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Esipuhe 
Tämän teoksen ensimmäiset niteet Toden elämän kirja sisältävät esipuheessaan jonkin verran 

historiallista taustaa ja selityksiä, joten lisäselityksiä ei tarvita tässä. 

Lisäksi tämän niteen lopussa on kaksi kirjaa, jotka esittelevät koko teoksen. 

Seuraavat otteet voivat antaa lukijalle pienen esimakua jumalallisen Sanan selkeästä ja kohottavasta 

voimasta: 

Heti kun ymmärrätte, että olette tulleet tähän maailmaan saadaksenne kokemusta ja toteuttaaksenne 

lähimmäisenne kohtaan osoittaman rakkauden ja laupeuden jumalallisen lain, olette läpäisseet tämän 

elämän harmonian. Tiedätte jo ilmestysteni kautta, että jokainen, joka ei noudata lakiani, joutuu palaamaan 

tähän maailmaan, kunnes sielu täyttää sille uskotun tehtävän. (228, 54) 

Teissä on aineellinen osa, joka on maasta, ja henkinen osa, joka on taivaasta. On aika, jolloin ihminen 

tuntee itsensä aineeksi, ja aika, jolloin hän tuntee itsensä hengelliseksi. Kun jätätte tämän maallisen 

ruumiin ja siirrytte hengelliseen tilaan, ymmärrätte sen, mitä ette ole vielä ymmärtäneet. Ruumiisi pysyy 

täällä, koska se kuuluu maahan. Mutta sielunne lentää ylös korkeille alueille, missä jatkatte elämäänne 

jatkaaksenne hengellistä kehitystänne. (228, 69) 

Sielut ovat tikapuiden eri portailla, mutta rakastan heitä kaikkia yhtä paljon ja annan heille keinot 

päästä huipulle. Samalla tavalla teidän tulisi rakastaa kanssaihmisiänne riippumatta siitä, kuinka kehittynyt 

sielu heillä on. (223, 72) 

Kaikki luotu kunnioittaa Minua, atomista suurimman ulottuvuuden tähteen, jälkeenjääneimmästä 

ihmisolennosta korkeimmin kehittyneeseen sieluun. Te, jotka tunnette kaiken, mitä maailmassanne on, 

näette, miten jokainen olento ja jokainen ruumis suorittaa tehtävänsä ja täyttää kohtalonsa. Tässä 

täyttymyksessä he kunnioittavat Minua. Se on kunnianosoitus niiden sopusoinnusta kokonaisuuden 

kanssa. Totisesti minä sanon teille: kaikki luodut iloitsevat itsestään, jopa kallio, joka kovuutensa ja 

liikkumattomuutensa vuoksi näyttää teistä turhalta tai kuolleelta. Sillä Jumalan Henki, joka on kaikessa 

hänen luomassaan, on elämä. (229, 53) 

Hengen valtakunta on ääretön, mutta jotta pääsisit korkeuteen, joka antaa sinulle mahdollisuuden 

nauttia siitä ja elää siinä, on välttämätöntä tuntea tie ja saada valoa, jotta voit nousta sinne. Älkää 

kuitenkaan luulko, että väheksyn maallista elämäänne: ei, opetuslapset. Miksi minun pitäisi väheksyä sitä, 

kun olen valmistanut sen teille! Ymmärtäkää, että elämä aineellisessa maailmassa on myös osa elämää 

hengellisessä, äärettömässä ja ikuisessa valtakunnassa. (223, 26) 

Jos voisitte muuttaa tämän maan kyynelten laaksosta onnellisuuden maailmaksi, jossa rakastaisitte 

toisianne, jossa pyrkisitte tekemään hyvää ja eläisitte minun lakini mukaisesti, totisesti sanon teille, että 

tämä elämä olisi silmissäni jopa ansiokkaampaa ja ylevämpää kuin olemassaolo täynnä kärsimystä, 

onnettomuuksia ja kyyneleitä, vaikka olisitte kuinka halukkaita kestämään niitä. Milloin pystytte 

yhdistämään hengellisen elämän ja ihmiselämän niin, että ette enää näe rajaa toisen ja toisen välillä? 

Milloin teette olemassaolostanne yhden ainoan elämän hylkäämällä kuoleman ajatuksen päästäksenne 

ikuisuuteen? Tämä tiedon valo on ihmisissä vasta, kun henkistyminen kukoