid teinud minevikus. See ei olnud veel aegade 

lõpuleviimine, ja seepärast tuli Isa, kuna Ta on Vaim, inimeste juurde alla Jeesuse lihasse peidetuna, et 

kõik Tema teod oleksid nähtavad ja Tema sõnad kuuldavad. 

6 Seepärast tervendasin ma kõigepealt mitmel korral füüsiliselt haigeid, et kõige uskmatumate 

silmade ees saaksin tõestuse, mis oleks materialiseerunud. Sest kui ma oleksin teinud neid imesid ainult 

hingega, ei oleks inimesed neid näinud ega uskunud. 

7 Ajad on muutunud. Kui te ei oleksite samasugused, siis ma kordaksin neid imesid teie seas, et anda 

tunnistust Minust. Aga te olite tol ajal Minu tunnistajad. Te mitte ainult ei olnud tunnistajaks Minu 

halastusele, vaid ka saite seda. Kui paljud teist on tundnud Jeesuse hellust, tema käe õrna survet oma peas. 

Kui paljud teist on kuulnud seda sõna, mis täitis teie keha ja hinge oma tervendava jõu ja armastusega. 

8 Täna tulen otse teie hinge juurde, sest olen leidnud, et mõnel on see pime, mõnel liikumisvõime 

puudus, mõnel kurt jumalikule häälele, mõnel aga patu ja pahede tõttu roojane. Nii et ma olen teid 

kutsunud tulema Minu juurde vabatahtlikult ja rahulikult. Aga teie süda oli paadunud. Alles siis, kui valu 

oli väga tugev, läksid sa Minu juurde. 

Enne koputasite te ühest uksest teise, soovides meelerahu, tervist või mugavust. Aga kui te leidsite, et 

need hüved ei ole kusagil, siis te kummardasite alandlikult oma kaela, et tulla minu Kohalolekusse. Te 

kõik olete tulnud seda teed pidi. Ükski süda, ükski hing ei ole tulnud Minu juurde, kes ei oleks vajanud 

Minu halastust, mistõttu ütlen teile veel kord, et olete leidnud selle tee läbi valu. 

9 Mõned nõudsid oma uskmatuses Minult imet, et uskuda. Siis panin nad proovile, kui ma ei andnud 

neile seda imet, mida nad nõudsid. Sest see, kes usub Minusse ja armastab Mind, ei sea kunagi Isale 

tingimusi. Teised jätkasid hoolimata oma usupuudusest Minu õpetuste kuulamist, kuni nende süda 

kummardus, mis põhjustas nende peal imede toimumise. Kui nad avasid oma silmad täis usku oma 

Issandasse, mõistsid nad lõpmatu rõõmuga, et nad on saanud tagasi tervise ja rahu. Ja veel teised, kes 

samuti järjekindlalt kuulasid Minu Sõna, unustasid oma füüsilise valu ja tõstsid oma hinge üles, kuni nad 

ise õnnistasid oma kannatusi, sest nad kuulusid nende hulka, kes tulid Minule lähemale. 

10 Olge õnnistatud, sest te olete mõistnud, et sel viisil olen ma teie usku ja armastust proovile pannud 

ning et teie päästmise igatsuse kaudu olete saanud Minu halastuse ja Minu kingitused. 
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11 Ma olen olnud Isand, Isa, Arst ja Kohtunik. Ma olen kõrgeim armastus. Otsige Mind alati Isa ja 

Isandana. Ärge haigestuge, et te ei otsiks mind kui arsti, ja ärge vaidlustage minu õigust, et ma ei oleksin 

teiega kui kohtunik. 

12 Moraali, vooruse ja vaimulikkuse praktiseerimine vabastab teid keha haigustest ja 

südametunnistuse nuhtlusest. 

13 Ma ütlen teile veel kord, et Ma ei ole täna tulnud inimkonna juurde, et korrata oma teise ajastu 

imesid. Sest ma olen tulnud teie hinge pärast, kuid unustamata teie keha, sest ka see on Minu looming. Ma 

olen pöördunud teie poole, et täita teie süda rahuga ja panna teie nägu naeratama keset selle aja keerdkäike 

ja valusid. 

14 Ma olen süüdanud teie südames reaalsuseks saanud ideaali valguse, sest see ideaal olen Mina, selle 

tee eesmärk, millel teil on alati Minu kohalolek, Minu abi. Sellel olen ma äratuskell, sõber, arst ja valvur, 

kes kaitseb teie une. 

15 Teie hing on nüüd avastamas oma maailma, kuigi ta elab ikka veel maa peal. Ta on nüüd tundma 

õppinud oma pühapaika, ta on leidnud tee ja näeb sealt silmapiiril oma tõelist isamaad. 

Te küsite Minult oma südames, millised neist jõuavad temani, ja Ma vastan teile: Kõik. Kuid tulevikus 

ei ole valu see, mis teid suunab, ega katsumused, mis teid sunnivad. See on teie armastus, valgus, mis viib 

teid Minu juurde. Tee katsumused aitavad teid ainult äratada teid oma materialismist üles. 

16 Kui tormid ja orkaanid on möödas, saab teie südames rahu ja rahu. Siis jõuate oma liitumiseni ja 

Isa ütleb teile: "Nüüd olete valmis. Mõtle nüüd teistest, nüüd on sul õigus õpetada oma kaasinimesi, sest 

nüüd saad sa olla hea eeskuju. 

17 "Uus Jeruusalemm" avab oma väravad. Sinna jäävad valvurid ja sealt lähevad sõnumitoojad 

rahvaste juurde, et tuua õndsust ja tunnistust. 

18 Teie sõna lükkab ebajumalaid nende pjedestaalilt maha ja teie poolt lähtuv valgus hajutab 

pimeduse. 

19 Kuigi teile tundub, et see on liiga suur vastutus, ütlen teile, et te suudate selle ülesande täita. Sest 

teie hing alustas oma arenguteed juba ammu. 

20 Esimesel ajastul hoidis Iisrael Seppekirstu ainult enda jaoks. Aga kui Jeesus jutlustas maa peal, 

ületas ta Juudamaa piirid ja saatis oma apostlid teistesse rahvastesse, et nad levitaksid armastuse seemet. 

21 Täna tulen ma Püha Vaimuna ja minu Universaalne Õpetus hõlmab kõiki, eristamata rassi, 

õppinud ja teadmatuid, rikkaid ja vaeseid. Selles ühinevad kõik universumi elanikud, kes elavad lõputul 

hulgal maailmades. 

22 Sellest "rahvast" tõuseb vaimne tempel, milles Ma igavesti elan ─ sisemine tempel, milles tõuseb 

armastuse altar Minu Jumalikkuse vastu ─ pühamu, mis ei ehitata kividest, vaid palvetest, halastustöödest 

ja tõelistest tunnistustest. Selles templis saab olema Minu kuju ─ mitte see, mis on tehtud inimese poolt, 

vaid see, mille ma olen loonud "oma näo ja kuju järgi": inimene, kes on varustatud hingega ja keda 

valgustab Vaimu valgus. 

23 Teil on teie sees Jumaliku peegeldus, ma olen tõesti teie sees. Teie intelligentsus, tahe, võimed, 

meeled ja voorused annavad tunnistust kõrgemast loomusest, millesse te kuulute, ja on elav tunnistus 

Isale, kellest te olete pärit. 

24 Mõnikord määrate ja rüvetate te sõnakuulmatuse ja pattude tõttu seda pilti, mida kannate minust 

oma olemuses. Siis te ei sarnane Minuga, sest selleks, et olla Looja kuju, ei piisa sellest, et teil on 

inimkeha ja hing. Tõeline sarnasus Minuga seisneb teie valguses ja armastuses kõigi teie ligimeste vastu. 

25 "Kasvage ja paljunege", ütlen ma teie hingele selles Kolmandas Ajastikus, nagu ma ütlesin 

inimsoo isadele, kui käskisin neil asustada maa inimolenditega. Kasvage ja paljunege, armsad inimesed, 

aga kasvage vaimsuses ja suurendage voorusi. 

26 Olge valgus nii suure pimeduse keskel, mis sel ajal valitseb. Olge palve ja manna, olge palsam ja 

hellitus, siis harmoneerute inimestega, kes Mind armastavad, hingedega, kes Mind jumaldavad. 

27 Maal on teil pelgupaik, mis on teie koduks - see institutsioon, mis on universumi kujutis, nii et 

selle rinnal võite saada jõudu eluvõitluseks. 

28 Hoolitse selle eest, et su kodu oleks nagu pühamu, et see oleks väike kuningriik, oaas sinu elu 

kuivas ja vaenulikus kõrbes. Valvuge oma kodu vooruse üle, kuid ärge langege liigsete ambitsioonikate 
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püüdluste tõttu egoismi, sest siis ei sarnane see enam universumiga, sest selles puudub külalislahkus, 

armastus ja halastus. Olgu teie katus külalislahke ja teie laud vennalik. 

29 Ainult armastuse teel jõuate Minuni ja saate Mind tundma. Seepärast olen ma teile õpetanud, 

kuidas elada selle õpetuse järgi. Sest see inspireerib teid tõelise armastusega. 

30 Minu Sõna on teie teejuhiks selles Kolmandas Ajastikus ja läbib teid läbi takistuste, "kuristike" ja 

"pimeduste", sest selles on minu juhised. 

31 Pidage meeles, et mina üksi olen teie pääste. Minu Seadus on olnud, on ja saab olema teie hingede 

tee ja teejuht minevikus, praeguses ja tulevases ajas. 

32 Õndsad on need, kes ehitavad minu seaduse peale, sest nad ei lähe kunagi ristteel ekslema. Nad 

jõuavad tõotatud maale ja laulavad võidulaulu. 

33 Armsad inimesed: Iga sammu, mille te astute teel edasi, ma õnnistan ja täidan sellega teie hinge 

rahu ja usaldusega, mis innustab teid mitte peatuda ega uinuda, nagu te tegite minevikus. 

34 Ärge olge rahul ja rahul oma varasemate töödega. Olge teadlikud, et eesmärk on veel kaugel ja 

selle saavutamiseks peate veel palju "rändama", omandama uusi teeneid ja pingutama, et saavutada oma 

kõrgust. 

35 Hinge täiuslikkust ei saa mõõta maa peal viibitud ajaga, olgu see siis sajandeid või ajastuid. Hinge 

täiustumisel ja arengul on igavik oma tegevusvaldkonnaks. Aga kuna teil on ees igavik, ei tohi te oma 

maise elu päevi või minuteid tähelepanuta jätta, arvates, et kui te jätate need kasutamata, siis on teil veel 

palju võimalusi nende asendamiseks. 

Te ei ole teadvustanud, mida teie hing kannatab, kui ta on oma arenguteel isegi ühe sammu võrra maha 

jäänud või kui ta on "hetkekski" maha jäänud. On vaja, et te tunneksite ära väärtuse, mida iga hetk teie 

eksistentsis omab, et te elaksite ärkvel ja kasutaksite seda oma füüsilise ja vaimse arengu hüvanguks. 

36 Ma tean, et mitte kõik teist ei saa sellel teel sama sammuga edasi liikuda. Seepärast ütlen ma neile, 

kes on juba suutnud kõndida kindla ja kindla sammuga: Ärge unustage neid, kes tulevad pärast teid. 

Tunnistage, et mõned tulevad väsinult, teised on peatunud ja kolmandad kaotavad lühikeseks ajaks usu. 

37 Ma annan teile mandaadi hoolitseda nende eest, kes komistavad ja kukuvad teel, et te leiaksite 

võimaluse teostada oma vendlust ja tõestada, mida olete minu õpetustest õppinud. 

38 Kui keegi kavatseb oma teadmisi, usku ja andeid enda jaoks hoida, sest ta kardab, et teised 

kasutavad ja naudivad seda, mida ta on välja töötanud, siis tuleb ta Minu juurde üksi ja tühjade kätega. Ta 

esitab mulle oma seemne, kuid mitte oma saagi, sest ta ei ole kunagi külvanud, vaid on rahul sellega, et 

saab seemne ja kasutab seda enda jaoks. 

39 See, kes unustab end, et anda oma kaasinimestele sellest, mida ta kannab oma hinges, ja kelle 

suurim rõõm on aidata oma ligimestel tõusta mäe tippu, kus on vaimne eesmärk, jõuab kohale koos suurte 

rahvahulkadega oma jälgedes, õnnistatud oma vaimsete vendade ja õdede poolt, hing täis valgust oma 

missiooni täitmisel. 

40 Tulge Minu juurde, jüngrid, õpilased ja hulkurid. Jüngriteks kutsun neid teie seast, kes on õppinud 

Minu õpetust sellest hetkest alates, kui ma teile ilmutasin, et nüüd on Kolmas Aeg, mil inimese hing peab 

tõusma ja jõudma suurele kõrgusele, et olla kooskõlas Isaga. 

Ja teile, kes te tunnete end õpilastena, ütlen tõtt, et see ei ole esimene õppetund, mille te Minult olete 

saanud. Kaua tagasi, teistel aegadel, rääkisin ma sinuga, ja sellest ajast alates oled sa tundnud Seadust, ja 

samuti olen ma sellest ajast alates oodanud, et sa seda täidaksid. 

Teile, keda ma olen nimetanud hulkuriteks, ütlen, et te ei peaks imestama, et ma ennast teie seas 

teatavaks teen, sest oli ette nähtud, et ma tulen inimeste juurde tagasi. 

41 Kuulge mind kõik ja valmistage oma hinge ette, sest ma annan teile hingetoitu, hapnemata leiba, 

nagu ma teile teises ajastuses ütlesin. Ainult Minult võite saada seda leiba, mis on Minu Vaimu olemus ja 

armastus iga loodu vastu. Toitke end sellega alates tänasest, et ükski Minu laps ei jääks sellest toidust 

ilma. Ärge surege nälga, sest mina, Isa, ütlen teile nüüd, et ma pole kunagi varem olnud teile nii lähedal 

kui praegu. 

42 Ma olen lubanud teid toetada ja kaitsta, sest te olete minu lapsed. Ärge kahelge enam, ärge tundke 

end näljasena ega hüljatuna sellest armastusest ja tundke minu kohalolekut igal tasandil, kus te olete. 

43 Ma tahan, et te tunneksite selle vilja maitset, mida ma teile pakun, et teid ei petetaks. Sest Minu 

ilmutuse lõpp läheneb, ja pärast seda aega ootavad valitud rahvast ees ohud ja lõksud. Need, kes ei uuri 
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tähelepanelikult saadud õpetust, võivad sattuda kiusatusse. Ainult need jüngrid, kes on valvsad ja 

palvetavad, näevad end vabana eksimusest ja toovad puhta seemne ning oskavad seda oma kaasinimestele 

edasi anda. 

44 Ma olen märkinud oma ilmutuste ajad kolmes ajajärgus: Alates esimesest inimesest kuni Jeesuse 

sünnini oli aeg, mis hõlmas inimkonna esimest ajastut. See oli pikk periood, mis oli täis katsumusi, 

võitlusi ja kogemusi teie hingele, mis oli täielikus arengus. Jeesus tähistas teise ajastu algust ja inimene 

uuris seda õppetundi, mille ta oma eeskujuga andis, ning ta raputati, kui ta tundis, et "Sõna", Isa saadik, 

läheneb. 

Tema viibimine siin maailmas oli lühike; lühikese aja pärast pöördus Ta tagasi Isa juurde, kust Ta oli 

tulnud, olles koolitanud ja ette valmistanud valitud, et Tema Sõna jõuaks maailma lõppu. Alates sellest 

ajast kuni 1866. aastani, mil ilmusid uue ajastu algust kuulutavad märgid, toimus see, mida sisaldas teine 

periood. 

Pärast seda aega on inimkonna jaoks avanenud uus tsükkel, kolmas, ja minu Vaim on oma täielikus 

tõhususes andnud teile juhiseid, et te liiguksite ühest perioodist teise ja võtaksite vastu sellele ajale 

vastavat seemet, valgust ja armu, et te saaksite ära tunda, millise arengutaseme olete saavutanud, ja samm-

sammult läheneksite vaimustumisele. 

45 Ajavahemik, mille jooksul ma annan teile oma õpetuse inimese vahendusel, on kindlaks määratud 

ja nagu iga minu käsk, peab see ka täituma. Pärast seda ütleb teie usk, intuitsioon ja usaldus Minusse teile, 

et Ma olen teile lähedal, ja te tunnete, kuidas Ma sügaval teie hinges suunan teie samme, osutades alati 

mäe tippu ja aidates Minu lastel saavutada täiuslikkust, mis on eesmärk, mis ootab hingi. 

46 Õnnistatud naised: Ka teie kuulute minu apostlite hulka. Mehe ja teie vaim ei erine, kuigi te olete 

füüsiliselt erinevad ja ka mõlema poole ülesanded on erinevad. 

47 Võtke Jeesus oma vaimu peremeheks ja järgige teda teel, mille tema armastus on ette määranud. 

Tehke tema sõna enda omaks ja võtke omaks tema rist. 

48 Ma räägin teie vaimuga samade sõnadega, millega ma räägin inimestega, sest te olete vaimselt 

võrdsed. Siiski, kui teie naise süda otsib eeskuju, mida järgida, kui vajate täiuslikke eeskujusid, mis 

toetaksid teid teie täiustumisel elus, siis pidage meeles Maarjat, jälgige teda kogu tema elu jooksul maa 

peal. 

49 Isa tahtmine oli, et Maarja alandlik elu kirjutatakse üles minu jüngrite poolt, kes tundsid teda ja 

pidasid temaga nõu kogu tema teenimistöö vältel. 

50 See elu ─ tagasihoidlik nende jaoks, kes seda tunnevad ─ oli särav alates sünnist kuni selle 

lõppemiseni maailmas. Maarja kirjutas palju lehekülgi armastavat õpetust oma vaimu alandlikkusega, oma 

lõpmatu õrnusega, oma südame puhtusega, oma armastusega inimkonna vastu, mida ta väljendas pigem 

vaikides kui sõnadega, teades, et Tema, kes pidi inimestega rääkima, oli Kristus. 

51 Maarja vaim oli isalt lähtuv emalik armastus ise, et anda inimkonnale täiuslik eeskuju 

alandlikkusest, kuulekusest ja alandlikkusest. Tema jalutuskäik läbi maailma oli valguse rada. Tema elu 

oli lihtne, majesteetlik ja puhas. Temas täitusid ettekuulutused, mis kuulutasid, et Messias sünnib neitsist. 

52 Ainult ta oli võimeline kandma Jumala seemet oma emakas, ainult ta oli vääriline jääma 

inimkonna Vaimseks Emaks pärast oma ülesande täitmist Jeesuse suhtes. 

53 Seega on Maarja teie ideaalne eeskuju, naised. Pöörduge aga tema poole ja võtke temast eeskuju 

oma vaikuses, oma alandlikkuses, oma lõputus enesepüüdmises armastusest abivajajate vastu, oma 

vaikivas valus, oma kõiki andestavas kaastundes ja oma armastuses, mis on eestpalve, lohutus ja magus 

abi. 

54 Neitsid, abikaasad, emad, vanemateta tüdrukud või lesed, üksildased naised, teie, kellel on valust 

läbielatud süda ─ kutsuge Maarjat oma armastavaks ja hoolivaks emaks, kutsuge teda oma mõtetes, võtke 

teda oma vaimus vastu ja tundke teda oma südames. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 226 
1 Meister õnnistab teid, inimesed. Ma valmistan teid ette, et värskendaksite end minu juuresolekul ja 

saaksite jõudu, et seista vastu vaimsetele, moraalsetele ja materiaalsetele katsumustele, mis teie seas ikka 

veel eksisteerivad. 

2 Ma olen teile sageli rääkinud katsumustest, mis sel ajal maailma tabavad. Kui te avate silmad, 

näete, et nad on juba saabunud. Suuremad tulevad homme. Teile, kellel on vastumürk nende vastu, antakse 

võimalus saada austust. Kui te järgite minu juhiseid, siis suudate juhtida loodusjõude, mis siis peatuvad ja 

ei tee teie lähedastele kahju, ning nad kuuletuvad teile nagu kuulekad sulased. Sinu vägi ei laiene mitte 

ainult väikesele inimrühmale, vaid terved piirkonnad ja rahvad saavad "Iisraeli rahva" palve kaudu 

leevendust oma viletsuses. Kuid häda teile, kui te ei jää "valvsaks" ja palvetavaks, sest siis hakkab 

missiooni täitmise puudumine teie hinge koormama ja te tunnete end liiga nõrgana, et vastu astuda 

ebaõnnestumistele. 

3 Sel järelemõtlemise ja missiooni täitmise ajal peate valmistuma, et viia lõpule missioon, mida te 

alustasite minevikus. Parandage vead, andke oma hingele armastusega tagasi selle puhtus. Teie kahtlused 

on suured, sest te ei ole Minu saadikutena edastanud kõike seda, mis Ma teile inimkonna hüvanguks 

usaldasin. 

4 Õnnistatud on see, kellel on usku, aga ma õnnistan ka seda, kes tuleb Minu juurde ja palub Minult 

seda kallist kingitust. "Usk päästab teid", olen ma teile alati öelnud. Tõsistes kriisides, suurtes katsumustes 

päästetakse igaüks, kes palvetab ja usaldab. Miks langete te mõnikord meeleheite ja lootusetuse kuristikku, 

kuigi teate, et ma armastan teid ja et te naudite Minu täielikku kaitset? Kui teil ei ole energilist usku, siis 

otsige seda endas ja kui olete selle leidnud, kandke seda endaga kaasas nagu lamp, mis valgustab teie teed. 

Siis olete tugev, kannatlik ja oma saatusega kooskõlas. 

5 Ma õpetasin teid palvetama, ja selles palves olime mõtteühenduses. Te olete Mind kutsunud oma 

kannatustes ja rahutundidel. Isegi kui te olete patustanud, olete otsinud Minu juuresolekut, et koos minuga 

oma üleastumiste üle nutma hakata ja seega teie hinge rahustada. Minu armastus ja kannatlikkus on 

piiramatud ja avalduvad teile lakkamatult. 

6 Minu lahkumise määratud kuupäev läheneb. Minu sõna lõpeb siis, kuid ma jään vaimus oma 

jüngrite südamesse. Selleks ajaks peate olema õppinud otsima Mind oma olemuse sisemises templis. Selle 

hiilgus saab olema teie hinge usus, armastuses ja ülestõusmises. Keegi ei suuda seda pühakoda hävitada, 

kui te olete selle ehitanud vankumatu usuga. Jääge püsima Minu õpetuses, et te igal ajal tunneksite 

ülesannet, mille Ma olen teie hingele usaldanud. 

7 Otsige Mind lõpmatuses oma hinge tundlikkusega, kuid ärge paluge Mind näha. Teie silmad ei näe 

minu Vaimu. Johannes, minu teise ajastu jünger, ei näinud oma suures nägemuses minu Vaimu kogu selle 

hiilguses. Ma näitasin tema vaimsetele silmadele ainult allegooriaid, mis sisaldasid suurt saladust, mida ta 

kogu oma ülevuses ei suutnud tõlgendada. Ta tänas Mind selle eest, mida olin talle andnud, ja kirjutas 

tulevastele põlvedele üles, mida ta nägi ja kuulis selles suures näos. 

8 Selle aja prohvetid: astuge austusega lõpmatusse, ja ma annan teile teie ettevalmistuse huvides 

ilusaid nägemusi, mis julgustavad inimesi ja kuulutavad neile tulevastest sündmustest. Isegi lapsed 

annavad tunnistust sellest, mida nad on näinud; ma annan neile suuri nägemusi. Minu tarkuse valgus 

paistab teile. 

9 Sõnal, mida Meister sel ajal edastab, on see eelis, et ta ilmutab inimestele tundmatuid õpetusi 

ettevalmistatud inimese kaudu, kes täidab oma ülesannet häälekandjana tõelise mõistmisega. See arm 

õpetab teid samal ajal mõistma minu ilmingute kaudu evolutsiooni, mille hing on saavutanud kolmandal 

ajastul. 

10 Minu valgus on pannud teid seda tõde selgelt nägema, see läbib kogu teie olemust. See on 

kristallselge vesi, millega väsinud hing saab oma janu kustutada. Südamele on see julgustus võitluses 

viletsuse ja kiusatuste vastu, millele peate päevast päeva vastu seisma. See teadmine on jõud, mis 

julgustab teid, on arm, mis uuendab mu jüngrid. 

11 Selleks, et midagi rohkem teada saada hingest ja teid ümbritsevast elust, pidite te erinevate 

maapealsete elude jooksul end lahti harutama. Te olete astunud valguse ajastusse, mis võimaldab teil ära 

tunda Minu Õpetuse õpetusi nende tõelises tähenduses, mitte enam nii, nagu te neid ette kujutasite. Ja see 
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võimaldab teil ära tunda tee, mis viib igavese elu juurde. Kui palju ilmutusi saab inimene selle valguse 

kaudu teada ja kui palju mineviku eksimusi peab ta kurtma, kui ta neid avastab! Sest nüüd on ärkamise 

tund, on vaimu ja mõtte vabaduse ajastu. 

12 Kõik üleliigsed kombed, mida inimene nagu ahelad endaga kaasa vedas, langevad temalt maha, 

kui ta vabaneb oma uue ettevalmistuse kaudu materialismist. 

13 Te peate oma häält tõstma, et maailm kuuleks. Te peate olema selle rõõmusõnumi sõnumitoojad, 

tõeliste tunnistajatena, kes oskavad selgitada seda, mida nende kõrvad kuulsid ja nende meeled vastu 

võtsid, kinnitades seda oma armastuse ja halastuse tegudega. 

14 Kui teie tegevuses ei ole siiani olnud täiuslikkust, siis selle põhjuseks on see, et te ei ole tahtnud 

end minu õpetuse kaudu muuta. Teil on puudunud tahe, enesepüüdlikkus ja pingutused. Kuid teie hing 

tahab tõusta sooviga tulla Mulle lähemale ja täita oma ülesannet. 

15 Kui teadusmehed trompetavad oma õppimise suurust, siis sellepärast, et nad on selles veendunud. 

Selleks, et olla võimeline minu tööst rääkima, peate ka teie sellesse süvenema, kuni olete veendunud selle 

tõesuses. 

16 Mõistke: te ei saa rääkida ega kinnitada seda, mida te ei tea, sest kardate langeda valesse või 

eksitusse. Kui te aga olete valmis, kui teie sees on teadmised ja sügav usk, siis on teil tõe valgus. 

17 Pidage meeles, et minu õpetus ei piirdu teie ideede ja arusaamisega. Minu jumalikul tarkusel ei ole 

piire. Keegi ei saa väita, et ta oleks teadnud või mõistnud mõnda Minu ilmutust juba enne, kui Ma talle 

neid ilmutasin. 

18 Samal ajal kui teadlased püüavad kõike seletada oma materiaalsete teadmistega, avaldan ma 

tagasihoidlikele Vaimse Elu, tegeliku Elu, milles on põhjus, põhjus ja seletus kõigele olemasolevale. 

19 Teie poolt edasiantud teadmistest tuleneb idee, mille inimesed minu tööst kujundavad. Paljud 

mõistmise puudumise tõttu mõistavad Minu Õpetust teie silmapaistmatuse järgi, nii nagu "Teisel ajastul" 

mõisteti Jeesuse, Kristuse üle kohut tema tagasihoidliku välimuse ja lihtsa rõiva järgi, ja kuna need 

kaksteist, kes talle järgnesid, olid samuti lihtsalt riietatud. Aga ma ütlen teile tõtt, et nad ei olnud rättidega 

kaetud ja et nad olid maapealsest tühjusest kõrvale heidetud ainult seetõttu, et nad olid Minu õpetuse tõttu 

mõistnud, milles seisnevad hinge tõelised väärtused. 

20 Ma ütlen teile, jüngrid: Kui inimesed hakkavad Minu tööd uurima ja nad otsivad teid üles ja 

küsitlevad teid, ärge langege kiusatusse, pidades endid üleolevaks, sest te olete Minult saanud teadmisi. 

Mida tagasihoidlikumad te olete, seda õilsamaks ja usaldusväärsemaks nad teid peavad. 

21 Sel moel liigub fanatismi hajutav ja hinge vabastav valgus järk-järgult inimeselt inimesele. Ja 

need, kes nimetasid end kristlasteks, ilma et nad seda oleksid, hakkavad selle valguse kaudu tundma ja 

tõlgendama Kristuse tõelisi õpetusi. Sest see annab neile vaimse elu, millest Jeesus oma õpetustes rääkis, 

tõeliselt ülestõstva ettekujutuse. 

22 Jüngrid, kuulake mind, sest Tema, kes õpetas teile alandlikkust ja kutsus teid oma armastuses 

vendadeks, on seesama, kes täna, sel ajal, teiega räägib. 

23 Minu salajane varakamber avaneb jüngrite ees, et muuta nad meistriteks. Kuulake Mind ja uurige 

Minu Sõna, et Ma saaksin teid saata provintsidesse ja rahvastesse Minu õpetusi levitama. 

24 Sel ajal räägin ma teiega oma "troonilt" ja minu hääl on kuulda teie maailmas minu poolt kingitud 

inimese kaudu. 

25 Nii nagu Messia tulekut kuulutati välja esimesel ajastul, kuulutasin ka mina teile oma 

tagasitulekut. Ja siin ma nüüd olen! 

26 1866. aastal tegi prohveti ja teerajaja Eelija Vaim end teatavaks, et valmistada ette Issanda teed, 

süüdata valgus "esimeste" südames, kuulutada neile minu peatset tulekut ja valmistada ette häälekandjad, 

mehed ja naised ilma hariduseta, kelle kaudu minu Püha Vaim ennast ilmutab. 

27 Nende suupillide kaudu olen Ma ennast teatavaks teinud, et Minu Sõna saaksid kuulda ka Jumala 

määratud teenijad maa peal, et kõik need, kes Minu seadusi mingil viisil rikuvad, võiksid hoiduda nende 

jätkuvast rüvetamisest ja nad võiksid õpetada inimestele tõelist teed, mis viib Minu juurde. 

28 Jälle tõusevad kirjatundjad ja variserid, et mõista kohut ja panna mind proovile ─ nüüd teie sees. 

Aga mina ütlen teile: olge alandlikud, nii nagu ma teid õpetan, et nad tunneksid teid ära kui minu jüngrid. 

29 Iisraeli rahvas ei ole veel ühinenud. Sest kuigi mõned on "vaimus", on teistel ikka veel maapealne 

keha. Kui mõned on päästetud, siis teised on kuristiku äärel. Nende hulgas on neid, kes arvavad, et nad 
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armastavad Isa, kuid tegelikult kummardavad kuldvasikat. Kuid läheneb aeg, mil see rahvas ühendatakse 

ja valmistatakse ette. 

30 Teie, kes te kuulete Mind ja kuulute selle rahva hulka, kuulute nende hulka, kes on järginud Minu 

kutset, mis on nagu helisev kellahelin. Te saate tasu oma kuulekuse ja hea tahte eest, kui kuulete 

"jumalikku Sõna" ─ sama, mis rääkis Jeesuses, Galilea rabias. 

31 Ma õpetan teid mitte tsenseerima teie kaasinimeste uskumusi ja jumalateenistusi nende erinevates 

religioossetes kogukondades. Minu õpetus, mis on kõikehõlmav, õpetab teid austama iga usku. Te teate, et 

ma olen kõigis, nii selles, kes on puhas, kui ka selles, kes on pattude poolt rikutud. 

32 Ma armastan kõiki ja ei karista kedagi. Minu õiglus on see, mis parandab ja täiustab hingi. 

33 Jumalik Vaim on täis armastust, Temas ei ole viha. Uskuge seda: Kui Isa tunneks hetkekski viha 

teie solvangute ja üleastumiste pärast, piisaks sellest hetkest, et teid kustutada. 

34 Seepärast olen Ma tulnud "valgel pilvel", et lasta teil kuulda Minu Sõna, et eemaldada teie kurjus, 

et avada teie vaimsed silmad tõele ja et kujutada end teie elu kõrbes palmipuudena, mille varjus te olete 

puhanud. 

35 Ma ei ole andnud teile materiaalset rikkust, sest kui te tahaksite kõike saada, siis pööraksite Minule 

selja. Mida teeksite, kui saaksite rikkaks? Aga tõesti, ma ütlen teile: See, mida ma teile praegu annan, on 

rohkem kui kalliskivi ─ see on aare. 

36 Kuhu lähevad hinged pärast füüsilist surma? Teie süda ei tea, ta ei tunne neid maailmu. Kuid te 

peate tõusma oma vaimse arengu kitsal teel, et teie hing ei satuks pimeduse orgu. 

37 Tõuske üles, et elada uut elu, elu rahu. Ma tahan, et te "vaataksite" ja palvetaksite nüüd, sest 

inimkond seisab silmitsi hävinguga. 

38 Mõned ei usu Minu kohalolekut, sest nad on vastu nende kohtumispaikade vaesusele ja 

tagasihoidlikkusele ning nende häälekandjate märkamatusele, kelle kaudu Ma end teatavaks teen. Aga kui 

sellised kahtlejad uuriksid Kristuse elu, siis mõistaksid nad, et Ta ei otsinud kunagi uhkeldamist, austust 

ega rikkust. 

39 Need kohad võivad olla sama vaesed ja madalad kui see tall ja õled, millel ma tol ajal sündisin. 

40 Jüngrid, te olete olnud minu taevase laua ääres ning söönud ja joonud minu armastuse leiba ja 

veini. 

41 Oma "troonilt" saadan Ma oma kiirte, et rõõmustada teid Minu Sõna kontsertidega. 

42 Ma olen oodanud teie tulekut, nagu ka varasematel aegadel. 

43 Istuge Minu laua taha ja ümbritsege Mind. Kui olete näljane ja janune, siis siin on toit: Sööge ise ja 

sööge. Kui te tunnete end kurvalt või haigena, siis siin on minu kohalolek, et anda teile tervist ja lohutust. 

44 Toitke alati lootust, et te elate minuga igavesti. Nii nagu ma olen täitnud oma lubadused maailma 

kohta, täidan ma ka oma lubadused vaimse elu kohta. 

45 Tehke teeneid maa peal ja te ei hakka kunagi kõrvale kalduma teelt, mis viib Minu juurde. 

46 Sel ajal olete läbimas uut kõrbe, kus te ei ole nälga surnud, sest seal on toimunud minu Sõna ime, 

mis on toitnud teie hinge, nii nagu te toitsite end mannaga kõrbes kõrbes ja hiljem sõite Jeesuse imestatud 

leibadest ja kaladest ─ samuti kõrbes. 

47 Täna ei ole see kuum liivane kõrb, mida te läbite, ega ka maa leib, mida ma teile pakun. Nüüd 

olete tõusmas mäe tippu ja igavese elu leib toidab teid. Teie hing mõistab suurepäraselt seda kujundlikku 

tähendust, milles Ma teiega räägin, sest teie vaimne areng võimaldab teil tungida Minu õpetuse tuumani. 

48 Nüüd ronid sa oma risti raskuse all samm-sammult mäele. Kui sa väsid, siis hüüa Mind, ja kohe 

aitab Meister kui su ristikandja sulle koormat kanda, nii et sa võid jätkata oma lepituse teekonda lõpuni. 

Teil kõigil on missioonid ja kohustused, mistõttu olen ma kõigi ─ nii lapse kui ka noore ja täiskasvanu - 

juures. Aga kui ma olen määranud teie saatuse ja usaldanud teile risti, siis sellepärast, et ma tean, et te 

suudate oma Isa ees õiglust teha. 

49 Keegi ei suuda määrata oma vaimse arengu taset ega ka seda, millisel tasemel on tema 

kaasinimene. Ainult mina saan seda hinnata. 

50 Ma olen tulnud, et murda ahelad, mis seovad teid maailma, et anda teile vaimne vabadus tõusta 

sooviga Valguse järele, mis on Tõde. 
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51 Keegi ei taha olla viimane, kõik tahavad olla esimesed. Seega, omandage teeneid, töötage. Kastke 

põlde armastusega, tehke need viljakaks ja külvake neile Meistri seemet. Siis tunnevad teie järel tulevad 

põlvkonnad teie tunnuse järgi ära, et teid on õpetanud Isa. 

52 Kaitske oma põlde valguse mõõgaga, mille ma olen teile andnud, et kiusatus ei rikuks teie 

seemneid. 

53 Ma olen pakkunud teile taevariiki kui tasu teie vaimse töö eest. Selles olete koos oma Loojaga, kes 

sel ajastul tuleb teie juurde Isa ja Meistrina, et teid lohutada ja valgustada. Siin on Minu õpetus, milles te 

näete Minu armastust, Minu siirust, Minu õiglust ja ka Minu nõuandeid, millega Ma tahan teid juhtida 

tarkuse poole. 

54 Ma olen alati ilmutanud ennast inimesele lihtsal viisil, et ta saaks Mind mõista, Ma olen seda alati 

teinud teie mõistuse ja südame piires. Ma tulin teie juurde, et anda teile eeskuju alandlikkusest, kui ma 

laskusin alla teie viletsasse ellu, et tõsta teid paremasse ellu. 

55 Ma küsisin teilt, millisel viisil te eelistaksite, et Ma teiega räägiksin, ja te vastasite Mulle, et 

tunnete Mind ära, ükskõik millisel kujul Ma seda teeksin. Ära pane Mind proovile. Mida te peate tegema, 

on püüda end vaimsemaks muuta, et te saaksite paremini tõlgendada Minu ilminguid ja seeläbi anda 

tõelise armastuse töödega täielikku tunnistust Minu Õpetusest. 

56 Ma olen alati toonud teile valgust ja näidanud teile ülespoole suunduvat teed. Täna valmistan teid 

ette, et teie palvega langeksite suuremasse vaimustusse ja näeksite Vaimset Elu lähedalt ja vaataksite oma 

Isa kogu Tema hiilguses Tema loodud olendite kohal. 

57 Minu Vaim kutsub praegu iga hinge, mõistust ja südant toituma Minust, sest te olete näljased. Te 

ei ole osanud toituda Minu sõnadest, te ei ole kasutanud õpetusi, mida Ma olen teile minevikus andnud. 

Eluraamat, milles on Seadus ja käsud, on praegusest maailmast unustatud. 

58 Ma olen tulnud vaimus ja minu kohalolek on teid üles äratanud. Minu valgus on jõudnud sinuni ja 

sinu südametunnistus on sulle meelde tuletanud kõiki sinu tegusid. 

59 Kutsun teid üles astuma uude ellu ja saavutama suuremat hingelist tõusu. Ma olen lubanud teie 

vaimset arengut läbi aegade, nii et te täna mõistate Minu ilmutusi ja, olles kuulnud Mind, võtate oma 

hingega vastu iga vastutuse, mis teile langeb, ning võtate oma missiooni armastusega vastu. 

60 Kuidas te kavatsete panna inimkonda saavutama vaimsust nii suure materialiseerumise ja mõistuse 

segaduse ajastul? Olge teadlik, et teie töö on raske, et te peate olema tugev ja kannatlik, et seda saavutada. 

Te peate tegema suuri jõupingutusi, et parandada Minu seadusele antud vääritõlgendusi ja ka seda, et te ei 

ole täiuslik, kuidas te Mulle oma kummardust pakute. Kuid te peate meeles pidama, et te ei saa hetkega 

muuta jumalateenistuse ideid ja vorme, vaid et selleks peate end varustada kannatlikkuse ja hea tahtega 

ning näidata oma tegudega armastuse eeskuju. 

61 Esimesel korral olid teie pakkumised materiaalsed. Teie ohvrid olid süütud olendid: Lambad või 

linnud, samuti seemned ja viljad, millega te arvasite, et te meeldite Mulle. Te olite veel väga ebaküpsed ja 

ei näinud oma maailmast kaugemale. Ma andsin teile ühe ajajärgu teise järel, oodates alati teie ärkamist. 

62 Teisel ajastul saite te Jeesuse kaudu minu Sõna ja Ta õpetas teile kõige täiuslikumat armastust, 

mida laps saab näidata oma Isa vastu. Ta avas inimese hingele uue maailma, jättes teile tarkuse aarde, 

mida te veel ei ole mõistnud. 

Täna, kolmandal ajastul, avan ma teile Elu Raamatu ja näitan teile selles uusi õppetunde, mis räägivad 

teile Minu Vaimu lähedusest, Rahu ajastust, mis ootab inimest pärast tema puhastumist ja vaimset tõusu. 

63 Kõik need õppetunnid elavad teie hinge sügavustes. Täna õpetan teid, et te homme oleksite uute 

põlvkondade juhid ja õpetajad ning hoolitseksite nende hingede eest, et neisse ei juurduks kasutuid 

traditsioone ega valeteadmisi. Kandke oma hinges Seadust ja Minu Sõna. Õpetage koos sellega ja viige 

inimkond, mis hakkab taaselustuma, turvalisele teele. 

64 Ma ei saatnud Moosest ega prohveteid teile seda sõnumit tooma. Olen tulnud ise, et valmistada 

teid ette otsustava sammu astumiseks vaimsel teel. 

65 Jälgige ja palvetage, olge alati ettevaatlikud ja tegutsege minu juhiste kohaselt, et te saaksite aru 

selle kolmanda ajastu ilmutuse suurusest. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 227 
1 Oo, armastatud rahvas: Ma kuulen taas teie palvet, milles te palute Mind lohutada teid, sest te 

läbite raskeid katsumusi, mis panevad teid pisaraid valama. 

2 Ma näen enneaegselt kõverdunud kehasid, enneaegselt haljendavaid kalju, laste ja noorte 

vananenud nägusid. Ma ei näe rõõmu inimeste südames ega rahu nende hinges. 

3 Isegi teie, kes te olete valitud rahvas, ei saa nautida täiuslikku õnne, sest te teate teistest rohkem, et 

te elate võitluste, lepitus- ja katsumuste maailmas, et rahu valitseb teistes, kõrgemates maailmades kui 

siinne, ja et ülespoole tõusmiseks tuleb omandada teeneid. 

4 Ma olen andnud sellele inimkonnale väikeseid puhkepause keset tema võitlust, et ta saaks uut 

jõudu ja puhkaks hetkeks oma teel. 

5 Inimene otsib asjata heaolu, rahu, võimu ja maist au. Kogu aeg on ta kogenud ainult komistamist, 

pettumust, valu. 

6 Oh, kui ta vaid nõustuks alandlikult oma saatusega ja mõistaks oma olemust kui tugevuse ja 

võimsusega varustatud vaimse hinge. Tema võitlus elus oleks teistsugune ja tema võit tõeline, tema 

püüdlused oleksid helded ja tema võidud tõelised. 

7 Kuid ärge uskuge sellepärast, mida ma teile ütlen, et see inimkond, mille osa te olete, on 

kuristikus. Ma viin nad samm-sammult valguse, päästmise juurde, sest kõik on määratud elama Minu 

paremal käel ja Mina olen nende teejuht. 

8 See inimkond on maa, mis nälgib ja januneb teadmiste ja spirituaalsuse järele. Tõesti, ma ütlen 

teile, et patt ei võida, vaid hea valitseb ja rahu saab maa peal. 

9 Inimese hing on end valudes ja katsumustes puhastanud ning on nüüd valmis Mind kuulama, 

nägema ja mõistma. 

10 Paljudele teist tundub, et minu õpetust on võimatu järgida, ja see on tingitud sellest, et te olete 

materialiseerunud ja langenud eksitusse. Aga need teie seast, kes on alandlikud, kes on lasknud valul neid 

kurnata ja kes on kummardanud oma kaela Minu ees ja kellel ei ole midagi muud kui soov tõusta Minu 

juurde, on leidnud, et Minu Sõna järgimine on võimalik, ja on näinud rõõmuga oma külvi esimesi vilju. 

11 Te tulete erinevatest teedest. Kuid ma ei tee teie seas vahet klassi, tiitli või rassi järgi. Te kõik olete 

jüngritena ühendatud ja moodustate ühe kogukonna. Ma avastan teie seast suuri hingi, kes on peidetud 

vaese ja silmapaistmatu katte alla, ja kui neid ei tunta ära, siis sellepärast, et nad on tagasihoidlikud ja neil 

ei ole kooliharidust. Aga nad armastavad Mind, annavad tunnistust ja mõistavad Mind. Ma moodustan 

oma uue apostliameti kõigist neist, kes on uskunud Minu Sõnasse sel ajal, ja ma tõestan sellele 

inimkonnale, et Minu õpetus on igaveseks ajaks, et Minu õpetus on igavene. 

12 Mind ei tunnistanud kõik "Teisel ajastul". Kui Ma ilmusin juudi rahva sekka, kes juba ootasid 

Mind, sest nad nägid prohvetite antud ettekuulutusi täitumas, tõi Minu kohalolek segadust paljudele, kes ei 

mõistnud, kuidas prohvetid õigesti tõlgendada, ja ootasid, et näevad oma Messiat kui võimsat vürsti, kes 

heidab maha oma vaenlased, alandab kuningad ja rõhujad ning annab valdusi ja maiseid hüvesid neile, kes 

teda ootavad. 

13 Kui need inimesed nägid Jeesust ─ vaese ja ilma jalarõivasteta, tema keha kaetud vaid lihtsa rüüga; 

sündinud tallimajas ja hiljem töötanud lihtsa käsitöölisena, ei suutnud nad uskuda, et ta on see, kelle Isa on 

saatnud, tõotatu. Meister pidi tegema nähtavaid imesid ja tegusid, et teda usutaks ja et nad mõistaksid tema 

jumalikku sõnumit. 

14 Tõesti, ma ütlen teile, ma ei tulnud alla ainult selleks, et anda nägemist pimedatele, ega selleks, et 

puhastada pidalitõbiseid, ega selleks, et äratada ellu surnuid. Minu töö oli Jumal, kes oli täis tarkust ja 

igavikku, kes tuli inimeste magava hinge järele, et äratada nad tõelise Vaimse Elu juurde. 

15 Need imed olid vaid tõestuseks sellest, et seda, mida mina saavutasin, ei suutnud teised teha, ja sel 

moel äratada ja kutsuda üles hinged, kes olid vajunud sügavasse unne. 

16 Kes tundis Mind sel ajal ära? Patused, kellele ma andestasin; need, kes nälgisid ja janunesid 

õigluse järele, need, kes igatsesid tõde, vaimsust ja igavikku. 

17 Kes ei tundnud Mind ära? Võimukad, teoloogid, variserid ja paljud, kes ei uskunud, ajasid Minu 

Sõna segadusse. 
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18 Paljud ütlesid: "See, mida see mees jutlustab, ei saa kuidagi teoks saada." Aga te teate, et kaksteist 

meest järgnesid Mulle otse ja õppisid Minult, ja Ma ütlesin neile: Hoidke Minu õpetusi, tegutsege ja 

õpetage. Ma lähen varsti ära, kuid ma ei ole kaugel, ma olen teie südames ja ma annan jätkuvalt tunnistust 

minust. Mida ma olen teinud teile, seda tehke ka teie kaasinimestele. 

19 Need inimesed, keda prohvetid valmistasid ette, ei suutnud Mind mõista. Aga Minu seeme külvati 

nüüd ja viidi nende kaheteistkümne jüngri kaudu rahvaste ja provintsideni. Samal ajal kui valitud rahvas 

neid tagasi lükkas, neid taga kiusas ja oma kohtutes hukka mõistis, võtsid paganlike rahvaste inimesed 

Minu seemne vastu ja see kandis vilja. 

20 Paganlik Rooma võttis vastu minu jüngrid ja koos nendega ka minu õpetuse seemne. See rahvas, 

kes oli valust viljakas ja naudingutest väsinud, võttis minu õpetuse rõõmsalt vastu ja sai vaimselt tugevaks. 

Sellest tekkisid uued apostlid, kes viisid minu õpetuse teistele rahvastele. 

21 Need inimesed, kes ei suutnud Mind järgida, kes pidasid võimatuks Minu õpetust järgida ─ kus 

nad nüüd on? Ma ütlen teile, et paljudeks osadeks jagunedes on nad taas maa peal: mõned on saanud 

maise võimu kaudu võimsaks, liigutades selle maailma saatusi; teised on Minu juures Minu uue ilmumise 

tunnistajatena; ja ülejäänud on taas kehastunud ja ootavad Mind. 

22 Te esindate seda rahvast, kes järgnes mulle, mis koosneb haigetest, patustest, õigluse järele 

nälgivatest inimestest. 

23 Täna olen tulnud mitte ainult kordama oma õpetust Teisest ajastust, vaid andma teile veel ühe 

õppetunni, et panna teid astuma sammu edasi. Seemet, mille ma sinusse külvasin, ma kasvatan, et hiljem 

vilja lõigata. 

24 Täitke end spirituaalsusega ja jätkake minu hüvede saamist, et te saaksite tuua minu õpetuste vilja 

inimkonnale. Tundke minu kohalolekut. Ma tulen teie juurde kui valguskiir, mis muutub teie südamesse 

sisenedes leivaks, lohutuseks ja hellituseks. 

25 Ma ei ilmu kohtunikuna, et paljastada teie üleastumisi teie vendade ja õdede silme ees. Minu 

armastuse Sõna on selleks, et parandada ja siluda südameid. 

26 Maal ei ole kedagi, kes õpetaks Minu õpetust nii tõepäraselt, nagu Ma seda olen ilmutanud. Kuid 

on tõepoolest neid, kes on seda varjanud. Seepärast olen ma tulnud siia maailma sellises ilmumisvormis, et 

inimkond saaks taas kord näha säravat tähte, et laevahukkunu leiaks päästepaadi. 

27 Ma olen andnud parajaid pärandiks, ma olen tervendanud haigeid ja teinud neist hiljem 

tervendajaid, et nad näitaksid maailmale minu väge. Sest selliste tegude ees peab isegi teadlane ärkama ja 

teadvustama, millises ajas ta elab. 

28 Ma õpetan teid kontrollima oma keha ja tegema sellest teie vaimse missiooni kuuleka kaaslase. 

Kuid ma õpetan ka teie hinge vabanema oma kehalisest kestast, kui ta mõistab, et ta on väsinud, et sirutada 

oma tiivad ja oma ahelatest vabanedes töötada täis armastust "vaimses orus" ning tuua tagasi tulles 

südamesse lootuse ja julgustuse sõnumit. 

29 Seepärast ütlen ma teile, et te saate maailma valguseks, sest te olete spiritismi apostlid. Aga 

kasutage ära minu viibimist teie keskel, sest 1950. aasta läheneb. Ma lõpetan teiega sellisel kujul rääkimise 

ja ma ei näe teid veel valmis. 

30 Minu Seadus ja Minu Sõna selle Kolmanda Ajastu ilmutused, ettekuulutused ja armuannid 

moodustavad Uue Pakti laeka, milles inimeste hinged sulanduvad ja ühinevad. Kuid enne seda tuleb see 

tagasi lükata ja selle vastu võidelda. 

31 Teie olete need, kes kaitsevad Uut Tabernaklit, minu asja uued sõdurid, kes ei saa lahingus lüüa, 

sest minu Kohalolu ja minu Sõna on teid tugevaks teinud. 

32 Ärge peitke end katsumuste päevil, sest ei oleks õiglane, kui te ─ kuigi ma olen tulnud andma teile 

tarkust ja võimu ─ varjaksite oma andeid nende eest, kellel puudub teie halastus. 

33 Vaata, kuidas Meistrit ümbritsevad taas kord tema jüngrid. Ma ilmutan end tarkuses ja teie hinged 

värisevad, sest olles läbi elanud katsumused, millele ma neid olen allutanud, tunnevad nad soovi 

küllastuda valgusega ja tugevdada end. See on Minu valguskiir, mis jõuab selle ajju, kelle kaudu Ma 

ennast ilmutan ─ see on inspiratsioon, mille kaudu Ma saadan teile oma sõnumi. Sel moel ilmutan teile 

vaimset elu, valgustan seega taas kord teed, mille Jeesus oma õpetuses ette nägi. 
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34 Kui te järk-järgult minu Sõna kuulete, siis muutub teie olemus kergemaks ja janu õigluse järele 

väheneb. Siis valgustab teie südametunnistus teie teed ja te olete piisavalt valmis pakkuma Mulle tegusid, 

mis on kooskõlas Minu seadusega. 

35 Kui te lähete Minu juurde, siis te ei otsi mitte ainult hinge, vaid ka keha päästmist, ja kui Isa näeb 

teie püüdlusi, siis annab Ta kasu ühele või teisele, nagu Tema tahtmine on. 

36 Hing on teie olemuse osa, mille elul ei ole piire. See oli olemas enne teie maise keha olemasolu. 

Ma räägin teie hingega, sest see kuulub teise maailma. Sellest hoolimata räägin ma ka kehaga ja hellitan 

seda. Sest kui tema südames on rahu ja rahulikkus, suudab inimene Mind paremini vastu võtta. 

37 Kui te olete liiga palju hõivatud füüsiliste vajadustega, siis hajutate oma hinge ja eemaldate selle 

oma kohustustest. 

38 On ikka veel neid, kes küsivad Mind kuuldes endalt: "Kas on tõsi, et Meister teeb ennast inimese 

kaudu teatavaks? Et Jumal, kuigi Ta on Kõikvõimas, Looja, suhtleb end läbi aju, mis ei ole vääriline Tema 

hiilguse edastamiseks tagasihoidlikus kogunemiskohas?" Ma ütlen teile: Ärge vaadake nende 

kogunemiskohtade rikkalikust sisustusest või vaesusest, et saada ettekujutust oma Jumalast. Kas on vaja, 

et te alati sooviksite riituste valetatud hiilgust, et uskuda minu kohalolekut? Ärge unustage alandlikkuse ja 

materiaalse vaesuse eeskuju, mida Jeesus näitas teile, alates kohast, kus Messias sündis, kuni kohani, kus 

ta suri. Teie Meistri suurus on alandlikkuses. Jumala Kuningriik põhineb tõeliselt igavikulisel, mitte võimu 

hiilgusel. Mõistke Minu tõelist suurust, alandlikkust ja halastust, et te ei oleks enam hämmastunud, et Ma 

teen ennast teatavaks mõistmisvõime kaudu, mida te peate vääriliseks ─ kogunemiskohas, millel ei ole 

materiaalset tähtsust. Ärge hinnake selle töö tähtsust ka nende vähese arvu järgi, kes Mind täna 

ümbritsevad, sest see, mida Ma teile olen ilmutanud, kehtib omal ajal ja hämmastab maailma. 

39 Tõesti, ma ütlen teile, teie elu ja teod on tunnistajaks, et te olete Minu jüngrid. 

40 Armastage Mind kõiges, mis on loodud Minu poolt, ja lükake tagasi mõte, et Jumal võiks olla 

kuidagi piiratud. Inimkond on valmistanud minust erinevatel viisidel kujutluse, et tunda, et ma olen 

nendega. Miks te ei otsi Mind Minu tegudest? Ma olen lubanud teil vaadelda kõiki teid ümbritsevaid 

imesid, et te saaksite neis ära tunda Minu loova jõu ─ alates vaevumärgatavatest olenditest kuni 

majesteetliku kuningliku täheni. Aga ma ei ütle teile, et ma olen loodus ega et see on Jumal. Ma ei ütle 

teile ka seda, et päike on Minu Jumalik Vaim, sest nad kõik on vaevalt aatomid Looja töös. 

41 Kui te piirduksite nende uskumustega, jäljendaksite oma esivanemaid ─ neid, kes kummardasid 

Mind päikese all. Kuid te ei tohi oma esivanemate üle halvasti kohut mõista, sest tolle aja inimene oli 

vaevalt võimeline selles loodusjõus Jumala loovat jõudu ära tundma. Sest selles leidis ta soojust, valgust ja 

elu. Pidage meeles, et nad ei olnud väga kaugel tõest. 

42 Kui ma ilmutan end inimese kaudu, ei ütle ma teile, et see inimene on teie Jumal. Kuid Ma pean 

ennast piirama ainult selleks, et te saaksite Mind vastu võtta ja kuulda Minu Sõna olemust, mis on kõigi 

hääle kandjate jaoks sama, isegi kui väljendusvorm muutub. Ühest intellektist ei piisa, et teha kõigile 

teatavaks see, mida ma pean teile avaldama. 

43 Sel lihtsal viisil olen andnud teile oma õpetuse, et te leiaksite tee, mis viib teie hinge rahu ja 

täiuslikkuse juurde, mida ta igatseb. Selleks soovitan ma teil loobuda edevustest ja halbadest kalduvustest. 

Ma õpetan teid armastama ja tegema head oma kaasinimestele tõelise vendluse ja teadlikkusega oma 

kohustustest nende suhtes. 

44 Ma olen teile õpetanud, et teie keha laguneb ja ainult teie hing jääb ellu. See tõuseb pärast seda elu 

sinna, kuhu tema teened viivad. Sealt edasi pingutades tõuseb ta üha enam ja enam ja jõuab lähemale 

täiuslikkusele, mis tähendab Jumalale lähemale jõudmist. 

45 Selle saavutamiseks õpetan ma teid praegu, kuidas palvetada ja Mind otsida. Ja ma tahan, et te 

õpetaksite oma kaasinimesi tõelise ligimesearmastusega, nii nagu ma teid õpetan. 

46 Nii nagu ma ei ole hukka mõistnud teie puudusi, ei taha ma ka, et te mõistaksite hukka oma 

kaasinimeste puudusi. 

47 Näidake neile ainult seda, mida ma olen teile õpetanud. See, kes on valmis, mõistab teid. 

48 Külvake, isegi kui te siin saaki ei saagi. 

49 Mõistke Minu Sõna, Minu lapsed. Sest nende viimaste kolme aasta jooksul, mil te veel kuulete 

Mind, hakkate te jüngritest saama jüngriteks. 
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50 Te tulete täiuslikule teele, mis viib teid oma Päästja juurde. Ja taas kord, nagu varasematel aegadel, 

tuleb Iisrael enne inimkonda. Teil on teadmised Vaimse Elu kohta ja te vastutate Seaduse eest. 

51 Puhkus ja inertsus on möödas: Te olete tõusnud oma missiooni täitmiseks ja sulgenud oma südame 

maailma ahvatlustele. 

52 Te olete uues reinkarnatsioonis, st uues kehakestas, et teie hing saaks täita oma saatuse maa peal ja 

tulla Minu juurde puhastatud kujul, et võtta vastu see, mis mul on selle jaoks ette nähtud kaugemal. 

53 Te olete uued jüngrid ja sarnanete nende teise ajastu kaheteistkümne jüngriga, kes mõnikord 

lahkusid Meistri juurest, et tõestada saadud andeid ja õpetusi, ja kes hiljem naasid kurvalt tagasi, sest nad 

ei olnud usu või armastuse puudumise tõttu imesid teinud. 

54 Sel ajal õpetasin neile tähendamissõna sinepiseemnest ja ütlesin neile, et usk võib mägesid 

liigutada. Nad nägid Mind surnuid üles äratamas, riivatud vaimudest vabastamas, ravitsematuid 

tervendamas ja patuseid päästmas. Kuid pärast Meistri lahkumist ärkasid nad oma andides tõelises usus, et 

viia täiuslikult edasi õpitud õpetust ja õpetada seda armastusega oma kaasinimestele. 

55 Ka teie ootate nüüd minu lahkumist, et saaksite seejärel minna ja jagada rõõmusõnumit. 

56 Uurige Minu Sõna, õppige Minult, et te saaksite varsti headeks apostliteks, kes annavad tunnistust 

Pühast Vaimust oma armastuse tegudega. 

57 Ma olen mäe tipus. Sealtpoolt räägin ma teiega ja trükin oma sõnad teie südamesse, oodates, et te 

oskate oma tahtevabadust õigesti kasutada, nii et te lükkate tagasi maailma tühisused ja täidate teadlikult 

minu tahet, mis on täiuslik. 

58 Ärge püüdke mõista minu sõna ainult mõistusega, kuulates üle oma vaimu hääle, milles avaldub 

salajase varakambri tarkus. 

59 Ma olen kutsunud patuseid, et muuta nad vooruse inimesteks. Minu kui Meistri ülesanne on 

õpetada lakkamatult, kuni hinged on täiuslikuks saanud. Paljud teie kaasinimesed on valmis teid järgima, 

võtma teid eeskujuks, sest nad teavad, et te olete minu jüngrid. Kas te olete juba valmis Mind vastu 

võtma? Kas sa oled juba Minult õppinud? Ma ütlen teile, et ainult teie vaimsete ja maiste kohustuste 

täitmine annab teile õiguse nimetada end Minu õpilasteks. 

60 Kui te töötate inimkonna uuendamise nimel, näete lõpuks "uue päeva" koidikut ja tunnete minu 

rahu. 

61 Minu Sõna õpetab teid, kuid ei sunni teid. Ma olen andnud teile tahtevabaduse, et te tunneksite end 

oma tegude peremeestena ja täidaksite seadust veendunult, et teie teeneid oleks tõeliselt. 

62 Taas on maa värvitud veripunaseks, sõda on pimestanud inimeste hinged. Õhkkond on täis leina, 

kannatusi ja hirmu. Kuid keset seda kaost olen Ma ilmunud ja teinud ennast mõnele nähtavaks ja teistele 

kuuldavaks. Valust, mida maailm kogeb, on Minu karikas täis. See on see, mida te mulle praegu pakute, ja 

ma võtan selle vastu. 

63 Minu õpetus toob igale hingele valgust. Ma panen rahu, harmoonia, teie südamesse. Ärge kuulake 

minu häält, mis on teid armastava Isa hääl. 

64 Hoidke minu sõna, sest aasta 1950 on juba lähenemas ja minu tahe on, et sel ajal trükitakse minu 

õpetused, et need oleksid teie hingele toiduks. Siis valmistute selleks, et anda need kirjutised inimestele 

lugemiseks, ja te mäletate neid õnnelikke hetki, mida kogesite, kui kuulasite Meistrit. 

65 Kolmanda ajastu võitlejad, teie, kes te minu sõna levitate: Olge väsimatu. Te kiirustate end ette 

valmistama, mida lähemale tuleb aeg, mil ma jätan teid ilma oma Sõnast. Vähehaaval olete te end 

küllastanud jõuga, mida minu Õpetus sisaldab. 

66 Mitte kõik, kes Mind teisel ajastul kuulsid, ei uskunud Minusse. On olnud vaja naasta maailma, et 

anda teile uusi tõendeid. Ka praegusel ajal ei ole kõik, kes Mind kuulanud, Mind uskunud. Keha, nagu 

paks loor, takistab hinge vastu võtmast jumalikku valgust. Kuid see loor kaob, kui inimene süveneb minu 

õpetustesse, et teha ruumi hinge impulssidele vabaneda materialismist ja läheneda oma Loojale. 

Kui mõned, kes Mind kuulavad, ei ole seda tõusu oma olekus tundnud, siis ütlen teile, et tuleb aeg, mil 

nad näevad seda valgust. Teised, kes mind ustavalt kuulavad, ei ole saavutanud teadmisi vaimsetest 

ilmutustest, sest neil puudus vajalik ettevalmistus, et õpetusest aru saada. 

67 Kui paljud inimesed maailmas on oma arengus seisma jäänud, siis selle põhjuseks on see, et nad 

on eksinud oma uskumuste ebajumalateenistuses. Nad ei saa aru kõrgetest ideedest, sest nad on lasknud 

oma vaimsel tajumisel kahaneda. 
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Minu töös olete tundnud, et kõrgem läheneb teile, et ümbritseda teid rahu atmosfääriga. Isegi teie keha 

on selles rahus osalenud, sest ka see on Issanda looming, mis on loodud täiuslikkusele. 

Täiuslik on nii vaimne kui ka materiaalne. Nii võite te ära tunda jumalikku kõikvõimsust isegi aatomis 

ja rakus. Ja kui te uurite vaimu, siis avastate selles oma lihtsa olemuse kui kõrgema elu aatomi. Siis 

mõistate, et Jumalikust ei ole midagi eraldiseisvat. 

68 Kõik minu loomingus on liikumine, harmoonia ja kord, mis viib täiuslikkuseni. Selleks, et inimene 

ärkaks ja et tema vaimu hääl suunaks teda tegelikkusele, ei tohi ta vaadata loodut ainult selle välise 

välimuse järgi ega võtta seeläbi teadmiseks selle olemust. Inimene, kellel puudub usk vaimsesse ellu, 

langeb materialismi, sest ta peab ainukeseks eluks selle maailma elu. Aga kui ta lõpuks oma rõõmudest 

tüdineb või oma kannatustes meeleheitele langeb ─ mis saab temast? Mõned kaotavad oma vaimse 

tasakaalu, teised solvavad oma elu. 

69 Kõik inimesed ei ole samal tasemel. Kui mõned avastavad igal sammul imesid, siis teised näevad 

kõike ebatäiuslikuna. Kui mõned unistavad rahust kui maailma spirituaalsuse ja moraalsuse tipust, siis 

teised kuulutavad, et inimkonna arengu mootoriks on sõjad. 

70 Sellele ma ütlen teile: Sõjad ei ole maailma arenguks vajalikud. Kui inimesed kasutavad neid oma 

ambitsioonikate ja isekate eesmärkide saavutamiseks, siis selle põhjuseks on see, et need, kes neid 

soosivad, leiavad end materiaalsesse olukorda. Nende seas on mõned, kes usuvad ainult selles maailmas 

eksisteerimisse, teadmata või eitades vaimset elu; kuid inimeste seas peetakse neid teadlasteks. Seepärast 

on vaja, et kõik saaksid teada seda ilmutust. 

71 Seni, kuni need, kes oma usufanatismis ootavad ainult põrgukaristust tulevases elus, jäävad selle 

arvamuse juurde, loovad nad omaenda põrgut, sest hinge segadus on sarnane inimmeele segadusega, kuigi 

palju tugevam. Te küsite nüüd: "Meister, kas need on päästetud?" Ma ütlen teile, et päästmine on olemas 

kõigi jaoks, kuid rahu ja valgus saabub nendele hingedele alles siis, kui eksituse pimedus on hajutatud. 

Kas te olete kunagi tundnud haletsust inimese pärast, kelle segane mõistus paneb teda nägema asju, mida 

ei ole olemas? Kui palju suurem oleks teie valu, kui te näeksite tulevases elus neid eksitatud olendeid, kes 

vaatavad oma kujuteldavat põrgut! 

72 Milline inimene, kes teab, mis on kehaline surm ja tõeline lepitus, võiks surmatunnil segadusse 

sattuda? 

73 Minu õpetus täiuslikust armastusest ja tarkusest ei ole ainult selle aja või teise ajastu küsimus. Ma 

olen teile igal ajal rääkinud nendest õpetustest. Kuid ilmutuste vale tõlgendamine on viinud inimese 

fanatismi ja segadusse. 

74 Kui materialismi valu ise muutub segaduses oleva hinge jaoks väljakannatamatuks, äratab see valu 

ta valguse juurde. Siis kurdab ta sügavalt oma viga. 

75 Õpetage neid õpetusi oma kaasinimestele, et inimestes kasvaks igatsus püüelda täiuslikkuse 

maailma poole, kus hinged oma täiuslikkuse kaudu jõuavad Isa sülle. 

76 Mina olen valgus, mis ühendab teid kõiki Minus. Selleks, et anda teile see sõna, kasutan ma üht 

teist, kellel on sama vähe väärtusi kui teil kõigil. Näete selles Minu armastust ja halastust. 

77 Aasta 1950 läheneb ja selle lõpus võtan sinust lahkumissoovi. See on valus ja te igatsete Minu 

Sõna. Kuid see säilib kirjalikult ja sealt leiavad kõik Meistri õpetuse. Siis te ütlete: "Kui armastav oli tema 

õpetus! 

Selleks ajaks valmistan ma ette meeled ja huuled, mis räägivad teile inspiratsiooni kaudu. Teised 

loevad Minu õpetusi ja siis tunnete taas seda jõudu, mille saite, kui Ma ennast teatavaks tegin. Nii olen ma 

teie seas, teie hinges ja meeles, harmoonia ja vendluse keskel. 

78 Ma olen andnud teile kõigile rohkem valgust teie elu jaoks. Kui te kohtate igal sammul okkaid, siis 

on see sellepärast, et inimese tee on okkaline. Palvetage ja teie usk toetab teid Igavese Elu soovis. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 228 
1 Mäe tipus, kus on Meister, on ka Maarja, Universaalne Ema ─ see, kes sai "Teisel ajastul" naiseks, 

et "Jumaliku Sõna" kehastumise ime saaks tegelikkuseks. 

2 Inimene on sageli mõistnud kohut ja uurinud Maarja üle ja ka selle üle, kuidas Jeesus maailma tuli, 

ning need otsused on rebenenud emaliku Vaimu puhtuse rõivast, kelle Süda pani Tema vere voolama 

maailma peale. 

3 Ma olen selle aja jooksul tõmmanud tundmatu loori, et eemaldada uskmatute kahtlused ja anda 

neile teadmised vaimsetest õpetustest. 

4 Inimesed on teinud minu tõest, mis on nagu tee, palju kõrvalteid, millel nad enamasti eksivad. 

Kuigi mõned otsivad Taevase Ema eestpalvet ja teised hindavad teda valesti, katab tema armastuse ja 

õrnuse mantel neid kõiki igavesti. 

5 Aegade algusest peale ilmutasin ma Vaimse Ema olemasolu, kellest prohvetid rääkisid juba enne 

tema ilmumist maailma. 

6 Mõnikord ma noomin teid oma sõnaga, kuid minu noomimine sisaldab valgust, inimesed. Ma ei 

oleks täiuslik meister, kui ma ei annaks teile teada kõike, mida te peate teadma. Ma ei oleks Isa, kui ma ei 

annaks teile teada, kui te olete eksinud. 

7 Ma ei taha, et teie hing rüvetaks ega sureks tõelise elu suhtes. Seepärast otsin ma teid oma 

õigusega üles, kui ma leian, et te olete allutatud kahjulikele naudingutele ja lõbustustele. Teie hing peab 

tulema Minu rinda puhtana, nii nagu ta sealt pärit on. 

8 Kõik need, kes jätavad oma kehad maa peale ja eralduvad sellest maailmast hajameelselt, ─ kui 

nad näevad minu kohalolekut, mis ilmneb igaviku valguses, mis valgustab vaimu ─ ─ ärkavad oma 

sügavast unest kibedate pisarate ja enesesüüdistuste meeleheites. Niikaua kui lapses jätkub valu, et 

vabaneda oma kannatustest, kannatab ka Isa. 

9 Ärge kahelge, et ma teen ennast teatavaks inimintellekti kaudu, et "viimased", kui nad kuulevad 

kellahelinat ja Issanda kutset, näeksid Püha Vaimu valgust, mis annab neile pääste. 

10 Ma ei otsinud sel ajal ei kirikuid ega sünagooge. Kuna Ma sündisin Teisel ajastul talli varjus, 

ilmutan Ma end täna inimese kaudu, isegi kui ta on patune. Vahendeid, milles ma ennast esitan, 

iseloomustab vaesus ja alandlikkus. Aga ärge imestage, kui arvestate, et sel ajal elasin ma koos vaestega ja 

ilmutasin oma alandlikkust isegi oma riietuses. 

11 Oma armastuses inimeste vastu, kes ei oska Mind otsida, eksinud inimeste vastu ja kõigi nende 

vastu, kes vajavad Mind ─ oma jumalikus ülesandes teid armastada, olen otsinud teed, kuidas läheneda 

teile, et te saaksite Mind näha, kuulda ja tunda. 

12 Täna annan ma teile oma sõna nende majade tagasihoidliku katuse all, mis on vaste neile 

kohtadele, kus ma teid kunagi kogunesin: jõe kaldal, mägedes või kõrbes. 

13 Aga kui sündmused korduvad ─ kas te peate Mind veel kord risti lööma ja Maarja südame valusalt 

läbi torkima seitsme torketeraga? 

14 Kui Jeesus suri ristil, ümbritses Teda hetkeks pimedus ja lõpmatu hüljatuse tunne. Samal tunnil 

tundis Maarja ema südames mõõtmatut hüljatust. Selle põhjuseks oli see, et Poeg tundis end sel hetkel 

inimeste poolt valesti mõistetuna. 

15 Tulge Minu juurde, inimkond, Mina olen Tee, Tõde ja Elu, Ma olen Armastuse Meister, kes 

muudab inimese hinge. Teie, haige ja väsinud inimkond, ma võtan teid vastu ja õnnistan teid, ja teid 

õnnistades leevendan ma teie valu. 

16 Tulge lapsemeelse enesekindlusega Minu juurde puhkama ja saama vajalikku õpetust. Mina olen 

see, kes tervitab teid, et teie südant rõõmustada. Ruum on täis kaebusi, valuhüüdeid ning vanu ja uusi 

kannatusi. 

17 Teie, kes te seda sõna kuulete või kordate seda homme ─ kui saate selle tähenduse, jätke kõik oma 

probleemid, nõrkused ja soovid selja taha, et pühenduda mõtisklemisele Jumaliku üle, mille ma teile toon. 

18 Ka hingel on probleeme ja te peate tegema jõupingutusi nende lahendamiseks. Kuidas? Lubades 

tarkusel tungida sinusse ─ see seeme, mis minu ja sinu pingutuste abil idaneb ja areneb, kuni sellest saab 

igavese elu puu. Siis annate te maailmale häid vilju, mida ta nii väga vajab. See on minu Töö teostumine 

teie seas. 
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19 Ma ütlesin teile: "Tõuse ja käi." Aga täna olen ma seda teie hingele lihtsate sõnadega öelnud, 

näidates talle teed, mis viib tõelisse paradiisi, igavikku. 

20 Ma tahan teid välja tuua teie kurvast letargiast, et te saaksite teada kõike, mis on hingele määratud, 

ja pealegi õpetada teid seda omama. Aastad, ajastud ja ajastud on möödunud üle selle planeedi, kuid 

inimkond jätkab tõe teadmata, eitades ikka veel Kristust. Sest inimeste jaoks on olemas ainult 

materiaalsete kehade ja vormide näiline elu, ainult neile omistavad nad tähtsust, eirates hinge võimeid ja 

neid mitte tajudes. 

21 Inimene, kes on loodud hinge ja kehaga, unustab hingeelu tähtsuse, mis peaks olema tema jaoks 

esmatähtis, ja pöörab tähelepanu ainult inimlikule osale, otsib materiaalses selle õnne, selle naudinguid, 

selle rahuldusi ja kirgi, ja kui ma räägin talle hingest, lõpetab ta sellega, et need õpetused on vaid üks 

paljudest. See on põhjus, miks ta jääb oma teel apaatiliseks. 

22 See inimene seevastu, kes ihkab vaimustuda, puhastab oma südame ja meele, peseb end 

meeleparanduse veega, loobub ambitsioonikatest materiaalsetest eesmärkidest ja tunneb, et tema elu 

sammud on valgustatud Jumala valgusest. See inimene teab, et need, kes saavutasid oma hinges suuruse, 

muutsid end oma kannatuste laastris, mille tulemusena said neist inimkonna juhid maa peal ja hiljem 

valgustatud olendid vaimse ruumi, inimeste kaitsjad, innustajad ja kaitsjad. Need hinged on ühendatud 

inimkonnaga armastuse kaudu, ja nii säravad nad nähtavast kaugemal taevas, armsas vaimses elus, ja 

valgustavad seda inimkonda oma valgusega, ilma seda kunagi hülgamata. 

23 On vaja, et te ärkaksite üles, et teie hing mõistaks oma igatsust avalduda oma materiaalse keha 

kaudu. Teadke, et oma teoste kaudu saate väljendada oma hinge arenguastet. Alustage sellest, et olete 

teiste nõrkuste suhtes salliv. Pidage meeles, et kui te olete juba läbinud karmid teed ja parandanud oma 

vead, siis on ka teisi, kes ei ole neid veel läbinud, ja seepärast peate olema mõistev oma naabrite suhtes ja 

aitama neil end kukkumistest üles tõsta ning andma neile oma kogemuste valgust. 

24 Tõesti, ma ütlen teile, et teie vanemad vennad ja õed, kes käisid seda teed, mida te täna käite, on 

tõusnud vaimsetesse kõrgustesse, sest nad elasid oma ligimeste armastamiseks, kui nad olid heategijad, 

arstid ja õpetajad maa peal. Seepärast ütlen ma teile: Kui te oleksite kuuletunud oma hinge impulssidele, 

oleksite paremas olukorras. Ja kui te ei kasuta seda, mida ma teile selles õpetuses pakun, siis teen ma teile 

hiljem vaimses maailmas etteheiteid oma kohusetundlikkuse puudumise pärast. Seepärast ärge jätke seda 

võimalust kasutamata, töötage armastusega ja usaldage Minu Sõna. 

25 Kes eitab armastust oma kaasinimese vastu, eitab seda Kristuse vastu. Kui sa näed, et su ligimene 

kannatab ja nutab ja vajab sind, miks sa ei teeni teda? Põhjus on selles, et te olete materialiseerinud isegi 

kõige õilsamad ja õrnemad tunded. 

26 Muutke oma olemust ja elu, dematerialiseerige see, mida olete materialiseerinud. Vaimustage oma 

tunded, mõtted ja teod. Olge üha enam ja enam teadlikud vaimse hinge missioonist, siis ei ole te selle 

muundumise kaudu enam kasutud ja muutute kasulikuks ning teie elu annab tunnistust minu tõe kohta. 

27 Kõigi jaoks saabub hetk, mil hing tunneb põletavat soovi triumfeerida keha üle, hävitada egoism, 

ilmutada Isalt saadud armastust ning pärandina saadud tarkust ja väge. Kui hing võtab inimeses oma 

tõelise koha, on ta Kristuse sarnane. Sõna "Kristus" tähendab armastust, jõudu ja tarkust, tõde ja elu. 

28 Kuid veel mõned põlvkonnad mööduvad selles maailmas, ilma et inimkond mõistaks Kristuse 

suurt tähtsust. Kristus kadus inimesena ja ilmus võidukas vaimuna ilma kehata, täielikult armastuse kujul. 

Ta on jumaliku halastuse pidev ilmutus inimkonna suhtes. 

29 Teadke, et mulle meeldib, et te olete kasulikud ja valmis teenima oma kaasinimesi. Mul on hea 

meel näha teid haigete laagris. Ma rõõmustan, kui näen teid külvamas Minu õpetuse seemet, hellitamas, 

lohutamas ja abistamas neid, kes seda vajavad. Pea meeles: Kui ma olin maailmas, jätsin oma Õpetuse, 

mis rajaneb selle jumaliku ülemise käsu alustel: "Armastage üksteist". Kuid sajandeid on möödas, ja ma 

ootan ikka veel, et te tunneksite seda käsku oma südames. 

30 Valmistage oma süda, meel ja hing ette, sest te kuulete minu taevast sõna. 

31 Te ei tohi langeda eksituse ohvriks, sest ma räägin teiega täiesti selgelt ja erinevate häälekandjate 

kaudu. 

32 Ma tulen ka uurima teie südameid, et mõtiskleda selle üle, mida te olete minu õpetusest aru 

saanud. Ma otsin teie usu valgust. 

33 Kuulake oma vaimu häält. Mediteerige, et te saaksite täita kõik, mida te olete oma Isale tõotanud. 
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34 Minu Seadus on siin maa peal rüvetatud, kuid ma olen alati andnud teile ülesande seda valvata ja 

kaitsta. 

35 Ärge määrake seadust, ärge magage, ärge materialiseerige oma hinge. Töö! 

36 Mõtle, et sinu hing on sama, mis see, mis teistel aegadel ei kuuletunud Isa käskudele, ja et täna on 

tal uus võimalus päästmiseks, mille su Issand annab talle armastusest. 

37 Ma tean, Iisrael, et vaatamata Minu suurele armastusele sinu vastu, tõusevad rahvahulgad üles, 

nagu Teisel ajastul, et mind kahjustada ja minu üle nalja teha. Ma tean, et teie seas on Iskariot peidus. 

Kuid Minu ilmutus inimintellekti kaudu ei ole kasutu, see ei ole asjata, et ma olen kuuenda pitseri lahti 

lasknud. 

38 Minu tulek teie keskele on olnud selleks, et teid uuendada ja parandada, pöörata teid ära rüvedusest 

ja patust ning pakkuda teile selle asemel teed rahu ja heaolu poole. 

39 Õnnistatud on see, kes puhastab ja valmistab end ette, sest ta võidab katsumustes. 

40 Sõja ja hävingu elemendid on vallandunud. Teid ähvardavad nälg ja katk oma tundmatute ja 

ravimata haigustega. Seepärast jälgige ja palvetage. Töötage oma missioonis ja kohtuprotsess läheb 

mööda. 

41 Mina olen Kristus, seesama, kes ilmutas end Jeesuses teises ajastul. Mulle on meeldinud, et ma 

teen ennast teile sellisel kujul teatavaks. 

42 Sel ajal peavad kõik maailma rahvad Mind tundma. 

43 Minu Sõna on õpetuste raamat, mille ma olen pannud teie kätte, et te seda uuriksite. Tekivad sektid 

sektide vastu, religioonid sõdivad teiste religioonidega ja õpetused õpetuste vastu. Selle hingede kaose ees 

tahan, et te oleksite eeskujuks ja kaitseksite end. 

44 Ärge muutuge ülbeks, sest te olete minu väljavalitud. Kui te olete selle vastutuse võtnud, ei tohi te 

"magada", sest siis langete taas kuristikku, mille olete maha jätnud, ja siis, kui viletsus ja valu teid teel 

kohtuvad, küsite endalt: "Kuidas on võimalik, et meie, kes me kuulusime nende hulka, kes kuulsid Meistri 

õpetusi, peame jooma sellist kibedat karikat?". 

45 Pidage meeles minu eeskujulikke tegusid ja õppige armastama vaimset rohkem kui materiaalset 

ning hoolitsege tõeliselt oma hinge heaolu eest pärast selle maise elu lõppu. Töötage nüüdsest välja elu 

täis valgust ja rahu. Sest siiani on teie keha heaolu, selle edevus ja riided olnud teile tähtsamad kui teie 

hing, kes hukkub näljast ja janust ja kelle riietus on rebenenud. 

46 Ärge eksige. Keha on hinge rõivas ja hing on see, kes peab minuni tõusma. Keha on tolm ja ta 

pöördub tagasi tolmuks koos oma maise varaga. Lubage oma hingel saavutada vaimseid aardeid, sest need 

võtab ta väga hästi kaasa igavikku. 

47 Nende jaoks, kes on rikkad maiste hüvede poolest, ma ei ole olemas, nende rikkus on neile kõik. 

Nad on Mind unustanud. Mida nad hoolivad maailma viletsusest ja valust? Mida hoolivad nad teiste 

kurbusest? Nad on sulgenud oma kõrvad südametunnistuse hääle eest, mis mõistab nende üle igal juhul 

kohut ja räägib neile igal sammul Minu võimust. 

48 Tõesti, ma ütlen teile: Sel moel vaidlustavad nad minu õigluse. 

49 Kuid kõik muutub, majutus saab otsa ja see võim, mille ma olen andnud teatud inimestele, et tuua 

inimkonnale head või halba, läheb kohtu alla. 

50 Kui paljud oleksid juba tundma õppinud minu tööd, kui te oleksite läinud välja ja kutsunud 

abivajajaid minu laua leivast sööma! 

51 Pidage meeles, et see, mida ma olen teile andnud, on teie kaasinimeste jaoks. 

52 "Armastage üksteist", õpetasin ma teid juba neil päevil. Sajandeid on möödunud, ma räägin teile 

jätkuvalt samast õpetusest, kuid te ei tunne ikka veel oma südames seda ülevat käsku. 

53 Ma küsin teilt, et te saaksite endale sisemiselt vastata: Kes suudab armastada isekat? Mõistke, et 

ma räägin teile neist, kes mõtlevad ainult iseendale, kes ei tee teenistust, ei anna leiba ega lohuta kedagi. 

Ainult mina üksi mõistan nende iseloomu puudusi ja saan seetõttu neid armastada ja mõista. 

54 Niipea, kui mõistate, et olete tulnud siia maailma, et saada kogemusi ja realiseerida armastuse ja 

halastuse jumalikku seadust oma ligimese suhtes, olete läbinud selle elu harmoonia. Te teate juba minu 

ilmutuste kaudu, et igaüks, kes ei järgi minu seadust, peab naasma sellesse maailma, kuni hing täidab talle 

usaldatud ülesande. 
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55 Te olete nagu tuhandeaastased puud, millel on hulk pragusid, mis on jäljed nende võitlusest aja ja 

tormidega, kuigi inimese hinges ei paista täielikult tema valgus. Ma armastan teid südamest, kuid 

loodusjõudude vägivald jätkab inimkonna piitsutamist, sest see on teda proovile pannud ja selle mõju on 

hävitav. See on sõda, mille materialistlik inimene vallandab, ja see toob hävingu rahvaste seas, kes 

nutavad kibedalt. Aga kes suudab neid lohutada? 

Kuula: Inimkond saab ühe äratuskõne teise järel, vallandunud elemendid tungivad planeedile ja 

hävitavad terveid maa-alasid. Siis mõistate, et te ei ole Vaimse Tööga toime tulnud, et te ei ole midagi 

teinud. Ma räägin kogu kristlikule maailmale. 

56 Inimesed nutavad teie vaimse seisundi üle, sest see on kõva nagu graniit ja külm nagu hauakivi. 

Kuidas sa neid lohutad? 

57 Kui te oleksite viljakas maa, oleks seemne juba teie sees idanenud. Aga te olete viljatu maa, mis ei 

kanna vilja. Inimkond pöörab oma pilgu teie peale. Aga kuidas te annate talle armastavat julgustust, mida 

ta vajab, kui teie südames on ainult põlgust, etteheiteid ja karmust? Kes kuuleb mureliku südamega 

inimeste kaebusi? Kes on kannatanute kilp? See pean olema mina, minu häälekandjate kaudu, kes lohutab 

neid, kes kannatavad. 

Sellegipoolest ütlen ma kristlikule maailmale: avage oma süda, et te vähemalt tajuksite inimeste 

nutmist. Tehke jõupingutusi, et võidelda sõdade ja õnnetuste mõjude vastu. Sest tegelikult on seni toimunu 

vähe võrreldes sellega, mis veel ees ootab. Inimlik valu ei ole veel saavutanud oma kõrgeimat astet, ja teie 

kui kristlased, nagu te väidate end olevat, peate tõestama, et te olete. Kui te ei püüa seda nüüd olla ─ millal 

te siis oma missiooni täitma hakkate? 

58 Ruum kajab teie kaasinimeste meeleheitlikest valuhüüetest. Kui te näeksite, mis on jõudnud siia, 

siis te kahetseksite oma kohustuste puudumist ja teeksite siis midagi oma ligimese heaks. Vaimses 

maailmas on olendeid, kes valavad pisaraid nende inimeste pärast ja paluvad nende eest, kes on oma 

isekuse tõttu pimedad, ja ka nende eest, et selle maailma kohal puhkev torm leevendataks. Nagu nemad, 

tahan ka mina näha teid muutumas tervendavaks palsamiks, hellaks, valguseks, kaastundeks. Eemaldage 

oma südamest ükskõiksus, mis teid inimkonnast eemaldab, ja arvestage, et surm läheb üle selle maailma, 

pühkides ära enamiku selle elanikest. On olemas hinge ja keha haigus. On kehasid, mis saavad 

materiaalsete ravimitega terveks, ja on kehasid, mis ei saa terveks, sest haige on hing. 

59 Jüngrid, kas te ei taha ravida nii hingehaigusi kui ka kehahaigusi? Tõesti, ma ütlen teile, te suudate 

seda teha. Aga millal te oma tegevust alustate? Millal te lõpetate oma materialismi? Millal alustate uut elu, 

mis on seotud spiritualiseerimisega? 

60 Muutuge minu õpetuse kaudu, tundke end uue inimesena, praktiseerige minu voorusi ja valgus 

ilmub teie vaimus ning Kristus ilmub teie teel. 

61 Minu sõnumid on jõud, mis elavdab maad, on nagu päike, mis annab soojust ja elu, on vesi, mis 

kastab. Ma räägin teie südame mullast, mis jääb viljatuks hoolimata minu pidevatest kuulutustest. 

62 "Inimesed, inimesed, tõuske üles, aeg on kiire ja kui te seda ei tee sel "päeval", siis te ei ärgata 

selles maapealses elus. Kas sa tahad minu sõnumist hoolimata edasi magada? Kas sa tahad, et liha surm 

ärataks sind ─ oma hinge süütava tulega meeleheites ilma aineta? 

63 Olge siirad, asetage end Vaimse Elu positsioonile, tõe ees, kus miski ei saa vabandada teie 

materialismi, kus te tõesti näete end räbaldunud, määrdunud ja rebenenud rõivastes, mida teie hing kannab 

riietusena. Tõesti, ma ütlen teile, seal, oma viletsust nähes ja nii suurt häbi tundes, tunnete te tohutut soovi 

end sügavaima meeleparanduse vees puhtaks pesta, teades, et ainult puhtana saate minna Vaimu pühale. 

Vaadake kaugemale inimlikust egoismist koos kõigi selle nõrkustega, mis on praegu teie uhkus, teie 

rahulolu, ja öelge mulle, kas te olete kaasa tundnud inimeste valu, kas naiste nutt või laste nutud kajavad 

teie südames. Ütle siis mulle: Mis sa oled olnud inimestele? Kas sa oled nende jaoks elu olnud?" 

64 Kas te ei ole pärast eneseanalüüsi oma südametunnistuse valguses ─ kas te ei ole valmis, et minu 

Jumalik Vaim ilmuks ja vabastaks teid ahelatest, mida te olete oma vigadega tekitanud? Võtke endale 

eesmärgiks saavutada spiritualiseerumine, et räbalad langeksid teie hingelt maha. Ma aitan teil end 

sisemiselt tundma õppida sellisena, nagu te olete. 

65 Aga teie, kes te loete suure huviga kirjutisi, mis levitavad Minu Sõna olemust ─ te olete sisemiselt 

liigutatud, sest te teate, et Ma armastan teid, nagu ka kõik need, kes mind praegu kuulavad. 
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66 Pikka aega on Meister teid eluteel oodanud, ja isegi kui aegade möödudes ootan ma teid jätkuvalt. 

Olge teadlikud, et keegi ei tule Isa juurde muidu kui seda teed mööda, mille Kristus on tähistanud. Nüüd 

aga tulge, kuigi te olete plekilised, räsitud ja räpased. Ma puhastan teie mõistuse ja südame, ma uuendan 

teie "rõiva" ja viin teid "mõisa", kus ma tähistan vaimset pidu. Sealt leiate tarkuse ja armastuse peeneid 

toite, sealt kuulete harmoonilist ülistuslaulu, mida kogu universum saadab Minule. 

67 Ma tahan, et te õpiksite armastama, et teie armastus, mis muutub kaastundeks, viiks teid haigete 

juurde ja paneks teid otsima neid, kes on kaotanud usu. Ma tahan, et te õnnistaksite kõike, ilma et oleks 

midagi, mida te ei saaksite õnnistada, nii et oma vaimustumise ja täiustumise kaudu saaksite järk-järgult 

läheneda kõrgema mõistmisele. 

68 Suurema osa inimkonnast on haaranud materialistlik egoism ja hing on sajandeid oodanud 

võimalust end ilmutada. Tõesti, ma ütlen teile: Kui see oleks lubatud, liiguksid Minu Sõna sisust raputatud 

kivid, et näidata teie vaimulikkuse puudumist, ja te näeksite, kuidas nad tõuseksid üles ja hüüaksid: 

"Kristusel on õigus." Aga lõpuks vallutan ma teid armastuse kaudu. Isegi kui maailm sind häbeneb, ei 

lahku ma sinu juurest. Kui nad teid halastamatult hukka mõistavad, siis ma kaitsen teid ja taastan teid teie 

kukkumises. 

69 Teie sees on materiaalne osa, mis on maast, ja vaimne osa, mis on taevast. On aeg, mil inimene 

tunneb end mateeriaks, ja aeg, mil ta tunneb end vaimseks. Kui te lahkute sellest maapealsest kehast ja 

astute üle vaimsesse olekusse, mõistate seda, mida te praegu veel ei ole mõistnud. Teie keha jääb siia, sest 

see kuulub maa juurde. Kuid teie hing lendab üles kõrgetesse piirkondadesse, kus te jätkate oma vaimse 

arengu jätkamiseks. 

70 "Õndsad on need, kes leinavad, sest nende päralt on taevariik." "Õndsad on need, kes nutavad, sest 

neid lohutatakse." Nüüd ma lisan: "Õndsad on need, kes mõistavad peidetud ja nähtamatuid pikki lauseid, 

sest neil on tarkus." 

71 Igaüks, kes armastab, saab rikkaks, sest ta tunneb, et teda armastatakse. Armastage isegi siis, kui 

teid ei armastata. Ole nagu Jeesus. Armastus on üle väikeste asjade. 

72 Ma ei pidanud tulema teie keskele kannatama. Aga ma ütlen teile, et minu armastus on seotud teie 

saatusega. Ma teadsin, et te vajate Mind ja ma tulin teie juurde. Aga ma ei ole kunagi öelnud teile: 

"Armastage mind, et mina saaksin teid armastada". 

73 Kas sa tead, et mõnda armastatakse ilma seda ära teenimata? Nii ma armastan sind. Andke mulle 

oma rist, andke mulle oma kannatused, andke mulle oma luhtunud lootused, andke mulle raske koorem, 

mida te kannate: ma tegelen kogu valuga. Tundke end vabana oma koormast, et saaksite olla õnnelikud; 

sisenege Minu armastuse pühakotta ja vaikige universumi altari ees, et teie vaim saaks vestelda Isaga 

kõige kaunimas keeles: armastuse keeles. 

Rahu olgu sinuga! 
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Juhend 229 
1 Armsad jüngrid, ma ilmun teie pühakotta, Meistri elupaika, mis on teie hinges avatud teie tõusu 

kaudu. 

2 Mõned teist on Mind palju kordi kuulnud, teised kuulevad Minu Sõna esimest korda ja on 

hämmastunud. Aga tõesti, ma ütlen teile, et nii mõned kui ka teised on seda häält kuulnud teisel ajal. 

3 Mina olen armastuse Sõna, mis toob lohutust kannatajale, kes kannatab, kes nutab, kes on patune 

ja kes on mind otsinud. Minu Sõna on elu jõgi neis südametes, kus nad kustutavad oma janu ja pesevad ära 

oma rüveduse. See on ka tee, mis viib igavesse koju, kus on rahu ja puhkus. 

4 Kuidas saab arvata, et elu võitlus ─ selle ohvrid, vastuhakkamised ja katsumused ─ lõpeb surmaga 

ilma õiglase tasu eest igavikus? Seepärast on minu seadus ja minu õpetused koos nende ilmutuste ja 

lubadustega teie südamele stiimuliks, hellituseks ja palsamiks teie päevatöö ajal. Ainult siis, kui te 

pöördute mu õpetustest eemale, tunnete te end näljasena ja nõrgana. 

5 Ma toidan teid armastusega, et te tunneksite end sellega küllastatuna ja viiksite seda täiusliku 

seemnena magavatele südametele ja neile, kes selle järele nälgivad. 

6 Rahu saab teie vahel olema, kui te üksteist armastate. Pidage meeles, et mina olen rahu Vaim. 

7 Vaimselt olete te inimesed, kes on alati valitud näitama inimkonnale teed. Nüüd olen ma tulnud 

teile ütlema: te peate olema oma kaasinimeste päästjaks. Raske on teie risti koorem, inimesed. Varem 

koosnesite te hõimudest, kuid nüüd moodustate te vaimse perekonna. Nagu võõras, koputan ma 

lakkamatult teie uksele, et julgustada teid, et te täidaksite oma saatust ja oleksite eeskujuks inimkonnale, 

keda ma armastan sama palju kui teid. 

8 Sa oled esmasündinu maa rahvaste seas ─ see, kes esimesena ärkas Vaimu valguses. Seepärast 

olete nüüd Püha Vaimu jüngrid. 

9 Ärge tundke hirmu ega kahtlust oma vastutuse ees. Sest kuigi te olete vaimselt rikkad, tunneksite 

end puudust, kui hakkaksite kahtlema. 

10 Praegusel ajal, nagu ka minevikus, on inimkonnal teie vahendamise kaudu kontakt minu 

Jumalikkusega. Teie kaudu olen teinud tee teistele nähtavaks ja homme jõuavad sellele ükshaaval kõik 

sektid ja religioossed kogukonnad. Inimesed ühinevad vaimselt, sest on ainult üks Jumal, ja te kõik ühinete 

Temas. 

11 Inimesed on erinevatel vaimsetel tasanditel. Kuid ainult mina võin teada igaühe arenguastet. 

12 Kõik on tulnud, et heastada oma süütegusid ja saada oma teenete kaudu kõrgemale. Kõigi jaoks on 

mul valgus, sest ma armastan kõiki. 

13 Täna olete oaasis. Kuid te ei tea, milliseid teid olete läbinud. 

14 Ärge jagage end uuesti. Mäletage, et ma lasin teie "rahva" välja tulla ühest mehest, ja see mees, 

kellest ma leidsin vagaduse, oli Jaakob, keda ma nimetasin "tugevaks Iisraeliks". Tema südames oli 

pühamu Minu jumalikkuse jaoks ja Ma tasusin talle, andes talle kaksteist poega, kellest saavad Issanda 

rahva sugupooled ─ selle rahva juurtega, kes on Mind järginud läbi aegade. 

15 Ma ei taha, et te jätkuvalt eksite. Mõistke, et te kannate Minu valgust nagu pitserit oma hinges. See 

on leping, mille te olete minuga sõlminud, et järgite alati minu valgust, et olete mulle ustavad. 

16 Siin on Minu laud, kus ma lasen kõigil istet võtta, eristamata sugupuud või rassi. Kõigile pakun 

sama leiba. 

17 Sel viisil äratan teid nagu Laatsarust, kui ma ütlesin talle: "Tõuse üles, ära maga enam." 

18 See on progressi tee, millel te ei tohi kunagi peatuda. Sest kui teie risti raskus teid painab, tuleb 

jumalik ristikandja teile appi ja ütleb teile: "Ärge jääge seisma." 

19 Samamoodi, nagu Ma ilmutan end teie hingele, panen Ma teie keha tundma Minu kohalolekut 

looduses, nii et mõlemad, moodustades ühe olendi, võiksid tõusta mäe tippu. 

20 Minust sa tulid välja ja minu sülle sa pead tagasi pöörduma. Mina olen algus ja lõpp, alfa ja 

oomega. 

21 Teie inimlike asjaolude tagasihoidlikkus ei ole teile tähtis, teades, et te võite saavutada hingelise 

suuruse kui hindamatu väärtusega juveeli. 
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22 Ärge sulgege oma kätt abivajaja ees ja ärge pidage teda teie halastuse vääriliseks, sest ta võib olla 

jumalakartlik. Vaadake minu lauda sel ajal: mind ümbritsevad paljud, kes varem mässasid räpasuses. Täna 

on nad minu jüngrid. 

23 Nii on Meister täna teiega rääkinud. Ma annan teile andeks ja õnnistan teid. 

24 Minu tarkuse valgus on teiega. Ma kustutan teie hinge janu oma armastuse kristallselge veega, mis 

on lohutus ja palsam. Ma olen andestus. Igaüks, kes teeb kindla otsuse parandada, kogeb minu andestuse 

magusust oma südametunnistusega lepitamise hetkel. Maailm januneb vaimsete teadmiste järele. Selle 

tõestuseks on see, et inimkond püüab uurida loodu salapära. Siiski on hing ikka veel ebatäiuslik. Seepärast 

otsib ta Jumala kohalolekut, et end koos Temaga puhastada. 

25 Ärganud hing otsib valgust ja teed, ilma et inimese osa sellest sageli teadlik oleks. Siis töötab 

hinge materiaalne olemus tema vastu, vastandub tema vaimse arengu teele. Seepärast selgitan Ma teile 

saladusi oma ilmutuste kaudu ja teen need inimesele arusaadavaks, tehes ennast eksimatult teatavaks ja 

pöördudes ise oma meelte poole. Ja ometi on inimene sageli vastu sellele, mis on selge nagu valgus. 

26 Kui palju pidi hing võitlema keha vastupanu vastu! Inimene saavutab sageli suurt arengut ja suuri 

edusamme teadustes ja inimelus, kuid samas ei näita mingit arengut hinges. Religioonid ei ärata teda 

sellest vaimsest letargiast, milles ta leiab ainult müstikat ja fanatismi. 

27 Siis keeldub mõistus tungimast vaimsesse, sest kardab paljastada saladuse, mis paljastab talle oma 

vaimse mahajäämuse põhjuse ja 

Inimene loob endale viisi, kuidas vaigistada oma südametunnistuse hüüdeid, kohandades seadust oma 

mugavustega, oma uskumustega, oma eluga. Nii tunneb ta end rahulikuna ja oma tegevuses õigustatud. Nii 

võib ta teeselda heategevust, kaastunnet ja halastust, kuigi ta on kaugel sellest, et seda tunda. Ta võib 

esineda inimese loodud suurepäraste altarite ees ja teeselda armastust ja usku, mida ta isegi ei tunne. 

28 Ma tulen kolmandal ajastul, et tuua maailma valgust. Aga teile, jüngrid, ütlen tõtt: ärge muutuge 

Minu õpetuses fanaatiliseks. Mõistke, et olen teid ette valmistanud, vabastades teie hinge vanadest 

traditsioonidest, et võimaldada tal areneda. Võtke vastutus oma kaasinimeste vigade parandamise eest. 

Keelake oma südamelt ja huultelt igasugune kriitika, et te saaksite ilma pahameeleta hinnata kõike, mis 

teie ees teie teel ette tuleb. 

29 Te avastate, et inimesed usuvad endiselt nende kohtade pühadusse, kuhu nad kogunevad oma 

riituste tähistamiseks, ja et nad peavad isegi seal olevaid esemeid pühaks ning et nende esindajad peavad 

endid kõrgemaks ja õiglaseks. 

30 Aga teile ma ütlen: Kas te olete mulle väga lähedal, sest te olete kuulnud mind elava häälega ja 

sest ma olen teid varustanud andidega? Kas te tunnete end oma kaaslastest paremana? Siiani olete lubanud 

oma mõistusel ainult nii palju valgustuda, et mõistate Minu Sõna. Kui olete sellest aru saanud, võite 

töötada oma hinge arengu nimel, teades, et kõik, mida teete hea ja ligimese heaks, on teie jaoks teenekas ja 

aitab kaasa teie hinge arengule. 

31 Minu Õpetus õpetab teid, et te saaksite igavesti avada selle valguse olendi, mis on teie sees, mis on 

loodud täiuslikkuse ja tarkusega, mis on hing, et te saaksite ükshaaval puhastada ja puhastada maiste 

kirgede poolt sellele jäetud plekid, kuni jõuate algupärase puhtuseni. 

32 Tõesti, ma ütlen teile, et enne minu lahkumist saab teie mõtetes nii palju valgust, et te näete selgelt 

seda, mida enne saite ainult raskesti aru. Siis on teie teadmised ja usk suuremad ning te olete õppinud oma 

Isa väge ilmutama, kasutades selleks vaimset tõusu palves. Te ei kahtle enam ega näita end 

rahulolematuna, nagu te mõnikord teete, kui olete mulle öelnud: "Meister, ma olen valmistanud, ma olen 

palvetanud, ma olen pannud tervendavat palsamit abivajajatele, kuid ma ei ole saanud seda, mida ma 

palusin." 

Sellele võin teile öelda: Miks te kahtlete? Kas teie usk ei peaks teid päästma? Kas ma ei ole teile 

õpetanud, et kõik, mida te palute, ei ole teile hea? Te ei tunne isegi oma kaasinimeste materiaalset olemust. 

Mida te teate nende vaimsest olemusest? Mida te teate sellest, mida see hing vajab oma arenguks, 

puhastumiseks ja täiustamiseks? 

33 Ma õpetan teid ja lihtsustan õpetusi: Armastage, olge armuline, palvetage ja paluge oma 

kaasinimeste eest ning laske siis Minul täita oma tahet, ja te olete juba oma kohustuse täitnud. Nii õpite 

kõike heaks kiitma, isegi seda, mida varem pidasite oma tervise või usu vastu olevaks. 
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34 Teie kaaslaseks ei ole mitte ainult alistumine, vaid ka arusaam, et kõik, mida te Minult saate, on 

teie heaks. Aga kui ma rahuldan teie palve, sest see on teile nii hea, siis rõõmustage ja sütitage oma usku 

veelgi enam. 

35 Mina olen vanast ajast pärit Meister, kes õpetab teid uuesti, Kristus tuli täiusliku hingena, et 

ilmutada end inimeste seas. Tema halastus oli piiritu, kui Ta sai inimeseks ja võttis inimkonna vastu 

armastusest ohvrisurma enesele. Jeesus on armu eeskuju. Võtke temast eeskuju. Ärge unustage, et igal 

olendil on täita ülesanne, mille tõttu ta peab läbima katsumuse, mille te peate vastu võtma samasuguse 

alandlikkusega, millega Jeesus võttis vastu oma kannatused. 

36 Armsad jüngrid: Mõistke juba praegu, kui te olete jõudnud ettevalmistuse aega, et minu Sõna lõpu 

oluline hetk selles vormis on lähenemas. 

37 Meister ei maga, ega ka teie ei maga, sest ma valmistan ette oma ilmutuse lõppu inimaju kaudu. 

Minu Vaim ei lahku teie juurest, vaid te tunnete Mind veelgi lähemalt oma spirituaalsuse kaudu. 

38 Kes ei valmista end ette ja laseb minu õpetusel mööda minna, ilma et ta seda mõistaks, tunneb end 

pärast minu lahkumist orvuna ja tunneb, et ma olen puudu. 

39 Head jüngrid ei ole kurvad ega kurvad, sest nad mõistavad sügavuti minu ettekirjutusi ja näevad 

siis, et nende vaimu ees avaneb horisont lõpmatuses, kust nad saavad Isalt suuri inspiratsioone, mis ei ole 

enam piiratud, nagu siis, kui neid edastab häälekandja, sest need tulevad otse Pühast Vaimust. 

40 Pärast minu jumalikkuse määratud päeva ei kuule te enam minu sõna. Kuid see jääb teie mällu, 

südamesse ja raamatutesse. 

41 Kes siis ilmub häälekandjaks ja kutsub minu kiirteele, ei tea, millise kohtuotsuse ta enda üle 

langetab. Ma juhin teie tähelepanu sellele, et te ei kuulaks valeprohveteid, valehäälte kandjaid ja 

valekristusi. Ma raputan teid ärkvele, et te saaksite vältida segaduse aegu ja vältida pimeduse hingede 

sissetungi teie keskele. Vaadake, sest kui te ei ole valmis, peate nende õpetuste eest Minu ees vastutama, 

kui te ei ole selleks valmis. 

42 Kes juba häälestub sellele, saab nautida suuri inspiratsioone, vestleb Minuga ja rõõmustab Minu 

kuulamisest Minu õpetuslike kõnede lugemise kaudu, mille Ma jätan teile pärandusena. Tema tee ei ole 

ebakindel, tema missiooni täitmine on talle kerge, ta tunneb Minu kohalolekut katsumustes. 

43 Selle järgi tean, et olete astunud sammu edasi. 

44 See juhtub siis, kui te hakkate tõestama minu õpetuse puhtust ja ülevust, sest te ei luba enda seas 

mingeid väliseid kultusi, fanatismi ega ebajumalateenistust. 

45 Oma mõtete, sõnade ja tegudega annate te tunnistust minu Vaimsest Tööst. 

46 Kuni te ei mõista minu õpetust ega ole valmistanud oma südamed ja hinged ette, ei saa ma teid 

kasutada hea sõnumi sõnumitoojatena ja te näete, et teie sammude ette ilmuvad takistused, mis seisavad 

teie teel. Aga kui jünger elab minu tööd ja tunneb seda oma hinges, siis avan ma teed ja juhatan ta 

maapealsete palverändurite juurde, kes vajavad hinge, et ta saaks neid tutvustada minu õpetusega. 

47 Rõõmustage, sest hääl, mis teid äratab, on minu armastuse sõna. Aga vaadake, et see ei oleks teine 

hääl, mis teid äratab, ja see hääl on homme maa kohtumõistmine. 

48 Inimesed peavad sinuga tegelema. Seal on õigus- ja seadusemehed, teoloogid ja teosoofid, 

teadlased. Nad tulevad erinevate kavatsustega, kuid nad otsivad teid üles ja panevad teid proovile. Ärge 

varjake oma elu ja tegusid, näidates neile ainult minu seadust. Ärge katke oma ebatäiuslikkust minu Sõna 

täiuslikkusega, mis on kirjutatud teie raamatutesse. 

49 Kui inimkonna ajaloos on halbu näiteid, siis ei tohi te neist eeskuju võtta. 

50 Varasematel aegadel ei rääkinud ma sinuga sel viisil. Esimesel ajastul valgustas seadus inimvaimu. 

Teisel ajastul valgustas Kristus inimese südant armastuse valguse kaudu. Täna valgustab Püha Vaimu 

valgus teie vaimu, et tõsta see kõigest inimlikust kõrgemale. 

51 Ühelt ja samalt Jumalalt olete saanud need kolm sõnumit, ja nende kõigi vahel on möödunud aeg, 

mis on vajalik vaimu arenguks, et ta saaks vastu võtta uue sõnumi või uue õpetuse. 

52 Nüüd saate aru, miks ma teid Püha Vaimu jüngriteks nimetasin. 

53 Kõik, mis on loodud, austab Mind, alates aatomist kuni kõige suuremate mõõtmetega tähtedeni, 

alates kõige hilisemast inimolendist kuni kõige kõrgemalt arenenud hingeni. Teie, kes te tunnete kõike, 

mis teie maailmas eksisteerib, näete, kuidas iga olend ja iga keha täidab oma ülesannet ja täidab oma 
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saatust. Selles täitumises avaldavad nad Minule austust. See on austusavaldus nende harmooniale 

tervikuga. Tõesti, ma ütlen teile, kõik loodud asjad rõõmustavad iseenda üle, isegi kalju, mis tundub teile 

tuim või surnud oma kõvaduse ja liikumatuse tõttu. Sest Jumala Vaim, mis on kõiges, mis on tema poolt 

loodud, on elu. 

54 Vaadake, kuidas kuninglik täht saadab oma valgust, mis on energia, elu ja soojus, nii kaugele kui 

tema jõud ulatub. Just selle soojuse tõttu tõuseb mere vesi, mis muutub pilvedeks, mida tuul kannab ja mis 

langeb viljakate vihmana kuivadele põldudele, mis on seejärel kaetud rohelusega, lilledega, puid täis vilju 

ja lehestikku, mille oksad on koduks lindudele, kes oma keeles saadavad oma laulu lõpmatusse. Samal 

ajal, kui kõik idaneb, kõik kasvab ja paljuneb, kõik kaunistab end pidevaks austuseks Isale, rõõmustab 

Looja oma töö üle ja laseb kõigil olenditel temast rõõmu tunda. 

55 Aga sina ─ mis sa oled keset loomist? Te olete ka olendid, kes täidavad ülesannet. Kuid te ei kuulu 

ainult materiaalsesse loodusesse, teil on ka hing, millel on südametunnistus, intuitsioon, intelligentsus, 

ilmutus, tahe, vabadus, mõistus ja tunded. Seepärast olete te kõigi selle planeedi olendite seas kõrgemad 

olendid, kelle käsutuses on kõik, mis on teie vaimse ja inimliku arengu vahendiks, teenijaks, toiduks, 

värskenduseks ja elemendiks. 

56 Kuna teie hing teeb teid oma arengus kõrgemaks, siis pidage meeles, et ka teie religioonipraktika 

peab olema kõrgemal tasemel, ja see ongi hinge oma. Ma olen seda teile igal ajal ilmutanud. 

57 Inimkond on algusest peale otsinud võimalust pakkuda Mulle vaimset kummardamist. Intuitiivne 

teadmine Minu olemasolust on viinud neid otsima Mind ja tungima kaugemale. Ja kui ma nägin inimeses 

seda rahutust, siis ilmutasin end talle. See, mida ma olen talle ilmutanud, on vaimne tee, mis viib hinge 

täiuslikkuseni. Kuid selleks, et see inimkond jõuaks vaimseks muutumiseni, mida ta veel ei ole 

saavutanud, pidin ma teid laskma läbida tõsiseid üleastumisi ja suuri raskusi, läbida tohutuid kannatuste ja 

katsumuste radu, läbida valguse ja pimeduse aegu, kuni jõudsite vaimse aja väravatesse, mis on see, milles 

te praegu elate. 

58 Austus, mida teie hing peaks Mulle näitama kõrgel ja puhtal viisil, materialiseerus teie südames, 

kui teie keha näitas seda Mulle, sõnastades meeles palve ja huuled laususid seda; kui te pakkusite Mulle 

looduse vilju, nagu oleksid need teie teosed; kui te värskendasite oma meeli tseremooniate hiilgusega, 

samas kui teie hing esitles end Minu ees alasti, näljaselt, räpaselt ja rumalalt, sest talle kuuluv ülesanne oli 

keha poolt usurpeeritud. 

59 Kolmandal ajal annab minu vaimne õpetus vaimule vabaduse oma tiivad laiali sirutada. Ja tõusta 

Isa juurde, et pakkuda Temale tõelist jumalateenistust. 

60 Kuid inimesel kui inimesel on ka austusavaldus Loojale. Ja see austusavaldus seisneb selles, et ta 

täidab oma kohustusi maa peal, järgides inimseadusi, näidates oma tegevuses üles moraalsust ja head 

otsustusvõimet ning täites isa, lapse, venna, sõbra, peremehe ja sulase kohustusi. 

61 Igaüks, kes elab sel viisil, teeb mulle au maa peal ja võimaldab oma vaimul tõusta, et mind 

ülistada. 

62 Hinge armastus ei tohi piirduda teie laste ja maiste vendade ja õdedega. Vaimne armastus peab 

olema universaalne, nii et see armastab ilma sotsiaalsete klasside või hingede arenguastmete vahet 

tegemata. 

63 Hing peab olema tugev materiaalse looduse nõrkuste suhtes, mis ahvatleb teda fanatismile ja 

ebajumalateenistusele. Ta peab vabanema eelarvamustest ja kirgedest, et ta saaks anda mõistuse sellele, 

kes seda omab, ja aktsepteerida tõde, milles ta elab. 

64 Siis olete rahu inimesed, kes järgivad oma eluga Minu ütlust "anda Jumalale, mis kuulub Jumalale, 

ja keisrile, mis kuulub keisrile", ja kes ei paku Isale, mis kuulub maailmale, ega maailmale, mis kuulub 

Jumalale, vaid kes suudavad kõiki seadusi ühtlustada, et neid õigesti täita, sest nad tunnistavad, et iga 

armastuse ja õigluse jumalik seadus on tulnud Minult. 

65 Teisel ajastul rääkis Jeesus teile kõige täiuslikumalt. Nüüd räägin teile kõige selgemalt ja 

lihtsamalt. Kuid palju sellest, mida ma teile tol ajal ilmutasin, ma ei andnud teile tol ajal, sest te ei olnud 

veel võimelised seda mõistma. 

66 Igaüks, kes on kutsutud minu õpetamise aadressile ja kes on määratud mingi ülesande täitmiseks, 

on seda teinud, sest ta on valmis neid õpetusi mõistma. Ütlen teile veel kord, et see ei ole esimene kord, 

kui teie hing külastab seda planeeti, ega ka esimene kord, kui ta on saanud jumaliku ilmutuse valguse. 
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Kuid selle minevik on praegu peidetud mateeria loori taha. Teie hing teab seda, ja kui ta kuuleb minu 

sõna, siis ärkab ta üles ja tunneb, et ta on tõesti tulnud kaugelt, pika, väga pika tee pealt, millel ta on palju 

näinud ja kogenud. 

67 Selleks, et neid õpetusi kuulda, pidite te kaua aega "rändama". Kuid teie hing ei ole kaotanud 

südant, ei ole vananenud, sest vanus, lagunemine ja surm ei mõjuta hinge, vaid pigem areng, kogemus ja 

avanemine, mis tähendab võitlust; ja katsumused annavad talle küpsust ja viivad ta lähemale Igavese Elu 

täiusele. 

68 Teil on olnud heaolu ja rõõmu, hiilguse ja naudingu eksistentsi; teised on olnud õnnetuse ja 

ebaõnne eksistentsi. Mõned on olnud lepitamiseks, teised kogemuste saamiseks, mõned mõistuse 

arendamiseks, teised tunnete arendamiseks, ja see, mis teil praegu on, on hinge tõstmiseks. 

69 Te olete kõike teadnud ja kõike valdanud. Seega, kui te näete täna, et teil ei ole rikkust, ei 

glamuurseid elutingimusi ega tiitleid, siis ärge kurtke selle üle ja pidage meeles, et selleks, et kindlalt käia 

selles ajas ja saavutada vaimne areng, pidite te kaotama kõik üleliigse ja ebavajaliku, et saavutada oma 

vaimne areng. 

70 Kuna te olete sügavalt vaimse õpetuse kandjad, ei saa te seda maailmale esitada välise kultuse 

vormis. Sest oma vastuolulisusega tekitaksite te ainult kahtlusi ja naeruvääristamist. 

71 Rahu kuningriik on lähenemas, ja kuigi te ei tea, kui kaua on selleni aega, olen alustanud oma tööd 

moraalseks ja vaimseks taastamiseks. Kui see aeg saabub, muutub see maailm, mis seni on olnud lepitus- 

ja pisarate org, arenenud hingede koduks. 

72 Olge rõõmsad, sest ma olen ikka veel teiega. Usaldage Minusse, sest te ei saa veel liiga palju 

endasse usaldada. Aga püsige, kuni saavutate selle vaimse ettevalmistuse, mida ma teilt nõuan, et te 

saaksite endasse usaldada. 

73 Varsti näete, et inimesed on vaimsetest andidest huvitatud, mõned esitavad küsimusi, teised 

arutavad neid. 

74 Ma annan sulle oma hellituse ja tervendava palsamiga. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 230 
1 Ma näen teid erinevatest kohtadest tulemas, te tulete, et end Isa katuse varjus värskendada. Te 

olete kokku kogunenud ja seepärast on Isa südames rõõm. Sest kui isegi kaks südant on lepitatud, siis 

tähistan ma pidu. 

2 Te elate läbi katsumuste aega, mille tähendust te veel ei ole mõistnud, kuigi teil on Minu Sõna 

valgus. Kuna aga aeg on aare, mida te ei tohiks raisata, tulen ma meistrina õpetama teile, kuidas seda 

kasutada, andes teile teada teie saatuse ja ülesande. 

3 Kasutage neid hetki ära, sest varsti lahkun ma teie juurest. Minu jumalik Sõna, mida ma olen teile 

nii palju aastaid inimmeele kaudu andnud, lõpeb siis igaveseks. 

4 On veel vähe aega, mille jooksul annan teile kõik oma juhised ja kirjutan kogu oma raamatu. 

5 Seepärast tulen ma kiirelt teie südame uksele, et öelda lapsele, et ta on liiga harjunud Minu 

Sõnaga, et ta peaks ärkama oma sügavast unest, et ta peaks võtma kätte haara ja labida ning kaevama ja 

harima põldu ja armastama neid nagu oma elu; et ta jagaks oma põllud ja vett oma kaaslastega; et tema 

silmad vaataksid sõbralikult, et ta sirutaks oma parema käe välja sõpruse märgiks ja et tema süda oleks 

vaba isekusest, et ta oleks tõeline tööline Issanda põllul. 

6 Ärge oodake, et inimeste südamed liigutatakse, et luua rahu maa peal. Tõuske ja töötage! Ärge 

soovige mõnede kaotust ja teiste võitu, et saada rahu ja vabadust. Võidule peaksid saama õiglus, vendlus 

ja armastus. 

7 See ei ole inimesed, kes loovad tõelise rahu maa peal. Rahu saabub siia maailma minu 

kuningriigist, kui olete saavutanud tõelise vaimse ettevalmistuse. 

8 Valgus, mis teid praegu valgustab, on kuuenda pitseri valgus, ja kui keegi väidab, et see on mõni 

teine pitser, mis on lahti, siis on ta eksinud. Kuues küünlajalg põleb nüüd kustumatu valgusena, 

valgustades elavaid ja surnuid oma ilmutustega ja äratades hingi oma uute ettekuulutustega. Kuid ärge 

arvake, et see valgus valgustab ainult seda, kes seda Sõna kuuleb. Sest tõesti, ma ütlen teile, isegi 

teadlased ja teoloogid on selle valguse all. 

9 Miks te ei püüa õppida minu õpetust, et Meister ei peaks end füüsiliselt kuuldavaks tegema, et 

selgitada, mida te peaksite tõlgendamise kaudu mõistma? 

10 Ühendage teaduse viljad hingearmastuse viljadega ja teil on hea maitse suus. 

11 Puhake, rändurid, nautige selle puu jahedat varju ja sööge selle vilju. 

12 Isa on teiega, kes on end alati teie teel tunda andnud. 

13 Ma võtan teid vastu kui kogu inimkonna esindajaid ja näen teid valmisolekut võtta vastu ja tunda 

minu vaimset kohalolekut. 

14 Te olete alati otsinud Minu jumalikkust. Kui sa tundsid, et sa ei ole Mind leidnud, tormasid sa oma 

käte loodud kujutiste juurde, et tunda Mind lähedal. Nii elab praegu suur osa inimkonnast. See otsib ja 

kummardab Mind piltides, kui Ma räägin maailmaga selle ilmutuse kõrghetkel. 

15 Ma äratan praegu inimesi unenägude kaudu ─ sümboolsed ja prohvetlikud unenäod, millele 

inimesed usu ja ettevalmistuse puudumise tõttu ei pööra tähelepanu ega anna tõlgendust, ja nii nad 

unustavad selle unenäo näo, teadmata, et see on jumalik sõnum. 

16 Kui kaugel on inimkond tõelisest teest! Maailm elab oma vaba tahte valitsemise all ning jookseb 

naudingute ja maiste kirgede järele. 

17 Hing magab, intelligentsus ei ole veel ärkanud valguse juurde, mis on tõde, ega jumalda tõelist elu. 

18 Ikka veel ei ole inimene andnud oma südametunnistusele võimalust rääkida ja kohut mõista. On 

ikka veel neid, kes arvavad, et nad on eksimatu ja eksimusest vaba, kuigi nad kannavad pimedust oma 

südames. 

19 Kuid nüüd on inimesed sellest väsinud, ja seepärast lähen ma neile, et näidata neile teed, et täita 

nende hing valgusega, et panna nad mõistma oma vigu ja kaotatud aega ning vallandada lahing valguse ja 

pimeduse vahel inimese sees. 

20 Paljudel viisidel ilmutan Ma end oma lastele, alati lõpmatu armastusega, et nende hing ei hukkuks. 

21 Kui te olete sisenenud nendesse varjatud palvekodadesse, siis ei ole see olnud teie vaba tahte 

tulemus. See oli minu halastus, mis kutsus teid siia, et anda teile vaimset toitu ja näidata teile päästmise 
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teed, mille kaudu te saate siseneda minu Kohalolekusse. Te ei peaksite tulema ei lootusetult ega ülbelt, 

vaid väärikalt ja alandlikult. 

22 Ma pakun teile igavest rahu, nii nagu ma pakkusin teile Kaanani maad esimesel ajastul. Te ei saa 

teelt kõrvale kalduda, sest see on tähistatud Minu verega. Minu veri on tõde, on armastus ja igavik. 

Vaadake, sest Minu õpetuses ilmutatud tõde on inimeste poolt võltsitud ja mõned ilmutused on varjatud. 

23 Minu ja minu apostlite eeskuju ei olnud eeskujuks kõigile, kes püüdsid mind järgida. Paljud on 

muutunud peremeesteks, selle asemel et olla teenijad. Nad täitsid oma südamed üleolekutundega ja 

ülbusega ning püüdlesid ainult rikkuse, uhkuse ja au pärast. Selle käigus unustasid nad vaeste vajadused 

ning muutusid ükskõikseks ja ükskõikseks teiste inimeste viletsuse ja kannatuste suhtes. Seetõttu lähevad 

inimesed tõde otsides ühest konfessioonist teise. Siit tuleneb nende vaimne vajadus luua uusi sektid, et 

mind vabalt otsida. 

24 Need, keda kunagi peeti pühakuteks ja pooljumalateks, on nüüd pettunud inimkonna poolt tagasi 

lükatud. 

25 Inimesed ei otsi enam usutunnistajat, et ta neid oma süütegudest vabastaks, sest nad leiavad, et see 

ei ole vääriline. Ja igavese põrgutule oht ei mõjuta ega hirmuta enam patuse südant. 

26 Seda vaimset segadust ära kasutades varitseb hunt heki taga. 

27 Iga minu jumalikkuse teenija ja iga esindaja ülesanne on luua rahu inimeste vahel. Kuid praegu 

teevad nad just vastupidist. Igaüks arvab, et ta on esimene, igaüks tahab olla kõige tugevam ja unustab, et 

ainus tugev olen mina, kes olen kõigis. 

28 Nüüd saate te endale seletada, miks ma lubasin teile, et tulen Teisel ajastul uuesti. Nüüd mõistate, 

miks ma teid uuesti õpetan. Sest ainult Minu Sõna võib eemaldada vaimu tumeda sideme, ainult Minu 

armastus suudab teid teie pattudest lunastada. 

29 Teid on kutsutud ja valitud andma eeskuju usust minu tulekusse ning usaldusest ja kuulekusest 

minu sõnale. Aga ärge oodake, kuni need, kes on tulnud viimasena, annavad teile eeskuju minu Seaduse 

heast täitmisest, sest siis on teie valu väga suur. Aga kui te näete, et nad lähevad välja, ületavad piire ja 

sisenevad teistesse rahvastesse minu Sõna sõnumitoojatena, siis mõistate oma hooletust ja tänamatust. 

30 Mõelge selle üle ja kui soovite olla usaldusväärne, alustage sellest, et annate oma kodus head 

eeskuju. Ma tahan, et te, kuigi te varem tõrjusite teineteist hõimuerinevuste tõttu, armastaksite teineteist 

täna ühe perekonnana. 

31 See on Minu selge sõna. Kui ma räägiksin teiega teises "keeles", ei oleks see õige. 

32 Ma valmistan teie südameid ette, et elada neis. Maailm valmistab end samuti ette, rahu seeme 

idaneb inimeste meeltes ja teie, kes te olete selle laiali pillanud kõikjale maa nurkadesse, rõõmustate, kui 

näete oma töö vilju. Sest te olete Meistrit järgides õpetanud elama headuses ja palvetanud kõigi eest. 

33 Kõigis rahvastes hakatakse rääkima leppimisest, vendlusest ja rahust ning see saab olema alguseks 

ühendamisele. 

34 Ma olen teid ette valmistanud ja küsinud, kas olete juba valmis alustama teed oma kaasinimeste 

juurde, et näidata neile tarkust, mille olen teile andnud Sõna inspiratsioonina, ja vastata rahuldavalt nende 

küsimustele. Ärge tundugu kellelegi võimatu selle missiooni täitmine. Mõtle, et teadmised, mis ma olen 

sulle andnud, võimaldavad sul mõista oma missiooni. 

35 Teil kõigil ei ole vaja külastada rahvaid, keda te nimetate "võõraks", et levitada minu õpetust. 

Piisab sellest, kui tõstate oma mõtted palves ja puhastate oma südamed, nii et teie hinged ilmutavad end 

kaugelt teie kaasinimestele ja tunnetavad neid, kus iganes nad ka ei ole. Ja neid äratavad valguse olendid. 

36 Te peaksite ühinema vaimse maailmaga ja moodustama sellega kaitsva müüri, mis hoiab ära uued 

sõjad ja uued kannatused. Te peaksite jätkuvalt palvetama nende eest, kes püüavad jõuga saavutada 

vaimset võimu. Te ja kogu maailm imestate, kui inimesed mõistavad, et vägivald ei ole võitnud mõistust, 

vendlust ja õiglust. 

37 Hoiduge sellest, et teete seda, mis näib olevat heategevus, kuigi teie südames on isekus. Tehke nii 

palju head kui võimalik, ilma igasuguse omakasupüüdlikkuseta. Tehke seda armastusest, mis on seadus, 

mida ma olen teile õpetanud, siis olete oma hingele teeninud teened. Esitage minu õpetus nii, nagu ma 

olen selle teile andnud. See on sama, mida ma olen õpetanud oma prohvetitele ja apostlitele muul ajal. 

38 Inimene on oma materialismis leidnud kokkuleppe muuta seda sõna, mille ma teile minevikus 

andsin. Kuid Minu Töö on täiuslik ja selle juured ei ole maistes sõnades. Valmistage end ette ja te avastate 
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alati Minu tõe. Siis te leiate, et ma olen andnud teile oma seemet igal ajal rikkalikult, et ka teie saaksite 

seda niimoodi edasi anda. 

39 Teil ei ole vaja kellelegi muljet avaldada riituste või jumalateenistuse välise vormi abil. Teie 

südame tempel muutub nähtavaks ja selles näevad teie kaasinimesed oma lampi ja altarit. 

40 Õppige juba praegu tundma Mind, nii oma töödes kui ka siis, kui te pingutate, et jätta maha 

kukkunud mustus maha. 

41 Ma olen õpetanud teid otsima tõde lihtsuses. Kui haletsusväärne on ikka veel inimmeel, kui ta 

otsib tõde oma keerulistes doktriinides, mille ta on ise välja mõelnud. Miks otsite Mind nii kaugelt, kuigi 

kannate Mind endas? Kes ei tea, et ta on loodud Isa näo järgi, varustatud selliste jumalike omadustega 

nagu vaim, intelligentsus ja tahe? 

42 Ma elasin koos inimestega teisel ajastul, jagades teie leiba ja katust. Kuid Kristuse suurus põhineb 

tema alandlikkusel. 

43 Nii õpetan ma teid, et te teaksite, kuidas eralduda materiaalsetest asjadest ligimesearmastuse nimel. 

Kuid kõigepealt peate te end puhastama, sest teie areng on seadus, ja kuna kõik areneb seaduse järgi, siis 

ei tohi teid veel ees ootavad sündmused häirida. See, mida teie silmad siis näevad, peaks teid täitma ainult 

rõõmuga, kui mõistate, et kõike reguleerib kõige täiuslikum seadus ja et see, mis täna toimub, ei oleks 

võinud varem juhtuda, sest kõik läheneb oma täiuslikkusele. 

44 Inimkonna arengu nimel ei töötata ainult maa peal. Samuti palvetatakse ja töötatakse teise maailma 

päästmise ja edasimineku nimel: see on vaimne maailm. Seepärast ütlen teile, et vaimne seeme kannab 

vilja pärast suuri võitlusi kõigi usukogukondade põues. 

Kui inimesed peaksid ütlema, et see on uus religioon, mis külvab ebakõla, siis peaksite vastama, et 

spiritism on õpetus, et see on sama, mis esimene ja ainus, mis on hinge valitsenud. Kuid see hääl peab 

tulema teie südamest, kus on teie tunnete juured. Need ilmnevad siis, kui valate pisaraid kellegi teise valu 

pärast, isegi kui nutate rõõmust oma naabri valu üle. Sest see on see, mida ma olen teile alati õpetanud. 

45 Ma räägin sinuga inimintellekti kaudu, Minu valgus ja Minu arm voolavad sellesse ja muutuvad 

sõnadeks ─ see Sõna, mis näitab ainukest teed, kuidas Minu juurde tulla: täiuslikkuse ja tunnete puhtuse 

teed. 

46 Te vajate suuri tõendeid vaimsuse kohta, et teie usk võiks ärgata uuele elule ja teie lootus saaks 

tugevamaks. Te vajate selget sõna, et tõusta sellest letargiast, milles te end leiate. Minu Jumalik Vaim pidi 

avalduma sellisel kujul, et te tunneksite, et Isa ei jäta teid kunagi maha, et Ta juhatab teid tõe maailmast. 

47 Kas te ei ole selle armastuse tõestuse ees veendunud? Minu mõtted on valgus, mis paistab alla, et 

taaselustada teie lampide kustuvat valgust. Meister ütleb teile, et universumi tõde ilmneb läbi 

spirituaalseks muutunud inimese, sest ta teab, kuidas elada harmooniliselt selles maailmas, kuhu ta tuleb, 

et õppida oma arenguks kasulikke õppetunde. See maailm ei ole igavene ega pea olema igavene. Kui see 

kodu ei täida enam eesmärki, milleks ta praegu eksisteerib, kaob ta ära. Kui teie hing ei vaja enam 

õppetunde, mida see elu siin annab, sest teises maailmas ootavad teda teised, kõrgemad õppetunnid, siis 

ütleb ta selles maapealses võitluses saadud valguse põhjal: "Millise selgusega ma nüüd mõistan, et kõik 

selle elu tõusud ja mõõnad olid vaid kogemused ja õppetunnid, mida mul oli vaja, et paremini mõista. Kui 

pikk tundus mulle see elutee, kui kaua kannatused mind painasid. Nüüd aga, kui see kõik on möödas ─ kui 

lühike ja põgus see mulle igaviku ees tundub." 

48 Inimene on kutsutud muutma oma hinge suuremaks, ta on kutsutud vaimustama oma eksistentsi 

seda enam ja enam, mida rohkem ta täiuslikkuse püüdlustes tõuseb. 

49 Teie keha on samuti määratud vaimseks muutuma. Kui see juhtub, muutuvad inimeste 

elutingimused. Nad arendavad vaimseid võimeid, mis on tänapäeva maailma elanikele veel tundmatud. 

50 Te vajate seda õpetust, mis taaselustab teie lootust, seda ammendamatu ja tõelise tarkuse allikat, 

mis kustutab teie janu. Minu valgus laskub selle pimedasse mõttemaailma, kes ütleb, et ta ei armasta 

hinge, sest ta ei tunne seda, vaid armastab materiaalset rikkust, füüsilist ilu, mis meelitab tema edevust, 

intelligentsust, mis on imetluse põhjuseks, nimesid ja tiitleid. See on see, mida ta armastab, ja see on 

armastus vääramatute vastu. 

Inimene ei ole keha ega selle rikkus. Inimene on väärtuslik ja eksisteerib ainult tänu oma hingele. 
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Ma ütlen teile veel kord, et inimene on kutsutud olema see, kes väljendab universumi, taeva ja 

maailmade tõde. Täna ei ole ta seda veel saavutanud, sest tema materialiseerumine ei võimalda tal 

avastada vaimu peeneid andeid. 

Kui see materialism kaob, saab temast nägija, kes rõõmustab, kui ta näeb Vaimse Elu imesid. Siis 

mõistab ta Sauluse muutumist Pauluseks, inimese muutumist sellisel määral, et nimevahetus on olnud 

vajalik. Koos tema endise nimega kadus ka mälestus tema kirgedest ning tema meelestatus ja tema poolt 

toime pandud kuriteod muutusid tuhaks. 

Kui hing mõistab, et ta areneb, et tal puudub kõrgendus või et see, mida ta pidi materiaalses maailmas 

õppima ja avama, saab nüüd otsa, siis on ta valmis ühinema jumalikkuse valgusega, sest hing on valgus, 

mis liigub valguse poole. 

51 Rõõmustage, inimesed, mõelge, et te olete rändlinnud selles maailmas, mis on täis pisaraid, 

viletsust ja kannatusi! Rõõmustage, sest see ei ole teie igavene kodu, teid ootavad paremad maailmad. 

Nii et kui te siit maalt lahkute, tehke seda ilma kahetsuseta, siis jäävad siia valuhinged, vaevused, 

pisarad. Te jätate hüvasti selle maailmaga ja hõljute nende juurde, kes ootavad teid taevastes kõrgustes. 

Sealt näete maad kui punkti kosmoses, mida mäletate armastusega. 

52 Ära ole kurb, sest tuleb päev, mil sa eemaldud sellest pisarate orgust, kus sa oled nii palju 

kannatanud, ja mida sa homme armastad teadmises, et oled selles saavutanud valguse, mida su hing 

igatses. 

53 Olge õnnelik, armastades oma ligimest, tervendades haigeid, lohutades vaeseid, andes uut julgust 

vaestele. Siis tulevad teie juurde taeva õnnistused. Kas te tahate end spirituaalselt muuta? Kristus aitab teil 

seda armu saada. 

54 Tõesti, ma ütlen teile, kuigi inimesed on täna rohkem mateeria kui vaim, on nad homme rohkem 

vaim kui mateeria. Inimesed on püüdnud oma vaimu täielikult materialiseerida, kuid seda täielikku 

materialiseerimist nad ei saavuta. Sest vaim on nagu hiilgav ja hiilgav ei lakka kunagi olemast, isegi kui ta 

on kukkunud mustuse alla. 

55 Inimene ei tunne täiusliku hinge õndsust, sest ta ei ole saavutanud täiuslikkuse kõrgust. Kui ta 

puhastab oma südame ja hoiab minu tõde oma hinges, et seda praktiseerida, avastab ta rahu ja õndsuse, 

mida ta varem ei tundnud. See on elu, mida sümboliseerib puu esimeses inimkonnale ilmutatud 

tähendamissõnas, mille küpsed viljad rahuldavad hinge nälga. Täiustage ennast, tõuseb üle maiste, ja te ei 

kannata enam teiste tänamatust või mõistmatust. 

56 Armastus on redel, mis viib Jumala juurde, kes armastab teid, ja Maarja, Vaimse Ema juurde, kes 

samuti armastab teid, ja teie vaimsete vendade ja õdede juurde, kes samuti armastavad teid. 

57 Jumalikust Vaimust lähtub sõnumite voog. Hoidke neist nii palju, kui teile tundub, et see on õige. 

58 Andke mulle üle oma kannatuste pimedus. Ma muudan need rahu selguseks. Andke oma nutt ja 

pisarad Mulle üle. Kui ma külastan teie südant vaikuses, tungin ma nagu päikesekiire, et seda valgustada. 

59 Ma olen andnud teile armastuse sõna, et te tunneksite seda jõudu oma südames. Siin on minu 

lohutav palsam, mis valab välja kõigile teie kannatustele ja tugevdab teie hingi. 

60 Ma ütlen teile: olge õnnistatud, kes lähenevad Minule valmis südamega. Sest siis saab Minu 

Sõnast tervendav palsam ja hellitus, mis elavdab teie usu leeki. 

61 Minu kuningriik laskub kannatava inimkonna peale ja minu sõna kõlab läbi selle ajastu 

väljavalitute, nii et need, kes mind kuulevad, saavad oma vendade lohutuseks. 

62 Igal ajal on mul olnud vahendajaid inimeste ja minu jumalikkuse vahel. See oli alandlik ja 

tagasihoidlik süda, mida ma kasutasin. Ma valmistan nüüd ette oma õpetuse uusi sõnumitoojaid, et see hea 

uudis võiks olla inimeste seas vaimse elu äratamine. 

63 Kui paljud neist, kes on võimelised täitma õilsat vaimset missiooni, magavad ikka veel laiali üle 

maailma! Nad ärkavad ja tõestavad oma vaimset arengut siis, kui nad oma tunnete kõrkusest muutuvad 

oma ligimeste jaoks kasulikeks olenditeks. Nad on tagasihoidlikud ja ei uhkusta kunagi oma üleolekuga. 

64 Edevus ─ nõrkus, mis ilmnes juba esimeses inimeses ─ võideldakse spirituaalsuse kaudu. See on 

võitlus, mis on alati toimunud vaimu ja mateeria vahel. Sest kui vaim, soovides Isa olemust, on kaldunud 

Igaviku ja Kõrgema poole, siis liha otsib ainult seda, mis teda rahuldab ja meelitab, isegi kui see on vaimu 

kahjuks. See võitlus, mis ilmneb igas inimeses, on jõud, mis tekib inimeses endas selle mõju tulemusena, 

mida maailm temale avaldab. Sest maine nõuab kõike, mis vastab tema loomusele. Kui vaim suudab seda 
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jõudu kontrollida ja õiges suunas juhtida, siis on ta oma olemuselt ühtlustanud mõlemad loomused ning 

saavutab oma edasimineku ja tõusu. Kui ta seevastu laseb end valitseda mateeria võimul, siis leiab ta end 

halva suunas võrgutatud, ta on tormi keskel roolijata paat. 

65 Teie, kes te Mind kuulete, tunnete soovi pöörduda eemale kõigest kahjulikust, et vabastada oma 

hing. Te olete keset võitlust, mistõttu ma ütlen teile: jätkake valvamist ja palvetamist, et saabuks aeg, mil 

teie hing saab üheks oma kehaga ja harmoneerub sellega. 

Täna kannatad sa ikka veel maailma tõmbe all ja tunned end liiga nõrgana, et kiusatusele vastu seista. 

Inimene tajub intuitiivselt täiuslikkuse ajastut, kuid ta ei tea, millal see saabub. 

66 Inimesed püüavad selle eesmärgi poole erinevalt. Kuid selleni jõuavad ainult need, kes võitlevad 

hinge arengu eest. Need, kes laskuvad usufanatismi, ei arene ja need, kes pühendavad oma aega 

aineõpetusele, saavutavad ainult materiaalseid tulemusi. 

67 Spiritualiseerimine on see, mis viib inimese täiuslikkuse poole. Kuid ärge ajage segi tõelise 

vaimsuse praktikat, mis on liitumine Loojaga ja lähenemine Temale armastuse, halastuse ja sisemise 

kummardamise kaudu, nende "teaduste" praktikaga, mille abil inimesed teotavad ja teevad materiaalselt 

tajutavaks teispoolsuse olendid. Siin on minu õpetus, mis eemaldab teadmatuse loori, mis varjab tõde 

inimeste eest. 

68 Minu Armastusõpetus valmistas teid sel ajal ette, et võtta teie keskel vastu minu Vaimse Maailma 

kohalolu, et see aitaks teil mõista minu Sõna ─ aeg, mis on nüüd lõppemas. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 231 
1 Minu läbitungiv pilk tungib teisse ja ma näen, et te moodustate oma südamega kimpu, et pakkuda 

seda Minu Jumalikkusele. 

2 Ma näen teie kannatusi ja leevendan neid oma isaliku helluse kaudu, et te saaksite minu sõnast 

julgustatuna katsumustes tugevaks rahvaks. 

3 Iga kord, kui te olete tulnud Minu juurde, et esitada oma nõrkusi või paluda Minult abi piinades, 

mida te läbi elate, ─ iga kord, kui teil on olnud oht kokku variseda risti raskuse all ja te olete pöördunud 

Minu poole, olen Ma teid vabastanud oma koormast ja valust ning teinud teid tugevaks hingeks. Siis ma 

ütlesin sulle: "Edasi, ära pööra oma nägu tahapoole, sest su hing oleks täis hirmu, kui ta näeks oma 

minevikku. 

4 Ma olen teid päästnud hävingust, et tuua teid päästesadamasse, kus te nüüd olete, nautides seda 

leiba. Sa oled puhanud minu rahulikul rinnal. Ma olen olnud valguskiir teie eksistentsi pimeduses, et 

aidata teil kõndida oma teed ilma komistamata. 

5 Kui suupillid või häälekandjad, kelle kaudu Ma end ilmutan, räägiksid iseendast, ei suudaks nad 

teid õpetada tõe teed. Ometi räägivad nende huuled valguse sõnu, sest Ma ilmutan end nende mõistuse 

kaudu, ja Ma olen teile öelnud, et Ma olen Tee. 

6 Te olete näinud, et paljud imestavad nende õpetuste üle ja mõtlevad, kas on tõsi, et siin räägib rabi 

─ kas on kindel, et "Sõna" on tagasi tulnud sellesse maailma, mis risti löödi Jeesuse? 

7 Te siin teate, et ma olen teile seda lubanud, te teate, et ma olen andestus ja et ma täidan oma 

jumalikku missiooni, äratades üles "surnuid", tervendades haigeid ja taastades pimedate nägemise. Te teate 

Minu tagasituleku põhjust ja viisi, kuidas Ma olen tulnud. Kuid kõik see seab maailma kahtluse alla ja 

paljud kahtlevad selles. 

8 Ma ütlesin teile, miks ma olen pöördunud haritlase, teoloogi või teadlase poole, selle asemel, et 

teha ennast nende kaudu teatavaks harimatute ja lihtsameelsete inimeste poole. Sest lihtsate inimeste 

tunnistus hämmastab maailma. 

9 Kui te uurite põhjalikult, siis veendute, et ma olen alati suhelnud inimkonnaga inimeste kaudu ja et 

nad on alati olnud alandlikud ja lihtsad. 

10 Ma olen andnud teile erinevaid eksistentsiolukordi maa peal, et te saaksite olla nende ilmingute 

tunnistajaks ja täita oma missiooni. 

11 Te peate kasutama minu õpetusi, et te saaksite tungida neisse kaugemate paikade saladustesse, 

mida Isa soovib teile avaldada. Minu salajane varakamber ei ole end teie pilgu eest varjanud, muidu ei 

saaks te kunagi igavesse ellu astuda. 

12 Õppige, mõelge sügavalt, sest mõned on segaduses mõttelt, kuidas on võimalik ─ kui teie vaim on 

minu Jumalikkuse osake ─, et ta kannatab? Ja kui vaimu valgus on Püha Vaimu valguse säde ─ kuidas 

saab ta näha end ajutiselt pimedusse varjutatuna? Mõistke, et see arengutee on piisavate teenete 

omandamine Jumala suhtes, mille abil saate oma vaimu muuta teadmatusest ja arenemata vaimust suureks 

valguse vaimuks Isa paremal käel. 

13 Tulge Minu juurde ja kuulake veel kord Minu Sõna, mis on teie hingele toitu. See Sõna, mille Ma 

olen teile selles Kolmandas Ajastikus inimintellekti kaudu edastanud, on teinud imet, mis ühendab teid, 

tõstes teid täis innukust ja usku Minu Jumalikkusse, kuna see ilmutab end täis tõde ja õpetust. Sest teie 

hing tundis end maistest õpetustest väsinud, teie jalad olid liiga väsinud, et läbida pikki vahemaid rahu, 

armastust ja tõde otsides. Teie käed olid ka liiga väsinud, et harida põldu, ilma et nad oleks toonud saaki, 

mis oleks andnud teie hingele rahuldust. 

14 Oo inimesed, minu tahtmine on olnud, et te reisiksite nendel teedel ja maitseksite neid vilju; et te 

koputaksite erinevatele ustele ja õpiksite tundma eri rasside ja sugude inimeste südameid; et te võtaksite 

raamatute sisust erinevaid filosoofiaid, doktriine ja teooriaid; et te õpiksite tundma vaeste inimeste elu maa 

peal koos kogu selle viletsuse ja valuga; et te kogeksite selle maailma valerikkust koos selle naudingute ja 

petliku hiilgusega; et te kuulaksite inimeste häält ja õpiksite tundma nende inspiratsiooni; et te võtaksite 

vastu head ja halba, mida nad teile aja jooksul toovad. Et pärast seda teekonda kohtaksite Mind kui 

viimast, kes tuleb teie südame uksele ─ viimast, kes ületab teie tee, viimast palverändurit maa peal, kes 

kõnnib teie kõrval ja küsib teilt: "Kuhu te lähete?". Kust sa tuled ja mida sa otsid?" Ja et te siis, ilma 
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uhkuse ja enesekesksuseta, valust painutatud ja kogemustest tugevaks muudetud, võitluses valgustatud ja 

teraseks saanud, tunneksite Mind kohe ära, avaksite Mulle oma südame, tunnistaksite oma viletsust ja 

tunnistaksite, et ainult Mina saan aru teie valust, teie ebaõnnestumistest ja ka teie igatsustest. 

15 See on põhjus, miks suurem osa Minu juurde tulijatest on Minu Sõna kuuldes sellest jõust 

haaratud. Nad tunnevad, et Ma näen neid südamepõhjani ja tunnevad, et Minu armastus ümbritseb neid. Ja 

kuna te ootasite Mind, siis teadsite, et pärast suuri võitlusi, pärast suuri lahinguid, pärast seda pimedat ööd, 

milles te elasite, pidi tõusma uue päeva valgus. Te teadsite, et kui te olete oma karika kibedusega 

tühjendanud, tuleb keegi, kes peab selle magusaga täitma. Sest lootus, usaldus Minu lubaduste vastu, mida 

Ma olin teile teistel aegadel andnud, ei olnud teie hinges kustunud, leek oli jäänud teie südamesse. Isegi 

need, kes on eitanud, et see olen Mina, kes ilmutab end sel ajal, ei ole seda teinud mitte oma hingega, vaid 

oma lihaliku loomusega, mis on teadmatu ja vaimsetele ilmutustele vastuvõtmatu ning ei tea Minust 

midagi. Kuid Ma tean kõike ja olen andnud neile uskmatutele, kangekaelsetele, veel ühe aja, sest Ma tean, 

et nende hing ei ole see, kes Mind eitab, ja et see peab tõusma täis valgust ja vabanema oma kehalise kesta 

ahelatest, et ta saaks Mind näha ja tunda ning hüüda, nagu Peetrus teisel korral: "Tõesti, Sina oled elava 

Jumala Poeg!". 

16 Lapsejüngritest teen ma teid jüngriteks. Sest kui te olete mind kuulnud, annan ma teile tarkuse 

raamatu, et te sellega õpetaksite oma kaasinimesi ja viiksite rõõmusõnumit oma rahva elanikele ja pärast 

seda teistele rahvastele. Kui te minult õpite, siis olete õrnad ja alandlikud. Te ei piirdu pelgalt Minu Sõna 

väljamõtlemisega ega kõnekate sõnadega, et rahvahulgale muljet avaldada, vaid teie inspiratsioonid ja 

arusaamad, teie selged ja sügavad sõnad saavad kinnitust tegudega, mis on teie mõistmise viljad. Ma ei 

taha, et need teosed lähtuksid ainult teie mõistusest, vaid et teie südametunnistus dikteeriks neid teie 

südamele, kuhu on külvatud armastuse seeme. 

17 Siis on teil kindlasti võimalik inimesi ümber pöörata. Sest kui nad on väsinud mõttetutest sõnadest, 

haiged ja väsinud erinevate õpetuste ja maailmavaadete perverssusest, siis igatsevad nad õpetust, mis 

räägib neile tõelisest armastusest, halastusest ja rahust, mis toob valgust pimedusse ja valab tervendavat 

palsamit sinna, kus on valu ─ mis muudab neid, kes on oma olemuselt vaimselt või moraalselt 

degenererunud. Siis saab minu õpetus kindlasti võitu ja nende arv, kes mind järgivad ja kannavad edasi 

rahu, ühtsuse ja hea tahte lippu, kasvab. 

18 Ma tahan, et te kasutaksite seda aega kohusetundlikult, et hing õpetaks ja stimuleeriks kehakest, et 

ta painutaks seda ja lõpuks teeks selle oma tööriistaks, oma tahtlikuks teenijaks; et "liha" ei pakuks Mulle 

seda kummardust, mida hing peaks Mulle pakkuma, et ta ei asetaks end teie vaimu ja Minu vahele. Sest 

siis on puhastus kestev ja see, mida keha tunneb, mõjutab hinge, sest see ei ole veel võimeline saama 

ülekaalu valu ja nõrkuse üle. Vaimustage end fanatismi langemata, ja te saate kogeda, kui palju rahu te 

kogete, kui palju julgustust te oma südamele annate ja kui tugevaks te muutute valu, vanaduse ja haiguse 

väljakutsetega silmitsi seistes. 

19 See on minu õpetus. Kes teie seast ei suuda seda mõista? See on selge nagu päevavalgus, ja te kõik 

näete seda valgust. Ma annan teile selle õpetuse, et te saaksite selle kustumatult oma hinge sisse jätta. Sest 

homme annab see teile jõudu, kui katsumused teid ähvardavad. 

20 Siin maa peal on alati olnud võitlus inimeste vahel, sõda, tüli, lahkhelid, ebakõla. Alates kõige 

varasematest aegadest on mõnede ideed alati tõusnud teiste ideede vastu. Ja nii näete, et vooruse vastu on 

tõusnud pahe, õigluse vastu ebaõiglus, hinge hääle vastu "liha" hääl, üksteise teadmiste vastu teine. Ja neil, 

kes on juba varasest ajast alates minu vaimset õpetust teatavaks teinud, on olnud teadlased vastasteks. Ma 

näen neid lahinguid meeste vahel ka praegusel kolmandal ajastul. Kuid on saabunud päev, mil ma räägin 

viimase sõna. 

21 Kogu tarkus, teadmised või teadus on pärit Minult. Ma valmistasin selle planeedi ette, et see oleks 

koduks kehastunud hingedele, ja enne kui ma teid välja saatsin, kasvatasin seda maailma armu, armastuse 

ja tarkusega. Ma paigutasin selle sisemusse, selle pinnale, kõigele, mis on vajalik teie elu jaoks, minu laste 

säilitamiseks, rõõmustamiseks ja rahuloluks. 

Selleks, et te selle looduse kätes avastaksite kõik elu allikad ─ kõik, mis oli varjatud saladuse sisse või 

säilitatud sügavas varakambris, andsin teile kingitusi, valgustasin teid ja andsin teile teaduse ande, et selle 

võime abil ja vastavalt teie vajadustele, arengule ja katsumustele leiaksite elu ja tarkuse ammendamatu 

allika. 
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22 Te kõik olete nautinud seda teaduse kingitust. Kuid ma valisin mõned, et usaldada neile suuri 

missioone, et nad avastaksid kõik, mis on hingele hea, ja nad annaksid siis teile selle allika 

ammendamatust veest ja aitaksid teid teie elus ja maapealses õnnes. Neile väljavalitutele usaldasin ka 

intuitiivse teadmise vaimsest elust - sellest elust, mis on väljaspool teadusi, üle selle maise loomuse. 

Seepärast on inimene juba varaseimatest aegadest peale kummardanud Mind ja aimanud universaalse 

olendi, võimsa, kõikvõimas Jumala ja Looja olemasolu, kes hoiab teile ette kõrgelennulise elu, mis on 

väljaspool seda maailma ─ elu, milles säravad vaim, armastus, valgus ja mõistus, sest see kõik on osa teie 

hingest. 

Kuid kuigi teil kõigil on see intuitiivne teadmine, mis räägib teile lakkamatult nendest võimetest, on 

olnud vajalik, et Ma saadaksin teile suure autoriteediga hinged, et nad teile paljastaksid teile suurimad 

saladused; et nad teeksid hingedele murdmise ja viiksid nad Minu juurde kõige lühemaid ja kindlamaid 

teid mööda. Need on prohvetid, patriarhid ja kõigi aegade Jumala saatjad. 

23 Nii et kuigi mõned tõid endaga kaasa valguse andmise missiooni hingedele ja teised teaduse 

tutvustamise missiooni, on alati üks tõusnud teise vastu, arvestamata, et need ei ole vastandlikud 

missioonid, vaid et mõlemad täiendavad teineteist. Minu valgus on valatud kõigi inimeste peale, et te 

mõistaksite oma ülesannet ja võtaksite lugupidavalt enda kanda selle osa, mis teile kuulub. 

24 Kui te olete kuulnud Minult, et Ma noomin teadlaste tööd, et Ma kutsun teadust vastutusele, siis on 

põhjus selles, et mõned ei ole kasutanud seda eluallikat, neid ilmutusi, mis Ma olen neile andnud, 

inimkonna hüvanguks ja arenguks, vaid on pannud need kurja ja hävitava teenistusse. Aga kõigi nende 

peale, kes on täitnud oma missiooni, kes on otsinud alandlikult, ülevalt ja austusega, et avastada seda, 

mida Minu Tahe on olnud neile ilmutada, olen Ma valanud oma valgust, nad kõik on olnud Mulle 

meelepärased; ja vaata, kui palju heategevuslikke tegusid nad on teinud. 

25 Teie maapealne elu on arenenud, see ei ole enam sama, mis ta oli minevikus, ja niivõrd, kuivõrd 

teie sammud on teid pannud evolutsiooni teele, olete kogenud teaduse vilju, mis on antud kõigile, kes on 

täitnud oma missiooni. Need, kes on võltsinud Minu missiooni ja tunginud Minu varakambrisse, et 

avastada looduse saladusi ja kasutada looduse jõude ainult selleks, et kasutada neid hävitustööde ja surma 

tegemiseks ─ neid ma nuhtlen ja kutsun üles. Sest ma olen tulnud kutsuma kõiki inimesi ja loodusjõude 

korrale ja panema neid õigele teele, ja kõik tuleb taastada ja tagasi oma kohale tuua. 

26 Tuleb aeg, mil inimkond tunneb ära Jumaliku Valguse, Minu poolt lubatud tarkuse, ja mõistab 

lõpuks, et Mina olen Allikas, millest kõik olendid on välja kasvanud ─ et Minus on seeme ja vili, ja et Ma 

olen lubanud teil sellest kõigest osa saada, et te saaksite elada oma hinge ja Minu Jumalikkuse väärilist 

elu. 

27 Sel spirituaalsuse ajal, mida ma teile nüüd kuulutan, panevad inimesed oma mõistmisvõime hinge 

teenistusse ja isegi teadus kummardub selle valguse ees. Millal see päev saabub? Te valmistate praegu 

inimkonnale teed selle eesmärgi saavutamiseks. Sest töö, mida ma olen teile käskinud teha, on 

ülemaailmne missioon. 

28 Inimesed pühendavad oma teaduse, oma jõu, oma talendi ja oma südame minu jumaliku eesmärgi 

teenimisele, jätmata hooletusse oma kohustusi, oma ülesandeid maailmas. Nad pöörduvad tervislike 

naudingute poole, mis on tervendavad nende vaimule ja ainele. Nad võitlevad oma uuenemise ja vabaduse 

eest, ei lase end nakatada, ei võta midagi, mida nad ei vaja. Siis kaovad maalt korruptsioon, häbematus. 

Siis on vaim saavutanud absoluutse võimu oma kehakesta üle ja kuigi ta elab endiselt mateerias, elab ta 

vaimset elu, mis on täis armastust, vendlust ja rahu. 

29 See on aeg, mil sõjad kaovad, mil valitseb vastastikune lugupidamine ja abivalmidus, mil te 

mõistate, et te ei saa enam käsutada oma naabri elu ega ka enda oma. Siis te saate teada, et te ei ole oma 

elu, oma laste ja abikaasade ega selle maa omanik, vaid et mina olen kogu loodu omanik. Aga kuna te 

olete minu armastatud lapsed, siis olete ka kõige selle omanikud, mis kuulub mulle. Kuid kuigi ma olen 

kõige loodu Issand ja omanik, ei saa ma oma loodud olendeid tappa, kellelegi haiget teha või neile valu 

põhjustada. Miks siis need, kes ei ole elu omanikud, on haaranud seda, mis neile ei kuulu, et seda ära 

kasutada? 

30 Kui inimesed seda õpetust mõistavad, on nad oma vaimses arengus astunud sammu ülespoole ja 

see maailm on arenenud vaimude koduks. Te ei tea, kas te pärast seda aega taas sellel planeedil elate. Ma 

määran need, kes kogevad neid armu aegu, kes näevad seda maist maailma, mis mõnel teisel ajastul oli 
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pisarate, hävingu ja surma org. Need mered, mäed ja põllud, mis olid nii palju valu tunnistajateks, 

muutuvad seejärel rahupaigaks, kujutluspildiks ülestõusnud maailmadest. Ma olen teile teatanud, et kui 

lahingud lõppevad, on minu kuningriik juba teie lähedal ja siis õitseb teie vaim voorustes. Minu õpetus on 

kohal kõigis vaimudes ja ma teen ennast teatavaks meeste ja naiste kaudu. 

31 Vaimu anded avanevad. (Sisemise) sõna, tervendamise ja vaimu ja vaimu vahelise dialoogi anded 

muutuvad nende aegade inimeste seas imetlusväärseks. 

32 Teadus ei peatu oma teel; kuid teadlane tungib minu õpetustesse, uurib neid ja imestab minu 

ilmutuste üle. Ja neist inspireerituna loob ta heategevuslikke teoseid, mis ei vii edasi mitte ainult 

inimkonda, vaid ka kehastunud ja mitte-kehastunud hinge. 

33 Kui mu vaim oli rahul minevikus ja tänapäeval, kui ta vaatles mu laste teoseid, olgu need siis 

vaimseid või materiaalseid ─ ilusaid teoseid, mis on sündinud tundlikkuse või intelligentsi südamest ─, 

kui suur on mu rõõm, kui mitte ainult mõned üksikud, kelle hinged on kõrgendatud, vaid kui kogu 

inimkond on see, kes armastust avaldab. Siis ei ole enam pisaraid, kurbust ja orbust kodudes sõdade 

tagajärjel, vaid ainult usk, tervis, tugevus ja harmoonia jäävad nende inimeste ellu, kes on määratud sellele 

planeedile. 

34 Te olete esimesed põlvkonnad, kes saavad selle Kolmanda Ajastu rõõmusõnumi, ja teie peate 

olema need, kes valmistavad teed kõigile neile, kes tulevad pärast teid. Eemaldage lõhed, eemaldage kivid 

teelt, et te jätaksite päranduseks hea tahte, julguse, head põhimõtted. 

35 Mitte teie ei ole need, kes minu töö kulminatsioonini viivad. Teie seas ei ole kedagi, kes peaks 

Iisraeli rahvast ühendama. Te ei ole enam tunnistajaks minu Õpetuse rakendamisele kogu maailmas oma 

kehades. Selle töö ma teen ära. Sest kui keegi tõuseb teie seast üles, et painutada minu rahva kangekaelsust 

ja saavutada nende vaimulikuks muutumine, siis see inimene ülendab ennast või ei kannata katsumusi, mis 

tema peale tulevad. 

36 Aga mina, tugev, kes armastan ja andestan, ühendan teid. Ma saadan teile ühe katsumuse teise 

järel, et nad teid purustaksid ja ühendaksid teid ühes ja samas vaimses ideaalis.  

37 Ma ei taha, et minu rahvas valmistaks mulle uut risti, verist tellingut või tribunali. Ma tahan elada 

teie sisemises pühakojas, ma tahan asuda oma troonile oma rahva hinges, et igal hetkel edastada end neile 

ja oodata neid oma igavikulises kodus, oma universaalsel alandlikkuse troonil, oma armastava Isa 

aupaigas, kui te kõik, kes te olete oma missiooni täitmise kaudu täis teeneid, kes te olete saanud tugevaks 

võitluses ja puhastatud vooruste kaudu, tulete minu juurde, et saada oma kõrge tasu. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 232 
1 Valitud rahvas: Te kuulete minu Sõna inimese mõistuse kaudu, te olete alati valmis olema 

inimkonna ees. Kõik on teile antud minu armust. Ma olen tulnud teie juurde, sest ma armastan teid ja 

usaldan teile selle raamatu kolmanda osa, mis sisaldab käske, seadust teie ja inimkonna jaoks. 

2 Maailma ajab ringi tugev torm ja see on kaotanud oma suuna. Ta ei ole asunud otsima turvalist 

teed. Inimene on rahuldunud eluga, otsides seda, mis on vajalik tema keha säilitamiseks, ja on unustanud 

oma olemuse tuumaks oleva hinge, millele ma olen usaldanud väga kõrge ülesande. Ma olen ilmunud teie 

keskele ja leidnud teid elusana keset kaost ja Minu Sõna on teile öelnud: peatuge, pöörduge tagasi seaduse 

täitmise juurde, võtke oma rist, järgige Mind, ja rahu saab olema teie seas. 

3 Selle aja jooksul olen teid ette valmistanud, valades oma valgust voogudena teie mõtetesse. Alates 

teie esimestest sammudest olete olnud vankumatu, ja see usk, see armastus Minu Töö vastu innustab teid 

rääkima oma kaasinimestele Minu nimel. Paljud kuulevad teid ja tulevad Minu juurde armastuse järele 

näljasena ja janunedes. Teised tulevad igatsedes leevendust oma kannatustest. Teised tulevad kiirustades, 

ajendatuna ainult oma uudishimust. Aga ma luban teile, et kõik saavad. Kõigile annan tõendi, sest mulle 

meeldib anda lapsele märku, et olen tema palvet kuulnud. 

4 Pärast minu lahkumist jätkate südamete ettevalmistamist, juhatate neid eemale teadmatusest, 

valearusaamadest ja fanatismist. Aga kuidas te tahate olla oma kaasinimeste õpetajad? Kuidas te saavutate 

alandlikkuse, õigluse ja õigluse? Palvetades ja täites minu seadust. Ärge tunduge õigete inimestena, sest te 

ei ole veel õiged. Näidake end kui Minu jüngrid, püüdes iga päev end täiustada. Kui ma näen, et te täidate 

oma ülesannet ennastsalgavalt, toon teie juurde hulga teie kaasinimesi, kes on minu poolt määratud saama 

teadmisi minu lõplikest ilmutustest. 

5 Ma valin inimeste loodud sektide hulgast, mis on elupuu katkenud oksad, need, kes soovivad 

spirituaalsust ─ need, kes otsivad Mind ebatäiuslikul viisil, kuid kes armastavad Mind ─ need, kes 

hääldavad Minu nime pühendunult ja esitavad Mulle armastuse, alandlikkuse ja tänulikkuse teod. Ma tulen 

kui hea kalamees, kes ihkab südameid, ja kuigi täna on nende arv, kes Mind järgivad, väike, siis homme 

mitmekordistub nende arv. Juba läheneb tund, mil tõendid veenavad maailma, et ma olen tulnud jätma 

teile oma armastuse pärandit, ja teie kui nende ilmutuste tunnistajad räägite neist õigesti. 

6 Ärge tehke mingit vahet oma kaasinimeste vahel. Vaimses ideaalis ühinevad kõik inimrassid ja -

klassid. 

7 Pange oma kaasinimeste vajadused Minu südamesse. Mida rohkem nad on patused, seda rohkem 

vajavad nad armastust ja halastust. Nüüd läheneb aeg, mil minu õpetus levib ja "töötajad" lähevad 

erinevatesse piirkondadesse. Nad asuvad Minu tahte kohaselt kohtadesse, kus Minu Sõna valab avatud 

südametesse, mille Ma olen valmistanud viljakaks maaks, mis on valmis vastu võtma jumalikku seemet 

oma põues. Seal on teie tegevuskoht. Ma annan teile vastutuse mitmete inimeste eest, kelle eest ma 

hoolitsen teie eest, niipea kui näen teid tugevana ja valmis. 

8 Hea Sõnum jõuab iga õpetuse või sekti inimesteni. Kõik saavad teada Minu tulekust kolmandal 

ajastul Püha Vaimuna. Tuleb aeg, mil need ilmutused saavad täielikult teatavaks ja teid hakatakse selle 

eest võitlema. Aga ärge muretsege, Minu valgus ei kustu. Just siis paistab minu sõna selle aja suurimas 

hiilguses. 

9 Ma valmistan teid ette nagu hoolsad põllutöölised. "Sõna on teie huultel rohkesti. Sageli räägite 

teile tundmatutest õpetustest. Need on uued inspiratsioonid, mis tulevad Minu Vaimult teie vastuvõtlikku 

südamesse. Teie teod peavad alati olema kooskõlas teie sõnadega. Kõik teie teod peavad olema siirad, et 

teid usutaks. Ma vaatan teie töid ja hindan neid. 

10 Tuletage meelde Iisraeli rahva puhtaid tavasid esimestest aegadest ja naaske nende juurde. Selle 

tervis ja tugevus tulenes nende kuulekusest ja austusest minu seaduse vastu. Sellest rahvast tulid 

eeskujulikud mehed, patriarhid ja prohvetid. Seal on Aabraham, Iisak ja Jaakob, kes on teie rassi 

suguvõsa. Neid pandi proovile nii vaimselt kui ka füüsiliselt, kuid jõud ei jätnud neid. Oli vaja, et need, 

kes pidid Iisraeli rahvale elu andma, oleksid kõigile nende järeltulijatele eeskujuks jõus ja armastuses. Te 

tunnete siin oma jõudu ja tõhusust suurte katsumuste tunnis. 

11 Ma valmistan praegu ette neid hingi, kes jätkavad inimeste inspireerimist pärast minu lahkumist. 

Nad valvavad minu Töö põhiliste õpetuste üle ning te peate neid kuulama ja austama. 
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12 Täitke oma ülesanne praegusel perioodil ja seejärel jätkavad teie tööd tulevased põlvkonnad. Ma 

saadan alati maa peale kõrgeid olendeid, kes valvavad Seaduse ja Minu Õpetuse olemuse üle. 

13 Olge nõus oma katsetega. Sellele, kes ei ole saanud seda, mida ta Minult palub ja usub, et see on 

tema hüvanguks, ütlen: Ma tean sinu saatust; kuid see, mida sa Minult küsid, ei too sulle õnne, vaid toob 

sulle ainult kannatusi. Mõelge oma heastamisele. Maal ei saa te nautida täiuslikku rahu. Ainult kohustuse 

täitmine annab teile täna meelerahu. Aga homme, kui sa oled vaimses elus, ütled sa Mulle: "Isa, Sa 

teadsid, kuidas mind juhatada nii, nagu minu hingele on hea. Sest kui Sa oleksid andnud mulle seda, mida 

ma Sinult palusin, oleksin ma eksinud või viivitanud oma tulekuga Sinu juurde." 

14 Ma olen andnud teile praegu oma Sõna valguse, et te saaksite töötada maailma rahu nimel ja et teie 

hing saaks astuda veel ühe sammu täiuslikkuse teel. Ma olen pannud teid mõistma andeid, mida teie hing 

omab, et ta saaks ületada kõik takistused ja vasturääkivused, mis tema teel seisavad. Ma olen andnud teile 

mõista, et see kibestumise aeg, mida te läbi elate, on lepituse aeg, mille te peate tühjendama nagu karikas, 

andudes ja uskudes. 

15 Seega olen ma tulnud lõpmatusest, et vabastada teid ahelatest, mis teid kinni hoiavad. 

16 Selles Kolmandas Ajastikus olen ühendanud kõik need, kes minevikus said missiooni teha 

inimkonnale teatavaks Minu tõde, et nad saaksid Minu õnnistusi.  

17  Selleks olen andnud teile uusi ilmutusi. 

18 Tehke minu õpetused enda omaks, et saaksite neid praktiseerida. Aga kui te lahkute neist 

kogunemiskohtadest, mis on rändajate jaoks nagu puud, mille varjus te olete kuulnud laulu trillerdamist, 

siis ärge minge kahjulike naudingute järele, selle asemel et otsida mõtisklust, et mediteerida. Sest vaimne 

essents, mille te olete Meistrilt saanud, väljub siis teie südamest. 

19 Kired röövivad nagu keeristormid teie hingelt armu, millega ma teid riietan, ja kui te sellest 

vabanete, lasete nõrkusel ja haigusel oma olemusesse tungida. 

20 Suunake oma hinge palve lõpmatusse, et saaksite luua inimkonna ümber rahu atmosfääri. Kui te 

näete oma kaasinimesi minu õigluse koorma all, siis tehke teeneid ja nende piinad lühenevad. Palvetage 

maailma eest, kui kuulete loodusjõudude häält. Ärge otsige varjupaika ainult endale. Kui te hoolite oma 

kaasinimeste eest hädas ja unustate end, siis ma kaitsen teid. Kaitske inimesi oma palve ja halastusega. 

21 Uskuge palve jõusse. Aga te peate teadma, et kõigepealt tuleb seda tunda, et jõuda Minuni. 

22 Kui teil oleks juba tugev ja tõeline usk, siis te teeksite imesid. Kiirustage, sest saabub tund, mil te 

peate alustama selle töö levitamist maailma teedel. Siis ei pea te kartma inimeste õigust ega ka laimamist 

muretsema. 

23 Te olete teel edasi liikunud. Pöörake pilk tagasi ja vaadake oma minevikku. Alles jäid materialism, 

ülbus, madalad kired, ebajumalateenistus, teadmatus, patt. 

24 Kuid jääge siiski teele, et saavutada veelgi suuremat vaimset arengut. Siis kogete oma südames 

tõotatud maa rahu. 

25 See on päev, mil valitud rahva vaim saab inspiratsiooni ja nende meeled valgustatakse, et mõista 

õpetusi, mis on säilitatud Suures Eluraamatus ja mida Ma pidin neile esitama vastavalt Minu möödunud 

aegadel antud sõnale. 

26 Ja teie, et tulla Minu juurde, olete lahkunud maailmast, olete end puhastanud, ja kui olete valmis, 

siis palusite, et võtta vastu minu Universaalne Kiirgus. See on üle ujutanud teie hinge ja selle mõjul on teie 

anded ärganud ning teie olemuse kõige õrnemad nöörid on seatud vibratsioonile. 

Te olete näinud, kuidas teie südame sügavustest on tõusnud palju tundeid, mis olid teile seni 

tundmatud ja mis panid teid vaatama sellele elule teistmoodi. Ja kui te siis suutsite armastust ja halastust 

tõhusalt rakendada, tundsite end piisavalt tugevana, et teha suuri tegusid ja mõista suurt hulka oma 

kaasinimesi. Sa tahad suurendada oma hoolivust abivajajate suhtes ja saata oma mõtetega valguse 

sõnumeid neile, kes on sinust kaugel. Te saate seda kõike teha, sest ma olen avanud teie hinge ees laia 

valdkonna, kus te saate töötada. 

27 Teie vaimsetel andidel ei ole piire, need ei ammendu, isegi kui te arvate, et olete kogu oma rikkuse 

edasi andnud. Mida rohkem te teistele annate, seda rohkem suureneb teie pärand. Teie missioon on alati 

olnud töötada rahu nimel ja seista maailma eest. 

28 Ma olen teid proovile pannud, et te saaksite usaldada ennast, et te teaksite, milleks te võimelised 

olete. Kui paljudel juhtudel, kui te olete olnud otsustusvõimetu, kui teil on puudunud usk või kui te ei ole 
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usaldanud oma hingetugevust, olen saatnud teile vajaliku tõendi ja selle kaudu olete saanud vastuse. Ühe 

katsumuse järel olen ma teid lahti lasknud. Kuid ma olen teid eelnevalt ette valmistanud, sest ma ei ole 

kunagi tahtnud kedagi üllatada. 

29 Ma suunan teie samme, ümbritsen teid rahu atmosfääriga, milles te saate õppida ja süveneda minu 

õpetusse. Aga siis, kui te olete valmis, lähete edasi inimeste juurde, kes sel ajal tõusevad. Täna ei paista 

teie teosed veel. Kuid minu rahvas peab muutuma tugevaks vooruses, peab võitlema materialismi vastu, et 

aidata inimkonnal leida kindel tee, mis viib nad Minu juurde. 

30 Te olete juba nautinud Minu Vaimu rahu, kui olete minuga liitudes hõljunud. Kuid püsiv rahu ei 

ole veel teie sees. Te olete tee alguses ja ainult teie teened annavad teile ütlemata suurt rõõmu, et saate 

Minule lähemale tulla. Ma mitmekordistan teie vilju ja lühendan teed, nii et te jõuate varsti minuni. 

31 Te olite ühed esimesed, kes selle jumaliku sõnumi said, ja ma tahan, et te teaksite, kuidas seda 

teistele edasi anda. See inimkond, kes täna kahtleb ja umbusaldab, usub. Ma olen andnud sellele piisavalt 

tõendeid selle aja jooksul, ja nad kõik räägivad sellest Minust. Ta jääb lühikeseks ajaks kurdiks. Pärast 

seda kuuleb ta Minu üleskutset, teda köidab Minu õpetus, ta tahab teada saada, mis ootab hinge pärast seda 

elu, ja ta leiab vastuse raamatust, mille Ma kõigile jätan: "Elu Raamatust". Kõik saavad lõpuks valguse, 

sest see on jumalik pärand. See on pärand, mis on teie pärand ja mida ei keelata kellelegi. Ma õpetan kõiki 

─ nii neid, kes oskavad Minu juhiseid õigesti järgida ja tõlgendada, kui ka neid, kes Mind ei järgi. 

32 Kui te olete uurinud oma töid ja valanud pisaraid, kui nägite, kui vähe vilja te olete saavutanud, 

siis teie hing kurvastab, kui ta sai aru, kui kaugel te ikka veel olete eesmärgist, mille ma teile olen 

määranud, ja te mäletate seda teile antud ettekannet, milles teile öeldi: "Kui "Iisrael" ei tee tööd oma liidu 

nimel, siis tuleb uus sõda ja veelkord valab naine pisaraid ja mees oma verd ning kodudes on lein, häda ja 

nälg ning hing kannatab." 

33 Seepärast ma ütlen teile, et te ei tohi üksteist halvustada, et te ei tohi teha lahkhelisid. Minu 

õpetuse eesmärk on ühendada kõik hinged, lähendada neid üksteisele, et te saaksite üheks ja kõik 

tunneksid Mind oma Isana. 

34 Jätke nüüd oma murekoormad selja taha, tulge Minu juurde ilma kahtluste ja hirmudeta, usaldage 

täielikult ja laske Minu Tahtel teie sees toimuda. Ma tean, mis teie sees toimub, ja annan teile vajalikku 

jõudu. 

35 Mina olen kõige loodu algupära ja eesmärk. Minu tahte kaudu tulite te sellesse maailma ja minu 

tahte kaudu lahkute te sellest jälle. 

36 Ma tulen armastava Isana, et anda teile oma andestust, sest te olete veel nõrgad. 

37 See elu on teile usaldatud kui võimalus teie hingele teenete omandamiseks. Seepärast peaksid kõik 

teie mõtted ja inimlikud teod olema minu armastuse ja õigluse seaduse piires. Kuid inimesed on kõrvale 

kaldunud teelt, mida minu seadus neile näitab, ja nii on olnud vaja nende juurde tagasi pöörduda, et neile 

meelde tuletada. Just selle kavatsusega olen ma teiega praegu ühendust võtnud. Põhjus, miks te tulete 

minu sõna kuulama, on see, et süveneda minu õpetusse ja valmistuda vaimseks eluks. Ärge tulge 

uudishimust, kohusetundest või seetõttu, et arvate, et täidate oma ülesannet. Tulge sooviga leida igas uues 

õppetunnis uus ilmutus, uus õpetus. Kasutage minu kohalolekut ja te olete paremini valmis oma missiooni 

täitmiseks. 

38 Olenemata sellest, kas te olete olnud füüsiliselt terved, kas teil on olnud rahuldust ja mugavusi või 

olete kannatanud haigusi, õnnetusi ja vaesust ─ kõik see jääb siia maa peale, kus inimelu lõpeb ja algab 

hingeelu. Te olete pingutanud hinge tõstmise nimel ning pidanud kannatama ja oma keha vallutama. 

Seepärast ütlen ma teile: Kuulake hästi, tõlgendage veel paremini ja uurige ennast, et te saaksite tõde 

avastada. 

39 Aga kui te kohtute nendega, kes väidavad, et te järgite uut õpetust, siis peaksite neile ütlema, et te 

olete ainult loobunud kiriklikest riitustest, mis kuuluvad väliskultuse juurde, ja et te olete pöördunud 

eemale usufanatismist. 

40 Minu tööd tunnustatakse kogu maailmas. Sest nii nagu ma teistel aegadel saatsin prohvetid, et nad 

kuulutaksid Minu tulekut, nii saadan ma ka sel ajal oma uued prohvetid, et nad teeksid teatavaks Minu 

õpetuse ja kuulutaksid kuningriiki, mis on lähenemas kõigile hea tahtega inimestele. 

41 Iga ilmutus on tehtud vastavalt inimkonna vaimsele võimekusele ja ajale, milles ta on elanud. Täna 

tulin ma sellisel viisil, homme räägin ma teiega kõrgemal tasemel. 
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See ralli lõpeb varsti, see lõpeb 1950. aasta lõpus. Siis hakkavad minu jüngrid õpetajateks, kes ei tunne 

end üksi. Sest nende vaimu valguses, selles osas minu Jumalikkusest, mis on olemas igas teie sees, pean 

ma rääkima, andestama, armastama ja õpetama. 

42 Niipalju kui see südametunnistus lubab, on teie hing vaba. Sest see ei vaja isegi kogunemiskohti, et 

Minu õpetust edasi anda. Te räägite igal pool, kus selleks võimalus avaneb, ja teie elu on pühamu, kus te 

pakute Mulle jumalateenistust oma tööde puhtusega. 

43 Kuigi praegu tundub teile võimatu luua rahu inimkonnas, ütlen teile, et rahu saabub, ja enamgi 

veel: inimene hakkab elama spirituaalselt. 

44 Enne selle aja saabumist tabab maailma palju õnnetusi. Kuid need kannatused on inimkonna 

hüvanguks, nii maise kui ka vaimse elu heaks. See on nagu "nii kaugele ja mitte kaugemale" inimeste 

kurjade tegude, isekuse ja naudingute otsimise ohjeldamatule kulgemisele. Nii tekib tasakaal. Sest kurjuse 

jõud ei suuda enam võita hea jõude. See puhastamine on nagu karistus, ilma et see oleks karistus, sest see 

puudutab alati kõige tundlikumaid ja armastatumaid. Kuid tegelikult on see vahend nende vaimude 

päästmiseks, kes on teelt kõrvale kaldunud või selle kaotanud. Need, kes hindavad maapealseid asju, ei 

suuda valus midagi kasulikku avastada; aga need, kes arvavad, et neil on vaim, mis elab igavesti, saavad 

samast valust valgust, püsivust ja uuenemist. 

45 Kui te mõtlete vaimselt ─ kuidas saate te uskuda, et valu on inimkonna jaoks paha, kui see tuleb 

Jumalalt, kes on kogu armastus? 

46 Aeg möödub ja tuleb aeg, mil need suured katsumused hakkavad ilmnema ja isegi viimane 

rahujääk põgeneb maailmast, mis ei tule tagasi enne, kui inimkond on leidnud minu Seaduse tee ja kuulab 

seda sisemist häält, mis talle lakkamatult ütleb: Jumal elab! Jumal on sinus! Tunne Teda, tunne Teda, lepi 

Temaga! 

47 Siis muutub teie eluviis. Egoism kaob ja igaüks on teistele kasulik. Minu õiglus inspireerib inimesi 

looma uusi seadusi ja valitsema rahvaid armastusega. 

48 Viige minu sõnum varsti inimkonnale, et nad saaksid kasutada minu õpetusi ja hoiatusi. Inimene 

mõistab, et see sõna oli tõepoolest ettekuulutus ja et see nägi kõike ette. 

49 Kui see rahutu meri on oma lained tasandanud ja tuuled on vaibunud, kui rahvaste nuhtlused ei ole 

enam piitsutanud ja katkud on likvideeritud, siis algab inimkonna jaoks rahu. 

50 Te peate palvetama ja paluma selle maailma eest, kes peab elama läbi kõige suuremaid katsumusi 

ja jooma kõige kibedamat karikat. 

51 Kui paljud teist, kes arvavad, et teil on täna usk, värisevad nende õnnetuslike sündmuste 

nägemisel! Kui paljud teist, kes arvavad end julgeks, varjavad oma argust! Ma valmistan teid ette, et te 

oleksite teadlikud oma tegutsemisviisidest, kui see tund saabub, ja te saaksite täita missiooni, mille olen 

teile usaldanud. 

52 Iga saladus on teile sel ajal selgitatud, isegi Minu Jumalikkuse Kolmainsuse ilmutuse saladus, 

mida ma mõne sõnaga kordan: 

53 Isal, Jumalal ei ole kuju, tal ei ole piire, ei algust ega lõppu ─ õpetus, mida te ei suuda mõista. 

Seepärast ütle: Jumal on kogu valguse looja, universumit ülal hoidev jõud, elu, mis pulseerib kõigis 

olendeis. 

54 Ja poeg? Poeg on "Sõna", Ta on Jumala vägi, mis on piiratud täiuslikus inimeses: Jeesuses. Et Isa 

armastus elaks Temas. 

55 Kuna Jumalik Vaim oli Jeesuses, siis oli Ta inimene ja Jumal ─ inimene oma materiaalse loomuse 

ja Jumal oma vaimse loomuse tõttu. Inimesena olid tal inimolendile omased omadused: Ta tundis ja 

kannatas nagu inimene. Kuid teadmine oma missioonist ja vaimne tugevus panid Teda füüsilistest 

vajadustest ja kiusatustest üle saama. Kõik, mis ei olnud kooskõlas Tema missiooniga, lükkas Ta tagasi. 

Seega sai Jumal selle õiglase ja puhta inimese kaudu ilmutada end inimesena. 

56 Kui Jeesus lõpetas oma missiooni, pöördus ta tagasi jumalikku Vaimu juurde, kandes endas 

inimliku elu jälgi ─ katsumusi, millele ta end inimesena allutas. Sellepärast on Poja, kuna Ta on Isa 

armastus, midagi igaühe kohta, ja te tunnete, et teid mõistetakse, sest te teate, et Ta elas teie maailmas ja 

kõndis samal tolmul, millel teie kõnnite. 

57 Kuid Isa ja Meister on üks ja sama Jumal. 
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58 Ja Püha Vaim ─ võin teile öelda ─ on kõrgeim vorm, milles see Olevus ennast kõigile inimestele, 

kelle vaimus on säde Looja enda loomusest, ilmutab. 

59 Püha Vaim, Isa ja Poeg on üks ja seesama vägi, üks Tahe, mitte kolm Isikut, vaid üks Jumalik 

Olemus, kes pidi end oma lastele ilmutama eri vormides, et neid mõistetaks. 

60 Mõistke, kui palju armastust on teie Jumalas, kes, kuigi Ta on kõikvõimas, ei kõhkle end 

piiramast, et te saaksite Teda tunda ja näha, kes mitmekordistab ennast, et näidata teile, et Ta ei ole ainult 

teie Looja ja kohtunik, vaid ka teie Isa, teie Sõber, teie Vend, teie Meister. 

61 Te ütlete: "Kuidas on see kõik võimalik?" Te olete ikka veel väikesed olendid, kellega Ma piiran 

Oma selgitusi, et kohandada neid teie mõistuse võimekusele. 

62 Ma annan teile andeks ja annan teile oma õnnistuse. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 233 
1 Minu Vaimu valgus olgu teiega. 

2 Jüngrid, teie, kes te tulete võitlema iseendaga, kes te püüdlete vaimse igaviku poole ja ei ole rahul 

oma töödega ─ valmistage end ette. Sest kuigi on täiesti tõsi, et te ei ole saavutanud seda, mida teie hing 

ihaldab, ega ole näinud oma töö vilju, ütlen ma teile, et te olete saavutanud tõusu ja edu. Te leiate selle 

kinnituse selles elus, mis teid ootab, kus teil on täielik teadmine oma vaimsest arengust. Seal tunnete, et 

Meistri armastus on tõesti tunginud teie ellu ja et halastuse tunne kannatajate vastu on juurdunud teie 

hinges. See on saak, mille te toodate pärast erinevaid reinkarnatsioone, mis teil on olnud. 

3 "Vaimne org" on asustatud valguse vaimudega, kelle voorused teenivad head ja inimkonna 

arengut. 

4 Need, kes tõeliselt valmistavad end selles maailmas ette ja täidavad oma missiooni tõelise 

halastuse ja armastusega, ei oota oma töö lõpuleviimist, et kuulda võiduhüüdu. Sest need, kes seda 

igatsevad, on ikka veel palju materiaalset ja vähe vaimset. 

5 Kui ma ütlesin teile, et annaksite oma kehale selle tähtsuse ja koha, mis tal on teie saatuses, siis 

viitasin sellega sellele, kuidas seda juhtida, nii et see oleks teie täiuslikkuse vahend. Sest teie hing peab 

minuni jõudma. 

6 Vaadake, kui lihtne on minu õpetus igas mõttes. Seepärast ütlen teile, et ärge kunagi püüdke seda 

keeruliseks teha. Vaadake, kuidas ma hõlbustan teile viisi, kuidas seda ellu viia. Kuid niivõrd, kuivõrd ma 

näen, et te vaimulikult mõistate Minu juhiseid, panen teid tundma oma vastutust selle eest. Mida rohkem 

inimene Minu õpetusest teadmatuses on, seda väiksem on tema vastutus. 

7 Miks on need, kes olid minuga ja jätsid mind maha? Miks nad vahetavad Mind rahulduste vastu, 

mis kahjustavad nende hinge? Ja kui Ma jõuan nende teele ja kutsun neid, ütlevad nad lõpuks oma 

tänamatuses, et nad ei ole Mind kunagi näinud ega tundnud. Kuidas võisid nad nii ruttu arvata, et nad on 

unustanud Tema, kes samm-sammult koos nendega käib ─ Tema, kes on seisnud nende kõrval katsumuste 

tunnis ja elu keerdkäikudes ─ Tema, kes on neil hetkedel toonud piinatud südamele Minu helluse ja 

Jumaliku rahu taevase harmoonia, kes ütleb sellele: "Tule Minu juurde, puhka Minuga, järgi Mind, Mina 

olen see Taevas, mida sa otsid." Sel hetkel tundis see süda, kuidas teda haaras tunnete tõus, sest ta leidis, 

et inimene ei ole oma teel üksi, ja temast kostis armastuse palve, mis oli tänusõnad Meistrile. Kas on 

võimalik, et keegi võib unustada need tõendid minu armastusest? Kas on võimalik, et keegi, kes on need 

vastu võtnud, eitab, et on Mind tundnud? 

8 Teie, kes te Mind kuulate, küsige Minult: "Meister, kuidas ma tean, mis on hea ja mis on halb?" 

Sellele ma vastan teile: Mina olen Jumalik Õiglus, ja õiglusena ilmutan end igaühes teist südametunnistuse 

kaudu, mis on Minu Jumaliku Vaimu valgus. See on Jumala "hääl" inimeses, ja kuna inimesel on võimed, 

mis võimaldavad tal mõista seda "häält", selle "kutsungeid" ja otsuseid, ei saa keegi õigustada ennast 

sellega, et ta ei tunne hea teed, mis on armastuse ja õigluse seadus. Millised on need võimed või 

omadused, mis võimaldavad inimesel kuulda oma juhi ja kohtumõistja häält? Intuitsioon, mõistus ja 

tunded. 

9 Seepärast ei tee see, kes käitub halvasti, seda mitte sellepärast, et tal ei ole kõrvu, et kuulda seda 

häält, vaid sellepärast, et ta on need sulgenud, et mitte kuulda omaenda otsust. Mitte sellepärast, et tal ei 

ole silmi, et märgata head teed, vaid sellepärast, et ta on end tahtlikult pimestanud kõndimast teed, mille ta 

on ise oma tahtmise järgi loonud. 

10 Ma ütlen teile: miks peaksite vaikima Jumala armastavat ja harmoonilist häält, mis räägib teile teie 

südametunnistuse kaudu, kuigi see juhib teid alati turvaliselt hea tee peale? 

11 Sageli ei lase "liha", nagu paks loor, näha tõe valgust. Seepärast ütlen teile, et te kuulete seda häält 

kogu selle selguses, kui olete juba kehast vabanenud. See hetk võib olla hinge jaoks, kes on saavutanud 

oma missiooni täitumise maa peal, ülima õndsuse hetk või lõpmatu valu hetk, kui ta mõistab oma vigu ja 

näeb oma plekke, mis panevad teda soovima uut keha kui võimalust alustada teekonda uuesti. Siis ilmutab 

Isa õiglus, mille algupära on armastus, end võimuna, andes hingele uue inimkeha, et ta saaks oma saatust 

täita. 

12 Kui palju selliseid võimalusi olen Ma andnud igale teile, et te saaksite tulla Minu juurde aegade 

lõpul, sest te kuulute Minule kui lapsed. Kuid Ma ei taha, et te tuleksite Minu juurde ainult halastusest ja 
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armastusest, vaid ka oma teenete alusel, et te saaksite tõestada, et olete väärt, et omada ja näha kogu Minu 

Töö au. 

13 Tõesti, ma ütlen teile, taevas on rohkem rõõmu ühe pöördunud patuse tulekust kui sellest, kui sada 

õiget sinna siseneb. See on hea võit kurja üle, kui pimedusse langenud hing saavutab taas oma suuruse. 

14 Ma räägin teiega sel viisil, et eemaldada kõik need fantaasiarikkad uskumused, mis takistavad teie 

vaimset arenguteed. Sest minu õpetus ei ole teile selgelt esitatud selle tõlgendajate poolt. 

15 Inimesed, olge valuga silmitsi seistes tugevad. Kui te mõistate, siis olete Mulle tänulikud, et ma 

teid proovile panen. 

16 Tulge Minu juurde ja kuulake Mind, sest Ma toidan teid vaimselt Minu Sõnaga. 

17 Minu õpetus sel ajal on teinud imet, muutes teid paljusid inimesi valguse järele innukaks. 

18 Teie südame vaikuses olete kuulnud Meistrit ja koos Temaga olete puhanud pikkadest rännakutest, 

millest te oma väsimuse ja valud saagina kaasa võtate. 

19 Maailm nälgib armastuse, rahu ja tõe järele. 

20 Tooge ühtsust sinna, kus on ebakõla, valgust sinna, kus on eksimus, moraali sinna, kus elab patt, ja 

palsamit sinna, kus on valu. 

21 Siis oled sa selge peegel ─ peegel, mis on sinu vaim, milles peegelduvad minu jumalikud juhised 

ja milles inimkond näeb oma puudujääke. 

22 Suur on teie saatus inimkonna seas. Seepärast olen ma teid õpetanud, et te ei komistaks, mis 

annaks põhjust teie kaasinimestele teid hukka mõista. 

23 Tee oma kehast alandlik sulane, kes ei aseta end kunagi sinu vaimu ja Minu vaimu vahele, kes 

oskab osutada Mulle teenimist, mis talle kuulub, ja kes lubab su vaimul pakkuda Mulle kummardamist, 

mis talle kuulub. 

24 Õigesti mõistetud spirituaalsus annab teile jõudu ja tervist. 

25 Aegade algusest peale on seaduse ja Vaimu õpetuse sõnumitoojatel olnud teadlane oma vastane. 

Nende kahe vahel on puhkenud suured lahingud, ja minu jaoks on tulnud aeg rääkida teile midagi nendest 

konfliktidest. 

26 Ma lõin selle maailma selleks, et see oleks ajutine kodu kehastunud hingedele. Kuid enne, kui nad 

seda asustasid, andsin neile vaimu, mõistuse ja tahte võimed. Ma teadsin ette oma loodudolendite saatust 

ja arengut. Ma paigutasin maasse, selle sisemusse, pinnale ja atmosfääri kõik vajalikud elemendid inimese 

säilitamiseks, toitmiseks, arenguks ja ka värskendamiseks. Kuid selleks, et inimene saaks avastada looduse 

kui elu allika saladusi, lasin ma tema intelligentsusel ärgata. 

27 Nii ilmnesid inimesele selle teaduse alged, milleks te kõik olete võimelised, kuigi alati on olnud 

suurema andekusega mehi, kelle ülesanne on olnud looduse jõudude ja elementide saladuse 

väljapressimine inimkonna hüvanguks ja rõõmuks. 

28 Ma saatsin ka suured vaimud maa peale, et nad avaldaksid teile üleloomulikku elu ─ seda, mis on 

üle selle looduse, väljaspool teadust. Nende ilmutuste kaudu ennustati universaalse, tugeva, loova, 

kõikvõimas ja kõikjal viibiva olendi olemasolu, kellel on inimese jaoks ette nähtud elu pärast tema surma, 

igavene hingeline elu. 

29 Kuid kuna üks tõi vaimseid missioone ja teine teaduslikke missioone, siis on üks ja teine, 

religioonid ja teadus, alati seisnud üksteise vastu nagu vaenlased lahingus. 

30 Täna ütlen teile, et mateeria ja vaim ei ole vastandlikud jõud; nende kahe vahel valitseb 

harmoonia. Valgus on Minu vaimsed ilmutused ja valgus on ka teaduse ilmutused ja avastused. Aga kui te 

olete Minult kuulnud, et ma leian sageli viga teadlaste töös, siis sellepärast, et paljud neist on 

kuritarvitanud energiat, varem tundmatuid looduselemente ja -jõude hävitamise, vaenu, vihkamise ja 

kättemaksu, maise domineerimise ja mõõdutundetu võimupüüdluse eesmärgil. 

31 Võin teile öelda, et neile, kes on oma missiooni täitnud armastuse ja heade kavatsustega ─ neile, 

kes on lugupidavalt ja alandlikult tunginud minu salajasse varakambrisse, on andnud Mulle rõõmu 

avaldada neile suuri saladusi minu tütre, inimkonna hüvanguks. 

32 Teadus on maailma algusest peale viinud inimkonna materiaalse progressi teele, mille kaudu 

inimene on igal sammul leidnud teaduse vilju ─ mõned magusad ja mõned kibedad. 
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33 Nüüd on teie jaoks aeg mõista, et kogu valgus kuulub minu Vaimule, et kõik, mis on elu, pärineb 

minu Jumalikkusest, sest mina olen salajane varakamber, kogu loodu algne allikas ja päritolu. 

34 Need vaimse ja teadusliku lahingud kaovad inimelust niivõrd, et vaimne ühendatakse teadusega 

ühtseks valguseks, mis valgustab inimese teed lõpmatusse. 

35 Te hakkate selleks ajaks valmistuma. Sest spiritismil on ülemaailmne missioon, mida ta peab 

täitma. See on see, mis avab kõigile inimestele tõelise elu. 

36 Kujutage ette inimkonda, mis paneb oma teaduse, oma ande selle teenistusse, mis pakub Jumalale 

meelepärase jumalateenistuse ilma vaimustumise ja ebajumalateenistuseta, kus isegi naudingud on terved 

ja mille naudingud on terved kehale ja hingele ─ siis on teil uus, vaimselt kõrge maailm, moraal ja 

teaduslikkus. Te austate oma naabri elu ja ei hävita oma elu. Sest need inimesed mõistavad, et nad ei ole 

iseenda peremehed ja et kõige ainus omanik olen mina. 

37 Ettemääratud on need, kes elavad maailmas nendel armu aegadel. See, mis oli pisarate org, 

hävingu ja surma väli, muutub rahu oruks. 

38 See on soodne aeg vaimsete annete avanemiseks ja õitsenguks. Siis ei takista teadus hinge 

ülespoole liikumist, vaid Ma võimaldan tal veelgi enam tungida Minu saladustesse, kus Ma paljastan talle 

suuri saladusi inimkonna hüvanguks. 

39 Minu vaim rõõmustab, nagu alati, minu laste heade tegude üle, olgu need siis vaimulikud või 

teaduslikud või nende vastuvõtlikkuse viljad ilu suhtes. 

40 See rahvas siin valmistab teed. Kuid te ei näe seda aega oma maise keha silmadega. 

41 Ükski lunastuskõne ei tule teie poolt, isegi mitte üks, mis ühendaks seda rahvast. See on minu 

Sõna, mis ühendab ja lunastab teid. 

42 Kui minu kuulutus lõpeb 1950. aastal, leian Ma end teie pühakojast. Seal, teie südames, saab 

olema Minu jaoks armastuse troon, mille Minu rahvas Minule püstitab. Te ei taha, et Ma esitleksin end 

ristil, prügimäel või kohtus. 

43 Ärge laske ajal kustutada neid sõnu, et te saaksite neist moodustada oma Isa Tarkuse Suure 

Raamatu. 

44 Palvetage, rääkides hingega, sest teie keha hääl ei kõla taevas. 

45 Kui mõned ilmuvad vaimus, sest nad ei saanud füüsiliselt tulla, siis teised näitavad mulle ainult 

oma füüsilist keha, sest nende hing elab kaugel, olles hõivatud materiaalsete asjadega. Ometi olen ma teile 

öelnud, et tuleb valmistuda, et mind kuulda. Aga ma tahan, et minu valgus voolaks alla nagu vaimne 

manna, kus iganes mu lapsed on. 

46 Ma valmistan selleks päevaks pidu, et kõik, kes elavad maa peal, ja need suured vaimude väed, kes 

elavad sealpool, saaksid sellest pidu pidada. 

47 Ma võtan teid vastu seitsme pitseri raamatu valguses. Eelija valmistas tol ajal inimvaimu minu 

ilmumiseks ette. Sellest ajast alates olete avastanud minu töös üha uusi ilmutusi. Mõned andsid minu 

õpetusele õige tõlgenduse, teised väänasid selle tähendust, ja kui tuli aeg, mil inimesed hakkasid hargnema 

kogukondadesse või kogunemiskohtadesse, töötas igaüks nii, nagu neid olid õpetanud need, kes olid neile 

eelnenud. 

48 Kui te esimest korda minu sõna kuulsite, oli minu kuulajate arv väike. Nende hulgas oli mehi ja 

naisi, täiskasvanuid ja lapsi. See väike kogunemine kasvas ja muutus rahvaks, ja siis ilmutasin neile, et nad 

on vaimselt "Iisrael", kes on peidetud ja laiali üle kogu maailma. 

Aeg möödus ja rahvahulkade arv kasvas. Siis kutsusin nad kokku, sest olin avastanud, et nende 

südamed elavad eraldi, et nende vahel ei ole ühtsust ega harmooniat. 

49 Minu sõna ilmus hiilgavalt ja mu süda avanes nagu laegas, millest voolasid seadus ja tõotused. 

Selle ees kummardasid inimesed oma kaela ja vandusid üles tõstetud parema käega, et nad järgivad Isa, 

nad vandusid ühineda. Minu sõna sel päeval oli kustumatu, sest see jäi rahva vaimus kirja pandud, nii nagu 

selle rahva lubadust mõisteti kui uut lepingut Jumaliku Vaimuga. 

50 Sellest ajast peale olete te võidelnud oma ühtsuse eest, et südametes oleks üks valgus ja üks 

jumalakummardamise vorm. Kuid mitte kõik ei pidanud sellest lepingust kinni, mitte kõik ei teinud 

ühtsuse ja vaimulikkuse ideaali enda omaks, ja see on toonud selle rahva peale keeristormid ja orkaanid 

ning muutnud ta mõnikord nõrgaks. Täna näen, et samal ajal kui mõned võitlevad selle õpetuse puhtuse, 
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siiruse ja lihtsuse säilitamise eest, ei ole teised vaimsuse puudumise tõttu seda siirust mõistnud ja on 

seetõttu määrinud selle võõraste riituste ja erinevate religioonide mõjudega. 

51 Ma toon selle aja jüngritele õpetuse, mille sisu on sisuliselt sama, mida õpetas Mooses ─ see, mida 

Jeesus andis inimesele edasi, ja see, mida minu Vaim teile ilmutab. 

Kuid ma olen näinud, et teie seas on neid, kes on varjanud Minu tõde, et end oma kogukondade ees 

isandate ja kuningatena ülendada. Kui nad saaksid, kannaksid nad krooni peas, mantlit õlgadel ja õiges 

käes skeptrit. Kuid selle asemel alandavad nad oma vendi ja õdesid ning naudivad austusavaldusi, 

meelitusi ja kiitust. 

52 Inimesed tulevad minu kohtumispaikadesse päevast päeva. Uued rahvahulgad ja viimased jüngrid 

mitmekordistavad seda rahvast. Kui nad tulevad kogudusse, kus minu lapsed püüavad näidata minu töö 

headust ja puhtust, siis on nad täis valgust ja nad kiidavad mind. Aga kui nad jõuavad sinna, kus 

pesitsevad edevus ja kirglikkus, satuvad nad segadusse, ja nii segaduses jätkavad nad oma teed. Kuidas 

võiksid nad peatada ka nende "töötajate" kaootilist edasiliikumist, kes eelneb rahvahulkadele? Kuidas nad 

saaksid tõestada maailmale, et see ei ole sekti ega uus religioon, vaid igavene seadus, Püha Vaimu valgus, 

mis on saanud õpetuseks, et see võiks viia inimesi nende hingede täiuslikkusele? 

53 Kui te oleksite algusest peale mõistnud minu Õpetuse olemust ja selle eesmärki, ei oleks teel nii 

palju segaduses olevaid inimesi. Te arvasite, et teie kingitused on teie maiste rahulduste jaoks, ja lasite 

minu Sõna valgusel kustuda, kui see jõudis südametesse. Häälekandjad edastasid minu sõna esimesest 

kohtumispaigast viimaseni, kuni nende kurgud muutusid kähedaks, nii et vähemalt nende hääle 

helitugevus ärataks ja avaldaks muljet teie paadunud südametele. 

54 Te olete näinud, kuidas kogukonnad ei ole üksteist tunnustanud oma eriarvamuste ja ideede tõttu 

ning on jäänud sellest puutumata, tegemata midagi selle lahkarvamuse kõrvaldamiseks. Mõnikord tahate 

end üles võtta ja oma kogukondi vastutusele võtta ning neid juhendama hakata. Aga mida sa saad neile 

õpetada, kui sa ei tea midagi? 

55 Ma tean, et need, kes on kannatanud ja võidelnud, et näidata Minu õpetust kogu selle puhtuses, 

nutavad neil hetkedel, kui nad kuulevad neid sõnu. Nad paluvad Minult andestust ja jõudu, et püsida 

rikkumises, ja Ma annan kõigile andestust, jõudu ja valgust. 

Ma õnnistan tagasihoidlikke. Aga neile, kes seda ei ole, ütlen: olge alandlikud, ärge unustage, et ma 

võrdlesin teid oma tähendamissõna kadunud pojaga, kes ─ kui ta oli oma pärandi kaugel oma isakojast ära 

raisanud ja nägi oma käed tühjad ning oma keha kurnatud ja paljastatuna ─ naasis koju, igatsedes oma isa 

käte järele. Ta võttis ta vastu ja pidas pidu, sest oli õnnelik, et ta jälle koos oli. Siis muutus see poeg oma 

isa suhtes alandlikuks, kuulekaks ja armastavaks. Sest valu tema üleastumiste pärast oli toonud valguse 

tema südamesse. 

Aga teie, kellele ma ütlesin, et ma võtsin teid sel ajal vastu nagu kadunud poja, kas te arvate, et on 

õige, et pärast seda, kui ma teie saabumisel pidu tegin, teid minu laua taha istutasin ja teid armuandidega 

üle kinkisin, olete te täis edevust ja hõivate minu maja? 

56 Minu sõna on suutnud teie südameid liigutada ja mõned võtavad sellest otsuse oma tegusid 

parandada ja teised otsustavad neid parandada. Selle peale ütleb Meister teile: "Puhastumise aeg on kätte 

jõudnud. Pöörduge tagasi oma kogukondadesse ja arendage oma andeid, millega ma olen teid kõiki 

kinkinud. Minu soov on, et nii paljud puudused ja rüvetamised lõppeksid, kui te ei taha, et te jääksite minu 

sõnast ilma enne minu jumalikkuse poolt määratud aega. 

57 Uurige minu sõnu, mõtisklege nende üle ja seejärel asuge te teele kindla kavatsusega parandada 

oma vigu, parandada puudusi ja puhastada jumalateenistuse vorme. Palvetage ja jälgige, veel on aega 

hävitada halb seeme, külvata head ja lõigata selle vilja. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 234 
1 Te olete jätnud maailma lühikeseks ajaks maha, et olla minuga koos. Te olete elanud läbi 

katsumuse katsumuse järel, saades valgust oma hinge. Sest minu armastus on olnud teiega rasketel 

tundidel ja tuletanud teile meelde minu lohutus- ja julgustussõnu. 

2 Spiritistlik õpetus on uus lepituskapp, milles inimkond leiab praegusel ajal valgust ja lohutust. 

3 Kui te näete, et nendest kogunemissaalidest ei piisa rahvahulkade mahutamiseks, siis ma kutsun 

teid orgu, põldudele, mägedesse ja avaldan seal oma Vaimu teie seas. 

4 Üldiselt ei ole inimkond praegu minu sõna kuulnud. Nende vaimne inertsus on sügav ja seetõttu ei 

leia nad rahu. 

5 Püha Vaim on olnud teie õpetaja. Seepärast pean teid vastutavaks rahu eest. 

6 See jumalik õpetus nõuab põhjalikku uurimist, et te saaksite avastada kogu selles sisalduvat tõde. 

See on täht, mis valgustab teed hinge päästmiseks. 

7 Kolmas ajastu üllatas maailma vaenude, pattude ja fanatismi kuristikku. Ta ei olnud valmis tundma 

uue ajastu saabumist, uue koidiku ilmumist. Ta peab oma ahelad veel mõnda aega taluma, kuni uuenemine 

ja meeleparandus need murrab, ja siis moraalselt ja vaimselt tõusma. 

8 Ärge arvake, et ma olen ainult teiega. Kogu maailmas on religioosseid kogukondi, kus inimesed 

leiavad oma hingele varjupaiga, ja iga inimese sees on koht, kuhu Ma lähen, et teha end temas teatavaks: 

vaim. 

9 Minu armastus koputab igale uksele rahulubadusega. Alates võimsast inimesest, sellest, kes on 

muutunud oma maise hiilguse tõttu asjatuks, ja sellest, kes on saavutanud tarkuse, kuni paraja või kõige 

tundmatuma inimeseni ─ nad kõik saavad oma Issanda külaskäigu. 

10 Ma olen tulnud sel ajal üles äratama rahvast, kelle meloodilist häält kuuldakse kogu maa peal. Ma 

olen talle usaldanud peotäie nisu, et ta saaks selle kasvatajaks. Enne seda olen ma selle oma laua äärde 

istuma pannud ja viinamahla andnud talle juua, et ta tugevdaks end ja kannataks oma rändamist. Oma 

tarkade nõuannetega olen õpetanud teda tundma valesid teid, et ta saaks neist eralduda. Ma olen näidanud 

talle tõelist pühapaika, et ta saaks sinna siseneda ja tunda Minu kohalolekut kõikjal. Ma vabastasin selle, 

sest ma ei tahtnud, et selle jalad või käed tunneksid praegu ahelate raskust. 

Aga kui ma olen andnud talle suuri võimeid ja ülesandeid, siis mitte selleks, et ta saaks ekslikult ja 

asjatult arvata end kuningaks, jumalaks või kohtunikuks. Ma annan tema vaimule ainult nii palju, et ta 

riietaks end alandlikkusega ja pühendaks oma elu ülesandele olla kasulik oma kaasinimestele ja teenida 

inimkonda. 

11 Ma tahan, et kui ta tuleb Minu Jumalikkuse juurde, siis ainult selleks, et pakkuda Mulle oma 

külvatud vilja, mitte selleks, et paluda Minult andestust oma üleastumiste eest. Teie olete spiritistlikud 

inimesed, keda ma valmistan ette. Täna, kuigi te saate Minu õpetusi, teete ikka veel vigu, sest te olete osa 

sellest kurvast inimkonnast, mis lohistab end üle maa, sest ta ei tea, kuidas areneda ülespoole. 

12 Ma olen seadnud teie ette karjase, Eelija, kes viib teid päästetorni, mille ringist te ei kavatse üle 

hüpata. 

13 Minu Töö, mis lasub osaliselt teie peal, koormab teid nagu kohustuste, loobumiste ja ohvrite rist. 

Kuid teil on igal sammul ja igal kukkumisel armastust täis tugi, kes taastab teid kogu oma halastusega. 

14 Siiani on teie kõnnak olnud kohmakas, ebakindel ja kohmakas ning oma ebatäiuslikkuse tõttu olete 

kibestumust lõiganud ja pisaraid valanud. Selle põhjuseks on see, et te olete ikka veel väikesed lapsed. 

Tulevikus, kui ma saadan teid teedele, mis viivad provintsidesse, siis kõnnite te turvaliselt ja usuga mööda 

seda teed. 

15 Sel päeval ütlen ma teile: Võtke oma südames ja hinges vastu otsus järgida Mind rahu, ühtsust ja 

head tahet. Sel moel peate ootama seda, mida Igavene on määranud 1950. aastale. 

16 Mõistke, et neil hetkedel annan ma teile teie üleastumised andeks, et te saaksite minna oma teed 

ilma selle koormata. Aga ärge koormake veel kord oma hingele patu rasket koormat. 

17 Vaata: Kui ma annan teile oma sõna andestusest, siis saab sellest valgus pimeduses. 

18 Jüngrid: Kuigi te kõik tulete siia samamoodi, on teie saatus erinev ja ka teie ülesanne on erinev. 

Enne maa peale tulekut on hing oma eluteed ette näinud, ja see teadmine on pärast kehastumist 

muundunud kogemusteks ja intuitiivseteks teadmisteks, päästes end seega kuristustest ja kukkumistest. 
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Nendes õpetustes valan ma välja oma tarkust. Sest teie olete minu jüngrid, kes valmistate teed 

meistritele, keda ma saadan inimkonnale. See ettevalmistustee on täis ohte ja kiusatusi. Jälgi, et sa leiaksid 

aluskasvandikust hundi. Siis võtad sa armastuse mõõga, millele su vastane ei pea vastu, ning okaste ja 

okastraadidega kaetud põllud muutuvad õitsvateks orgudeks. 

19 Kuna te olete kuulnud seda valguse sõna, siis ei oleks õige, kui te homme langeksite valedele 

teedele. 

20 Harjutage armastust, näidake halastust, mis on armastuse tütar, ja te saate päästetud. Ära peida 

leiba, mille ma sulle olen usaldanud. 

21 Ärge olge ükskõiksed oma kaasinimeste valu suhtes, sest siis ei külva te usku minu õpetusse. 

Asetage end iga hinge sisse ja te mõistate, et kõik otsivad valgust, mis on tõde. "Liha" paljastab harva 

hinge võitlusi. 

22 Valmistage end ette. Sest kui te seda õppetundi omandate, hüüavad abivajajad halastuse ja õrnuse 

järele. 

23 Jüngrid, kasutage seda aega, mis on väärtuslik. Te olete saamas töölisteks Issanda põllul, mis on 

inimeste südamed. Te peate väsimatult minema provintsidesse ja kodudesse, sest magamise aeg on 

möödas. 

24 Te olete tõeliselt üllatunud ja rõõmsad, kui näete, et teie kaasinimeste südamed olid juba valmis 

teid vastu võtma. 

25 Valguse vaimud, kes laskuvad vaimsest maailmast, jälgivad ja tegutsevad inimeste teedel ─ nii 

tähtsate kui ka märkamatute. 

26 Nüüd on armu hetk neile, kes elavad maa peal, ja neile, kes enam ei ela maa peal, sest nad 

kuulevad minu häält, mida esmakordselt kuuldi sellisel kujul 1866. aastal. 

27 Esimesed, kes Mind kuulasid, kohtlesid Minu tööd nagu puud, lõigates esimesed oksad maha, et 

neid erinevatesse piirkondadesse ümber istutada. Mõned tõlgendasid minu õpetusi hästi, teised jäid 

kõrvale. 

28 Väikesed olid need rühmad, mis kogunesid vaeste koosolekuruumide varjus. Aga kui nende arv 

kasvas ja rahvahulk kasvas, kutsusin neid ühinema, et kõik tunneksid end ühe Meistri õpilastena ja 

praktiseeriksid õpetust ühtemoodi; nii et seemet ei külvataks "tööliste "* äranägemise järgi, vaid vastavalt 

Jumala tahtele. 
*viide

 
 Jeesuse tähendamissõnale "töölistest viinamäel". 

29 Uue lepingu vaimse laeka ees tõotasid paljud inimesed alistumist, kuulekust ja head tahet; kuid kui 

orkaanid ja keeristormid puhkesid võimsalt ja lõid puu oksi, muutusid mõned nõrgaks, teised aga jäid 

vankumatult kindlaks ja õpetasid uusi "tööliste" "põlde" harima. Mõned, kes olid mõistnud selle ilmutuse 

suurust, kavatsesid tungida minu saladustesse kaugemale, kui see on minu tahe, et omandada teadmisi ja 

jõudu, mis teeks nad teistest kõrgemaks; kuid väga varsti seisid nad silmitsi minu õiglusega. 

30 Teised, kes ei suutnud avastada selle töö suurust selle puhtuses, selle lihtsuses, võtsid üle riitused, 

sümbolid ja tseremooniad sektidest ja kirikutest, arvates, et need annavad minu avaldustele pidulikkust. 

31 Ma olen teid nimetanud "tugevaks rahvaks", sest te olete toitunud minu jumalikust Sõnast, mis on 

tõeline tarkuse raamat, mida ei ole kirjutatud inimkätega. Iga sõna on selles lehekülg, iga lehekülg on 

oluline. Mõistke seda, ärge rahulduge minu edastuste meeldejätmisega. Siis säilib see raamat teie südames. 

32 Kuna läheneb aeg, mil ma enam teiega ei räägi, parandan ma kõik, mida teie eelkäijad ei osanud 

parandada. Sest ma ei taha jüngrite hulka uustulnukaid, kes ei mõista Minu õpetust, ega "töölisi", kes ei 

tea, kuidas külvata. 

33 Õpetus, mida ma teile õpetan, ei ole uus. Ärge öelge, et Minu tulekuga on maa peal tekkinud uus 

religioon. Minu ilmumine selles ajastul näitab teile sama teed, mille ma olen teile aegade algusest peale 

ette määranud, ning Minu Sõna selgitab ja paljastab teile seaduse ja õpetuse saladusi, mille te varem saite. 

34 Need, keda te nimetate võõramaalasteks, on olnud teie seas, et suurendada ajutiselt teie ridu ja 

saada minu jumalikkuse õpilasteks. Pidage neid kõiki tõelisteks vendadeks. Ärge andke halba eeskuju, 

ärge võtke salaja vastu ametikohti, ärge võtke ettevaatamatult vastutust või seda, mis ei kuulu teile, sest 

siis näete, et taimed, mida te kasvatate, muutuvad viljatuks. See tekitab teie südames suurt valu. 
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35 Valmistage end ette. Sest ma olen teile juba öelnud, et teie vennad ja õed erinevatest religioossetest 

kogukondadest koputavad teie uksele, mõned kutsuvad teid üles andma aru selle kohta, mida te nende 

arvates olete nende eest varjanud, teised paluvad teil selgitada paljusid saladusi ja kolmandad otsivad 

varjupaika ja lohutust teie südames. Valmistage end ette, et saaksite abivajajaid kaitsta ja anda rahuldava 

vastuse sellele, kes teid küsitleb. 

36 Lase kõrgel ja madalal, õppinud ja õppimata leida tee sinu juurde. Aga ärge lubage pettusel minu 

töös levida või sellega seguneda, ärge lubage profaniseerimist. 

37 Minu õpetus peab muutma inimesi, veendes neid oma armastuse, õrnuse ja õigluse kaudu ning 

toob neile uuendust ja rahu. "Kuningad" laskuvad alandlikult oma "troonilt". Vennastevahelised sõjad 

annavad teed andestusele ja üksmeelele. Halvad kired ohjeldatakse ja see verejanu, mis on võrreldav 

metsloomade omaga, kes tapavad üksteist oma instinktide rahuldamiseks, annab teed inimlikele tunnetele. 

38 See rahvas siin saab olema maa hea vaim, rahu ja õnnistuse vaim. 

39 Armsad jüngrid: Minu õpetus on teiega, mis ei koosne veel materiaalsetest raamatutest. 

40 Ma üllatasin teid sel ajal, kui panin teid kuulama oma Sõna lihtsate ja lihtsate mõistmisorganite 

kaudu. Kuid see ei ole esimene kord, kui ma kasutan lihtsaid või asjatundmatuid inimesi, et hämmastada 

õppinud inimesi oma väega. 

41 Teie, kes te Mind kuulete, ei saa öelda, et sellepärast olete kõik samal tasemel. Sest hing, mis on 

sel viisil aktiivne, areneb kiiremini kui loid ja kui see, mis oma vilju nautides lõdveneb oma isekuses. 

42 Kuigi ma otsin ja valmistan teie hinge nii, et ta saaks peagi minuga otse ja vaimselt suhelda, siis ka 

inimkond pöörab oma pilgu elava ja tõelise Jumala poole ning unustab kujutised ja sarnasused. Aga ma 

ütlen teile, et te ei ole kunagi puudust tundnud Minu Seadusest kui päästmise valgusest. Sest ammu oli see 

inspireeritud Moosesele. 

Selles on kaks käsku, mida kui inimesed järgiksid, saavutaksid usu kogu minu õpetusse, täidaksid kogu 

Seaduse ja oleksid sammuks täiuslikkuse poole. Need on need, mis räägivad teile sellest, et armastate 

Jumalat kogu oma südamest ja hingest ning armastate oma ligimest nagu iseennast. 

43 Minu õigust ei rakendata inimeste seas; tõestuseks on see, et valitseb ebaõiglus. Vaadake, kuidas 

rikas mees alandab vaest, tugev mees domineerib nõrga üle, see, kes naudib elu, ei hooli sellest, kes 

kannatab. Seepärast tahtsin ma sel ajal õiglust luua, halastades vaeseid, nõrku ja kannatanuid, et nende 

südamed saaksid rõõmsaks ja nende huuled räägiksid armastuse ja andestuse sõnu neile, kelle poolt nad on 

solvatud. Nii näitan ma teile teed, kuidas saada taevariigi aardeid. 

44 Varsti saadan teid provintsidesse, küladesse, linnadesse ja rahvastesse, et levitada halastust, et see 

inimkond saaks oma plekid ära puhastada ja pääseks päästmiseni. Või tahad sa, et see maailm jääks 

igavesti lepituspaigaks? Ma tahan, et te tunneksite minu Vaimu rahu siin maa peal, ennetavat rahu sellest, 

mida te saate nautida minu rinnal. 

45 Mõistke, kui järjekindel ja väsimatu olen ma olnud sellest ajast saadik, kui ma 1866. aastal 

hakkasin teiega sellisel kujul rääkima. Sest ma tahan jätta teid valmis ja ühtseks pärast seda, kui minu 

sõnainspiratsioon on lõppenud ja minu vaimu otsese ilmumise aeg teie seas algab, see tähendab, kui taevas 

ilmub maa peal. Aga "minu sõna" ilmutab end siis jätkuvalt "pilvest" intuitsiooni, vaimse näo ja 

inspiratsioonina. 

46 Selle aja teoloogid uurivad Minu Sõna ja uusi pühakirju ning küsivad: "Kes te olete, kes te nii olete 

rääkinud?" Nii nagu vanad kirjatundjad ja variserid mässasid ja ütlesid Mulle: "Kes te olete, et te ei järgi ja 

asendate Moosese Seaduse?" Siis annan neile mõista, et need kolm ilmutust on ainus seadus, mida ma olen 

alati õpetanud ja järginud. 

47 Paljud neist, kes Mind sel ajastul hukka mõistavad, kuuluvad nende hulka, kes kahtlesid "Teisel 

ajastul". Kuid ma olen neid säilitanud ja saatnud nad taas maa peale, et nad oleksid tunnistajaks Minu 

Seaduse võidule ja avaksid nende silmad Valgusele. 

48 Jüngrid, te olete tõesti joonud minu Sõna piima ja mett. Valmistage oma südamed ette, et rääkida 

oma Isandaga. Eelija viib teid Minu juurde ja kutsub teie hinge tõusma rahu piirkondadesse. See paneb 

teid unustama maapealseid tühisusi, et te saaksite olla Minu paremal käel ja rõõmustada Minu sõna üle. 

49 Ma olen teid kutsunud erinevatest provintsidest ja rahvustest, et ühendada teid üheks rahvaks. Ma 

ühendan teid nendes tagasihoidlikes kodudes, et tuua minu õpetus teie kõrvadele. Te olete tundnud minu 
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kohalolekut ja järginud minu samme. Sest te olete selle töö ustava tunnistajaks, millest paljud saavad teada 

alles pärast 1950. aastat. Aga õnnistatud on see, kes peab minu käske, sest ta on valmis igaks ajaks. 

50 Ma annan teile oma Sõna sisuliselt teada, miks ma kolmandal ajastul tulin ja miks ma kuulutan, et 

te ei satuks kunagi eksitusse. Sest ma ütlen teile, et pärast minu lahkumist tõusevad valeprohvetid ja te ei 

tohi neid kuulata. Pärast seda aega ärge otsige Mind sellisel kujul, nagu Ma täna teiega räägin, sest siis te 

teeksite Minu silmis tõsise üleastumise pärast seda, kui Ma olin teid hoiatanud. 

51 Seejärel otsite Mind ainult vaimselt, esitate Mulle oma usu ja edusammud, mida te oma tegevuses 

saavutate, ning töötate ühinemise nimel. Sa meelitad oma kogunemistesse uusi jüngrid, sest see rahvas 

paljuneb siin ja teistes rahvastes. 

52 Tee, mida ma teile näitan, on armastuse, loobumise ja ohverdamise tee. Et jõuda Minuni, peate 

sageli ohverdama selle, mis on teile kõige kallim. Teie süda, mis on seotud maiste rahuldustega, peab neist 

ära pöörduma, et pühenduda Minu Õpetuse õppimisele ja tundmaõppimisele. 

53 Teisel ajastul kuulsid Minu Sõna paljud inimesed. Nende hulgast valisin kaksteist, kellest ma tegin 

oma jüngriteks. Neid juhendati minu sõnaga. Minu armastus töötas nende südamed kõikvõimalikel viisidel 

nagu tikker. Nad elasid minu lähedal, tajudes nende jumalike ilmingute suurust, lugedes minu 

eeskujulikest tegudest minu armastuse ja lunastuse saatust. Nad kannatasid Minu asja pärast, ja kui Ma 

lahkusin teie juurest, said neist Minu apostlid. 

Nad jätsid kõik maha, et järgida minu samme. Laimamine või valeütlused ei pannud neid taganema. 

Neis elasid ainult armastus ja pühendumus. See, mida ma olin nende hingedesse külvanud, oli kandnud 

vilja, ja enne ja pärast Minu lahkumist andsid nad Mulle oma vilja maitsta, mida ma leidsin täis magusust 

ja andumist, ja ma ütlesin neile: Kuulake mind ka edaspidi, ja hiljem teen ma teie suu kaudu teatavaks 

suured ilmutused, mis on teile endile veel tundmatud. "Sõna saab olema ammendamatu ja inspiratsioon 

viljakas, mis voolab teie edastamise kaudu mitmel viisil välja. Te kõik saate inimkonnale kingituseks ─ 

kingitus, mille annan neile tunnistuseks Minu tõe kohta. 

54 Minu jüngrid lubasid võtta Minust eeskuju kõigis oma tegudes ja teha inimkonnale seda, mida Ma 

tegin neile. Nad lõpetasid oma töö ja nende eeskuju on igavene. 

55 Samamoodi valmistan teid Kolmandas Ajastikus ette sama armastusega ja küsin teilt: kas olete 

valmis võtma vastu katsumusi, mida Ma teile saadan, kui see peaks olema Minu tahtmine, et täiustada teie 

hingi? ─ "Jah," ütlete te mulle südamest. "Me armastame Sind ja tahame Sind teenida, kuid ootame kogu 

Sinu abi." 

Ma ütlen teile: Minu julgustus ei jäta teid kunagi maha. Ma juhin teid nii, et minu valgus näitab teile 

alati teie kohustusi ja teie teod on alati minu seaduste kohaselt. 

56 Te olete tõusnud, inimesed, ja tunnete juba vaimset elu. Te tunnete lühikest aega teid ootava 

kuningriigi rahu, te olete tundnud rahulolu kohustuse täitmisest, ja te ütlete Mulle: "Meister, uuri seemet, 

mille me Sulle esitame, ja ütle meile, kas me oleme täitnud oma kohustuse või rikkunud seda." Aga ma 

ütlen teile: Olen saanud teie armastuse ja head kavatsused. Olge rahulikud, teil on suur jõud, et võita 

katsumusi ja vastumürk igale kurjusele. Kasutage kõiki oma andeid, et te näeksite, kui tugevad te olete. 

Ma kasvatan teie võimeid, panen need kasvama ja kasutan neid ära. Sest te peate kandma inimkonnale 

suurt vilja, ja siis näete end täis Minu armu ja kasu andeid. 

57 Kui olete valmis, ärge vaadake ükskõikselt neile, kes kannatavad, ärge põlgake vaeseid. 

Praktiseerige halastust, las minu valgus valgustab nende elu, las armastus, mille ma olen sinusse pannud, 

jõuab neisse ja annab neile soojust, julgustust ja lootust. 

58 Armastage vaimselt kõvema ja enesestmõistetava armastusega. Armastage Mind, nagu Ma 

armastan teid. Armastage oma kaasinimesi, sest ma olen igaühes neist. 

59 Olge alandlikud alandlike seas, olge kõigi teenijad, nii nagu mina olen teie teenija. Ma olen sageli 

saanud teie juhiseid ja kuuletunud teile, et teid õpetada. See, kes teenib, ei alanda ennast, vaid austab 

ennast. Kuid ärge nõudke oma teenuse eest tasu. Maal ei ole kedagi, kes suudaks teie tööd hinnata. Ma 

annan teile õiguse vastavalt teie teenetele. 

60 Jäta kõik oma asjad Minu hoolde ja Ma otsustan nende üle soosivalt. Kui ma näen, et teie kavatsus 

oli teha head, et te püüdsite kaitsta põhimõtteid, mis ma teile teie päästmiseks andsin, et te oskasite mind 

kuulata ja mulle kuuletuda, siis ma võtan teie teod vastu ja seeläbi ei too te päästet mitte ainult endale, 

vaid ka vaimulikule peremehele, kellega teid seovad vennalikud sidemed ja kes moodustavad teie 
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perekonna. Teie hea eeskuju ei kajasta mitte ainult selles maailmas, kus te elate, vaid ka teistel 

elutasanditel, ja see on nagu seeme, mis aja jooksul paljuneb. Ja te saate koos minuga koos vilja lõigata ja 

toidate end igavesti sellest. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 235 
1 Ma tulin teie juurde nagu uus päev, kõrvaldades armastavalt teie arusaamatuse ja kahtlused Minu 

valgusega. 

2 Tulge minu poolt ettevalmistatud pidusöögile, et te saaksite toita oma suu hea toiduga, mis täidab 

teid jõuga ja armuga. 

3 Ma kutsun teid üles nautima rahu ja päästet rahutu mere eest ning tähistan teile veel kord vendluse 

ja armastuse teed, sest ma tahan, et te oleksite vooruse ja kohustuse täitmise eeskujuks. 

4 Ohud piiravad ja ähvardavad teie hinge. Aga minu valgus hoiab teid ärkvel ja teie palve teeb teid 

võidukaks. Te näete, et see maailm on täis kurja ja egoistlikke tegusid. Mees ja naine vigastavad end ning 

puistavad oma teed okastega ja okkadega. Sa tunned kurbust, kui näed, et lapsed eksivad. Just siin on vaja 

valguse, lohutuse ja rahu sõnumitoojaid. 

5 Samal ajal kui tormid piitsutavad inimkonda, käin ma teie vaimu ees lehthaaval läbi Elu Raamatu, 

et teha teid rahu sõduriteks. 

6 Minu Vaim räägib teiega inimintellekti kaudu. Sel ajal ei ole "Sõna" veel inimeseks saanud, ja 

seepärast võin ma teile taas öelda: "Õnnistatud on see, kes on uskunud, ilma et oleks Mind näinud, sest ta 

saab teada palju õpetusi Minu salajasest varakambrist. 

7 Jüngrid, mõelge lähitulevikule, mis on minu kuulutuse selle vormi lõpp. Läheneb aasta 1950 ja 

pärast seda ei kuule te enam minu sõna. Kui te ei valva, siis saab kiusatus teid kätte ja vale-Kristus esineb 

"töötajate" kaudu, kes täna on Minu teenistuses ja homme oma nõrkuse tõttu eitavad, et Minu Sõna on 

lõppenud. Nad panevad oma vendade silmadele tumeda sideme ja viivad rahvahulgad valu ja pimeduse 

teele, panevad hingedele teadmatuse ahelad ja rebivad nende ees lahti hüljatuse ja kibeduse kuristikud. Siis 

pöörduvad need, kes on sellesse segadusse sattunud, jumalateotuslikult Minu vastu ja mõistavad Mind 

hukka, unustades, et Meister hoiatas teid aegsasti, et te ei satuks kiusatusse. 

8 Tunnistage teed, tunnistage, et Püha Vaim oma tarkuses kutsub teid mäe tipust, et anda teile 

puhkust, et lasta teil kuulda taevast häält, mis õnnistab teie hinge saabumist, mis teadis, kuidas võita keha 

nõrkust ja maailma lõksu. 

9 Lase oma hingel juua veini, mida ma talle pakun, lase tal jätkata oma armastuse toitmist. Haiged 

saavad taas terveks ja pimedad näevad Minu valgust. Sest need südamed avanevad nagu lill, mille lõhn 

jõuab Isa juurde. 

10 Minu Jumaliku Vaimu halastus elustagu teie keha ja hinge, armsad jüngrid. 

11 Ma võtan teid vastu nagu väikesed lapsed, et anda teile õppetund inimliku mõistmisvõime kaudu. 

12 Tulge Minu juurde, kuulake Mind ja hoidke iga Minu lauset, mõtestage neid, sest nende tähenduse 

kaudu suudate unustada oma valud, kannatused ja mured. Unustage lühikeseks ajaks minevik ja elage 

praeguses hetkes. Mina olen tee, tõde ja elu. 

13 Pühendage oma puhtad mõtted sellele ülevale hetkele, sest ma tahan jõuda teie südame kõige 

sisemusse. 

14 Kui te olete võimelised mõistma ja elama minu õpetust minu Sõna kaudu ning olete arendanud 

oma hinge võimeid, siis olete täitnud oma südamed selle jumaliku allika veega, millega te suudate 

kustutada abivajajate janu. 

15 Minu õpetuse eesmärk on inimkonna moraalne ja vaimne päästmine. Selleks, et aidata teid teie 

ülespoole arenemisel, kiirgab minu vaim seda valgust. See on minu sõnumi mõte. 

16 Tõesti, ma ütlen teile, et inimese uuendamine peab algama naisest, et tema viljad, kellest saavad 

homsed mehed, oleksid vabad vigadest, mis on teid degeneratsioonini viinud. 

17 Pärast seda jääb mehe ülesandeks teha oma osa selles taastamistöös, sest igaüks, kes on naise ära 

rikkunud, peab ta uuesti üles kasvatama. 

18 Pidage meeles, mehed, et sageli olete just teie olnud need, kes on vooruslikke naisi oma võrku 

lasknud, otsides neis tundlikke ja nõrku külgi. Aga need peeglid, mis olid selged ja mis nüüd on tuhmid, 

paned sa uuesti peegeldama nende hingede puhtust ja ilu. 

19 Miks te tänapäeval põlgate neid, keda te varem võrgutasite degeneratsioonile? Miks te kurdate 

naiste degeneratsiooni üle? Mõistke, et kui te oleksite viinud neid minu seaduse, mis on südame ja vaimu, 
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austuse ja armastuse seadus, armastades neid armastusega, mis ülendab, mitte aga kirega, mis alandab, siis 

poleks teil põhjust nutta ja kurta, ja nad ei oleks langenud. 

20 Mees otsib ja ootab naiselt voorusi ja ilu. Aga miks te nõuate seda, mida te ei vääri? Ma näen, et te 

arvate ikka veel, et teil on suuri teeneid, kuigi teil on vähe. Ehitage oma tegude, sõnade ja mõtetega uuesti 

üles see, mida te olete hävitanud, ja andke au, moraalile ja voorusele see väärtus, mis neil on. 

21 Kui te, mehed, püüdlete sel viisil, siis aitate Jeesust tema päästetöös ja teie süda täitub rõõmuga, 

kui näete, et kodusid austavad head naised ja auväärsed emad. Teie rõõm saab olema suur, kui näete, et 

voorus on naasnud neile, kes olid selle kaotanud. 

22 Pääste on kõigile. Miks ei peaks ka kõige suurem patune saama päästetud? Seepärast ütlen ma 

teile, mehed: töötage koos minuga, et päästa need, keda te olete hävitanud, sisendades neile uut lootust 

Minu õpetuse valguse abil. Las mu armastavad mõtted jõuavad nende mõtetesse ja südamesse. Viige minu 

sõnumeid neile ka vanglatesse ja haiglatesse, isegi sinna, kus valitseb vaikus. Sest seal nutavad nad 

kahetsusest ja valust, sest nad ei olnud piisavalt tugevad, kui maailm oma ahvatlustega neid hukatusse 

tõmbas. 

23 Iga naine oli kunagi laps, iga naine oli kunagi neitsi, nii et sa võisid jõuda tema südamesse 

empaatiaga. 

24 Ma kasutan neid mehi, kes ei ole neid voorusi määrinud, ja usaldan selle ülesande neile. Pidage 

meeles, et ma olen teile öelnud: "Teie tegude järgi teid tuntakse". 

25 Lubage hingel rääkida läbi maise ilmutuse. 

26 Aga neile, kes ei olnud valmis austama Minu poolt sellesse olendisse paigutatud armastuse 

stiimuleid, ütlen: Miks te ütlete, et armastate, kui see ei ole armastus, mida te tunnete? Miks sa annad 

teistele põhjust kukkuda ja sind ei takista miski? Mõelge: mida tunneks teie süda, kui seda, mida te 

teeksite nende lillede riisumisega, tehtaks teie emale, õele või teie armastatud ja seetõttu austusväärsele 

naisele? Kas te olete kunagi mõelnud, milliseid haavu olete tekitanud nende vanematele, kes neid nii suure 

armastusega üles kasvatasid? 

27 Küsige oma südames tõelise uurimise käigus südametunnistuse valguses, kas te saate lõigata seda, 

mida te ei ole külvanud. 

28 Mida te valmistate oma tulevase elu jaoks ette, kui te jätkuvalt oma naabritele haiget teete? Kui 

palju on teie ohvreid? Mis saab olema teie lõpp? Tõesti, ma ütlen teile, te olete oma kirgede keerises 

teinud paljudest ohvreid; mõned kuuluvad teie praegusesse ja teised teie minevikku. 

29 Ma tahan, et süda ja suu, mis olid truudusetuse ja valede pelgupaik, muutuksid tõe ja voorusliku 

armastuse pelgupaigaks. 

30 Valgustage oma naabrite teed Sõna ja oma eeskuju kaudu, et te oleksite langenud naiste päästjad. 

Oh, kui vaid igaüks teist vähemalt ühe päästaks! Ärge rääkige sellest naisest halvasti, sest haiget sõna, mis 

haavab üht, teeb haiget kõigile, kes seda kuulevad ─ sest sellest hetkest alates saavad ka nemad kurjadeks 

kohtunikeks. Austage teiste tegusid ja saladusi, sest nende üle ei ole teie asi kohut mõista. Ma eelistan 

inimesi, kes on langenud pattu ja keda ma taas üles äratan, kui silmakirjatsejaid, kes näitavad puhtust ja 

teevad siiski pattu. Ma eelistan suurt patustajat, kuid sellist, kes on siiras, võltsitud vooruse teesklemisele. 

Kui te tahate end ehtida, siis olgu see siiruse pidulik riietus. 

31 Kui sa leiad voorusliku naise, kellel on kõrged tunded, ja tunned, et sa ei ole väärt tema juurde 

tulema, kuigi sa teda armastad, ja kui sa selle peale alandad ja põlgad teda ning, olles kannatanud ja 

tunnistanud oma üleastumist, pöördud tema poole lohutuseks, siis koputad sa asjata tema uksele. 

32 Kui kõik naised, kes on iga mehe elus rolli mänginud, oleksid saanud temalt armastuse, austuse ja 

mõistmise sõna ja tunde, siis ei oleks teie maailm sellises patu tipus, nagu ta praegu on. 

33 Ärge kohtlege oma abikaasat halvasti, olge armuline, ta on osa teist. Ma ütlesin teile: "Armastage 

üksteist." Alustage oma perekonnast, sest siis hakkate ka teisi armastama ja mõistma. 

34 Armastuse ja rahu peremees on teid raputanud oma sõnadega, mis on täis südamlikkust, kuid ka 

õiglust. Sest kui ma räägiksin teiega alati õrnalt, ei oleks minu töö täielik. Mõnikord olen ma kevadine 

tuul, mis hellitab, ja mõnikord sügistorm, mis piitsutab. Põhjus on selles, et te tunnete end kohati liiga 

suurena. Te tunnete, et teid armastatakse ja imetletakse, kuid tegelikkuses olete asjatu, isekas ja südametu. 

Te ei tunne oma viletsust, mida ainult mina olen teile selgeks teinud, et te oma ebaküpsust ära tunneksite. 
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35 Alustage mõtlemist, töötamist ja elamist, inimkond vajab uusi mehi ja naisi, kes oma heade tegude 

eeskujul näitavad talle teed päästmiseks. 

36 Inimesed, inimesed, kõik te, kes te omavahel kokku põrkute! Ma olen leidnud teid, kes te eitate 

oma kurjust ja uhkeldate sellega, mida te peate suureks, samal ajal kui te varjate oma häbiplekke. Aga ma 

ütlen teile, et mees, kes peab end oma näilise suursugususe poolest kiiduväärseks, on hingelt vaene. Ja 

neile, kes vooruste puudumise tõttu teiste vigu teotavad ja teiste üleastumiste üle kohut mõistavad, pean 

ütlema, et nad on silmakirjatsejad ja väga kaugel õiglusest ja tõest. 

37 Mitte ainult need ei mõrva, kes võtavad elu kehast, vaid ka need, kes laimuga südant lõhki rebivad. 

Need, kes tapavad südame tundeid, usku, ideaali, on hinge mõrtsukad. Ja kui paljud neist elavad vabalt, 

ilma vangla ja ahelateta. 

38 Ärge olge üllatunud, et ma nii teiega räägin, sest ma näen teie seas hävitatud kodusid, sest te olete 

oma kohustusi eirates võtnud uusi kohustusi väljaspool neid, hoolimata oma lähedaste valust ja 

hülgamisest. Vaadake enda ümber, kui palju on hävitatud kodusid, kui palju naisi on pahede all ja kui 

palju lapsi on ilma isata. Kuidas võiks neis südametes olla hellus ja armastus? Kas te ei arva, et see, kes on 

tapnud nende inimeste õnne ja hävitanud selle, mis oli püha, on kurjategija? 

39 Te olete kurjusega nii harjunud, et nimetate isegi neid inimesi, kes leiutavad neid uusi surmarelvi, 

suureks, sest nad võivad hetkega hävitada miljoneid elusid. Ja te nimetate neid isegi teadlasteks. Milles 

seisneb teie põhjendus? Suur saab olla ainult läbi vaimu ja õppinud ainult see, kes kõnnib tõe teel. 

40 Ärge ajage segi sõjamehed ja suured geeniused, et te ei annaks oma imetlust neile, kes kannavad 

oma hinges ainult kurja, kuigi nad väliselt näitavad väärikust, mida neil ei ole. Kui te kuulaksite hetkekski 

mõistuse ja südametunnistuse häält, lööks see nad oma pjedestaalilt maha. Aga degeneratsioon ei taha 

ennast sellisena ära tunda, nagu ta on, ja kui ta näeb hetkekski, millist armetut inimolendit ta endas 

kannab, eelistab ta oma mõtted pöörata millegi muu poole. Tema jaoks on ebameeldiv oma vigade 

äratundmine ja hindamine. 

41 Oo, inimesed maa peal, millal te lõpuks kuulete selle sisemise südametunnistuse hääle sõnumit, 

mis tõuseb igal sammul üles, et teha teile etteheiteid teie vääretute tegude eest. 

42 Sa kuulad Mind ärritunult, ja seda sellepärast, et ─ kui Kristuse tõe tõesus räägib ─ inimene vaikib 

oma võlgnevuse teadmisel. 

43 Täna olen inspireerinud teid päästma naist, kes on oma teel komistanud; ja siis, kui te esitate mulle 

selle, kelle olete päästnud, annan talle lille, õnnistused ja väga suure rahu, et ta enam ei kukuks. 

44 Kui te täidate seda ülesannet sel viisil, siis tunnevad need olendid, keda maailm on haavanud, 

kuidas Jeesuse armastus siseneb nende südamesse. 

45 Ma kuulen seda, kui nad ütlevad mulle oma palves: "Mu Isa, ära vaata minu pattu, vaata ainult 

minu valu. Ärge mõistke minu korruptsiooni, vaadake ainult minu kurbust." Sel hetkel laskub minu 

lohutus sellele piinatud südamele ja see puhastab end pisaratega. Kui te vaid teaksite, et patuse inimese 

palve on teravamalt tunda kui uhke inimese palve, kes peab end õigeks ja puhtaks. 

46 Nende rahvahulkade seas, kes kuulevad Minu sõna, on ka need naised, kellest Ma olen teile 

rääkinud. Minu mantel on kaitsnud neid teie pilkude ja kohtuotsuste eest, sest ma olen ka neid istutanud 

Vaimu suure pidusöögilaua äärde. 

47 Ma olen neid kutsunud sellele armastuse ja andestuse pühale, et nad saaksid minu juuresolekul 

tunda armastust, mida nad on otsinud ja mida nad ei ole kunagi tundnud ega leidnud inimeste seas. 

48 Nende vaevatud südamete peale voolab Minu õrnus alla ja räägib nendega, ja nad tunnevad Mind 

ja usuvad Mind. 

49 Siis näete te, milline on töö, mis rüvetab, ja milline on töö, mis lunastab. Te kogete imet, mida 

tõeline armastus teeb, ja seega aitate oma Issandal taastada selle, mida te ise olete hävitanud. Ma puhastan 

selle, mille te olete rüvetanud. Siis kaunistavad need langenud lilled taas kord universumi altarit oma 

vooruse ja lõhnaga. 

50 Vaadake, kuidas ma annan patustele vabaduse nende huulte kaudu, kes on samuti patused! 

51 Aga teie, naised, kes te arvate, et kuulute kõrgemasse sotsiaalsesse klassi ja häbenete läheneda 

neile, kes on patustanud ─ häda teile, kui te tunnete end sellest solvatuna, sest te ei ole mõistnud, et 

vaimselt olete kõik võrdsed! Paljud teist ei ole füüsiliselt patustanud, kuid te olete patustanud mõtetes, ja 

kui paljud teist on suutnud oma eksimusi varjata! Kui te olete patustanud ─ miks te siis nördinud olete? 
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Ma ütlen teile, et nii tüdrukud kui ka naised ja emad peavad võitlema selle õilsa ideaali eest, millega ma 

teid täna innustasin. 

52 See on õpetus, mida Meister annab teile oma sõnaga, mis annab teile jõudu ja armastust. Töötage 

ja armastage, et teie süda saavutaks rahu ja vaimse õndsuse, millest ma teile mäejutluses rääkisin. 

53 Ma ei tule teie juurde alla, vaid te tõusete "pilve", et kuulda minu häält. 

54 Kolmandal ajastul ei saanud Jumalik Sõna inimeseks, vaid tuli teie juurde vaimsel kujul. See osa 

Maast, kus te elate, on täna määratud saama Minu lubaduste ja nõuannete täitumist. Just siin kirjutan ma 

oma kolmandat testamenti ja just siia kogunesin ma teid, et te ootaksite mind. Sest te olete samasugused 

nagu minevikus. 

Nii nagu te tol ajal ootasite Mind ja teie ootamine oli valulik, täis igatsust, mida julgustas vaid Minu 

lubaduse valgus, et ma tulen tagasi, nii ka Esimesel Ajal, kui teie orjuse ahelad raksusid, kannatasite te 

kodutuse kannatusi, mida toetas teie esiisadele antud Minu lubaduse lootus. Ma panin teie usu proovile, te 

teenisite püsivuse teened ja lõpuks saite palgaks tõotatud maa valduse. 

55 Te olete avastanud uue elu. Inimesed unustasid oma endise orjuse. Valejumalad jäid neist eemale. 

Surve ja orjapidamine olid möödas ning iga Iisraeli laps avas oma silmad, et näha, et päike on tema, lapsed 

on tema, põllud on tema; et leib maitseb talle hästi ja vilja on rohkesti. 

Te tegite suuri edusamme, kui elasite minu seaduse piires. Kuid uudis teie hiilgusest jõudis ka teiste 

impeeriumide juurde ja äratas nende omahimu, ning kui rahvahõimude vahel tekkis lahkhelisid, siis 

langesid teised rahvad teie kallale, et teid taas kord impeeriumide ja kuningriikide sulasteks ja alistajateks 

teha. 

56 Minu õiglus röövis selle maa sinult ära, kuid päästis samal ajal su hinge, et puhastada see ja saata 

see otsima seda maa nurka, mis oli sinu valduses, mille neitsi emakas on andnud sulle piima ja mett ning 

olnud rikas õnnistuste poolest. 

57 Tema juurde olen ma tulnud teie järele soovides. Siin on Minu Kohalolu taas kord teie keskel, 

valgustades ja julgustades teid, et te ei muutuks jälle maailma ega madalamate kirgede orjadeks. Kahelid, 

mille olete purustanud, ei tohi teid veel kord alla suruda, ja isegi kui te tunnete, et teie inimelu on rõhutud, 

vabaneb teie hing ahelatest, nii et te võite tõusta ja näha Minu tõde. 

58 Võtke kõiki oma kannatusi ja ebaõnne kui sulatusahju, mis puhastab teid, või kui aluse, mis 

terastab teid, et olla tugev oma hinge tõusu ja puhastumise teel. 

59 Ma tean, et te kannatate, sest ma maitsen teie igapäevast leiba ja leian, et see on kibe. Ma sisenen 

teie koju ja ei tunne seal rahu. Ma otsin teid üles teie öise laagri nurgas ja leian teid nutmas. Siis panen teid 

tundma oma kohalolekut ja annan teile oma jõudu, et te ei variseks kokku valu raskuse all. Sa elad 

hirmsate ja ülemaailmsete valudega, kuid sinu huultelt ei tule kunagi jumalateotust. 

60 Kui katsumuse päevad on möödas, üllatute, et olete neist tervena läbi tulnud, ja mõistate, et ma 

olen alati teiega olnud. 

61 Ma kutsusin teid praegu siia, et anda teile uus võimalus oma missiooni täitmiseks. Sest te peate 

jagama oma pärandit kõigi oma kaasinimestega, sest ma armastan kõiki võrdselt. 

62 Te leiate oma hingele täieliku rahu, kui teie lahing Vaimulikus Valges lõpeb. Praegu olete te selle 

eest võitlevad sõdurid ja te ei tohi magada. 

63 See spiritistlik rahvas elab tundmatuseni. Maailm ei tea teie olemasolust, võimsad ei pane teid 

tähele. Kuid võitlus spiritistide ja kristlaste, spiritistide ja juutide vahel on lähenemas. See võitlus on 

vajalik minu õpetuse kehtivuse tagamiseks kogu inimkonnas. Siis ühendatakse Vana Testament Teise ja 

Kolmanda Testamendiga üheks sisuks. 

64 Paljudele teist võib see tunduda võimatu, kuid minu jaoks on see kõige loomulikum, õigem ja 

täiuslikum. 

65 Kui ma elasin teie keskel inimesena, oli Moosese kirik asutatud ja seda esindasid vürstid, preestrid 

ja kirjatundjad, kes, kuigi nad omasid ettekuulutusi ja teadsid Messia tulekust, ei avanud oma silmi, et 

näha minu märke, ega avanud oma südant, et tunda minu kohalolekut. Aga kui nad kuulsid minu sõna, 

langetasid nad oma silmad, sest nende vaim andis neile mõista, et nad seisavad kohtuniku ees. Aga kuna 

nad ei olnud valmis, ei suutnud nad seletada Minu kohalolekut sellisel kujul, ja kuna nad kahtlesid Minus, 

panid nad ka inimesed kahtlema. 

66 Kui vähesed tundsid Mind! Kui vähesed tunnistasid Mind nähes, et Ma olen Jumala Poeg! 
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67 Pärast minu ohvrisurma algas võitlus. Tagakiusamine oli suur neile, kes mind järgisid, valu, 

laimamise ja vangistamise teel kuni surmani. Nad aeti oma maalt välja ja rändasid läbi võõraste rahvaste, 

külvates Minu seemet, mis langes viljakatele põldudele, kus see idanes, õitses ja kandis vilja. 

68 Kui Kristuse õpetuse jüngrid tugevnesid, püüdsid nad ühineda "esimestega", paljastades neile, et 

Jumal, kes andis seaduse Moosese kaudu, on sama, kes rääkis Kristuse suu kaudu. 

69 Konflikt oli äge ja see oli verega pitseeritud. Kuid selle lõpus täitus minu tahe, kui Esimese ja 

Teise Ilmutuse Testamendid ühendati üheks teoseks. 

70 Seepärast ütlen ma teile, et enne kolmanda ajastu ilmutuse ühendamist varasema Testamendiga 

peate te üle elama suure vaimse lahingu, mis on välja kuulutatud. 

71 Ärge olge üllatunud, et kolme Testamendi ühendamine ei toimu rahvuses, mis oli määratud nende 

ilmutuste jaoks kolmandal ajastul. Samuti ei toimunud Esimese Testamendi liitumine Teise Testamendiga 

Juudamaal. Pidage meeles, et isegi mina ei olnud oma kodumaal prohvet. 

72 Ärge püüdke korrata mineviku imesid. Jõudke Minu õpetuste tuumani, et te avastaksite, et Ma olen 

alati tulnud ainsa eesmärgiga teid lunastada. 

73 Ma ütlen teile veel kord: ärge unustage seadust traditsioonide tõttu. Ma kaotasin paljud 

traditsioonid, kuid õpetasin seaduse täitmist. Aga kui ma viimastel tundidel, mil ma veetsin teiega 

inimesena, õnnistasin leiba ja veini, muutes need (sümboolselt!) Minu Kehaks ja Vereks, et te nende 

kaudu mind mäletaksite ja kannaksite mind oma südames, siis täna peate mõistma, et selles Kolmandas 

Ajastikus ei ole teil enam vaja sümboleid, sest ma pakun teile oma õpetuses oma keha ja verd vaimselt. 

74 Täna tahan ma, et teie süda oleks leib ja vein teie kaasinimese jaoks, armastades teda, valgustades 

teda, tõstes teda tõe ja armastuse poole. 

75 Ma ei ole kunagi tulnud vaimulikuna, ma ei ole kunagi teiega koos riitusi pidanud. Mina olen 

olnud ainult Meister, kes andis teile oma õpetusi tähendamissõnades. 

76 Tänapäeval on inimkond järk-järgult sisenemas vaimsesse ettevalmistusse, maa suurriigid 

painduvad aeglaselt, sest nad mõistavad oma tööd. Kuid veel ei ole aeg, et valu sellest maailmast ära võtta. 

Sest inimesed tõusevad taas Minu vastu, kasutades teadust ja loodusjõude kui kättemaksuvahendeid. 

Seepärast juuakse kannatuste karikas veel mõnda aega. 

77 Kui inimkond on valmis, kõlab minu hääl igas vaimus ja inimesed mõistavad, et ei ole olemas 

muud jõudu, muud õiglust ega muud tarkust kui minu oma. 

78 Pikk on selle maailma ajalugu, pikk ka inimkonna tee ─ koos selle rahvaste võitlusega, et jõuda 

pärast langust ja kokkuvarisemist tippu. Kui palju on minu laste poolt valatud verd, millest maa on 

punaseks saanud, kui palju meeste, naiste ja laste pisaraid! Kui palju patte ja üleastumisi! Aga ka: kui 

palju armastuse tõendeid olen ma saanud, kui palju voorust olen ma näinud! Ent kui te olete nii kaua 

elanud, ei ole te ikka veel jõudnud rahu ja lunastuse eesmärgini. 

79 "Viimased lahingud" oma kibedusega ja "viimased keeristormid" ei ole veel saabunud. Kõik jõud 

peavad veel segadusse sattuma ja aatomid keerlema kaoses, nii et pärast kõike seda saabub letargia, 

kurnatus, kurbus ja vastikustunne, mis annab surma mulje. Aga see on see tund, mil tundlikes vaimulikes 

hingedes kõlab trompeti vibreeriv kaja, mis kuulutab teile ülestpoolt, et hea tahtega inimeste seas on elu ja 

rahu kuningriik käes. Selle heli peale tõusevad "surnud üles" ja valavad meeleparanduse pisaraid ning Isa 

võtab nad vastu nagu "kadunud pojad", kes on väsinud pikast teekonnast ja suurest võitlusest, ning 

pitseerib nende hinge armastuse suudlusega. 

80 Sellest "päevast" alates hakkab inimene sõda põlgama. Ta kaotab viha ja pahameele oma 

südamest, ta hakkab pattu taga kiusama ning alustab parandamise ja taastamise elu. Paljud tunnevad end 

inspireerituna valgusest, mida nad varem ei näinud, ja hakkavad looma rahumeelset maailma. 

81 See on alles armu aja algus, rahu ajastu. 

82 Kiviaeg on juba kaugelt maha jäänud. Teaduse ajastu läheb samuti mööda ja siis hakkab inimeste 

seas õitsema vaimu ajastu. 

83 Elu allikas avab suured saladused, et inimesed saaksid ehitada maailma, mis on tugev hea teaduses, 

õigluses ja armastuses. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 236 
1 Tere tulemast Minu juurde väsinud, vaevatud, leinavad, haiged, patused. Sest ma lohutan teid, 

tervendan teid ja annan teile andeks. Ma armastan nii kirglikke kui ka uskmatuid. 

2 Väsinutele ütlen ma: Tulge siia, sest ma vabastan teid raskest koormast, mida te kannate, et selle 

asemel saaksite kanda seda risti, mida peate kandma sellel Minu armastuse poolt tähistatud teel. 

3 Haige, kes on kaotanud igasuguse lootuse tervenemisele, ma tervendan ta ja äratan ta üles tõelisse 

ellu. 

4 Hinged ja kehad, ma tervendan teid nüüd, sest minu halastus laskub, et tervendada kõiki kannatusi. 

5 Ma olen alati teid otsinud ja katsumuse hetkedel olen selgelt ilmutanud ennast. Tuletage meelde, et 

kui rahvast ähvardas nälg, saatsin ma teile üksildases kõrbes manna kui armastuse sõnumi. Kui inimesed 

olid janused, lasin ma kalju avada ja selle seest voolas välja allikas, et süüdata usk kõvades südametes. 

6 Kas te ei arva, et see soov armastuse, rahu ja tõe järele, mida te praegu Minule esitate, on hinge 

nälg ja janu? Kas te ei arva, et Minu Sõna on sel ajal manna ja kristallselge vesi, mille Ma saatsin teile, et 

süüdata teie usku ja julgustada teie südameid sellel teel, mis meenutab teile esimese ajastu kõrbeid? 

7 Isegi kui nad kogevad minu armastuse tõendeid otse, jäävad paljude südamed paadunud, mistõttu 

on nende rändamine pikem ja raskem. 

8 Mõista: Kes ei oska minu halastust vastu võtta, ei suuda seda oma teel edasi anda. Kuid ma ei 

saatnud teid maa peale ainult selleks, et saada minu hüvesid, vaid selleks, et tuua minu halastust teie 

ligimestele. 

9 Õndsad on need, kes halastuse teostamisel on üllatunud kehalisest surmast, sest tema hing leiab 

oma kodu, sest te olete võõrad siin maa peal. 

10 Kui te Minu ligiolu tulles näitate Mulle oma mõõka räsitud või purunenud kujul, siis õnnistan teid, 

sest te olete vapralt võidelnud. Mõned saabuvad varem, teised hiljem; kuid hingede tulek ja minek jätkub, 

kuni viimane saabub oma ülesande täitnud igavese rahu koju. 

11 Praegu panen ma proovile need, kes enam ei tule siia maa peale tagasi. Vahepeal on maailm 

jätkuvalt koduks meestele, naistele, vanuritele ja lastele, kes puhastavad ja puhastavad end, et astuda 

sammu võrra lähemale täiuslikkusele, nii et nad oleksid valmis, kui nad kutsutakse ära. 

12 Tundke Minu halastust ─ teie, kes te olete tõstnud oma hinge, et kuulda Mind lõpmatuses. 

13 Taas kord on minu väljakuulutamine koos teiega. 

14 Ma saadan maailmale armastuse sõnumi, sõnumi andestusest sellele inimkonnale, kes ennast 

valesti hindab. Ma tahan, et inimesed armastaksid üksteist Isa puhta armastusega. 

15 Te, kes te minult õpite, ma nimetan teid selle armastuse saadikuteks, sest te jätate oma teekonnal 

oma naabrite seas halastuse ja vendluse jälje. 

16 Iga vaimne hing sai alguse puhtast jumalikkuse mõttest. Seega on vaimhinged Looja täiuslik teos. 

17 Pärast seda, kui materiaalne töö oli lõpule viidud ja maa pakkus teile peavarju, saatsin esimesed 

hinged kehastuma inimesteks. Kui hing on lühikeseks ajaks vajunud materiaalse maailma lõhedesse ja 

kuristikku, nagu pärl vajub meresügavusse, siis Isa, kes ei eita oma halastust ühegi oma lapse vastu, 

sirutab oma abistava käe välja, et päästa teda, pakkudes talle vajalikke vahendeid, et ta jõuaks ülespoole. 

18 Te olete juba päästetud ja sel ajal, kui inimkond on vajunud kuristikku, saadan ma teie vahendusel 

inimestele selle sõnumi lootusest ja usust päästesse. 

19 Teie sõna on nagu minu sõna, mis on olnud nagu peenike tikk, mis ei suuda haavata teie südameid: 

See on olnud hellitus. Seega, mida kauem te seda kuulete, seda enam tunnete, et see annab teile tagasi 

kaotatud sära, sest te muutute üha mõistvamaks ja vaimsemaks. 

20 See õpetus, mida nimetatakse spiritualistlikuks, sest see paljastab vaimse, on inimesele ette nähtud 

tee, mille kaudu ta saab tunda, teenida ja armastada oma Loojaid. See on raamat, mis õpetab inimesi 

armastama Isa oma ligimeses. Spiritism on seadus, mis näeb ette head, puhast, täiuslikku. 

21 Kohustus seda seadust järgida kehtib kõigi suhtes. Ometi ei sunni see kedagi seda täitma. Sest igal 

hingel on tahtevabadus, nii et tema võitlust ja kõiki tema tegusid saab hinnata kui tema enda teeneid. 

22 Tunnistage siis, et see õpetus on jumaliku armastuse üleskutse, mis on valgustanud ja soojendanud 

kõiki minu lapsi, esimesest kuni viimaseni. 
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23 Selleks, et te lõpuks mõistaksite, tunneksite ja elaksite neid õpetusi, olen oodanud, kuni teie hingel 

ja ka mõistusel on kogu vajalik selgus, et tõlgendada Minu selle aja ilmutusi. 

24 Täna on teie vaimne areng suur, nagu ka teie intellekti mõistmine. Kui see ei oleks nii, ei oleks ma 

teile helistanud. Sest kui te ei mõistaks Mind, siis oleksite segaduses. Ma olen andnud teie huultele "sõna" 

võime ja ande, et nad saaksid väljendada ja edasi anda vaimseid teadmisi ja sõnalist inspiratsiooni. 

25 Minu õpetuse suurust ei ole inimmeel kunagi mõjutanud. Nii nagu praegusel ajal, kui ma räägin 

häälekandja suu kaudu, ei ole tema huultelt tuleva sõna tähendus inimesele omistatav. 

26 Hinge tee algab ja lõpeb Minus. See on see, mida Meister teile taas õpetab. 

27 See, kes on saavutanud teatud vaimsuse oma visaduse, arengu ja armastuse tõttu Isa õpetuse vastu, 

on spiritist, isegi kui tema huuled seda ei ütle. 

28 Need, kellel on usk ja kes näitavad oma tegudes heldust, peegeldavad seda, mida nende vaim 

omab. 

29 See maailm, mida piitsutab keeristorm, jõuab oma eksimuse tippu. Kuid pärast seda astub see järk-

järgult täiuslikkuse ajastusse. 

30 Enne 1950. aasta lõppu toimuvad paljud sündmused: Rahvaste sõdade alustamine, uued doktriinid, 

konfliktid ja õnnetused. Te teate, et kõik need on märgid, mis tähistavad Minu Sõna lõppu ─ märgid, mida 

inimkond hiljem tunnustab kui märki, et Meister on olnud inimeste juures ennustatud ajal. Aga see Sõna, 

mille ma olen teid usaldusisikuteks teinud, jääb püsima, jõuab paljude südameteni, sest tõde, selles 

sisalduv täiuslikkus, ei saa jääda märkamatuks. See käivitab maailmas vaimse arengu ja uuestisünni aja. 

31 Kui inimene peaks olema liiga nõrk, et seda aega kuulutada, annab loodus sellest tunnistust oma 

"häältega" ja äratab need, kes magavad. Kuid igaühe puhul, kes valmistab end ette, on see Vaimu hääl, mis 

räägib uuest ajastust, millesse inimkond varsti siseneb. 

32 Siis tunnevad need, kes pidasid end maailmas tugevaks, end nõrgana. Võimas näeb, kuidas ta 

kaotab oma võimu, ja need, kes pidasid end alandlikkusest nõrgaks, saavad tugevaks, sest nende hing on 

tugev, nad on võimelised ja mõistvad. Sest siis saab vaimne valitsema. 

33 Mõistke minu sõna, sest ma annan teile oma valguse, et te jõuaksite oma eesmärgini. 

34 Ma tulen teie juurde Eelija poolt ettevalmistatud teed mööda, et valgustada oma valgusega 

armastatud last, kes on inimkond. Ma ei tule teie üleastumiste üle kohut mõistma ega teie plekke vaatlema. 

Ma tulen ainult selleks, et muuta teadmatuid minu õpilaseks ja õpilasi minu õpilasteks, et homme saaksite 

kõik meistriteks. 

35 Kuna teil on nii raske missioon inimkonna seas, ei tohi te käia nagu pimedad, ei tohi jääda 

teadmatusse ega näidata nõrkust. Mõelge ja te saate aru oma vastutusest. Valmistuge, sest teie vaim peab 

näitama Isale oma missiooni vilju. Aga rahustage oma südamed ja jätkake Minu kuulamist, kuni Ma 

räägin inimintellekti kaudu. 

36 Ma saatsin teie hinge maa peale, et ta täidaks seda missiooni, jättes kustutamatult oma Seaduse 

tema vaimule, ning pöördusin ka tema poole, et avaldada talle suuri õpetusi ja anda talle armastuse ja 

alandlikkuse eeskuju, et ta oskaks kohtuda oma kaasinimestega, et tuua neile rõõmusõnumit ja lasta neil 

jagada Minu valgust. 

37 Minu Sõna on nagu bankett, millele ma kutsun kõiki sööma ja jooma. Sest minuga ei ole mitte 

ainult kehastunud hinged ─ ei, ka "vaimse oru" elanikud naudivad Minu õpetuste jumalikku kontserti: Sest 

minu õpetus on universaalne. 

38 Minu häält kuuldes tunnevad mõned, nagu teisedki, end oma üleastumistest vabanenuna ja asuvad 

minu jälgedes oma risti kandma. Kuid pärast seda, kui olete kogenud seda rahu ja värskendust minu rinnal, 

olete pööranud oma pilgu tagasi sellele inimkonnale, et mõista selle traagikat. 

39 Samal ajal, kui te sööte minu laua taga igavese elu leiba, mõtlete oma kaasinimeste vaimsele 

näljale. Samal ajal, kui te tunnete selle puu jahedust ja varju, olete mõelnud neile, kes läbivad kõrbe, keda 

piinab päike, nälg ja janu, mõnikord petetud peegelpildiga väidetavast oaasist. 

40 Ma õnnistan teid, sest te tunnete teiste valu. Palvetage ja töötage, sest teil on olemas kõik vajalik 

kannatuste leevendamiseks ja haiguste ravimiseks. 

41 Te ei pea vanduma, et te järgite Mind. Vanduge endale, et olete Mulle ustavad, kindlad ja kuulekad 

ning jääte oma otsustele truuks. 
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42 Minu sõna muutub hellituseks, et õpilane mõistaks, et on tulnud tund, mil ta peab minema ja 

rakendama seda, mida ta on õppinud. 

43 Minu Sõna valgustab teie mõistmist nagu valguskiir, armsad inimesed, ja valgustab teie teed. 

44 Keskenduge oma südame sisimale osale, sest kes ei valmista end ette, ei tunne Minu Kohalolekut. 

Ta kuuleb häälekandja häält, kuid ta ei võta vastu jumalikku olemust, mille ma teile saadan. 

45 Tehke oma südamest puhas allikas, millest te saate puhtaima vee joa, mis on minu tarkus. 

46 See on mälestuspäev: sellisel päeval nagu täna pühitsesin ma oma esimesed häälekandjad, et nende 

kaudu teha teatavaks minu uued juhised ja uued ilmutused. Eelija vaim paistis läbi Roque Rojase *, et tuletada 

teile meelde teed, mis on Jumala seadus. 
*Selle

 
 esimese hääle kandja nimi hääldatakse "Roke Rochas". 

47 See hetk oli pidulik, kohalviibijate hing värises hirmust ja rõõmust, nii nagu Iisraeli süda värises 

Siinai mäel, kui Seadus kuulutati välja; nii nagu jüngrid värisesid, kui nad nägid Jeesuse ülestähendamist 

Taabori mäel, kui Mooses ja Eelija ilmusid vaimulikult Meistri paremal ja vasakul küljel. 

48 See 1. september 1866 oli uue ajastu sünd, uue päeva koidik: "Kolmas ajastu", mis algas 

inimkonna jaoks. 

49 Sellest ajast alates on paljud ettekuulutused ja paljud tõotused, mida Jumal on inimkonnale 

tuhandete aastate jooksul andnud, pidevalt täitunud. Need on täitunud teie sees, mehed ja naised, kes te 

praegu maailmas elate. Kes teist võis olla maa peal, kui need ettekuulutused öeldi ja need lubadused anti? 

Ainult mina tean; kuid peamine on see, et te teate, et ma lubasin teile ja et ma täidan seda nüüd. 

50 Kas te teate sellest "pilvest", millel Minu jüngrid nägid Mind üles tõusmas, kui Ma end neile 

viimast korda teatavaks tegin? Sest tõesti on kirjutatud, et ma tulen tagasi "pilve peal", ja ma olen seda 

täitnud. 1. septembril 1866 tuli Minu Vaim sümboolses pilves, et valmistada teid ette uue õpetuse 

vastuvõtmiseks. Pärast seda, 1884. aastal, hakkasin ma teile oma õpetust andma. Ma ei tulnud mitte 

inimesena, vaid vaimselt, valguskiirguse piiratud kujul, et lasta sellel puhata inimmeeles. See on vahend, 

mille Minu Tahe on valinud selleks, et teiega sel ajal rääkida, ja ma annan teile krediiti usu eest, mis teil 

on selle Sõna vastu. Sest mitte Mooses ei ole see, kes viib teid läbi kõrbe tõotatud maale, ega Kristus kui 

inimene, kes laseb teil kuulda oma elu sõna kui teed päästmiseks ja vabaduseks. Nüüd jõuab teie kõrvu 

nende olendite inimlik hääl, ja on vaja vaimseks muuta, et avastada jumalikku olemust, milles ma olen 

kohal. Seepärast ütlen ma teile, et see on teenekas, et te usute seda sõna, sest see on antud ebatäielike 

olendite kaudu. 

51 See teene on suurem kui nende teene, kes uskusid minusse teisel ajastul, või kui nende teene, kes 

järgnesid Moosesele läbi kõrbe. Aga te ei jää hetkekski juhist puudu, sest Minu Sõna ei ole olnud 

ebamäärane ega ebatäpne, vaid on selgelt määratletud ja täiuslik õpetus. Lisaks sellele valvab teid alati 

Eelija vaim, kes tuli sel ajal, et äratada maailm ja sillutada inimhinge teed minu vaimsele kohalolekule. 

52 Õndsad inimesed: Olgu see mälestushetk täis rõõmu teie hingele ja olgu see pühendatud ka kõigi 

nende õpetuste mälestusele, mida ma teile annan. Treenige oma meelt ja avage oma südamed, et ma 

saaksin oma armu neisse valada. Unustage hetkeks maailma pisiasjad ja lähenege Mulle vaimselt. 

53 Te kuulete Minu Sõna taas kord inimliku häälekandja kaudu, kes on küll Minu poolt valitud, kuid 

ei ole teie kohal ega ole ka midagi jumalikku. Nad on Minu Sõna suupillid, ikka veel ebatäiuslikud 

olendid, kuigi nende hinge kõrgendamine võimaldab neil astuda osadusse Isaga. Kuulake õpetavat kõnet 

peene kõrvaga, et see läbiks teie aju hägusalt. Siis laske sellel läbi oma südame paista nagu valguskiir. Siis 

jõuab jumalik mõte teie hinge kui igavese elu leib. 

54 Kui te valmistate end sel viisil ette, siis tunnete, et ma olen tõesti teiega koos olnud. 

55 Ma ei taha, et te oleksite traditsionalistid, kuid Minu Tahe on, et te mäletaksite kõiki neid 

sündmusi, mille kaudu Ma ennast teile teatavaks tegin ja teile näiteid ja õpetusi andsin. Mälestuse abil 

tähistage oma südames pidu, siis on teie sammud teel kindlamad. 

56 1866. aastal kuulutasin ma oma rahva seas taas kord Seaduse välja ja avasin sellega uue vaimse 

ajastu, täites sellega oma lubaduse, mille ma teile minevikus andsin. Sellest ajast peale on minu Püha 

Vaim paistnud läbi minu kiirte taevalaotusest ja minu inglite hääli võib kuulda ka maa peal. 

57 Nüüd on kolmas ajastu, kus ma olen sulatanud üheks seaduseks käsud, mis ma andsin teile 

Moosese kaudu ─ armastuse õpetuse, mille ma andsin teile Jeesusena teises ajastus, mis oli varasema 
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ajastu kinnitus. Nüüd, sel ajal, annan teile selle õpetuse kui tuletorni, kui päästepaadi, kui astmelaua 

täiuslikkusele, et te saaksite saavutada oma hinge ülespoole arenemise. 

58 Ma annan teile oma õpetuse väga lihtsalt ja selgelt, et te oskaksite vastata heade spiritistidena 

neile, kes võivad teilt küsida, kas te olete mosaiiklased või kristlased. 

59 Enne kui teile ilmutati Esimese ajastu seadus, elasite te loodusseaduses, mida julgustasid mehed, 

kelle kaudu ma soovitasin teile voorust, kelle kaudu ma ilmutasin oma tõde ja õiglust ─ mehed, kelle 

kaudu ma ilmutasin ennast kui hea ja armastuse Jumalat. 

60 Iisraeli rahvas oli see, kes suutis püsida tõelise Jumala kartuses ja säilitada õigluse ja headuse 

Jumala tunnustamist. Kuid see rahvas ei tundnud konkreetset ja kindlat seadust, kuni Isa, nähes, et nad on 

ohus langeda paganlusse ja ebajumalateenistusse, saatis omaenda rinnast välja tugeva vaimuga mehe, kes 

oma vahenduse kaudu andis inimestele üle Jumala seaduse, mis oli kirjutatud elavale kaljule. See mees oli 

Mooses ─ vabastaja ja seaduseandja ─, kes vankumatu usu ja suure armastusega Issanda ja oma rahva 

vastu viis rahvamassid sobivale maale, et ehitada pühakoda ja pakkuda elava ja nähtamatu Jumala 

meelepärane jumalateenistus. 

61 Tunnistage, et ma olen teid algusaegadest alates innustanud spiritualiseerimisele. Seaduse 

andmisega Siinai ääres saavutas inimkonna esimene ajastu oma haripunkti. See esimene saadik oli nagu 

täht kõrbes, ta oli eesotsasõrm, mis näitas teed, oli nõuandja ja seaduste andja, oli leib, kui nälg andis 

tunda, ja vesi, mis kustutas janu. Ta oli lahke kaaslane kõrbete üksinduses ja rahva teejuht igatsetud maa 

väravate juurde. 

62 Kui Kristus ilmus selle sama rahva sekka, oli Moosesest möödunud juba mitu sajandit. 

63 See oli uue päeva algus rahva jaoks, kes ootas Jumaliku Meistri saabumist, kes oli sündinud rahva 

seas ja elas, et õpetada neile Elu Raamatu teist osa. 

64 Te olete tundma õppinud õigluse Jumalat. Kuid nüüd tuli Ta, et näidata end armastuse Jumalana ja 

valmistada oma sõnaga ja tegudega uut aega, uut elu hingele. Teine ajastu ja kõik see, mida Ma õpetasin 

teile Oma Sõna, Minu imede ja näidetega, kuni see kulmineerus Minu Kirega, oli Armastuse Seaduse leht, 

mille Ma kirjutasin teile. 

65 Nüüd, kolmandal ajastul, ilmutab Eelija oma vaimu Püha Vaimu saadikuna ja eelkäijana, öeldes 

inimvaimu kaudu: "Siin on Eelija, esimese ajastu prohvet, seesama, kes hiljem ilmus Tabori mäel koos 

Moosese ja Jeesusega Kristuse Issandamuutmisel jüngrite ees. 

66 Eelijal on võti, millega ta avas kolmanda ajastu, uue aja. 

67 Nüüd saate te aru, mida isegi apostlid ise ei saanud aru mõnest minu ilmutusest. 

68 Eelija on Jumala kiir, kelle valgusega ta hajutab teie pimeduse ja vabastab teid selle aja orjusest, 

mis on patu orjus, ning kes juhib teie hinge läbi kõrbe, kuni see jõuab "tõotatud maale" Jumala süles. 

69 Tunnistage Jumala kolme sõnumitoojat, kelle kaudu te olete saanud seaduse ja suurimad 

ilmutused. 

70 Praegune aeg on olnud teie jaoks valguse aeg, mil teile on selgitatud möödunud aegade ilmutusi ja 

antud teile ettekuulutusi selle kohta, mis tuleb. 

71 Kuid see aeg, mil Ma kuulutan oma hääle kandja mõistuse abil, läheb varsti mööda, ja siis saabub 

armu ja vaimsuse aeg, mil see, kes valmistab end ette, suudab Minuga vaimsel viisil rääkida. 

72 Kui Minu kuningriik on rajatud inimeste südamesse, kui kiusatus on troonilt kõrvaldatud ja 

inimene armastab Mind üle kõige, siis saab sellest maailmast suurte hingede elupaik, kus inimesed 

armastavad üksteist tõeliselt ja oskavad abivajavaid hingi armuga vastu võtta, et neid uuendada ja 

tarkusega täita. 

73 Te ei tea täna veel, millisel kujul Ma ilmutan end pärast 1950. aastat kogu maailmale. Kuid ma 

äratan teid, sest te saate kogeda, et vaimu anded ja võimed hakkavad valitsema kehaliste meelte üle ja 

inimkond hakkab tundma, et ta elab uuel ajal, vaimu ja vaimu vahelise dialoogi ajal. 

Minu rahu olgu sinuga! 



U 237 

146 

Juhend 237 
1 Tere tulemast, jüngrid ja õpilased. Sa oled minu õpetuse vastuvõtmisel järjekindel. Teie Meister 

tuleb teie juurde, sest see on väljakuulutatud aeg, mil ma olen teid kutsunud, et aidata teil astuda esimesi 

samme spiritualiseerumise teel. Te olete tundnud selle 1866. aastal alanud perioodi esimesed tuled, mille 

lõppedes te ei tea, millal see lõpeb. 

2 Aastal 1950 lõpeb Minu Sõna inimmeele kaudu. Kuid ma jätkan teie õpetamist kõrgemas keeles: 

vaimu keeles. 

3 Kui te, Iisraeli rahvas, täidate oma missiooni, jätate te eeskuju ja teie järel tulevad need, kes 

peavad seda tööd jätkama. Te õpetate tõelist palvet, te kuulutate armastust ja annate sellest tunnistust oma 

tegudega. Kui rahvad kuulevad teie sõnu, siis suunatakse nad mõtlema ja palvetama, et leida lahendus oma 

tõsistele konfliktidele. Ja mina, Isa, tulen kõigi juurde, et julgustada ja õpetada kõiki oma lapsi. 

4 Oo, inimkond, sa nälgid ja januned minu Sõna järele, samas kui Iisraeli rahval on sellest rohkem 

kui küllalt! Te ei ole näinud Püha Vaimu laskumist inimkonna juurde. Olen tulnud valgustama teie hingi ja 

kutsun teid kolmandat korda. Ma tahan, et te avaksite oma südamed ja laseksite sellel "Ränduril" siseneda, 

et lahkuda kõigega, millest teil puudus on. Avage oma kõrvad ja minu sõna siseneb teie südamesse kui 

tervendav palsam. Te tunnete minu rahu ja minu valgus valgustab teie teed ning te suudate näha, mis on 

tulemas. 

5 Ma seisan teie kõrval nii suurtes kui ka väikestes katsumustes. 

6 Ma valmistan ette orgu, kuhu ma kogun kõik oma lapsed Suureks Üldiseks Kohtumõistmiseks. Ma 

mõistan kohut täiuslikkusega, Minu armastus ja halastus hõlmab inimkonda ning sel päeval leiate 

lunastuse ja tervenemise kõigist oma pahedest. Täna, kui te lepitate oma süütegusid, siis puhastage oma 

hing. Nii olete valmis saama Minult pärandit, mille olen igaühele teist ette näinud. 

7 Kui ma olen Iisraeli rahvast varemgi kutsunud ja valmistanud teda kui Esimeseks Pojaks, siis 

sellepärast, et nad on alati kandnud minu jumalikkuse sõnumit inimkonnale. See on minu sõnumitooja, kes 

kannab oma huultel minu olemust ja oma südames minu tõde. 

8 Sa hakkad järk-järgult ära tundma oma vigu, sa saad teada, miks sa oled komistanud, sest Minu 

valgus valgustab su olemust ja su süda, mis oli end Minu eest sulgenud, avaneb taas ning sellest voolab 

kristallselge vee virrvarr. 

9 Ma räägin teiega ülestpoolt. Kui te tõstate oma hinge üles, siis näete Mind. Teil on oma arenguteel 

veel pikk tee käia, nii et saabub päev, mil te minu juurde tagasi pöördute. Mina, teie Isa, magustan teie 

päevi, annan teile rahu, et te suudaksite üle elada viimase suure katsumuse, mis teid ees ootab. 

10 Seda aega puudutavad ettekuulutused on nüüd täitumas. Need, kes magasid, olid vapustatud, kui 

nad nägid sündmusi. Põhjuseks oli see, et nad ei olnud lugenud prohvetite raamatust, teie Jumala 

raamatust. Aga ma teen teist oma jüngrid, kes teavad, kuidas tõlgendada minu sõna igal ajal. 

11 Inimkond on järk-järgult ärkamas. Kõik ootavad uue päeva valgust, koidikut, mis peab ilmuma, et 

tuua rahu, mõistmist ja valgust, mis valgustab kõike nende jaoks ─ väge, mis paneb kõik, mis on oma 

põhiprintsiibilt moonutatud, taas korda. Nad ootavad ka juhti, kes parandab puudused, kes annab haigele 

tervise ja "surnutele" ülestõusmise. 

12 See valgus on juba olnud inimeste seas, ütleb teile Meister, kuid te ei ole seda ära tundnud. 

13 Ma aitan teil taastada kõik, mida te olete kahjustanud. 

14 Minu Sõna levitamise eelseisval ajal ei tohi te midagi võltsida. Ärge tehke seda õpetust raskesti 

mõistetavaks. Kui te valmistute vaimus ja tões, siis on teil hea vastus neile, kes teid küsitlevad. Te näitate 

lõpmatut valguse maailma, te räägite minu õpetuse lihtsusest, mis peegeldab minu siirust, tarkust ja 

tõepärasust. 

15 Sa ütled neile, et minu tulekuga sel ajal täituvad mu ennustused ja minu tõotused, mis on antud 

minevikus. 

16 See Eelija tuli enne Mind, et valmistada ette tee, mille kaudu Minu Jumalikkus saabub. 

17 Et ta kutsus hingesid palvetama ja kogunema ning teatas, et Püha Vaimu aeg on saabunud. 

18 Kõik need õpetused, millega te olete harjunud, on teie kaasinimestele suureks ilmutuseks ja 

panevad nende kõige tundlikumad keeled kõlama. 



U 237 

147 

19 Minu Vaimu ilmumine inimese kaudu, Eelija tulek, vaimse maailma kohalolek nõuandjana ─ kõik 

see on teie tunnistajaks, ja nemad omakorda on olnud tunnistajaks teistele vaimsetele ilmingutele, millega 

nad kinnitavad Minu Sõna. 

20 Ärge olge rahul sellega, mida olete seni saavutanud. Kui palju rohkem saate suurendada oma 

teadmisi minu õpetustest, kui te praktiseerite voorusi. Avaldan teile alati uusi õpetusi, et julgustada teie 

hinge arengu teel. 

21 Puhake mõned hetked, armsad inimesed, kuulake ja mõtestage Meistri sõna. 

22 Te valmistute eesmärgi saavutamiseks ette. Tahtlikud on need, kes on saanud oma mõistuses armu 

minu sõna edasi anda. Minu õpetuse suhtes on tähelepanelikud need jüngrid, kes on mõistnud spiritismi, 

seda õpetust, mis teeb sellest, kes selle omaks võtab, uue inimese. 

23 Te olete ikka veel minu jüngrid, keda ma ei saa veel meistriteks nimetada. Seepärast jätkake Minu 

õpetuse tõlgendamist, võttes aluseks selle tähenduse ja lihtsuse. Ärge tehke seda oma tõlgendusega 

keerulisemaks ja püüdke saavutada selle rahva seas ühtset tõlgendust, et teie seas ei tekiks lahkarvamusi. 

24 Te kohtate oma teel neid, kes, teades, et te olete Tõe Vaimu jüngrid, esitavad järgmise küsimuse, 

mis on väga loomulik sellele, kes tahab teada rohkem, kui ta teab: "Milline on tulevik?". Seejärel selgitate 

neile, kuidas hing muutub, kui ta ei ela enam inimkehas, et elada vaimsetel aladel. Keegi ei tunne veel 

seda elu kogu selle täielikkuses. See on alati olnud mõte, mis on inimest hõivanud, küsimus, millele ei ole 

vastust, mis äratab tema uudishimu. Kui paljud on kasutanud ära seda vaimset vajadust teadmiste ja 

mõistmise järele, et saada kasu teadmatusest, külvates kergeusklikesse südametesse oma ebatõe seemneid. 

Keegi ei saa täie kindlusega öelda, milline on edasine elu. Keegi ei oska täpselt öelda, milline on sealne 

hing ja kuidas elatakse teistes elumaailmades. 

25 Inimese mõistus on ikka veel liiga piiratud, et mõista seda, mida ainult kõrgem vaim suudab ära 

tunda ja mõista. Piirduge esialgu selle mõistmisega ja selgitamisega, mida minu õpetus on teile ilmutanud, 

mis sisaldab lõpmatut valgust ja on teie vaimse tuleviku kindel alus. Ärge andke oma kujutlusvõimele 

vabu piire, andes seletusi nende saladuste kohta, sest need tunduksid inimkonnale kummaliste teooriatena; 

kuid minu õpetus põhineb tõel. 

26 Ma selgitan teile iga ilmutust, nii et ei ole midagi, mida te poleks õigesti mõistnud. Praegu ei ole 

teil vaja teada rohkem kui see, mida ma teile olen avaldanud. Sest kui te mõistaksite vaimsest elust 

rohkem, kui Mina olen teile ilmutanud, kaotaksite huvi selle elu vastu, langeksite müstikasse või 

vaimustusse. Te elaksite mõttetus mõtiskluses ega täidaks enam oma olulist missiooni, mida peate 

maailmas täitma. 

27 Paljud on püüdnud uurida hingekodu, suutmata näha kaugemale sellest, mis on lubatud. Aga neile, 

kes küsivad: "Kuidas vaimne maailm suhtleb inimmeele kaudu?", vastan nii: Kasutades teie mõistuse ja 

intuitsiooni võimeid, nagu seda teeb teie enda hing. 

28 Minu õpetus sel ajal, nagu ka "Teisel ajal", raputab inimkonda. Pilkandjad peavad silmitsi seisma 

tõesusega. Valedus langetab oma maski ja tõde hakkab särama. Tõde võidab seda maailma ümbritseva 

vale. 

29 Inimene on võimeline mõistma ja tunnustama kõike, mis sisaldab mõistust ja tõde; kuid kõik, mida 

ta on sunnitud uskuma, isegi kui ta seda ei mõista, lükkab ta ise tagasi. Seetõttu levib minu õpetus, sest see 

kiirgab valgust, mida inimesed vajavad. Suur osa sellest tööst kuulub teile, kui te avalikustate oma 

kaasinimestele selle alguse ja eesmärgi. 

30 Hoiduge selle võltsimisest, sest see on aare, mille ma olen teile usaldanud ja mille te peate mulle 

tagasi andma. Teie vastutus on suur ─ vähem suur on nende vastutus, kes ei ole Minu Sõna otse kuulnud. 

Sest kui nemad tegutsevad teadmatusest, siis teie teete seda täielikus kindluses, teades, mida võite 

aktsepteerida ja mida peate tagasi lükkama. Kui te tunnete ohtu ja langete kiusatusse, siis teete seda 

vabatahtlikult, olles täiesti teadlik sellest, mida teete. Teil ei ole enam mingit õigustust halvasti käituda. 

31 Kui keha tahab teha oma tahtmist, tõestage oma hinge väge ja üleolekut. Mis kasu oleks teil 

teadmiste omandamisest, kui te neid ei rakendaksite? Teil on silme ees tarkuse raamat, mis selgitab teile, 

mida te peate tegema igal sammul, mida hing teeb. Kui te sulgeksite selle raamatu isekeskis ja ei 

kasutaksite selle teadmisi, et valitseda või juhendada teid ─ kuidas saaksite siis jutlustada selle tõdesid, kui 

teie teosed tõestavad vastupidist sellele, mida te tahate õpetada? Kuidas sa saaksid olla oma kaaslastele 

saagiks, kui sa ise oled teel? Kuidas tahate te langenud üles tõsta, kui teil ei ole isegi piisavalt jõudu, et 
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end ise üles tõsta? Olge teadlik: kui tahate oma kaasinimestele kasulikku mõju avaldada, peate olema hea 

eeskuju. 

32 Ärge unustage, et tõde on teiega alati ülekaalus. 

33 Selle tee lõpuni jõudmiseks peate ületama palju takistusi. Need, kes on kiusatusest üle saanud, on 

kõige suuremad teened. 

34 Töö minu valdkonnas on raske, kuid täis rahuldust. 

35 Ärge sulgege oma kõrvu südametunnistuse häälele. Sest teie jalge ees võib olla kuristik, ja kui 

olete kord libedale teele sattunud, on raske tagasi minna. 

36 Koguge vaimset mannat, mis laskub teie peale, et see toidaks teid kogu kõrbetee läbimise ajal. 

37 Siin on oaas, rändaja. Puhka paar hetke selle palmi all ja kogu oma kaotatud jõudu. Pidage meeles, 

et ees on veel pikk tee ja te vajate energiat, et selle lõpuni jõuda. 

38 Mis võib teid teel peatada? Millised hirmud on teil? Palvetage ja te kõrvaldate takistused. Uskuge 

palvesse ja te näete, et võimatu muutub võimalikuks. 

39 Te peate olema tugev rahvas, et te saaksite võitu, ja miski ei anna teile suuremat jõudu kui minu 

seaduse täitmine. 

40 Teid tabavad paljud kiusatused, tagakiusamised ja reetmised. On mõned, kes tunnevad rõõmu, kui 

nad teie teed okastega üle puistavad. Kuid kõigest sellest väljute võitjana, kui usaldate Mind, kui jääte 

ühtseks ja kui järgite järjekindlalt Minu juhiseid. 

41 See rahvas siin kasvab päevast päeva. Kuigi rahvahulgad, kes kiirustavad kuulama Minu sõna, 

tunduvad teile täna suured, ütlen ma teile tõesti, et nad osutuvad väikesteks, kui te võrdlete neid nendega, 

kes kogunevad pärast Minu lahkumist teie tunnistuse ajal. 

42 Ma pean teile siiski ütlema, et uudis Issanda Uuest Rahvast ei levi enne, kui te tõestate oma 

ühtsuse ja vendluse kaudu, et olete väärt suuri imesid ja jõutõendeid, mis mul on Minu rahva jaoks varuks. 

43 Ma ei palu teilt ohvreid, Ma ei palu kõrgeimat täiuslikkust, Ma palun ainult tagasivõtmatut tahet 

kuuletuda Minu käskudele ja pisut halastust teie ja teie kaasinimeste suhtes; kõik muu teen Mina. Aga kui 

te olete selle sammu ohutult astunud, siis palun ma teil astuda veel suurema sammu, et te ei jääks 

kõrbesse, sest see ei ole teie kodu. Te teate, et selle arengus leiab teie hing tõotuse õnnistatud maa, kuhu 

ma suunan teie sammud. 

44 Ärge kunagi öelge: "Ma olen palju vaeva näinud, kuid keegi ei ole näinud minu pingutusi ja 

ohvreid." Ärge unustage, et ma näen iga teie sammu ja registreerin iga teie tööd. Ärge oodake maailmalt 

tasu ega mõistmist ega täielikku õiglust oma naabritelt. Usaldage Minusse, sest tõesti, Ma ütlen teile, et 

Ma ei jäta seda, mis on teie õiglane tasu. 

45 Samuti ei arva te, et peate tingimata surema, et oma saaki korjata ─ ei, mõned viljad antakse teile 

juba selles elus, kui tasu teie teenete eest inimelu jooksul. Need teened seevastu, mis on olnud vaimsed, 

jäävad tasustamata, kuni saabub aeg, mil te olete tulevases elus. 

46 Oo inimesed, olgu teie meeles valgus, et te mõistaksite ja hiljem praktiseeriksite jumalikku 

sõnainspiratsiooni. 

47 Armastatud jüngrid! Tulge Minu juurde pärast seda, kui olete puhastanud oma südame nagu 

anuma väljast ja seest, et võtta vastu Minu Sõna. Kõik, mis lähtub Minust, on puhas. Ja kui te tahate Mind 

tundma õppida, siis peate valmistama end ette puhta südamega, et saaksite vastu võtta Minu Sõna vaimset 

sisu ja mõista selle tähendust ning seejärel seda kasutada. 

48 Armastage ja austage üksteist, olenemata teie usust, ideaalist ja vaimsest seisundist. Harjutage 

üksmeelt, andke ka andeks. Ärge tegelege teiste asjadega, et nende üle kohut mõista. Aga kui te soovite 

eestkostetada, siis tehke seda, ja siis tuleb päev, mil te ühinete ja püüdlete sama ideaali poole. 

49 Olen pannud teie heategevuse proovile. Ma olen pannud teid haigete, vaevatud ja nende teele, kes 

on väsinud selle aja suurtest valudest. Ma olen saatnud teie perede rüppe lugematuid katsumusi, et teil 

oleks võimalus rakendada minu õpetust. Te olete kannatanud oma lähedaste seas ja palute innukalt Minu 

käest nende eest. Aga ma ütlen teile: Paluge Mind ka võõraste eest, kõigi eest, kes teie teed ristivad, nagu 

te tegite seda oma vanemate või laste eest, et te saaksite rakendada tõelist halastust. 
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50 Valu on muutnud südamed tundlikuks ja nende soovis leida lohutust otsivad nad Mind. Ma juhin 

nende samme ja tean õiget aega, millal nad Minu Tööga liituvad. On palju neid, kes ei ole veel valmis 

Mind kuulama, ja nende sammud ma hoian tagasi, kuni nad on valmis Minu ilmutusi vastu võtma. 

51 Et uskuda minu töösse, on vaja usku. Kõik selles on vaimne. Ma ei ole teile andnud materiaalseid 

ilminguid. Ma olen palunud teil vaid tõusta, et siseneda minu Kohalolekusse ja tunda, kuidas minu 

armastus ja halastus teid ümbritsevad. 

52 Ma olen valmistanud vaimu silmad, usu silmad, et te saaksite mind näha, ja ma olen hoidnud teie 

südame tunded puhtad, et ma saaksin neid kasutada. Teie anded on veel varjatud, kuid Minu Sõna äratab 

need üles, et te saaksite alustada oma missiooni. 

53 Kõik, mida ma olen teie keskkonda paigutanud, on täiuslik ja meeldiv, ja ometi näen ma, et te ei 

ole õnnelikud, et te ei ole rahul oma saatusega, ja see on tingitud sellest, et te ei ole elu mõistnud ega 

mõistnud oma tõelist eesmärki. Mitte mina ei loe üles kasu, mida ma teile annan, vaid teie olete need, kes 

tänutäheks tunnustavad armastust, mida ma igale inimesele osutan, ja head, mida ma teile annan. 

54 Ma olen saatnud teid heastama, sest ma armastan teid ja tahan, et te oleksite puhtad ja Minu 

väärilised. Te olete leidnud oma tee, mis on täis okkaid, nagu Jeesus teisel ajastul, ja see on sellepärast, et 

ma tahan, et te võtaksite minust eeskuju, et õpiksite võitlema, et pärast iga võitu, mille te saavutate, 

oleksite tugevamad. Ma olen teie heaolu jaoks kõik ette valmistanud. Kõik on loodud vastavalt Minu 

armastusele ja õiglusele, sest Mina olen Isa ja halastamatu kohtunik, kes ei anna järele oma otsustes. 

55 Armsad inimesed, laske Minul teha oma tahtmist. Alluge Minu Seadusele ja ma juhatan teid rahu 

ja vaimse hiilguse juurde. See on kõigi Minu loodud olendite saatus. Võtke oma rist ja järgige mind. 

56 Te olete täis andeid, teil on intelligentsust, tahet ja mõistust oma töö tegemiseks. Teie arengutee on 

pikk, sest te peatute pidevalt. Kui te astuksite sirgele teele, enesest keeldumise ja missioonide täitmise 

teele, siis oleksite õnnelikud, te hindaksite elu, te oskaksite armastada, te tunneksite ära oma vaimsete 

annete väärtuse ja ei igatseksite seda, mida teised omavad. 

57 Minu töö põhineb vabadusel. Ma valgustan teie hinge, et te mind ära tunneksite. Sa oled 

privilegeeritud olend, kelle ma lõin "oma näo ja kuju järgi", ja sinusse panin ma oma armuande. 

58 Trepp, millel te ronite, on suur ja te ei tea, millisel arenguastmel te olete. Tee, mida te täna käite, 

on teie jaoks ette määratud vastavalt teie arengule. Sest kõik on seotud ja allub muutumatutele ja 

igavestele seadustele. 

59 Tempel, millest ma teile allegoorias räägin, on vaimne. See ei ole kividest ehitatud hoone, vaid 

armastuse tempel, inimese usk, kes tahab tõusta, kuni ta jõuab Minuni. Järgmised põlvkonnad hakkavad 

ehitama teie loodud heale alusele. 

60 Suur on viimaste rõõm, kui ma esitan neile oma tööd, oma Sõna. Kui palju nad on Mind otsinud! 

Kui palju nad on kannatanud, et jõuda Minuni! Nende eesmärk on üks: leida vaimne tee, jõuda allikani, 

kus nad saavad oma hinge toita ja täiustada. Ja milliseid edusamme nad teevad oma tegutsemisviisides! 

Nad annavad tunnistust sellest, mida nad on läbinud Minu Sõna järele igatsedes, ja teie sellest, et te olete 

neid oodanud, sest ma olen seda teile kuulutanud kui prohvetlikku ettekuulutust. Ma olen usaldanud teile 

osa Minu Tööst, et see lõpule viia, ja kui te olete selle lõpetanud, siis naeratate rahulolevalt, et olete teinud 

koostööd oma Jumalaga. 

61 Puhake, laske oma hingel saada toitu. Lase oma südamel kiiremini lüüa, kui ta tunneb minu 

kohalolekut. 

62 Ma julgustan teid teel, et te ei jääks seisma. Mina olen see, kes teab, kes on kasutanud aega ja 

võimalusi, kes on raisanud aega ja kes kõnnib aeglaselt vaimse arengu teel. 

63 Te saate oma edusammudest või mahajäämusest aru anda ainult siis, kui olete vaimulikus 

seisundis. 

64 Ma valmistan kõik ette nii, et sel ajal, kui te taas maa peal elate, kohtate Meistrit, kui Ta teeb 

ennast inimeste kaudu teatavaks, et tuletada teile meelde teie ülesannet jätta heade eeskujude jälg, et nende 

kaudu jõuaksid õigele teele need, kes on elanud teadmatuses, ebajumalateenistuses ja usufanatismis. 

65 Ma valmistan teid ette nii, et teie alandlikud huuled üllatavad inimesi teie sõnade valguse, 

sügavuse ja tõepärasusega. Te olete minu tunnistajad, minu sõnumitoojad ja ka minu eelkäijad. 
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66 Kui ma teid aeg-ajalt parandan ja isegi noomin teid, siis selle põhjuseks on see, et kirgi, 

keeristormid või õnnetused pimestavad lühikeseks ajaks teie mõistuse valgust ja panevad teid langema 

eksitusse, materialismi või külma tundmatusse. 

67 Minu halastus viib teid päästmise teel ja on eemaldanud teie silmadelt kõik teadmatuse sidemed, et 

te näeksite valgust sellel eluteel. Pea meeles, et iga silm ─ patune või mitte ─ vaatab mind. 

68 Kas te olete endalt küsinud, kas teie südames on tõeline usk? Kas olete tundnud selle leegi soojust? 

69 Ma annan teile nüüd tõestuse, et tõeline usk on olemas: 

70 Kui süda ei ole katsumuse tunnil meeleheitel; kui rahu läbib hinge ka kõige kriitilisematel 

hetkedel. Kes usub, on minuga kooskõlas, sest mina olen elu, tervis ja pääste. See, kes tõeliselt otsib seda 

sadamat ja seda tuletorni, ei hakka hukkuma. 

71 Kes seda voorust omab, teeb imet, mis ületavad kõik inimteadused, ja annab tunnistust vaimust ja 

kõrgemast elust. 

72 Kui te usute Minusse, ei pane uskmatu teid muutuma, ega laim ei suuda laim sulle haiget teha. 

73 Ma olen julgustanud usku teie sees, olen teinud teid tugevaks läbi katsumuste, et te jätkaksite 

rahvahulkade kutsumist, kes toidavad teie usku. 

74 Ma olen teile sel ajal öelnud: Ärge otsige Mind kehadest, mille kaudu Ma teiega räägin, sest siis te 

solvuksite nende puuduste pärast ja omistaksite need puudused Minu tööle. Minge selle sõna põhja, mida 

need huuled räägivad, ja selle tähenduses, selle olemuses avastate Meistri. 

75 Ärge jumaldage neid, kelle kaudu Ma ennast teatavaks teen, sest siis oleksid nad need, kes 

hõivaksid teie südames selle koha, mida varem hõivasid lõuendile maalitud kujutised või kivisse raiutud 

skulptuurid, ja te langeksite jätkuvalt selle materialismi ja religioosse innukuse ohvriks, mida Isa ei ole 

lubanud teie hinge täielikult vallutada. 

76 Hoidke Sõna tähendust, et kui te seda õpetust enam ei kuule, tunnete, et teie südame sügavuses 

kõlab taevane Sõna, mis tõstab teid üles ja kutsub teid otsesesse dialoogi oma Issandaga. 

Minu rahu olgu sinuga! 



U 238 

151 

Juhend 238 
1 Armsad inimesed, Meister ütleb teile: Ma tulen oma rahva, teie südames asuva pühamu pärast. On 

aeg, et need, kes on selle Minu jaoks sulgenud, avaksid selle spiritualiseerimisele. Need, kes on selle 

hävitanud, las nad ehitavad selle uuesti üles ja annavad sellele tugevuse. Kellel on pimeduses, seda 

valgustagu usu valgus. Aga tõesti, ma ütlen teile, ärge raisake oma aega materiaalsete pühapaikade 

ehitamisele, arvates, et pühendumus, arm ja kunst, mida te neile kulutate, on parim kummardus, mida te 

saate Mulle pakkuda. 

Ma luban teil valmistada ette vaid lihtsad ruumid, kus te saate end kaitsta ilmastiku ebasoodsate 

ilmastikutingimuste või uudishimulike silmade eest. Te ei tohiks neid kohtumispaiku, mis on mõeldud 

ainult teie kogunemisteks, "templiteks" nimetada, sest võib juhtuda, et teadmatuses olevad inimesed 

hakkavad neid kohti kummardama, nagu oleksid need pühad. 

2 Ärge viige oma jumalateenistustesse sisse riitusi või tseremooniaid. Seda tehes võite te eemalduda 

missioonist, mille olen teile usaldanud, milleks on halastuse ja armastuse levitamine. 

3 Lihtsus ja lihtsus nii väliselt kui ka sisemiselt on see, mida ma teilt palun. Sellega on teil minu 

kohalolek täis au teie hinges. 

4 Ma olen südames ja elan teie hinges. Miks peaksite mind esindama materiaalsete esemete kaudu, 

kui te tunnete Minu Jumalikku Kohalolekut oma olemuse sisimas? Kas te ei arva, et kui ma otsiksin maist 

hiilgust, oleksin ma sündinud inimesena Siioni templis, mitte talli sees? Milline takistus oleks võinud 

takistada Minu sündi selles paigas, sest te teate, et Maarja oli templis tuntud ning ta oli pühendunud ja 

kuuletunud kõigile jumalike juhistele? 

5 Mõelge Minu Sõna peale ja pidage meeles, et Ma ei ole kunagi nõudnud inimestelt välist 

kummardamist, et Ma olen nõudnud neilt ainult nende armastust, nende ülestõusmist, nende usku ja kõike 

seda, mis on nende hinge vili. 

6 Mõnda aega on teil veel need kohad, kus oma kohtumisi tähistada. Sest need on ikkagi vajalikud, 

et te kuulaksite neis Sõna, mida ma jätan teile uurimiseks, ja püüaksite seda kasutada. Aga aeg, mil teid 

õpetatakse, teie ettevalmistuse aeg läheb mööda ja siis ei ole teil neid enam vaja. 

7 Usuleek süttib üha enam ja enam minu jüngrite hinges, iga süda saab minu altariks, armastus 

ligimese vastu saab neile jumalateenistuseks ja igas kodus on pühamu. Te annate oma kaasinimestele 

mõista, et nende palve kaudu tõuseb nende hing kõigest kahjulikust ja igast maapealsest viletsusest 

kõrgemale, ja nad saavad aru, et Issanda tempel on universaalne, on lõpmatu ja et see on kõikjal, nii 

inimese hinges kui ka kehas, nii nähtavas kui ka nähtamatus. Nad mõistavad, et nii nagu möödus aeg, mil 

nad ohverdasid Mulle vereohvreid, nii peab mööduma ka Jumala kummardamine riituste või väliste 

tseremooniate abil. Spiritualiseerimine puhastab teie inimkeskkonda ja Minu õpetus saab mõistetavaks. 

8 Tuleb tõeline palve, kõrge vaimne jumalateenistus, mis on meelepärane minu jumaliku pilgu ees ─ 

õigesti mõistetud patukahetsus, mis on meeleparandus, parandamine ja heastamine toime pandud 

üleastumiste eest. Tõeline armastus, mis põhineb südame puhtusel, ilmneb inimestes ja inimesed 

mõistavad, et palvetamiseks piisab lühikestest hetkedest, kuid et täita oma ülesannet teha head inimeste 

seas, vajavad nad kõiki oma elu hetki. 

9 Mõelge minu õpetuste üle, oo õpilased, mõtestage neid, ja te avastate nende sisimas rohkem, palju 

rohkem kui see, mida sõnad väljendavad. Ma aitan teid ja valgustan teid, et te saaksite ära tunda kõik selle, 

mis on jäänud minu sõnades varjule, sest hääle kandja mõistus ei suutnud seda edasi anda. 

10 Ma tervitan teid täna. Istuge minu laua taha. Ma tervitan nii seda, kes mind armastab, kui ka seda, 

kes mind tagasi lükkab. Ma hellitan teid kõiki võrdselt, sest te kõik olete minu lapsed. 

11 Ma esitlen end patuste seas. Kas on olemas õiglane inimene maa peal? Ma pakun teile oma 

kuningriigi hüvesid ja annan teile kätte vahendid nende omandamiseks. Kui te palute Minult Minu 

taevariiki, annan ma selle teile, sest see on teile tõotatud aegade algusest peale. Teie, Issanda lapsed, olete 

kuningriigi pärijad. Aga kui palju teeneid peate te täitma, et võtta tõotatud maa! Mõned saavutavad selle 

pika ja kurva võitluse kaudu, teised aga astuvad teel suuri samme ja lähenevad peagi valguse kuningriigile. 

Kas sa mäletad, mida ma lubasin Dimasele, kui ta oli piinades, kui ma nägin tema meeleparandust, usku ja 

alandlikkust? Ma pakkusin talle, et ta saab samal päeval olla Minuga koos Paradiisis. 



U 238 

152 

12 Ma palun teid kõiki, pidades neid inimesi siin oma esindajateks: Millal te tõusete oma sees üles, 

armastate üksteist ja andestate üksteisele oma süütegusid? Millal saab teie planeedil lõpuks rahu? 

13 Armastusest lähtuv andestus õpetab ainuüksi minu õpetust ja sellel on võimas jõud muuta kurja 

heaks, muuta ja muuta patune vooruslikuks inimeseks. 

14 Õppige andestama ja teie maailmas saab alguse rahu. Kui oleks vaja tuhat korda andestada, siis 

peaksite seda tegema tuhat korda. Kas te ei tea, et õigel ajal toimuv lepitamine päästab teid kannatuste 

karika joomisest? 

15 Ma räägin teile valust, mida te väärite, mida te üha enam ja enam mitmekordistate ja mis, kui kätte 

jõuab tund, ülevoolab. Ma ei annaks kunagi sellist karikat oma lastele; kuid oma õigluses võin ma siiski 

lubada teil oma kurjuse, uhkuse ja hoolimatuse vilja lõigata, et te saaksite minu juurde kahetsevalt tagasi 

pöörduda. 

16 Inimesed on vaidlustanud minu võimu ja õiglust, kui nad oma teadusega rüvetasid looduse templit, 

kus kõik on harmoonias, ja nende kohus on nüüd järeleandmatu. 

17 Elementaarjõud vallanduvad, kosmos raputatakse ja maa väriseb. Siis tekib inimestes õudus ja nad 

tahavad põgeneda, kuid põgeneda ei ole võimalik. Nad tahavad vallandunud jõude alistada, kuid ei suuda 

seda teha. Sest nad tunnevad end süüdi ja, kahetsedes liiga hilja oma ülemeelsust ja rumalust, otsivad nad 

surma, et pääseda karistusest.  

18 Teie, inimesed, teate neid ettekuulutusi ja olete vastutavad kõige eest, mis juhtub, kui te ei "kasva" 

ja ei püüa hoida rahu, mille ma olen teile usaldanud. 

19 Pange oma jalutuskepp ja reisikott valmis, sest ma saadan teid välja prohvetiteks ja 

sõnumitoojateks, et hoiatada rahvaid. 

20 Mõned lähevad itta, teised lääne poole ja kolmandad maa muudesse punktidesse ja teedesse. 

21 Ärge muutuge ülbeks mõttelt, et te olete need soosikud, kellele Ma olen andnud oma käsu teha teid 

sel ajal Minu õpilasteks. Aga ma ütlen teile ka seda: Ärge rahulduge sellega, et teid kutsutakse. Teenige 

teeneid, et te saaksite olla väljavalitute seas. 

22 Heitke endalt ära igasugune edevus, et te ei oleks nagu uss, mis paisub maa niiskusest üles ja 

lahustub siis olematuks. 

23 Ärge magage usaldades, et ma armastan teid väga, et te ei komistaks. Teid armastatakse väga, kuid 

teid pannakse ka väga proovile. 

24 Kolm neljandikku maakera pinnast kaob ja ainult osa jääb alles, et olla varjupaik neile, kes kaose 

üle elavad. Te saate tunnistajaks paljude ettekuulutuste täitumisele. 

25 Teie, inimesed, täitke Minu juhiseid ja ma teen teie jaoks tõotatu teoks. 

26 Palvetage, valvake, külvake armastust, levitage valgust, jätke armu jälgi ja te saate rahu oma 

südametunnistusega ning leiate harmoonia Loojaga. 

27 Kuulake tähelepanelikult seda sõna, et te saaksite seda tõlgendada ja külvata seda oma 

kaasinimeste südamesse. Ärge rahulduge selle mõistmisega, vaid rääkige sellest, andke eeskuju ja õpetage 

oma tegudega. Olge tundlikud, et te teaksite, millal on õige hetk rääkida ja millal on sobiv aeg teie 

tegudele, et tunnistada minu õpetust. 

28 Ma annan teile ühe keele oma Sõna levitamiseks ja see keel on vaimne armastus, mida kõik 

inimesed mõistavad. See on keel, mis meeldib inimeste kõrva ja südame jaoks, mis lammutab kivi kivi 

järel Paabeli torni, mille nad on oma südamesse püstitanud. Siis lõpeb minu kohtumõistmine, sest kõik 

peavad end vendadeks ja õdedeks. 

29 Inimesed, põllud on vastuvõtlikud ja viljakad. Valmistage end vaimselt ja füüsiliselt ette, siis 

täidate tingimused, et alustada ja külvata selle ilmutuse seemet ning samal ajal sillutada teed uutele 

põlvkondadele. 

30 Ma olen lubanud teile saata suure valguse vaime teie keskele elama. Nad ootavad vaid aega, et 

läheneda maa peale, kehastuda ja täita suurt taastamismissiooni. Kui need vaimud siis selles maailmas 

elavad ─ mida teil on neile õpetada? Tõesti, ma ütlen teile: Mitte midagi! Sest nad tulevad õpetama, mitte 

õppima. Teid hämmastab kuulda, kuidas nad räägivad lapsepõlvest pärit sügavatest asjadest, näha neid 

vestlemas teadlaste ja teoloogidega, hämmastamas täiskasvanuid oma kogemustega ning soovitamas 

lastele ja noortele õiget teed. 
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31 Õnnistatud on kodu, mis võtab vastu ühe sellise vaimu oma emakasse. Kui raske on see 

lepituskoorem, mida kannavad need, kes püüavad takistada minu sõnumitoojate missiooni täitmist! 

32 Mõistke nüüd, miks ma tahan, et te puhastaksite ja uuendaksite end üha enam ja enam, nii et teie 

viljad muutuksid põlvest põlve üha puhtamaks. 

33 Võib-olla saab teie kodu olema see, mis võtab vastu nende Valguse Olendite kohalolu? Kui te 

olete valmis, valin ma teid, kui te ei ole valmis, siis otsin sobivad südamed ja saadan nad sinna. 

34 Teie siin usute minu ettekuulutusi. Kuid paljud lükkavad minu sõnad sel ajal tagasi, nagu nad 

lükkasid tagasi ka varasemad ilmutused. Aga ärge muretsege, sest kui minu sõnad saavad teoks, siis on 

nad esimesed, kes oma uskmatuse pärast häbenedes oma nägu alandavad. 

35 Iga jumalikku ilmutust, mida inimesed on eitanud, tunnustatakse ja usutakse. Kõik, mis on kirikute 

ja sektide poolt unustatud või varjatud, tuleb päevavalgele. 

36 Te peate oma eeskujuga õpetama maailmale, et see, mis on ilmutatud Isa kaudu, tuleks vaimulikult 

ja lugupidavalt omaks võtta ja mitte püüda minna kaugemale sellest, mis on antud Tema kaudu. Armastus, 

alandlikkus, austus ─ seda peate õpetama inimkonnale, kes on alati tahtnud ilma vaimse ettevalmistuseta 

uurida Issanda saladusi. 

37 Kas sa ei austa oma vanemate magamistuba? Siis austage veelgi enam oma Taevase Isa saladusi. 

On nii palju, mida ma olen teile ilmutanud ja näidanud, et te ei ole seda kõike veel mõistnud, ja juba küsite 

uusi saladusi, millesse tungida. 

38 Teile ─ kõrgema teaduse, inimelust kõrgemale elule kuuluva tarkuse jüngritele ─ ütlen ma, et ärge 

soovige rohkem teada, rohkem teada kui see, mida ma teile avaldan, sest siis satute varsti eksitusse. Ma 

olen teile õpetanud palju õpetusi ja mul on teile veel rohkem anda inimintellekti vahendusel. Te saate ikka 

veel teada palju uusi ilmutusi ja mõistate rohkem, kui olete ette kujutanud. 

39 Minu Sõna, mis on jumalik õpetus, tuleb alati koos katsumuste ja sündmustega teie elus, nii et see 

õpetus leiab üha enam kinnitust teie südames ja te ei ole teoreetilised jüngrid, vaid jüngrid, kes annavad 

oma tegudega tunnistust minu tõe kohta. 

40 Kas ei ole nii, et te mõistate sageli ainult ühte minu sõna, kui te olete läbinud katse? 

41 Kui Ma olen aeg-ajalt rääkinud teile hinge surematusest, teie valedest arusaamadest elust ja 

surmast, siis te ei ole Mind mõistnud sel ajal, kui te Minu õpetust kuulsite. Kuid siis tabas teid kodus 

katsumus, te nägite, kuidas üks lähedane inimene siit maailmast lahkub, ja teie silmad avanesid 

reaalsusele, tõe valgusele, ning te tänasite Mind selle eest, et ma panin nii palju täiuslikkust kõigisse Minu 

töödesse ja et ma teid oma teadmatusest ja eksimusest välja rebisin. 

42 Läbistage minu Sõna meelega ja vaimuga. Keskenduge oma olemuse tuumale, nii et vaimu ja keha 

vahel on ainult üks tahe. Nii mõistate te minu õpetust kergemini ja ületate katsumused suurema 

ülestõusmisega. 

43 Õndsad on need maailma hüvede poolest vaesed, kes võtavad Minu Sõna leiba sooviga olla suur, 

sest Minu teel saavutavad nad selle. Õndsad on need, kes ─ kuigi maailmas rikkad ─ jätavad oma 

mugavused maha, et õppida minust, sest nad saavad teada tõelist rikkust. 

44 Täna laskub minu Vaim valguskiirena inimkonna peale, ajal, mil ei ole hirmu minu õigluse ees ega 

armastust üksteise vastu. 

45 Te olete alandlik rahvas, minu kohaloleku ja ka minu sõna tunnistajad. Kuid selles rahvas puudub 

armastus ja ma ei näe mingit austust Minu ilmutuse vastu, sest nad on sellega harjunud. See on põhjus, 

miks Ma mõnikord kutsun teid üles vastutama, rünnates teie südame ükskõiksust Minu õiglust täis sõnaga. 

46 Mõelge, oo jüngrid: kui te ei austa seda jumalikku tööd praegu, siis ei saa te hiljem olla need, kes 

käivad oma Meistri töös kuulekate töötajatena kohusetunde täitmisel. 

47 Praegune hetk on inimkonna proovikivi. Maailma suured rahvad teevad ettevalmistusi, et rünnata 

üksteist nagu verejanulised ja vihkamisest pimestatud metsloomad. Väikerahvad kardavad sõja märke, mis 

tähendab kurbust ja hävingut. Kodud pimenevad, südamed peksavad hirmust ja neid, kes armastavad rahu 

ja õiglust, piinab mõte sõjast, mis ohustab inimkonna rahu. 

48 Kui paljud unistused edusammudest purunevad neil hetkedel! Kui palju illusioone on purunenud ja 

kui palju elusid on juba surma mõistetud. See on tund, mil te peate alustama oma tööd, et teha oma 

kohalolekut maailmas tuntavaks, o inimesed. See on õige aeg palvetamiseks. 
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49 Palvetage, tehes oma usu tuntavaks ja ühendades oma südame kõigi nende südamega, kes 

pöörduvad Minu poole sel ahastuse tunnil, paludes, et maailmas valitseks rahu. Palvetage kõigi nende eest, 

kes on pöördunud eemale igast aktiivsest hingekasutusest ja elavad ainult materiaalse eesmärgi nimel, 

mille nad on endale seadnud oma võimunõuete, oma vihkamise tõttu. 

50 Täitke ruum valjemate mõtetega. Igaüks neist olgu nagu mõõk, mis võitleb nähtamatus ─ seal, kus 

inimeste mõtted vibreerivad ─, et hävitada pimedad jõud, mis ähvardavad maailma vallutada. Uskuge 

siiski palve jõusse. Sest kui te arvate, et see on kadunud lõpmatusse, siis ei ole tal vajalikku jõudu, et jõuda 

teie kaasinimeste mõtetesse. 

51 Teie mõtted jõuavad alati Minuni, ükskõik kui ebatäiuslikud need ka ei oleks, ja Ma kuulen teie 

palveid, isegi kui neis puudub usk, mida te peaksite alati neisse panema. Selle põhjuseks on see, et Minu 

vaim võtab üles kõigi olendite vibratsiooni ja tunded. Kuid inimesed, kes oma isekuse tõttu hoiavad 

üksteisest distantsi, kaugel vaimsest elust selle materialismi tõttu, millesse nad on tänapäeval lasknud end 

takerduda, ei ole valmis olema võimelised üksteisega mõtete kaudu suhtlema. Sellegipoolest ütlen teile, et 

on vaja, et te hakkaksite oma meelt treenima. Selleks "rääkige" hingedega, isegi kui te ei saa neilt selgelt 

tajutavat vastust. Homme, kui kõik on õppinud andma, saavad nad üha rohkem ja rohkem märke sellisest 

vaimsest mõistmisest, millest inimesed ei ole kunagi unistanudki. 

52 Ütlen teile veel kord, et ma võtan vastu iga mõtte ja iga taotluse. Maailm seevastu ei tea, kuidas 

Minu inspiratsiooni vastu võtta, ega ole valmistunud selleks, et lasta Minu jumalikel mõtetel oma mõtetes 

särada, ega kuule Minu häält, kui Ma tema kutsele vastan. Aga ma usun sinusse, ma usun sinusse, sest ma 

lõin sind ja andsin sulle valguse hinge, mis on minu säde, ja vaimu, mis on minu kuju. 

53 Kui ma ütleksin teile, et ma ei oota, et te end täiustaksite, oleks see sama, kui ma teataksin teile, et 

ma olen ebaõnnestunud suurimas töös, mis on tulnud minu Jumalikust Tahtest, ja see ei saa olla nii. 

54 Ma tean, et te elate ajal, mil teie hing läbib võidukalt kõik kiusatused, mida ta oma teel kohtab, ja 

pärast seda tõuseb ta täis valgust uuele eksistentsile. 

55 Selles avalduses, mis mul täna teiega oli, andsin teile ainult juhiseid, mis aitavad teile aimu saada, 

milline on teie suhtlemine Isaga ja ka teie kaasinimestega tulevikus mõtte kaudu. See on eesmärk, mille te 

peate saavutama. Kuid te peate olema ettevaatlikud, et te ei jõuaksite selleni selliste vahendite abil, mis ei 

sobi nii mürarikkale teosele kui see. 

56 Õppige, tegutsege, püsige järjekindlalt ja märkamatult saavutate lõpuks vaimu ja vaimu vahelise 

dialoogi. 

57 Täna tulete puu varju, kus te kuulete häält, mis räägib teile Kolmandast ajast, Püha Vaimu häält. 

58 Teie ülestõusmine sel päeval on olnud suur, sest te olete kogenud katsumusi sellel teel. 

59 Viimastel päevadel on hirm haaranud teie südamed ja te olete "ärkvel". Väsinud ärkasid ja nõrgad 

tõusid üles, soovides "puu" järele, kus on jõudu, et tuulele vastu seista. 

60 Miks te kardate, inimesed, kuigi olete Minu armu kaitse all? Et teil ei oleks puudu usust, järgige 

Minu juhiseid, pidage meeles, et alati, kui te usaldate Mind, on Minu sõna teie suus, Minu valgus teie 

mõistuses. Siis on teil hämmastunud mehed. Ärge unustage, et alati, kui teie usaldamatus on teid Minust 

lahutanud, olete näinud, kuidas iga jõud on teilt lahkunud. 

61 Teie hing kardab väga orjapidamist, sest ta teab seda; te kardate väga vaarao ikke. Te armastate 

vabadust maailmas ja otsite selle kaudu rahu. Te ei taha sõda, verd ja valu; te püüate omandada teeneid, et 

teie lapsed ei langeksid kaosesse, ja te palvetate, et teil oleks selgus, et te saaksite end uuendada ja 

säilitada veidi puhtust. 

62 Ainult mina üksi saan teile rahu anda, sest see on olemas ainult minus. 

63 Kui te seda rahu soovite, vaadake lähemalt usukogukondadesse ja te ei leia seda. Kuulake ametisse 

nimetatud kõneisikuid ja te veendute, et nende sõna ei sisalda rahu olemust. Otsige rahu kuninglikest 

elupaikadest kuni kõige viletsamate häärberiteni, ja te ei leia seda, sest see on praegusel ajal maalt 

lahkunud. 

64 Miks tunneb usklike ja uskmatute südamed rahu, kui nad kuulevad minu Sõna nendes 

tagasihoidlikes koosolekuruumides? Kas ainuüksi sellest faktist ei võiks piisata, et tõestada teile, et see on 

minu Jumalik Vaim, kes teeb ennast teile teatavaks? 

65 See on kolmas kord, kui ma olen tulnud, et tuua teile oma rahu, täita teid julguse, usu ja jõuga ning 

tuletada teile meelde, et teie saatus on tuua õnnistust ja rahu inimeste südamesse. Inimkond juba ootab ja 
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igatseb neid, kes tõelises halastuses selle poole pöörduvad, ja maa on juba viljakas, et külvata sinna 

armastuse seemet. 

Riikide vahel levib katk edasi, tundmatud haigused puhkevad, ilma et teadus suudaks nendega 

võidelda. Maailmavaadete segadus ja moraalne degeneratsioon on viinud maailma kuristikku. Kuid minu 

sõnumitoojad ei ole veel tulnud, et leevendada neid kannatusi ja tuua valgust nendesse pimedustesse, sest 

nad on väga aeglaselt valmis. 

66 Kui keegi viivitab, sest ta peab end puudustkannatavaks ja oma riideid räsitud või vaeseks, siis on 

ta ilma usuta ja seda teadvustamata teotab minu jumalikkust. 

67 Kas te ikka veel kummardate maa vägevate ees? Kas sind ikka veel muljetab inimrikkus? Ei, mu 

rahvas, ainus suur asi ja tõeline väärtus inimese elus on hinge areng ülespoole, ja sinna viib teid minu 

sõna. 

68 Kui hädasti jõuavad need, kes olid suured ja vägevad maa peal, minu taevase ukse ette, sest nad 

unustasid vaimseid aardeid ja tee igavese elu juurde! Kuigi minu kuningriigi tõde on ilmutatud alandlikele, 

on see peidetud õppinud ja haritud inimeste eest, sest nad tahaksid teha vaimse tarkusega sama, mida nad 

on teinud maise teadusega: Selles valguses otsiksid nad troone oma edevusele ja relvi oma tülidele. 

69 Kes olete teie, kellele ma olen selle saladuse avaldanud? Te teate ainult, et olete varem elanud, 

kuid te ei tea, kes te olete olnud. Seepärast ei tea te, kes te olete ja kes te saate olema, kust te tulite või 

kuhu te lähete. Seepärast olen ma tulnud teie juurde Meistrina, et õpetada teile kõike seda, mida te ei tea. 

70 Esimesel ajal tunnistasid Jaakob ja tema perekond tõelist Jumalat, ja kui Isa nägi, et need inimesed 

säilitasid usu seemne Tema jumalikkusesse, saatis Ta nad elama paganlike ja ebajumalateenistuslike 

rahvaste sekka, et nad saaksid seal tunnistada Tema olemasolu ja väge. 

71 Seal paljunes patriarhi perekond, tema lapsed lõid uusi perekondi ja neist said hõimud. Kuid selle 

maa kuningas kartis rahvast, kes tema võimu all kasvas. Ta võttis neilt vabaduse ja muutis nad oma 

orjadeks, pannes nad ahelatesse ja sundides neid orjastama. 

72 Proov oli suur, pikaajaline ja kurb. Mehed vaevlesid ja murdusid nuhtluse all ning naiste südames 

oli nutt ja kibedus. Alandus ja viletsus rõhusid sellele rahvale, et tõestada oma usku ja jõudu paganate 

vastu. Kuid Isa, kes oli liigutatud oma rahva murest ja soovis näidata oma väge vaaraole, kutsus mehe 

nimega Mooses, keda ta valmistas ja inspireeris, et ta vabastaks oma rahva. Ta ütles talle järgmist: "Mine 

ja ilmuta Minu õiglus ja vägi vaarao ja Minu rahva ees, sest isegi Minu omad on muutunud nõrgaks, nad 

on unustanud Mind ja lasknud oma südamed nakatada paganate kommetest ja uskumustest. Teile, kes te 

olete jäänud truuks, annan selle ülesande, et te võiksite süüdata vabaduse ideaali enda sees ja panna vaarao 

laskma Iisraelil minna Kaananisse, tõotatud maale, et teenida oma Jumalat. Vaata, et inimesed palvetaksid, 

et nad "vaataksid" ja mõistaksid, et nad ei saavuta oma vabadust mõrvarelvade abil." 

73 See mees ilmus mitu korda vaarao ette, et nõuda rahva vabadust, mida talle iga kord ei 

võimaldatud. Siis tegi Issand oma õiglust tunda ning Egiptuse peale vallandusid katkud ja õnnetused, kuni 

valu ja häving saavutas sellise ulatuse, et kuningas kutsus Moosese enda juurde ja lubas tal ja tema rahval 

oma maalt lahkuda. 

74 Kui Iisrael läks välja oma vabadust soovides, mõistis vaarao, et mehel on tõesti jumalik võim. 

75 Mooses tugevdas oma rahva usku, et nad kannataksid teekonna raskusi ja kannatusi. Teekond oli 

pikk ja ohtlik; paljud varisesid teel kokku, kui kurnatus või vanadus neid kurnas, ilma et nad oleksid 

saanud näha tõotuse maad. Kuid nende lapsed jõudsid piima ja mett voolavale maale, mis ootas Iisraeli 

rahvast. 

76 Nagu uus paradiis avanes see maa neile, kes olid selle vallutanud. Seal oli rahu, viljakus ja küllus, 

laiad orud, kristallselged veed ja rahulik taevas ning et inimesed paljunesid seal. Seal õitses tema tõelise 

Jumala kummardamine. 

Kuid see rahu ja õnn ei kestnud igavesti, sest isegi keset seda õnnistatud maad langes see rahvas 

kiusatusse, ebajumalateenistusse ja lahkhelidesse. See kaotas oma elujõu ja taas kord domineerisid 

paganlikud ja võimuahned rahvad. Niikaua kui ta palvetas ja otsis Mind, oli ta tugev. Aga kui ta unustas 

Mind kõigi oma naudingute ja edevuste pärast, kaotas ta Minu armu. 

77 Pidage meeles Saalomoni tarkust ja Taaveti innustust. Nende kuningriikide hiilgus oli suur, kuid 

kui nad langesid kiusatusse, kaotasid nad kõik. 
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78 Sellest rahvast said taas võõrriikide tribuutorid ja hiljem keisri alamad. Rahvas oli unustanud oma 

lepingu Jehoovaga ning Isa pidi seda uuendama, et saaks täita prohvetite sõna, mille kaudu rahvale oli 

tõotatud Päästjat, Messiat. Messias sai inimeseks, et päästa kõik, mis oli kadunud, ja õpetada maailmale 

teed, mis viib vaimsesse koju, taevariiki, tõelisele tõotuse maale. 

79 Uus Vabastaja oli Kristus, kes õpetas teile alandlikkust ja kes, kui Ta leidis oma rahva sulaseks, 

õpetas neid "andma keisrile, mis keisrile kuulub, ja Jumalale, mis Jumalale kuulub", ja vabastas sel viisil 

nende hinged. 

80 Nii nagu Mooses ei sisenenud tõotatud maale ja nägi selle varjupilti vaid mäe kõrguselt, nii nägi ka 

Kristus ristilt taevariiki, kus Ta ootab kõiki oma lapsi. 

81 Kui palju kannatasid need, kes Mind järgisid! Läbi riikide, provintside ja impeeriumide otsiti ja 

kiusati neid taga. Nende teele tõusis nuhtlus, märtrisurma ja verivanker ja paljud otsisid maa sisemust, et 

palvetada ja rääkida Minu nime ilma hirmuta. Aga kui tihti värises hukkamõistja käsi kristlase ees, kui ta 

nägi tema vankumatust ja usku! Kui sageli värisesid isegi valitsejad nende juuresolekul või kui nad 

kuulsid nende ohvrite inspireeritud sõna, kes surid oma Meistri nime huulil. 

82 Jeesuse tee oli verine ja seda teed järgisid ka apostlid ja märtrid. Kuid lahing lõppes, kui see lõpuks 

sai valguse rahva hinges, kes oli võidetud ja võidetud nii paljude usu imede ja nii paljude 

armastuseohvritega. 

83 Minu sõna kõlas rahvaste seas ja minu õpetus tungis südamesse ning tuli aeg, mil Jumala 

Kuningriigi rahu oli maa peal tunda. Kristust armastasid nii kuningad kui ka vaesed ja tema kohalolekut 

oli tunda südametes. Rahvused lähenesid üksteisele ja paljud vaenuavaldused kadusid. Minu nime hääldati 

siis kõigis keeltes armastusega. 

84 Aga kus on need inimesed, kes võitsid vaarao ja pidasid vastu kõrbe katsumustele? Kus on need, 

kes pärast seda oma ohvriterohke surmaga võitnud impeeriume ja režiime, omades relvana ainult Jeesuse 

Sõna? Tõesti, ma ütlen teile, nad on maa peal. 

Kuid taas kord on Mind unustatud ning Minu Seadus ja Minu Õpetus on võltsitud. Siis saatsin Ma taas 

maa peale need hinged, kes olid olnud ustavad, alandlikud ja omakasupüüdlikud, et nad saaksid tunnistada 

Minu tulekust ja Minu sõnast. Kuid see rahvas, keda ma ei ole sel ajal moodustanud ühest rassist ega ühest 

rahvusest. Sest ma olen teile öelnud, et Iisrael, Jumala rahvas, ei ole rajatud mitte lihas, vaid Vaimus. 

85 Mina olen ainus, kes saab valgustada, kes te olete, ja ma ütlen teile, kes te olete. Ma avaldan teile, 

mida te olete tulnud tegema, ja näitan teile punkti, mille poole te peate liikuma. Te olete selle tugeva rahva 

seeme ja te olete tulnud siia ellu, et võidelda Vaimu rahu kuningriigi saavutamise eest ja tuua valgust 

maailma, nii nagu te teinekord võitsite kõrbe raskusi, et jõuda tõotatud maale. 

86 Seepärast näitan ma teile oma pärandit ja avaldan teile oma andeid, et need oleksid tööriistad, 

millega te põldu harite, ja relvad, millega te võitlete. 

87 Mida te siis kardate? Kas te tahate jätkuvalt olla orjad? "Ei, su süda ütleb mulle. 

88 Ma teatasin teile erinevate häälekandjate kaudu suurest kaosest maa peal. Kuigi mõned uskusid, 

kuigi nad olid veel unised, kahtlesid teised, ja nii oli vaja, et sõja uudis jõuaks neisse, et nad ärkaksid. 

Nende lapsi oli vaja kutsuda relvadele, et nad usuksid minu sõna, kui nad näeksid selle täitumist. 

89 Vaadake ja palvetage ning ärge muretsege oma poegade pärast, sest ma teen neist rahusõdureid 

rahvahulkade seas. 

90 Eelija käib teie ja rahvaste ees, sillutab teed ja vabastab hingi tõe valguse kaudu. 

91 Õppige minu Sõna hindama ja uurima, et te saaksite avastada selle jumalikku olemust. 

92 Ma teen teid tugevaks ja jätan teile oma õnnistuse. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 239 
1 Tundke Mind, sest Ma olen teile väga lähedal. Igaüks, kes on veendunud Minu kohalolus, tunneb 

Mind oma südame sisimas. 

2 Kuid ma ütlen teile veel kord: keegi ei sunni teid uskuma ega Mind järgima. Usu valgus süttib ise 

ja see toob esile teie armastuse. 

3 Sa oled eelistatud olend selles maapealses orus, kellele ma olen andnud mõistuse ande ja kelle ma 

olen asetanud keset tohutut maailma, mis on täis teoseid, olendeid ja Minu väe ilminguid, mis annavad 

tunnistust sellest, et Tema, kes andis neile elu, on kõikvõimas. 

4 Ma olen andnud inimesele mõttevabaduse algusest peale, kuid ta on alati olnud ori ─ kord 

fanatismi kaudu, kord vaarao ja keisri valearusaamade orjana. See on põhjus, miks ta on praegu 

pimestatud selle vabaduse ees, mida vaim praegu saavutab, ja selle selguse ees, mis tema silmadele 

avaneb, sest tema meel ei ole selle vabadusega harjunud. 

5 Inimene oli vähendanud oma vaimse mõistmise jõudu ja seetõttu langes ta fanatismi, ta kõndis 

kõveraid teid ja oli nagu teiste tahte vari. 

6 Ta oli kaotanud oma vabaduse, ei olnud enam isand iseenda ega oma mõtete üle. 

7 Kuid valguse ajastu on saabunud ─ aeg, mil peate murdma ahelad ja sirutama oma tiivad, et vabalt 

tõe poole püüdlevalt lõpmatusse lennata. 

8 Spiritualiseerimine on vabadus. Seepärast näevad need, kes mind sel ajal kuulavad ja on mõistnud 

selle vabastava õpetuse tähendust, nende ees avaneb lai org, kus nad võitlevad ja annavad tunnistust, et on 

saabunud aeg, mil Jumal, Kõigevägevam Looja, tuli, et luua dialoog Tema ja inimese vahel. 

9 Ma olen mõistnud selle otsese seose, mida inimesed pidasid võimatuks Jumala, kes on kogu vägi, 

tarkus ja täiuslikkus, ja inimolendi vahel, kes on täis vaesust, teadmatust ja pattu. See olen mina, kes on 

tulnud teie juurde. 

10 Kes oleks võinud ette kujutada, et inimene saab suhelda oma Issandaga? Te arvasite, et see on 

ainult õigete ja prohvetite eesõigus ─ nende, kes oma nägemustest pimestatuna langesid maha ja 

kuulutasid siis Messia tulekut ─ nende, kelle palve oli nii sügav ja palavikuline, et nad langesid 

vaimustusse ja võisid näha jumalikku. 

11 Tänapäeval on südames kõhedus, palju uskmatust vaimse suhtes ja inimesed piirduvad uskuma 

ainult sellesse, mida nad suudavad mõista ja mida nad ei lükka tagasi, kuigi nad endas ei lakka kunagi 

tajumast elu, mis ootab neid pärast surma. 

12 Ma annan teile selle õpetuse, kasutades sellist inimintellekti nagu teie oma, et te tunneksite seda 

Sõna väga lähedalt. Mida tähendab see, et Ma teen ennast teatavaks patuse inimese kaudu, kui ta teab, 

kuidas valmistuda Minu vastuvõtmiseks? 

13 Mis on imelik selles, et Ma annan endast teada ka siis, kui Ma räägin sinuga sinu unenägudes ─ 

kui ma puudutan su südant oma armastusega kõikjal, kus sa kõnnid ja seisad, kui sa Mind kõige rohkem 

vajad? Teie sees on midagi, mis tõstab teid kõrgemale sellest maailmast, milles te elate. Mis see võiks olla, 

kui mitte vaimne hing, mis on jumaliku kuju? 

14 Ärkke, inimesed, mõistke Mind. Tegelege Minu õpetusega ja oma hingega. 

15 Ma tulen teie juurde kui Isand ja kui Isa. Iga õpetus, mille ma teile annan, tugevdab teid 

päevatööks, mis teid ees ootab. Sest Minu tahe on, et te jääksite maailma vaadete ja õpetuste kaose keskel 

rahulikuks ja oleksite need, kes tõlgendavad Minu õpetust õigesti. 

16 Mõned on imestanud, sest ma teen ennast inimese kaudu teatavaks ja nad ei ole kindlad, kas see 

toimus Isa tahte või inimese tahte järgi. Aga ma ütlen teile: see oli Meister, kes üllatas inimkonda ─ 

"vooruslik abikaasa", kes leidis neitsid magamas ja nende lambid kustutatud. 

17 On religioosseid kogukondi, kes püüavad valmistuda Minu tagasitulekuks, teadmata, et Ma juba 

lahkun. 

18 Ma kutsusin kõiki, ja tegelikult jõudis Minu kutse ja kuuldus, et ma praegu teen ennast inimestele 

teatavaks, igasse maailma nurka koos tunnistuste ja tõenditega, mis räägivad Minust: uuendatud patused, 

pöördunud uskmatud, "surnud", kes on üles äratatud, parandamatult haiged, kes on paranenud, ja riivatud, 

kes on vabanenud oma kurjusest. 
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19 Kuid ma kohtasin paljusid kurte, teisi, kes olid oma maise prestiiži suhtes asjatud, ja teisi, kes olid 

liiga kartlikud, et teha Minu kui Tõe Vaimu ilmumist teatavaks. Ma võtsin vastu ja õpetasin kõiki, kes 

tulid Minu juurde ja usaldasid Minu armastust. 

20 Kui te tulite siia allikasse, siis te kõik puhastasite end sellest tolmust, mille te maailmas üles 

võtsite, et te oleksite väärilised võtma leiba laualt ja et te ei rüvetaks minu seaduse lehte. 

21 Läheneb tund, mil kohus saab maailmas täielikult tunda. Iga tööd, iga sõna ja iga mõtet hinnatakse. 

Alates maa vägevatest, kes valitsevad rahvaste üle, kuni väikseimate inimesteni ─ nad kõik kaalutakse 

minu jumalikul kaalul. 

22 Kuid ärge ajage õiglust segi karistusega ega heastamist karistusega. Sest ma luban teil ainult oma 

seemne vilju lõigata ja süüa, et te nende maitse ja mõju järgi teaksite, kas need on head või kahjulikud, kas 

te olete külvanud head või halba. 

23 Inimeste ülekohtu tõttu valatud süütu veri, leskede ja orbude lein ja pisarad, viletsust ja nälga 

kannatava seadusetõrje ─ nad kõik hüüavad õigluse järele, ja minu täiuslik ja armastav, kuid halastamatu 

õiglus laskub kõigi peale. 

24 Ma võtan ära inimese troonid, tema ülbuse, millega ta Mind vaidlustab, tema võimu. Ma veenan 

teda, et ta on Minu laps ja et Ma tahan, et ta oleks alandlik, sest Minu kuningriik kuulub alandlikele ja Ma 

tahan anda selle talle päranduseks. Tuletage meelde, et ma ütlesin: "Kaamelil on kergem minna läbi 

nõelasilma kui rikkal inimesel taevasse." 

25 Olge alati minuga ja teil on alati minu rahu. 

26 "Töötajad," mõelge, kuidas ma tulen alla, et koguda vilju, mida te olete minu maalt korjanud. 

27 Kuigi mõned näevad Mind külma südamega, küsivad teised Mind huviga, ja mõned tänavad Mind, 

sest nende südamest purskab juubeldamine. 

28 Tõesti, ma ütlen teile, et see vaev, mis teil täna on, et harida põlde, mis varem olid viljatud, annab 

rahu ja rõõmu teie hingele. 

29 Millist rahu on teie süda kogenud pärast seda, kui te olete kurnatud inimest oma kätega omaks 

võtnud ja pärast seda, kui olete andnud mõistuse valguse sellele, kelle vaimsed võimed olid häiritud. 

30 Kindlasti on teil olnud vaja palju aega, et arendada oma võimeid ja andeid, sest see areng ei alanud 

teie praeguses materiaalses elus. Samuti ei takista teid hirm või usu puudumine teid suurema kindlusega 

kõndimast, kuigi teie seas on palju hingi, kes võivad end nimetada esmasündinuiks inimkonna seas. 

31 Nüüd elate te kolmandal ajastul, mil ma ennast inimintellekti kaudu teatavaks tegin ─ kuulutus, 

mis on nüüd lõppemas, kuid mille järel te ei kaota mind, sest ma olen igaühele lähedal, kes oskab mind 

otsida ja oodata. 

32 Kui ma ükskord kõrbesse tagasi tõmbusin, ei jätnud ma inimkonda maha, vaid mõtlesin neile ja 

kannatasin nende eest. Hiljem, kui maa avanes Minu keha hauaks, ei eraldanud Ma end ka oma lastest. 

Sest pärast surma, mille sa mulle andsid, tõusis Minu Vaim üles, et olla kõigis päästmise valgusena. 

33 Kui ma ütlen teile, et minu sõna lõpeb 1950. aasta lõpus ja minu vaimumaailm ei räägi enam 

teiega, siis mõistke, et nii Isa kui ka tema vaimsed teenrid valvavad jätkuvalt teie elu üle ja hoolitsevad 

inimkonna ja iga eksinud hinge eest, kes vajab valgust. 

34 Vaata, ma pärandan teile uue testamendi, mis ei kannata riknemist, sest ma jätan selle teie südame 

templisse, kus ma elan. Kuidas te siis saaksite Mind kaotada, sest te kannate Mind endas? 

35 Te uurite minu õpetusi, millest mõnes leiate õiglust, mõnes tarkust ja õpetust, mõnes lohutust ja 

palsamit, mõnes ka prohvetlikkust. Minu sõna on seadus ja käsk, on tee ja eesmärk, on armastus. Vaadake, 

sest võitluse ajal varitsevad kiusatused teie samme, ja mida suurem on teie otsusekindlus uuendada ja teie 

pühendumine minu õpetustele, seda tugevamad on hääled ja kutsed, mis püüavad teid eksitada. Seepärast 

andke oma hingele meelekindlust, et te saavutaksite mehelikkuse ja heade sõdurite jõu. 

36 Tunne kõiki minu armastuse ja rahu suudlusi. 

37 Puhake koos Meistriga, armsad jüngrid. Taastage oma hinge ja tugevdage oma keha. 

38 Ma valan oma valgust kõigile ilma rasside ja klasside vahet tegemata, nii nagu Ma olen igal ajal ja 

kõigile rahvastele saatnud kehastuma suuri Vaime, kelle kaudu inimkond on saanud Minu jumalikud 

sõnumid, Seaduse, prohvetlikud ettekuulutused ja ilmutused. 
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39 Oma armastuses teie vastu sain ka inimeseks, et te tunneksite Mind väga lähedalt, ja kuigi paljud ei 

tundnud Mind Jeesuses ära, sai see hiljem neis valguse ja nad mõistsid oma eksimust ning armastasid 

Mind. 

40 Ma annan teile taas oma õpetuse. Aga selle asemel, et saada inimeseks, teen Ma nüüd ennast tema 

kaudu teatavaks. 

41 Ma leian teid vaimselt eksinud, nõrgad ja haiged, väsinud ja ükskõiksed maailmas, mille teadus on 

andnud teile vale suuruse. Kui sa mõistsid, et oma sajandi hiilguse keskel polnud sul rahu sees ega 

tundnud veel vaimset ega leidnud toitu südamele, pöörasid sa oma pilgu Igaviku poole ja küsisid Temalt, 

millal tulevad maa peale uued rahu ja armastuse apostlid. 

42 See on põhjus, miks ma pean rahu eest vastutavaks neid, keda ma olen kutsunud Mind kuulama. 

Sest nad on minu poolt valmistatud valvuriteks. 

43 Kui inimkond tõstab silmad Looja poole, soovides andestust ja lohutust, saab üks Teise ajastu 

ettekuulutustest teoks. Siis tunnustavad inimesed minu valgust kui päästvat tähte, mis juhatab nende 

sammud uude Jeruusalemma, kus nad leiavad Elu leiva. 

44 Juba pikka aega on meloodiline kellahelin kõlanud katkematult, kutsudes inimesi kokku. 

45 Ma näen kurbust teie südames, sest te olete kohanud uskmatust, ükskõiksust ja naeruvääristamist, 

mis on teie südames nagu okastraadid ja naelad, sest te olete saanud seda valu oma sugulastelt, oma 

vendadelt ja õdedelt ning ka oma sõbralt. 

46 Olge rahulikud, ütleb Jeesus teile, sest te ei ole üksi. Ma koputan nende südamete uksele ja nad 

koputavad hiljem teie uksele. Ma tahan vaid, et te ei kannaksite kibestumust ega pahameelt, et te oleksite 

"ärkvel" ja valmis. 

47 Teie hing on kutsutud minu lauale, et süüa igavese elu toitu. Siin, selles lauas, ei ole esimest ega 

viimast oma koha peal, kõik kohad, mida te võite hõivata, on Meistri lähedal. Hiljem, kui te lähete inimesi 

õpetama, on teil oma südames ainult üks koht, kus te saate oma kaasinimesi vastu võtta ja armastada. See 

tund saabub ja te peate minema teele, mis viib nii maailma suurte rahvaste kui ka tähtsusetute piirkondade 

ja väikeste külade juurde. Te näete, kuidas kõikjal leiate nälga ja janu hinges, mis on sobiv maa teie 

seemne vastuvõtmiseks. 

48 Läheneb aasta 1950, mis on määratud minu lahkumiseks, ja kui see on möödas, algab teie seas 

ettevalmistuste aeg, et te saaksite siis hakata teele asuma. Ma teen tunni kõigile äratuntavaks. Ma tahan, et 

kui te alustate oma missiooni, oleksite saavutanud väikese hingeküpsuse, et te oleksite usus tugevad ja 

oskaksite end vooruses hoida. Teie igapäevatöös abistab teid minu inspiratsioon, mida saate vaimust 

vaimule. Siis näete, kui paljud on teid oodanud! 

49 Ma valan mõõtmatu halastuse inimkonnale sel Kolmandal ajastul oma ilmutuse ja vaimse maailma 

ilmutuse kaudu teie intellekti kaudu. Kuid juba esimesel ajal olin Ma rääkinud oma prohvetite suu kaudu 

ja teisel ajal oma apostlite kaudu. 

50 Täna olen ma taas teie seas. Ma olen tulnud korjama unustatud lehte õpetusest, mille ma teile 

teinekord andsin. 

51 Ma tuletan teile meelde oma varasemat õpetust ja õpetan teid seda tõlgendama. 

52 Mina olen raamat, mille olen avanud seekord kuuendas peatükis, et avada inimestele veel üks 

õppetund tarkusest, mida nad peavad omama, et õigesti nimetada end "valguse lasteks". 

53 Ainult siis, kui te mõistate selle sõnumi sisu, saate te maailmale kindlalt öelda, et see oli minu hääl, 

mida te kuulsite, et see oli minu Sõna, mis teid õpetas, et valgus, mida te nägite, oli see, mis kiirgas 

kuuendat pitserit. 

54 Ühe perioodi ja etapi järel olen Ma end üha enam ja enam teie vaimu ees näidanud. Kas lapsed 

võiksid armastada Isa, kui nad ei tunneks Teda? Mõistke, miks ma näitan teile oma armastust, miks ma 

panen teid tundma oma kohalolekut ja miks ma panen teid kuulma oma häält. 

55 Siiani ei ole teie püüdlus Mind otsida, leida tõde, rahu, ülesehitust, olnud spontaanne. 

56 Te pidite läbima suure vaimse kõrbe, et tunda janu, üksindust, raskusi, õnnetusi, nälga, väsimust. 

Alles siis läksite te otsima vett, mis annab elu, otsima oaasi, otsima seda jälge, mis viib teid rahu maadele. 

57 Kui palju õppetunde on sinu elu kõrbes sulle ilmsiks tulnud! Kui palju oled sa eluvõitluses õppinud 

ja kui palju oled sa valusalt tugevamaks saanud! Homme, kui te olete sisenenud Vaimu tõotatud maale ja 
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Uue Jeruusalemma väravad avanevad, et võtta teid vastu oma rahu sülle, õnnistate te oma tasustamise 

aega, mis oli teie läbitud katsumuste ja puhastumise suur kõrb. 

58 Mooses tugevdas oma rahvast vaimulikult kogu kõrbes rändamise ajal ja Joosua viis rahvahulgad 

tõotatud maale ─ maa, mis oli vaid sümbol või embleem teie vaimule tõotatud igavese ja tõelise kodu 

sümboliks või sümboliks. 

59 Nüüd on Eelija see, kes läheb nähtamatult sada korda suuremate inimeste ees, et viia teid samm-

sammult mööda kõrbeteed teie palverännaku eesmärgini, mis saab olema õigete, tõelist armastust ja tõelist 

tarkust täis hingede kodu. 

60 Kas sa tead, mis viib sind sellele tõotatud kuningriigile lähemale? Teie armastuse, halastuse ja 

alandlikkuse teod. 

61 Täna ei tea mu rahvas, kes ta on, kus ta on ja mida ta peaks tegema. Aga kui spiritistid ilmuvad üle 

kogu maailma, jutlustades sõnadega ja andes oma töödega tunnistust valgusest, mis inspireerib neid minu 

Õpetusega, siis saavad nad kõik üheks, tunnustavad üksteist ja lõpuks ühinevad, moodustades nii uue 

Iisraeli rahva, mis saab olema spirituaalsuse buldariks ja Isa Seaduse tõeliseks tõlgendajaks. 

62 Oma valgusega märgin ma kõiki neid, kes mind sel ajal järgivad. Minu valgus voolab vaimust 

vaimule. 

63 Teisel ajastul oli see minu ohvrisurma veri, mis voolas südamesse, et valgustada hingi. 

64 Esimesel ajastul oli sümboolne tegu, et kodu uks märgistatakse süütu talleliha verega, Isa käsk 

sellele rahvale, kelle ma sellest hetkest alates asetasin jumalike ilmutuste teele. 

65 Kolme aja jooksul on Issand kindlalt märgistanud need, kes peavad Teda järgima, kuigi ma ütlen 

teile, et Minu armastuse pitser on igaveseks hävitamatult igale hingele sissepressitud. 

66 Kuulake Minu õpetust ja mõelge selle üle, teie, jüngrid, kellele on antud armu kuulata Mind sel 

ajal. Sest hiljem peate te inimestele Minu õpetusi seletama. 

67 Ärge arvake, et minu sõna tuleb kuuldavaks teha inimsuuliste kaudu kõikides rahvastes. Ei, 

jüngrid, läheneb aeg, mil Minu kuulutus nende suupillide kaudu vaikib. Aga tunnistajaks jääb rahvas, kelle 

sõnade ja tegude kaudu kuuleb inimkond Mind. Tunnistus ja selgitus, mida te annate Minu Õpetusest, on 

ettevalmistus, mille inimesed saavad, et alustada vaimust vaimule kõnelusi. 

68 Vaadake, kui paljud inimesed uurivad praegu möödunud aegade pühakirju, mõtisklevad prohvetite 

üle ja püüavad mõista Kristuse lubadusi Tema tagasituleku kohta. 

69 Kuulake, kuidas nad ütlevad: "Meister on lähedal" ─ "Issand on juba siin" või: "Ta tuleb varsti", 

lisades: "Tema tagasituleku märgid on selged ja ilmsed". 

70 Mõned otsivad Mind ja kutsuvad Mind, teised tunnevad Minu kohalolekut, kolmandad tunnetavad 

Minu tulekut vaimus. 

71 Oh, kui vaid igaühes oleks selline teadmistejanu, kui vaid igaühes oleks selline soov tundma 

õppida kõrgeimat tõde! 

72 Paljud ei tea, et ma olen tulnud maailma, et ma teen ennast inimestele teatavaks inimintellekti 

kaudu, ja kuna nad ei tea, et ma olen olnud teiega, siis võivad nad veel vähem teada, et minu Sõna lõpp on 

juba käes. 

73 Aga ma ütlen teile veel kord, et see rahvas tuleb peidust välja valguse kätte, et tunnistada Minu 

tulekut. 

74 Ma ei taha, et inimesed avastaksid selle rahva juba praegu, sest nende tähtsusetud ja ebatäiuslikud 

teod oleksid nende silmis ─ selle asemel, et äratada inimeste usku ─ selle vaimustumise eitamine, mida 

minu õpetus kuulutab. 

75 Kuidas maailm teie üle kohut mõistaks, kui ta näeks teie tänamatust? Kuidas need, kes on vaimselt 

näljased ja janused, teie üle kohut mõistaksid, kui nad näeksid teie hoolimatust ja isekust? Kuid ma 

usaldan teid ikka veel ja annan teile jätkuvalt oma õpetusi. 

76 Tulevad päevad, mil saadikud, misjonärid ja apostlid tõusevad sellest rahvast ja külvavad selle 

seemne hõimudesse, provintsidesse, küladesse, linnadesse ja rahvastesse ning neis ma avaldan Jeesuse hea 

jüngeri. 

77 Tugeva hingega inimesed on need, kes toovad tunnistust Minu tõe kohta. Mitte miski ei suuda neid 

teel peatada ja ma annan nende kaudu suuri tõendeid oma jõust. 
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78 Arvestades ühe minu töötaja armastuse tunnistust, lähevad usklikud inimesed teele, levitavad minu 

sõnumit ja lähevad teistesse riikidesse, et tuua valgust. Ja ka nemad vallutavad südamed ja rahvad oma 

usu, armastuse ja vaimsusega. 

79 Võitlus saab olema suur, intensiivne, kuid viljakas, sest maa on sel ajal viljakas. Eelnevalt 

raputatakse seda, et see oleks valmis, kui seeme sinna jõuab. 

80 Ma ütlen teile seda, inimesed, sest enne kui te oma tunnistusega teele asute, peate te olema 

tunnistajaks maailmavaatelistele sõdadele, usukogukondade vahelisele võitlusele, õpetuste vahelisele 

võitlusele. Seal saab olema minu õiglus ja siis, keset sellist suurt segadust, kuulete te neid, kes küsivad: 

"Kus on tõde? Kus on valgus?" 

81 Need hirmuäratavad küsimused tähistavad teie tuleku õiget aega, o inimesed. 

82 Te tulete täis alandlikkust ja teadmisi, et vastata igale küsimusele, täis usaldust tõe võidu suhtes, 

mõtlete mitte oma elu päästmisele ega sellele, kuidas saada kriitilistest hetkedest tervena läbi, vaid 

südameile, mida minu õpetus võidab teie sõnade ja armastuse tegude kaudu. 

83 Jüngrid, ärge kartke oma elu pärast, sest ma pean teile ütlema, et sel ajal ei ole see teie elu ega teie 

veri, millega te annate inimkonnale parima tunnistuse Minu tõe kohta. 

84 Ajad mööduvad, harjumused muutuvad, inimesed arenevad: täna nõuavad nad sinult armastust, 

siirust ja abivalmidust, et uskuda sinu õpetuse tõesusse, mida sa kuulutad. 

85 Ajad, mil kuulutatud Sõna usutakse ainult eluohvri või verega pitseerimise kaudu, on möödas. 

Seepärast ütlen ma teile, et selle asemel, et valmistuda surema nende ohvriks, kes teid taga kiusavad, 

peaksite valmistuma selleks, et oma eluga, sõnadega ja eeskujuga tõtt tunnistada. 

86 Juba pikka aega on see rahvas kõndinud Minu Jumaliku Armu all, elustatuna Minu Sõna sisust, 

samm-sammult edenedes mööda teed. Kuid Meistri arvates, et tema jüngrid ei saa veel olla meistrid, on ta 

varjanud neid uudishimulike silmade eest oma halastuse mantliga ja öelnud neile: "Kogunege minu ümber, 

õppige minu õppetundi, et te saaksite oma vead maha heita. Laske oma tunnetel siin, minu Isa Südame 

lähedal, rafineeruda ja puhastuda, siis suudate oma kaasinimesi puhtalt armastada. 

87 Jah, inimesed, ärge laske, et maailm teid parandab või äratab üles. Sest kui inimestest saavad 

kohtunikud, on nad julmad, ebainimlikud ja järeleandmatud. 

88 Kaastunnet ja halastust ei ole inimeste seas olemas. Millist õiglust võite te oma kaasinimestelt 

oodata? Teile ei jää muud üle, kui valmistuda tões ja vaimus ning usaldada Mind, teie Issandat, kellega on 

halastus ja seega ka õiglus. 

89 Vaadake, kuidas ma valmistan teid ette minu ilmumise järgseks ajaks inimese intellekti kaudu, sest 

siis liigute te omal jalal kolmanda ajastu täieliku teostumise suunas. Siis lähenete te täiuslikule dialoogile 

minu ja teie vaimu vahel ─ dialoogile, mida inimkond ei ole kunagi saavutanud. See ei ole hääl, mida 

Mooses kuulis mäel ─ materiaalselt kuuldav hääl äikeses. Samuti ei ole see inimhääl, mida inimesed 

kuulsid Jeesuse kaudu, ega ka see vorm, mis teil täna on, kui te kuulete Mind inimese kaudu vaimustuses. 

Sest ka see kaob varsti, nagu kaovad ka need vormid või vahendid, mida Issand kasutas muul ajal, et 

rääkida oma lastega. 

90 Nüüd, kui teie vaimne hing on õppinud vabanema oma kehast, kui ta tunneb ja tõlgendab õigesti 

jumalikku keelt, kui tema süda on tõeliselt pühamu, kus valitseb puhas, lihtne ja ülev austus Jumala vastu. 

91 Inimesed: See arm, et minuga vaimust vaimule suhelda, ei ole ainult teie päralt. Te peate mõistma, 

et see on vaimse hinge võime, mis avanedes toob inimese Jumalale lähemale, ühendades teda vaimuga. 

Täna tundub see ühendus teile ikka veel raske või võimatu. Aga tõesti, ma ütlen teile, kui olete 

saavutanud ettevalmistuse, mille annab teile spiritualiseerimine, siis kogete, et see kontakti vorm Isa ja 

vaimse maailmaga on kõige lihtsam ja kergem kõigist praktiseeritud vormidest. 

92 Dialoog vaimult vaimule on kaugeleulatuva, lõpmatu tähendusega. See on kõigi teie võimete ja 

annete arendamise alus. 

93 Temast leiad igavese tarkuse raamatu. Palves tunnete, et teid valgustavad suured inspiratsioonid. 

Intuitsioon saab teie elus kompassiks ja tervendav palsam jõuab otse teie kätesse väljapoole. Kõik seni 

uinunud anded ärkavad unest ja õitsevad inimese südames. Ja kui vaimsus on siis teie seas reaalsuseks 

saanud, saab teie käsi olema nagu minu apostel Johannese käsi; ja te kirjutate oma inspiratsiooni tunnis 

üles kõik, mida jumalik hääl teile Vaimu kaudu dikteerib. Selles sõnumis saate te kõike seda, mida 

häälekandja oma väikeses väljendusvõimekuses ei suutnud edasi anda, nii nagu te ka tunnete, kuidas selge 
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ja helendav ettekuulutus jõuab teie intellektini, et muuta tee äratuntavaks neile põlvkondadele, kes 

järgnevad neile, kes juhatavad sisse spiritualiseerimise aja. 

94 Kui need ajad tulevad ja te räägite suurele rahvahulgale, siis ärge öelge, et räägite Püha Vaimu 

inspiratsiooni all. Sa pead laskma inimestel avastada tõde selle inspiratsiooni põhjas. 

95 Pea meeles: Kui Ma kõnelesin rahvahulgaga, siis oli ka see, kes ─ hämmastunud Minu sõnade 

tarkusest või Minu tegude õiglusest ─ lähenes ja küsis Minult: "Kas Sa oled Jumala Poeg, kas Sa oled 

Messias?". Mille peale vastasin vaid: "Sa ütlesid seda." 

96 Kui te uurite põhjalikult Minu kuulutust, siis mõistate, et see ei lõpe 1950. aastal, vaid jätkub, sest 

Jumala Sõna on igavene ja ei ole kunagi lakanud valgustamast oma lapsi. Kuid see kuulutamise vorm 

inimhääle kandja kaudu lõpeb kindlasti Minu Tahte poolt määratud tunnil, et anda teed ajale, mil Ma teen 

ennast teatavaks teie vaimu kaudu. 

97 Ärgu öelgu keegi, et ma eemaldan ennast, ega usku, et vaimne maailm, mis on end selle rahva seas 

teatavaks teinud, siis puhkab, sest te oleksite väga kaugel tõest. Teadke juba praegu ja uskuge seda, mida 

ma teile ütlen, et nendel päevadel, kui te seda sõna enam ei kuule, hakkate te endas tundma Meistri 

kohalolekut, et te mõistate ettevalmistust, mida peate pidama, et muuta end mis tahes armu vääriliseks, ja 

et te otsite teed, et mitte eemalduda neist õnnistatud olenditest, kes on nagu majakad või tähed, mis 

valgustavad teie eluteed. 

98 Ma luban teile, et iga kord, kui te annate Mulle tunnistust oma ülendamisest, annan ma teile 

tunnistust oma kohalolekust igal teie kogunemisel. 

99 Vaata, rahvas, sest isegi teie seas, selle rahva seas, tõusevad üles need, kes ei ole valmis, kui 

valeprohvetid ─ need, kes ei ole suutnud tungida minu Sõna tuumani, ja ütlevad, et nad on vaimust 

vaimule dialoogi pidanud ja et Isa käsib seda või Meister seda, ilma et see oleks tõsi. 

100  Ärkke, jüngrid. Keegi teist, kes neid sõnu kuuleb, ei tohi langeda selliste eksituste ohvriks ega 

lasta valel tekkida oma keskel ega edevusel kedagi pimestada. Ma olen õpetanud kõiki eristama head vilja 

halvast, tõde pettusest. 

101  Andke oma vendadele ja õdedele seda, mida olete tänu oma arengule ja teenetele saavutanud. 

Kuid ärge kunagi püüdke anda midagi, mida te ei ole veel saavutanud. 

102  Ma ütlen teile, et need, kes kuulutavad valet, kes valetavad selleks, et end oma vendade ja õdede 

seas suureks teha või tunda end prohvetina, ilma et nad seda oleksid, saavad hiljem rahvahulkade poolt 

paljastatud ja peavad valama palju pisaraid, et taas ühineda nendega, kes seisavad tõe eest ja armastavad 

seda. 

103  Ma ütlen teile, rahvas, ärgake, sest ohtlikud ajad on tulemas! 

104  Ka teie kaasinimesed hakkavad teid küsitlema ja peavad teie kummardamist kummaliseks. Pärast 

teie vaatlemist mõistavad nad teid hukka selle eest, et teil ei ole altarit, et teil ei ole kujutisi või sümboleid, 

tseremooniaid või riitusi. Aga ärge muretsege, armsad inimesed. Te räägite ja ütlete, et teie 

jumalateenistus on vaimne, et te ehitate pühakoda või kirikut oma südames, et ohvriannetus on kõik need 

teod, mida te elus teete, ja et teie südametunnistus ütleb teile, kas need on väärilised, et neid Jumalale 

ohverdada, ja et teie palve on vaimust vaimule. 

105  Kui te räägite selgelt, jätate oma uurijad hämmastunud ja nad jätavad teid rahule, sest nad saavad 

aru, et te olete rääkinud tõtt ja et teid ei saa rünnata mingi viga. 

106  Neid, kes minu õpetust sel viisil kaitsevad, nimetatakse "spiritismi jüngriteks", sest nad kinnitavad 

oma sõnu oma tegudega. Nad ei kuulu nende hulka, kes väidavad midagi ja räägivad sellele oma töödega 

vastu. 

Ma näen paljusid, kes nimetavad end spiritistideks ja veedavad oma elu kummardades esemeid, mida 

nad nimetavad sümboliteks. Mida arvavad neist inimesed, kes avastavad sellise vastuolu? 

Ma annan neile ikka veel aega mõtiskleda, et nad saaksid oma kultuslikke tegusid puhastada ja oma elu 

uuendada. Mõned järgivad minu üleskutset, teised on mässumeelsed, sest nende fanatism on neid 

pimestanud. 

107  Ma õnnistan neid, kes pöörduvad oma eksimustest kõrvale, et käia vaimulikkuse teel. Ma õnnistan 

neid, kes põlgavad oma ebajumalaid ja kes, olles tantsinud kuldvasika ümber, hülgavad oma 

materialiseerumise ja võtavad vastu spiritualiseerumise risti. 
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108  Oo inimesed, teie Meister ütleb teile: Valvake oma laste süütuse üle, palvetage väikeste eest. Ma 

ei taha, et need põlvkonnad päriksid teie endise fanatismi jäänused. Olge nende õpetajad. Pidage meeles, 

et nende vaim ei ole veel oma eesmärki kehale ilmutanud, sest ta ootab, et te viiksite nad kõigepealt 

valguse teele. 

Mida ütleb Meister? Et teil, pere vanematel, on kohustus kujundada oma laste südant, et see võiks olla 

aluseks Vaimu töödele. 

109  Teie õrnus ja intelligentsus, millega suunate neid, teie tarkus, millega suunate ja parandate neid, 

teie armastus, millega leevendate nende kannatusi, on see tikker, mis kujundab ja silub nende põlvkondade 

moraalset ja intellektuaalset olemust. 

110  Teie parim ja kõige väärtuslikum pärand teie lastele on see, mis võimaldab neil moodustada 

tugeva rahva, ühtse, terve, vennaliku ja kasuliku perekonna. Aga selleks peate te püüdma jätta neile ilusat 

eeskuju, armastades üksteist. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 240 
1 Valmistage endid valmis, sest sel päeval ma ütlen teile: Kes usub Maarjat, peab uskuma tema 

puhtusesse. Sest ta oli valitud kõigi naiste hulgast, et olla naisena ja emana laitmatu täiuslikkuse 

sümboliks. Ta pidi olema maailma delikaatsuse, armastuse, õrnuse ja kasinuse eeskuju. 

2 Ta on täiuslik eeskuju igale naisele, sest nende kõigi ülesanne on raske, üllas ja ohvrini ulatuv 

enesepüüdlikkus. Tema rind peab varjama parimaid tundeid, tema emakas kujuneb inimene. Naine äratab 

lapse südames armastuse, suunab lapse tunded hea teele, kuivatab tema pisarad, kui ta nutab, ja lohutab 

teda, kui ta kannatab. Ema on see, kes õpetab inimesele esimese palve ja avaldab talle Looja olemasolu. 

Ema vari saadab inimest tema maise elu lõpuni, nii nagu Maarja oli ristijalamil kõige armastatuma Poja 

ohvrisurma juures ja võttis oma süles vastu Tema surnukeha, kes andis oma elu armastusest inimkonna 

vastu. 

3 Suur on naise vaimne ülesanne, tundlik on tema süda, tema mõistus, tema emakas, kõik tema 

närvikiud on tundlikud. Ainult nii saab ta täita oma missiooni nii kõrgelt ja juua oma karika nii kibedalt. 

4 Füüsiliselt on mees ja naine erinevad, kuid vaimselt on nad ühesugused. Nad kõik on täiuslikkuse 

poole püüdlevad hinged. 

5 Ma olen pannud naise mehe kõrvale, et magustada tema olemasolu, et täita see rõõmuga. 

6 Naise elus on mees kilp, kaitsja, tema isand. Sest temasse olen ma pannud oma valguse, oma 

seaduse, oma väe. 

7 Nii olen ma teid selles maailmas ühendanud ja määranud teile tee, mida peate järgima. 

8 Tunnetage ennast, siis saate anda eeskuju ja õpetusi oma kaasinimestele. 

9 Sa seisad silmitsi erinevate tõekspidamistega inimestega ja elad nendega samas maailmas. Kuid 

ärge olge valmis alustama õpetamist, kui te kõigepealt ei järgi minu õpetust. Kõigepealt veenduge 

täielikult selles, mida olete õppinud, et saaksite olla õpetajad. Ärge petke ennast ja ärge tekitage endale 

raskusi. 

10 Kandke oma vaimus minu põhilisi ilmutusi, nii et need teeniksid teie elus standardina. 

11 Selle vaimse õpetuse põhjal säilitage vajalikud teadmised hinge eluks. Olge valvsad, sest te kohtate 

oma teel palju erinevaid vaimsuse vaateid ja peate olema valmis, et te ei läheksite valele teele. 

12 Hoidke vajalikud ettevalmistused, et igal eluhetkel oleksite valmis sellest maailmast lahkuma. 

13 Teadke, et hing ei saa oma eelseisval viibimisel vaimses maailmas nautida seda igavest õndsust, 

millest te unistate. Nii nagu ta ei kannata igavesti oma võlgade tõttu. Sest te teate minu õpetuse alust, mis 

on armastus. Seetõttu saab igaüks vastavalt oma tegudele ja meeleparandusele ning see äratab hinges 

veelgi enam täiuslikkuse ideaali. 

14 Samuti ei usu, et hing naudib õndsust või saab karistuse materiaalse elu jooksul. 

15 Hing puhastab ja täiustab ennast, sest tema intuitsioon ja minu ilmutus ütlevad talle, et ta pärineb 

Jumalikkusest ja peab naasma Tema juurde. 

16 Seepärast annan hingele nii palju võimalusi, kui ta vajab, et saavutada oma areng ja igavene 

õndsus Minus. 

17 Spiritism on ilmutus, mis paljastab ja õpetab teile kõike seda, mida te omate ja kannate endas. See 

paneb teid mõistma, et te olete Jumala teos, et te ei ole lihtsalt mateeria, et on midagi, mis on teie "lihast" 

kõrgemal, mis tõstab teid kõrgemale teid ümbritsevast loodusest ja teie kirgede rüvedusest. 

18 Kui inimene saavutab vaimsuse, moodustavad kõik ettekirjutused ja õpetused osa tema hinge 

valgusest. Isegi kui tema mällu ei jää ükski lause või sõna minu õpetusest, kannab ta selle olemust endas, 

sest ta on seda mõistnud, sest ta tunneb seda ja järgib seda. 

19 Spiritualist peab olema puhas kristlane, kes tunneb ja järgib Kristuse, jumaliku Meistri õpetust, kes 

lunastas inimesed oma väsimatu püüdega pärandada neile oma armastuse kuningriiki, et muuta nad üheks 

suureks perekonnaks. 

20 Nüüd, kolmandal ajastul, valgustatuna Püha Vaimu valguse poolt, mõistate, et õpetus, mille ma 

teile kolmel korral andsin, sisaldas samu põhimõtteid ja et ainult väline vorm muutus ühest ajastust teise. 

21 Seega, esimesel ajal oli teie elus ja südames selline lihtsus, te olite nii lähedal loodusele, et ma 

ilmutasin end kooskõlas kõige sellega. Sa nägid ja tundsid looduse säravas valguses Minu Kohalolekut 

ning su hing oli vaimustuses, kui sa vaatlesid selle imet, mille kaudu sa mõistsid oma Issanda tahet. 
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22 Teisel ajastul, kui isekus oli juba võrsunud inimeste südames ja inimeste mõistus oli ärkanud 

kurjuse poole, sündisin ma teie keskele, et anda teile mõista, et see, mida te harrastasite jumalikkuse ja 

teoste kummardamisena, mida te üksteisega tegite, ei olnud see, mida ma olin teile käskinud teha, ja 

seetõttu ei tooks teile päästet ─ et see, mida te tegite, oli vaid näiline seaduse täitmine inimeste silmade 

ees, kuid et te varjasite oma südames silmakirjalikkust ja isekust. 

23 Jeesus pidi teile näitama, millistest põhimõtetest te peaksite juhinduma ja millest te olite kõrvale 

kaldunud. 

24 Ma tunnistasin teile kogu oma õrnust, armastust, tarkust ja halastust ning jõin koos teiega 

kannatuste karika, et teie südamed liigutuksid ja teie mõistus ärkaks. Südamed pidid sündima headusele ja 

valu, et mind nende armastuse pärast risti lüüa nähti, oli nagu nõel, mis tuletas neile meelde, et te kõik 

peate armastuse pärast kannatama, et jõuda Isa juurde. Minu lubadus igaühele, kes tahab võtta oma rist ja 

järgida Mind, oli igavene rahu, kõrgeim õndsus, millel ei ole lõppu vaimus. 

25 Minu lubadus sel ajal põhineb samal, see on sama, kuid te peate seda tõesti kasutama, kuni te olete 

puhastatud. 

26 Alates ajast, mil ma kirjutasin oma armastuse ja õigluse seaduse teie vaimus oma verega, kuni 

praeguse ajani, mil te elate, leian, et teie hinged on rohkem arenenud. Nende mõistmis- ja mõistmisvõime 

on suurem, nende võimed ja võimed on valmis vastu võtma Minu uusi ilmutusi. 

27 Täna oskate te ise eristada valesid usuõpetusi tõelistest. Siiski on see aeg hingele katsumuse aeg, 

sest igalt poolt on ilmunud maailmavaateid, teooriaid, doktriine, religioone ja "teadusi", mille jõud 

muudab mõnikord nõrga inimese mõistuse ebakindlaks, kes ei tea, millist teed järgida. 

28 See aeg on ülioluline, sest inimesed astuvad lõplikke samme vaimsel teel. 

29 Paljud tumedad silmaklapid langevad, fanatism ja ebajumalateenistus kaovad, paljud nägemused 

sündmuste käigust kustuvad ja traditsioonid juurtega välja juuritakse. Siis loobutakse kõigest, mis on 

ajutine. 

30 Mu lapsed, olge rahul oma eluolukorraga, ärge tundke kadedust nende suhtes, kes elavad paremini 

kui teie. Pidage meeles, et alandlikkuses jõuate Minule lähemale ja teenite Mind paremini. 

31 Olge tähelepanelik, kuhu te lähete, kuidas te võtate elu ja mida teete kaupadega, mida ma teile 

kättesaadavaks teen. 

32 Ma annan sulle oma armastuse. Minu armastus on sinuga. 

33 Kes kahtleb Kristuses, nagu Ta ilmutab end selles kolmandas ajastus, kahtleb ka Jeesuses kui 

inimeses teises ajastus, sest minu armastus ja minu olemus on sama. Kui te tahate paremini mõista 

pärandit, mille Jumalik Meister teile sel ajal jättis, peate pöörama tähelepanu sellele, kuidas minu tarkus ja 

minu ilmutused on teie elus üha selgemalt ilmnenud, niivõrd, kuivõrd teie hinge areng on seda järk-järgult 

võimaldanud. 

34 Kui te tahate tungida selle õpetuse saladusse, mida ma tahan teile teada anda, kõrvaldage endas 

hirm tundmatuse ees, valmistage end ette spirituaalsuse kaudu, mis tähendab austust ja alandlikkust, siis 

ma avaldan teile palju asju. Kui teie vaimu silmad avanevad, siis näete seal Kristust, kes kõnnib 

abivajajate valu tänavatel, kandes ikka veel oma armastuse risti ja valades oma verd selle inimkonna nii 

paljude vajaduste peale. Te näete, kuidas Meister valab oma halastust kõigi peale, te avastate, et isegi 

vaimulikus on Ta ümbritsetud jüngritest, kes kuulavad innukalt Tema sõna, Tema jutlust, mille 

inspiratsioonidest nad on valgustatud, et seejärel saata oma valgust neile, kes elavad pimeduses. 

35 Nii näete te Teda, kui olete võimelised tungima vaimsesse. Nii õpite te oma Issandat pisut 

paremini tundma. Kui te püüate teada saada, mis on Püha Vaim, siis avastate Teda Jumalikust Sõnast 

lähtuva tarkuse valguses. Seal tunnete Teda kui lõpmatut intelligentsust, kui vaimset armu, mis valgustab 

teid ja samal ajal lohutab ja ravib teid. 

36 Seepärast, kui te kuulete seda sõna häälekandja kaudu, peate otsima selle tähendust, sest selles 

peitub minu õpetuse põhiolemus. 

37 Kui te olete tunginud Sõna sisse, mille Kristus on andnud teile Inimesena ja Vaimuna, siis te saate 

teada, mis on teie Jumal, Tema ilmutuste Kolmainsus, ja siis te armastate Teda tõeliselt, te usute Temasse 

kõigis vormides, milles Ta on teie juurde tulnud. 

38 Kui olete selle kõrguse saavutanud, siis olete nagu need kõrged vaimud, kes tulevad nähtamatult 

õpetajatena, et valgustada inimeste meelt ja juhtida neid hea tee peale. Te ei tee ennast tuntuks, kasutades 
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inimaju. Kuid te avaldate head mõju kõigile, kes valmistuvad selles maailmas. Te valgustate ja inspireerite 

neid. Teie suhtlemine toimub vaimult vaimule ja kui olete selle ülesande täitnud, siis avaneb teie ees veel 

üks samm, et tõusta. Sel viisil jõuavad hinged Isa sülle ─ puhastades ja täiustades end, kuni nad saavad 

ühineda Jumaliku Vaimu puhtaima valgusega. 

39 Ma valmistan teid juba ette järgmiseks tasandiks, millele te tõusete. Ma ei räägi teile teistest, sest 

te ei mõistaks neid. Piisab, kui te teate, et teil on seitse etappi või sammu, mida peate tegema. Igaühelt 

neist leiate oma hingele armu, mis aitab teil astuda järgmise sammu, kuni jõuate Jumala ligiolu ja Minu 

lubaduste täitumiseni kõigile, kes järgivad Mind lõppeesmärgini. 

40 Teie mõistus ei ole võimeline kogu seda õppetundi mõistma. Sest kui te ikka veel mõtlete, et näete 

Mind, siis kujutate Mind ette kui teiega sarnast olendit füüsilises vormis. Kuid keegi ei oota, et ta ühineks 

oma materiaalse kehaga, et elada igavesti Minu rinnas. See ei ole "liha ülestõusmine", millest apostlid teile 

rääkisid. Ainult hing saab teada igavikku, kui ta on ilmunud maa peal erinevates kehades üksteise järel ja 

seejärel läbinud tee lõpuni vaimse olendina. 

41 Viimne kohus, nagu inimkond on seda tõlgendanud, on eksitus. Minu hinnang ei ole tunni- ega 

päevapõhine. See on juba mõnda aega olnud teie peal. Aga tõesti, ma ütlen teile, surnukehad on määratud 

ja järgivad oma saatust, et ühineda neile vastava loomuliku kuningriigiga; sest mis on maast, see pöördub 

tagasi maa peale, nii nagu vaimne püüab oma kodu, mis on minu emakas. Kuid ma ütlen teile ka seda, et 

teie kohtumõistmisel olete iseenda kohtumõistjad, sest teie südametunnistus, eneseteadvus ja intuitsioon 

ütlevad teile, millise punktini te olete kiiduväärt ja millises vaimses kodus te peate elama. Te näete selgelt 

teed, mida peate järgima, sest kui te saate minu Jumalikkuse valguse, siis tunnete te oma tegusid ja hindate 

oma teeneid. 

42 "Vaimses orus" on palju segaduses ja häiritud olendeid. Tooge neile minu sõnum ja minu valgus, 

kui te kord sinna sisenete. 

43 Isegi praegu saate te seda halastuse vormi rakendada palve kaudu, mille kaudu saate nendega 

ühendust võtta. Teie hääl kõlab seal, kus nad elavad, ja äratab nad sügavast unest üles. Nad nutavad ja 

puhastavad end oma meeleparanduse pisaratega. Sel hetkel on nad saanud valguskiire, sest siis mõistavad 

nad oma mineviku tühisust, oma eksimusi ja patte. 

44 Kui suur on hinge valu, kui südametunnistus seda äratab! Kui alandlik on see siis, kui alandlik on 

ta ülemkohtuniku pilgu ees! Kui alandlikult kerkivad tema olemuse sisemusest palved andestuse 

saamiseks, tõotused, õnnistused minu nimele! Nüüd mõistab hing, et ta ei saa läheneda Isa täiuslikkusele, 

ja nii pöörab ta oma pilgu maa poole, kus ta ei osanud kasutada aega ja katsumusi, mis pakkusid võimalust 

jõuda eesmärgile lähemale, ning palub uut keha, et heastada üleastumisi ja täita täitmata jäänud 

ülesandeid. 

45 Kes siis pakkus õigust? Kas see ei olnud mitte vaim ise, kes pidas enda üle kohut? 

46 Minu Vaim on peegel, milles te peate ennast vaatama, ja see näitab teile, kui suur on teie puhtuse 

tase. 

47 Kui te olete vaimses olekus, annab teie vaim teile valgustust iseenda kohta. Teie mälu muutub 

selgeks ja te mäletate, mida olete unustanud. Miks te siis kardate minu õigust, kui te ei saa rohkem kui 

seda, mida te teenite? Miks mitte nüüd hoopis oma tegusid karta? Vaadake, kui lahkelt ma luban teie 

mõistmisel mõista seda, mis on teie kohtuotsuse salapära. 

48 Loobuge fanatismist, mis on väga kaugel tõest. 

Mõtisklege minu õpetuste üle, mis sisaldavad rahu, valguse ja õnnistuse õpetust. 

49 Isegi kui te unustate need, kes on läinud "vaimsesse orgu" ─ Meister ei unusta kedagi. 

50 Ka vaimses elus on neid, kes magavad, kes on tõe valguse eest silmad kinni pannud, kes rändavad 

ringi enesesüüdistuse, segaduse ja valu ahelaid vedades. 

51 Olen kutsunud teid, et öelda teile, et te saate teha head mitte ainult haigete tervendamise ja tee 

näitamise kaudu oma kaasinimestele, kes elavad koos teiega maa peal, vaid ka olenditele, kes elavad 

sealpool. Nende hulgas on ka haigeid, kadunud, armastust ja lohutust vajavaid inimesi. Nad on need, kes 

puhastavad end valusalt, et pääseda puhtalt minu juuresolekusse. Aga te saate neid aidata oma palvetega, 

oma halastuse ja heldete mõtetega nende lepitamisel ja lühendada nende kannatuste aega. 
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52 Minu õpetus universaalsest armastusest ühendab kõik hinged ja toob nad üksteisele lähemale, 

tõmbamata elumaailmade vahele eraldusjoont, ning paneb olendid üksteist vaimse armastusega 

armastama. 

53 Pimeduse olendite leegionid laskuvad inimkonna peale nagu tormipilved, põhjustades vapustusi, 

ajades meeled segadusse ja pimestades südamed. Ja kuigi inimkonnal on olemas relvad, et end nende 

reeturlike rünnakute vastu kaitsta, ei oska mõned neid kasutada ja teised ei oska isegi kahtlustada, et nad 

neid omavad. 

54 Sõdades, mõrvades ja algelistes kirgedes on nende jõudude mõju olemas. Teie, kes te olete avanud 

oma silmad valgusele ja tunnete armastuse ja õigluse vaimseid relvi, mis ma olen teile usaldanud ─ 

palvetage maailma ja vaimse maailma eest, lepitage neid, kes üksteist vihkavad, õpetage armastama, 

andestama ja palvetama. 

55 Kuid pidage meeles, et head teod, mida te maa peal teete, on valgus, mis valgustab segaduses 

olevaid hingi, ja et teie palved on neile palsam, mis vabastab nad nende segadusest. Võitle kiusatuste ja 

halbade inspiratsioonide vastu, et saaksid kogeda valguse võitu. 

56 Valmistuge, sest sõnum, mida peate inimestele edastama, paneb neid tunnustama oma omadusi ja 

võimeid, millest mõned on tundmatud ja mõned on välja arendamata. 

57 Te õpetate heade tegude kaudu, taastate tervise sellele, kes on teaduse poolt hüljatud, ja päästate 

hinge, kelle kohta inimesed olid öelnud, et ta on mõistetud igavesse karistusse. Nii mõned kui ka teised 

tunnevad ära minu töö hiilguse ja nende silmist langeb tume side. 

58 See on aeg, mil ma lasen end näha, mil ma annan end tunda kõigis ja mil ma räägin maailmaga. 

59 Ma ütlen teile täna: õndsad on need, kes järgivad Maarja eeskuju oma teekonnal, säilitades puhtuse 

oma hinges. Maarja on puhtus ja leebus. Kes teda armastab, peaks temast selles eeskuju võtma. Ei ole kasu 

sellest, kui te kordate tema nime või ütlete, et armastate teda, kui teie teod ei vasta nendele sõnadele. 

60 Tunnistage tõelisi inimlikke ja vaimseid väärtusi, ärge laske end võrgutada maise hiilguse valeliku 

sära poolt. Teie valgus võib teile juba praegu paljastada kõik, mis on vale. Mõistke, et on palju teoseid, 

mis näitavad puhtust, kuid sisaldavad ainult pimedust ja viivad teid pimedatele radadele, mis on pealtnäha 

glamuursed. 

61 Nii et teie, kelle kaudu Ma ennast teatavaks teen, mõistate vastutust, mille olete võtnud, et oma 

elus, käitumises ja katsumustes näidata väärilist täitmist sõnadele, mis tulevad teie huultelt Minu kuulutuse 

hetkedel. Inimesed vaatavad teid, oodates, et te näitate oma tegevuses hinge kõrgust. Te peate olema nagu 

selge peegel. Sest kui nende, kes ei ole Mind sel ajal kuulnud ja kes nimetavad end Jumala teenijateks, 

tegevus ei ole alati lubatud, siis maailm vaatab neid üllatamata. Aga kui ta näeb sinus samasuguseid 

ebaseaduslikke tegusid, siis need, kes sind jälgivad, on kindlasti nördinud, sest nad ei mõista, et kuigi sul 

on see arm sinus, võid sa siiski teha tegusid, mis on vastuolus saadud õpetusega. 

Meister ütleb teile: Hoiduge skandaalist alates hetkest, mil te olete otsustanud Mind järgida. Pidage 

meeles, et sellest päevast alates on teie hing tõrjunud kõike, mis võiks seda kahjustada. Siis peate säilitama 

headuse tee ja tundma kogu oma vastutust. 

Kui te teenite Mind, kui te olete andnud end Minu tahtele, siis sellepärast, et te olete Mind ära tundnud, 

sest te olete täiesti kindlad Minu kuulutuse tõesuses ja te ei kahtle selles. 

62 Kui ma olen näinud, et te pühendute sel viisil Minu teenimisele, olen ma teile öelnud, et te teete 

suurt halastustööd oma kaasinimestele. Ma olen teile juba öelnud, et missiooni vaimne täitmine ei takista 

teid ühegi inimliku kohustuse täitmisel. 

Keegi ärgu püüdku minu õpetuse lihtsust keeruliseks muuta. Anda edasi minu õpetuse põhiolemus ja 

lasta inimestel sellest inspiratsiooni saada. 

63 Kui erakordne tundub teile, et Minu Jumalik Tahe on ühinenud teie mõistusega! Selle kohta ütlen 

teile, et see on kõige loomulikum asi, sest see puudutab Jumalat, kes on vaim, ja inimest, kes oma vaimu 

tõttu on sarnane oma Loojale. Te tahaksite tungida paljudesse saladustesse, mida teil ei ole veel lubatud 

teada, ja ma ütlen teile vaid seda, et mitte teadus ei avalda neid teile, vaid vaim oma armastuse tõttu oma 

Looja vastu. 

64 Avaldage Minu tööd samasuguses lihtsuses, milles ma olen selle teile andnud, siis mõistavad teie 

kaasinimesed seda, sest nad on saavutanud arengu. Kui teie teod näitavad, et te väärite seda au, mida te 

saate, siis on teie töö imetlusväärne ja inimesed usuvad teie kaudu Minusse. 
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65 Ma võtan teie hinge enda juurde, et ta jätaks seljataha oma väsimuse ja maailma vaeva. 

66 Te tulete erinevatest maailma punktidest, soovides minu õpetust ja rahu. Kui te kuulete minu sõna, 

tunnete te isalikku soojust ja teie süda rahuneb. 

67 On neid, kes hea meelega järgneksid teile kogunemiskohta, kus ma annan teile oma sõna, kuid 

hirm maailma ees takistab neid seda tegemast. Teised aga vaatavad teid põlgusega, isegi kui sisemine hääl 

ütleb neile, et tee, mida te valite, on õige ja viib tõe juurde ─ isegi siis, kui nad kuulevad vallandunud 

elementide ja erakordsete sündmuste hüüdeid, mis kuulutavad, et on saabunud uus aeg: kohtumõistmise 

aeg, armu aja eelkäija. 

Ma olen ilmutanud end kõikjal maa peal ja kõigis südametes. Ma räägin nendega inspiratsiooni, 

intuitsiooni ja unenägude või ilmutuste kaudu. 

68 Ma valmistan praegu ette tulevasi põlvkondi, kes ei jää kahtluse ja usu vahele ning kes annavad 

nende raamatute ümberkirjutustele, mille ma teile jätan, nende tõelise väärtuse ja õige tõlgenduse. 

69 Nad kuulutavad varasemate aegade ettekuulutuste täitumist. 

70 Praeguse aja ülestähendused jätan teile, et te saaksite need teatavaks teha kõigile neile, kes ei ole 

minu sõna kuulnud. Teie tõeline võitlus saabub alles pärast minu lahkumist. 

71 Minu õpetus, teie kummardamisviis ja teie teod on kohtumõistjaks kõigile neile, kes võivad tulla 

sektidest ja kirikutest uurima. Teil ei ole vaja neile nende vigu näidata. Vastupidi, te peate neid siiralt ja 

armastavalt vastu võtma ning näitama neile minu tööd kõigis selle osades. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 241 
1 Ma võtan teid vastu, inimesed, kes te tulete toituma Jumaliku Sõnaga, mis on hinge leib. Ma tulen 

teie juurde armastusest, mida ma teie vastu tunnen. Ah te inimesed, kes te liigute ainult valu, vere ja hirmu 

suunas! Materialismi varjud on pimestanud inimeste nägemise ja nii ei näe nad teed oma heastamiseks. 

2 Vähemalt teie, kes te Mind kuulete, rõõmustate Minu Sõnast ja leiate Minus lohutust. Sest see 

inimkond on oma mõistust ja tundeid eksitanud, sest tõe poole püüdlemise asemel püüdleb ta segaduse 

poole. Tänapäeva suured inimintelligentsid õitsevad kuritegevuses, ja see on nende ideaal. 

Seepärast olen ma juba ammu öelnud neile, keda ma kutsun oma jüngriteks, et kui nad täidavad neile 

usaldatud missiooni, siis nende eeskuju mõjutab teiste elu, mõtlemist ja rääkimist nii palju, et nad saavad 

öelda: Täna kasutan ma oma vaimu, mida varem pidasin kasutuks. 

3 Jüngrid: Kui inimese vaim tõuseb üles, vabastab end ja töötab nendel väljadel, mis talle kuuluvad, 

siis lõpeb kannatuste karikas, mida see maailm joob. Kui spirituaalsus õitseb inimese meeles ja südames, 

õitsevad kõik teie eluviisid. ─ Ma räägin just nendega, kes tahavad olla Minu jüngrid ja kelle puhul ma 

leian tundlikkust, kui nad Mind kuulavad. 

4 Minu rahvas, hoolitsege selle eest, et ükski hetk teie elust ei läheks raisku. Armastage üksteist ja 

tundke valu, et te ei ole seda varem teinud. Mõtiskle sügavalt oma mineviku oluliste heade ja halbade 

tegude üle. Sest see mõtisklus annab teile häid vilju, ja siis mõelge tulevikule. Küsige endalt: "Mida ma 

olen ette valmistanud tulevasteks aegadeks?" 

Te mõistate, et teil on midagi öelda inimkonnale, et te peate midagi tegema, et äratada see unest, mis ei 

lase tal näha seda rätti, millega surm teda praegu katab ja pidevalt ähvardab ─ et te peate midagi tegema, et 

ta ärkaks ja kuulaks südametunnistuse häält. 

5 Ah, te inimlikud edevused! Oh teie, inimesed, kes te otsite oma õitsengut ja au siin maa peal! 

6 Et rääkida sõnu, mis tapavad, olete te endale püstitanud trooni, millelt kuulete oma sõjakäske, et 

kutsuda hävingut ja surma! 

7 Mis on inimlik intelligentsus, kui see ei ole ühendatud vaimsusega, mis on südametunnistus, õiglus 

ja halastus? Milliste sõnadega tahavad need inimesed vastata Jumalale, kes leiutas oma valgusega suured 

hävitusrelvad? Millega nad kavatsevad tasuda oma praegust võlga? Kuidas nad tahavad oma suurest 

külvist saadud saagiga toime tulla? 

8 Ja kõigilt, kes räägivad Minust ja nimetavad end Minu jüngriteks ja teenijateks, küsin: Mida te 

teete neil hetkedel ja mida te olete teinud maailma kaitsmiseks? 

9 Oo lapsed, kes te kuulete Mind sel ajal! Töötage Minu armastustöös, kiirustage pühendama seda 

osa oma elust, mida Ma teilt palun, oma ligimese hüvanguks, mis on samal ajal ka teie hüvanguks. 

10 Minu töö vajab sõdureid. Miks mitte kaotada oma elu sellel vaimsel rindel, kui te annate selle ilma 

igasuguse kasutuseta lahinguväljadel? 

11 Kasutage seda osa ajast, mida ma teilt palun, õpetades, andes loenguid täis armastust ja teadmisi, 

pehmendades ja äratades südameid. Vaadake minu jumalikku olemust, mis pühendub teie armastamisele, 

kaitsmisele ja päästmisele. Pidage meeles, et juba inimesena pühitsesin ma kogu oma elu teile. Ärge olge 

rahul, kui lõikate vaid vähe seemneid. Milline on see kingitus, mille annate mulle kätte, kui sisenete 

sellesse, mida te nimetate "Teispoolsuseks"? Ma andsin teile ohtralt vett Minu allikast. Kas sa tahad anda 

Mulle tagasi vaid mõned tilgad? Andke tunnistust oma heade tegudega. 

12 Vaimulikud anded, mis on teile sel ajal ilmutatud, on tulnud päevavalgele, et aidata teil valada neid 

kristallselgeid vesi oma kaasinimeste hingedele. Õppige oma Meistrilt, kes on alati näidanud end teile 

armastuse allikana, pideva kingitusena, põleva lambina, mis valgustab kannatava südant. Kas mitte iga 

minu sõna ei ole nagu valgusfoor, mis valgustab rändaja teed, kes on teel oma saatuse eesmärgi poole? 

Kas see sõnum ei ole uus ilmutus, mis toob teid Jumalale lähemale? 

13 Ainult need, kes tunnevad ja elavad minu õpetust ja minu seadust, saavad end minu töös 

"õpetajateks" nimetada. Siia viib teid see sõna, et te saaksite selles ära tunda kõrged ja madalad kohad. 

Sest vaim, kes tahab olla suur, on huvitatud ainult suurtest töödest. Väike vaim püüdleb ainult väikese 

poole; ja selleks, et uskuda, peab ta end valusalt eraldama üleliigsest ja tugevdama end oma Isa 

armastuses. 
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14 Suur vaim seevastu ohverdab oma kõrge ideaali või armastuse missiooni nimel isegi selle, mida te 

peate kõige kallimaks. 

15 Kas te olete üllatunud, et minu teise ajastu jüngrid jätsid kõik maha, et mulle järgneda, andsid teile 

kõik armastusest teie vastu? 

16 Minu Sõna kutsub kõiki üles naasma armastuse teele. Seal häbenevad paljud, et nad on tundnud 

viha või pahameelt oma kaasinimeste vastu, et nad ei ole neid jätkuvalt armastanud. Siis võtavad nad neid 

taas valuga ja samal ajal meeleparanduse rõõmuga omaks. Siis ilmutab end spirituaalsus ja maise-inimene 

hääbub. 

17 Ma ütlen teile veel midagi suurte hingede kohta: nad ei ole tundlikud solvangute suhtes ega nõrgad 

löökide suhtes. Nad vaatavad sellistele pätetele rahulikult ja haletsevad neid, kes neid sooritavad. Nad on 

neist tühipaljadest kõrgemal ja vaatavad ainult seda, mis on suur. 

18 Te kõik peate läbima suuri katsumusi. Te peate olema väga tugev, et mitte meeleheitel olla ja 

seeläbi vältida oma nõrkuse häbistamist. 

Teie, kes te olete kuulnud seda sõna ja olete tulnud selle hea toiduga täidetud laua juurde ning toitnud 

end minu tarkusega ─ olge tugevad ja julgustage oma kaasinimesi oma armastusega. 

19 See, kes teeb head, on Kristuse apostel. Kuid ta ei vaja tiitleid, mis teda sellisena tõendaksid, ega 

ka uhkeldamist. 

20 Mida te ütlete Mulle, kui Ma teile tuleviku kurvad sündmused avaldan? Mida võiksite pakkuda 

asjatundmatutele, kes tulevad teie juurde lohutust otsima? 

21 Ma ütlen teile ainult: Külvake minu seemet. See õpetus on teie pärand. Kui te oskate tungida oma 

hinge sügavustesse, leiate sealt Messia, kes pöördub lakkamatult teie südamesse tagasi, et seda oma 

valgusega valgustada. 

22 Need, kes tulevad homme minu tulekust teada saama, võib jagada kahte rühma: Mõned, kes 

tulevad kahtlevalt ja lähevad ära uskudes ja kahetsedes, sest minu sõna armastus on neid puudutanud. Ja 

teised, kes tulevad uskumatult ja jäävad samamoodi rahulolematuks, sest nad on rohkem keha kui hing, 

rohkem piiratust kui mõtlemisvõimet. Aga teile, keda on kutsutud minu uuteks jüngriteks ja kes te olete 

Püha Vaimu poolt märgistatud, ütlen ma: millal te hakkate maailma valgustama oma armastuse tegude 

eeskujul? 

23 Kuula: Kui ma olin teiega maa peal, tulid minu juurde hulgaliselt inimesi ─ kõrgete kohtade 

mehed, täis edevust, valitsejad, kes otsisid mind salaja üles, et mind kuulata. Mõned imetlesid Mind, kuid 

hirmust ei tunnistanud seda avalikult; teised aga lükkasid Mind tagasi. Minu juurde tuli hulgaliselt mehi, 

naisi ja lapsi, kes kuulasid Mind hommikul, pärastlõunal ja öösel, ja alati leidsid nad Meistri valmisolekut 

anda neile Jumala Sõna. Nad nägid, et Meister unustas end ja ei suutnud selgitada, mis kell Ta sööki võttis, 

et Tema keha ei nõrgeneks ja hääl ei muutuks tuimaks. Põhjuseks oli see, et nad ei teadnud, et Jeesus sai 

jõudu omaenda vaimust ja leidis toitu iseendast. 

24 Samamoodi saate ka teie ühel päeval teada, et see, kes pühendab oma eksistentsi Jumalikust 

Armastusest inspireerituna oma kaasinimeste lohutamise, toetamise ja armastamise ülesandele, leiab oma 

hinges tundmatut jõudu ja toitu, mis toetab teda, ilma et ta hetkekski selles võitluses väsiks. 

25 Sel viisil ilmutan Ma ennast selles rahvas, mis on sama nagu täna ja mis homme moodustab ühe 

kogukonna kogu maailmas: Jumala rahvas. 

26 Õppige Minult ja kasutage oma andeid, et tasuda suur võlg, mille olete endale ja inimkonnale 

võlgu. Võtke oma lepitust vabatahtlikult vastu ja ärge soovi seda võlga tasuda millegi sellisega, mis teile 

meeldib ja mis ei ole raske. Sest sageli peate te tegema ohvreid või loobumisi. 

27 Ma ei palu teilt oma elu, vaid ainult mõned tunnid, ainult osa teie ajast. 

28 Pidage meeles, et Jeesus, et olla teiega koos, jättis oma ema ─ selle kõige armastavama ema, kes 

oli ainus, mis tal maa peal oli. Ta lahkus temast elus ja oli alles tema süles, kui ta elutult ristilt maha võeti. 

Ma ei nõua teilt nii palju, vaid ainult väikest osa sellest, mida ma teile andsin ja õpetasin. 

29 Andke oma elu, lohutades kannatanuid, tervendades haigeid ja päästes kadunuid, kuid ärge laske 

end tappa ainult selleks, et näidata, et olete valmis minu eest surema. 

30 Minu õpetuses ei ole süüdistajad ega süüdistajad, ei solvunud ega solvatud. Selles on ainult need, 

kes püüavad minu õpetuste praktiseerimise kaudu ülespoole areneda. 
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31 Teil on kõik olemas, et jõuda Minuni: Maailm on kool, elu on õpik, minu inspiratsioon on valgus. 

Meister olen mina, inimesed on minu jüngrid. Seepärast kutsun ma teid lakkamatult ja ütlen teile: Te kõik 

leiate koha Minu armastuses. 

32 Ärge jätke Mind üksi Minu õpetustes, ärge jääge külmaks selle armastuse ees, mida Ma teile 

näitan. Pidage meeles, et mõned inimhuuled valgustavad teid Minu Vaimu sõnaga. 

33 Kui te ütlete maa peal, et Ma olen toonud teile religioonid oma õpetusega, oma seadusega, siis 

ütlen teile, et Minu silmis on ainult üks jumalateenistus, mis on armastuse, armastuse Isa, ligimese või 

kaasinimese ja kõige selle vastu, mis on tulnud Loojalt. 

34 See jumalik ülim käsk üksteist armastada on seadus, mis ühendab kõiki inimesi, mis valgustab 

neid tundma, et nad on vennad ja õed, kaitsma üksteist, seisma üksteise kõrval, kaitsma üksteist kiusatuse 

eest ja tunnustama üksteist, võtmata solvangut rassiliste või usuliste erinevuste pärast. 

35 Kujutlege sellist maailma ja te kujutate seda ette rahus, ühe perekonnana, mida valitsevad 

armastuse, austuse ja õigluse seadused. 

36 Need ettekuulutused täituvad, sest teie maailm ei ole määratud igavesti pimeduse ja pattude oruks. 

37 Inimeste südames särab voorus nagu lilled aedades. Sest ma ütlen teile: Lilled on oma ilu poolest 

nagu ideed ja inspiratsioonid, mis tulevad Jumalalt, et päästa patuseid. 

38 Tulge lähemale, see on teie tee, siin on leib vaestele ja lohutus kannatanutele. Tulge ja ärge kartke 

midagi. 

39 Õnnistatud Iisraeli rahvas, Isa ütleb teile: Kuulge oma südametunnistuse häält, treenige oma 

mõistust, sest ma jätan oma Sõna kustutamatult kirja igaühele teist. Kuulge elavat Sõna, mida ma praegu 

ülevoolavalt kasutan, mis voolab tarkuse allikast, mis on minu Vaim. 

40 Ma olen avanud kõik teed, et kõik Minu lapsed saaksid Minu juurde tulla. Nüüd on ärkamise aeg, 

mil ma näitan selgelt oma Sõna möödunud aegadest ja uusi ilmutusi, mida ma teile annan, mis on selle 

raamatu kolmas osa, mille omanikud te olete. 

41 Ma olen teie eest ära tõmmanud loori, mis varjas minu õpetuse suurust. Ma andsin teile teise ajastu 

seemne, et te külvaksite ja kasvataksite seda ning esitleksite seda sobival ajal. 

42 Ometi olen ma tellitud külvajatelt vilja nõudnud ja pika aja jooksul olen ma korjanud vaid vähest 

vilja. Ma olin teile juba öelnud: Maale tulevad uued põlvkonnad ja nad saavad minu viimase sõnumi. Ma 

valmistan neid praegu ette ja ütlen teile: Tuli aeg, mil ma juhatasin sisse selle uue ajastu. 

43 Eelkäija avas minu Töö esimesed töötajad ja seejärel avas Meister Raamatu, et näidata kogu selle 

sisu, mis on valgus, tarkus, inimkonna päästmine. Nii saabus teile see armuhetk. Ma ühendasin erinevate 

usutunnistuste ja maailmavaadetega mehi ja naisi. Ma tungisin nende südamesse ja nägin ainult kibedust ja 

pettumust. Ja kui nad kuulsid minu sõna, ei lükanud nad seda tagasi, nad ei sulgenud oma südant, nad ei 

seadnud seda kahtluse alla, vaid võtsid selle vastu armastuse ja austusega. 

44 Ma hoolitsesin selle eest, et nad pühenduksid kõigi minu Jumalikkuse ilmingute uurimisele, ja nad 

leidsid, et need on usutavad, täis suurt tähendust, ja nende südamed said julgustust. Kuid saabus hetk, mil 

ma ütlesin neile: "Ma olen teid hellitanud, te olete minu hellitusi nautinud, kuid nüüd on aeg võidelda." Ja 

huuled, mis enne olid kohmakad ja vaiksed, kõnelesid jumalikku sõna. Ma valasin oma sõna nende kaudu 

ise välja ja neist said minu häälekandjad. 

Teised, keda ma kohtasin täis usku, tegin kirikujuhtideks ja ütlesin neile: Joonistage südamed ja 

moodustage neist kirikuid. Varustage end hingetugevusega, sest te põrkute kokku inimeste kõvade 

südametega. Te võitlete uskmatutega, sest Toomase seemet on kastetud ja see on südametes idanenud. 

Kuid ma juurin selle seemne juurtega välja ja aitan teid teie töös. Igaüks teist on nagu tõrvik, mis valgustab 

teie kaasinimeste teed. 

Kui Minu ilmutuse aeg lõpeb ja te suhtlete Minuga ainult vaimult vaimule, siis jätkate õpetamist. Ja 

inimesed imestavad ja küsivad, kus te olete õppinud. Siis näitate neile oma südame raamatut, millesse on 

sisse kirjutatud minu õpetus ja millest saavad alguse uued inspiratsioonid. 

45 Ma võitlen selle nimel, et jätta teid valmis minu lahkumise järgseks ajaks. Selleks määrasin ma 

pika aja, et teil oleks selle aja jooksul palju võimalusi minu Tööst aru saada. 

Ometi ei ole ma materiaalsetele silmadele nähtav olnud. Ma olen tõepoolest öelnud teile, et sel ajal 

näevad Mind kõik silmad ─ patuse ja mittesüütaja silmad ─, kuid need ei pea olema keha silmad, vaid see 

on vaimne pilk, mis vaatab Mind, mida valgustab Vaim ja hing kui pühamu, mis tunneb Mind. 
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46 Ma olen valmistanud "töötajaid" paljudes valdkondades, et avaldada oma Töö. Kui palju õnnelikke 

hetki on teie hingel olnud, kui te olete kuulnud Minu õpetust! Kui vaimustunud olete olnud imedest, mida 

ma teile olen andnud! Selleks, et te mind tunnustaksite, olen andnud teile lugematuid tõendeid, sest ma 

tahan, et te, niipea kui olete valmis, võtaksite vastu need, kes on minu poolt määratud seda õpetust 

tundma. Te püüdlete nagu vanemad vennad ja õed kannatavate südamete eest, et aidata neid ja olla neile 

toeks. Tooge eksinud lambad tagasi takistusse, leevendage kannatusi, päästke oma kaaslasi. 

47 Ma aitan teid teie ristiga, kui te olete kurnatud, ja ma õpetan teid ronima missioonide täitmise 

mäele. Mida sa võiksid oodata, kui sa ei täida. Kuidas saaksite te tunda jõudu, kuidas saaksite te elada, kui 

te pärast Minu kuulamist ei annaksite tunnistust nendest õpetustest? 

48 Olge tugevad, armastage üksteist ja minu õnnistus langeb teie peale nagu kaste, et teid alati 

julgustada. 

49 Kui tunnete elu rõõmu, siis omistate selle rõõmu maailmale. Aga ma ütlen teile: Ma tahan sind 

õnnelikuna näha. Seepärast saadan teile neid õnnehetki. Sest kui laps naeratab, naeratab ka Isa. Otsige 

tervislikke rõõme, mis ei häiri hinge, ja te leiate neist Mind. Aga ole õnnelik, kui suudad oma kannatuste 

keskel naeratada! 

50 Mu isalik pilk puhkab teie südames, armsad lapsed, ja ma näen teie pühendumust. Te olete 

unustanud selle, mis kuulub teie materiaalsesse ellu, ja toidate end Minu sõnadega, et täita end selle 

olemusega ja tunda Minu kohalolekut sügaval endas. Ma ilmutan ennast teile, sest ma armastan teid ja 

tahan, et te mõistaksite minu igatsust. 

Täis tänulikkust, näitad sa mulle alandlikult oma südant ja ütled mulle: "Meister, loe selles nagu avatud 

raamatus ja tegutse meis Sinu tahtmist. Me nõustume sellega, mida Sa peaksid meie üle otsustama." 

51 Ma näen teie usku ja usaldust Minu jumalikkuse vastu. Te teate, et ma armastan teid ja annan teile 

kõik, mis on õiglane ja teie heaks. Seepärast uskuge ja paluge Minult abi. 

See on heastamisaeg, milles te elate ja milles teil ei ole täiuslikku rõõmu ega püsivat rahu. See maa ei 

ole teie isamaa. Te olete selle ajutised elanikud ja vastavalt oma teenetele töötate välja paremat, kõrgemat 

elu kui see. 

52 Maal, kui te olete valmis, tunnete te Minu Vaimu rahu ─ seda rahu, mida te olete nautinud ja mida 

ülejäänud maailm ei tunne ─ seda õrnust, mida Minu Sõna õhkab ─ seda hiilgust, mida te olete kogenud, 

kui olete minuga osaduses ülespoole tõusnud. 

Maailmal ei ole seda stiimulit, kuid ta vajab seda, ta ootab seda, sest ta teab, et see peab tulema, ja 

mõned valmistuvad selleks, sest nad aimavad, et aeg, mil ma tulen nende juurde, läheneb. 

Aga ma ütlen teile: See rahu saab teile kõigile osaks, te kõik hakkate tundma tõe valgust. Minu Sõna 

levib ja läheb suust suhu, kodust koju ja ühest rahvusest teise Minu "töötajate" kaudu. Kuid Ma olen 

näinud neis ja inimestes nende aeglast arengut, nende argust, ja seepärast ei ole Minu Töö väljunud 

kitsastest piiridest, millesse nad on selle piiranud, ja see ei ole Minu Tahe. 

53 "Töötajad", Ma olen nõudnud teilt ühinemist, et te moodustaksite ühe vaimu, ühe meele ja ühe 

südame, et kõikjal, kus teie kaasinimesed on, nad kuuleksid teilt sama sõna, sama tunnistust kõigis ja 

näeksid, et Minu Jumalik Armastus peegeldub teie sees. 

54 Olen õpetanud teile armastust, kannatlikkust, alandlikkust, et te saaksite kanda oma missiooni nagu 

õrna risti. Inimkonna uuendamise, puhastumise ja vaimustumise töö on töö, mis võtab aega. Üks põlvkond 

annab järgmisele edasi sama võitlusvaimu ja sama vaimset tõusu, kuni maailm täiustub aja jooksul ja 

jõuab oma ülesande täitmiseni. 

55 Ärge kartke homset päeva. Ärge kartke ka liiga kaugele minekut ja tee kaotamist. Tee on nii lai, et 

te ei jõua peagi selle lõppu. Ma olen teiega igal sammul, nii teie ees kui ka teie taga, teie paremal ja 

vasakul. Minu Vaimu jõud riietab teid; see sisemine jõud, mis julgustab teid väsimatult võitlema, ei jäta 

teid maha. Mõned teist on aasta-aastalt vaeva näinud ja näinud iga päeva koidikut nagu esimest, mil te 

olete minu Töö heaks töötanud. 

56 Otsige kogu täiuslikkust Minus, kuid ärge nõudke "töötajatelt" absoluutset õiglust ja täiuslikkust. 

Nad on inimesed ja neid ähvardab oht, et nad muutuvad nõrgaks. Ka nemad võitlevad oma päästmise eest. 

See täiuslikkus, mida teie hing igatseb näha, ─ otsige seda hingedelt, kes elavad kõrgetel vaimsetel 

tasanditel, kus kõik on armastus, ilu ja valgus. 
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57 Teie süda puhastub missiooni täitmisel. Igaüks liigub edasi vastavalt oma armastusele, 

pühendumusele ja soovile Mind teenida. Minu Sõna on olnud kõigile sama, ja ometi olen avastanud 

"töölisi", kes teevad suuri edusamme vaimustumise suunas, ja teisi, kes on oma arengus maha jäänud. 

58 Selleks, et teada saada minu õpetuste olemust, peate te neid järgima. Kui te ainult kuulete minu 

õpetusi ja seejärel unustate need, ei suuda te neid säilitada ega ka seda maitsvat olemust edasi anda, mida 

minu õpetused sisaldavad. See on nii lihtne, et seda saab harjutada esimesest hetkest alates. Armastus on 

esimene seadus, mille ma olen teile teatavaks teinud, ja sellest lähtuvad kõik teised seadused ja käsud. 

59 Ma olen teile öelnud, et olen loonud kõik võrdsed ja armastan kõiki. Miks te ei armasta teineteist 

ilma rassi, klassi või usutunnistuse vahet tegemata? Miks te armastate ühtesid ja eirab teisi? Ärge 

armastage ainult neid, kes teile head teevad, otsige üles kõik ja sõlmige nendega armastuse sidemed. 

Kasutage universaalset armastust, mis hõlmab kõiki, ja armastage oma maiseid ja vaimseid vendi ja 

õdesid. Minu Töö asetab kõik hinged samale tasemele. Ma tahan, et te kõik moodustaksite minu 

perekonna, mis armastab üksteist ja loob universaalset rahu, mis liitub minu Jumalikkusega, nii et igaüks 

teist oleks minu esindaja, kus iganes te ka ei viibiksite. 

60 Valmistuge selleks, et igaüks teist saaks Suure puu viljaks ja et see vili paljuneks lõpmatult. 

61 Palvetage maailma eest ja las see palve on nagu mantel, mis kaitseb inimkonda, nagu vastumürk 

sõjale, mis pidevalt läheneb ja inimest alla toob. 

62 Ma õnnistan kõiki oma olendeid ja jätan nad ühendatud minu väljasirutatud käte vahele. 

63 Tulge Minu juurde, kes te pisaraid valate, mina olen Lohutus. Armastus läheneb teile, sest teie 

olete need olendid, kes vajavad oma hüljatuses Isa hellust, et uuesti üles tõusta. 

64 Te kõik kannate risti oma õlgadel, et selles olla Meistri sarnane. Kuid ma ei taha, et see rist 

muutuks teie arusaamatuse ja ülestõusmise puudumise tõttu väljakannatamatuks või koormavaks 

koormaks. 

65 Elu keerdkäigud piitsutavad teie elu nagu keeristormid. Aga see armastus Isa vastu ja usaldus, 

mille olete Teda usaldanud, annavad teile meelerahu katsumustes ja võimaldavad teil väljuda võidukalt. 

66 Kes tõeliselt usub minusse, seda ei peta kunagi. 

67 Valu muudab paadunud südame tundlikuks, see paneb kristallselge vee kivide vahelt purskama. 

Katsumused hoiavad hinge ärkvel. 

68 Te olete läinud minu sõna järele, sest te tunnete jumaliku karjase häält, kelle jälgedes te olete juba 

pikka aega käinud. 

69 See ei ole olnud sund, mis on ajendanud teid järgima Mind sellel teel, ega ka hirm, vaid soov olla 

kasulik oma ligimestele, et olla Issandale meelepärane. 

70 Nii valmistuvad uued jüngrid selleks, et olla tõrvikud, mis valgustavad maailma. Õndsad on need, 

kes mõistavad Mind ja usuvad Minu Sõnasse, sest nad ei tunne oma hinges nälga ega janu. 

71 Ma ei taha, et teie süda oleks homme täis edevust ja enesekesksust, kui ta näeb imet, mis teie 

andide kaudu reaalsuseks said. Kuid ma ei taha ka näha teid arglikuna, sest siis ei tekita te oma 

kaasinimestes usaldust. Olge veendunud selles, mida te räägite ja teete. 

72 Te peate tugevdama oma ettevalmistusi ja täiustama oma lähenemist, et teid pärast minu lahkumist 

tunnustataks. 

73 Olen teile kõigile usaldanud tervendamise ande, millega te saate teha imesid füüsiliselt ja vaimselt 

haigete seas. 

74 Te peate ise otsima mätta otsast ära, et pakkuda talle päästvat kätt. Kui te arvate, et minu seeme ei 

idane seal, siis te eksite. Ma võin teile tõestada, et lume valged lilled võivad kerkida mullast. Mida 

rikutum on hing, seda rohkem on vaja armastust, et seda otsida, ja kui ta tunneb hellust või tervendavat 

palsamit, tunneb ta, et valguskiir tungib temasse ja on üks kõige kirglikumaid. Tema tänulikkus on väga 

suur, sest talle antakse andeks tema süü, mis oli samuti väga suur. 

75 Neid peate te otsima, nagu ma olen teid alati otsinud. Ärge unustage, et õiged on juba minuga. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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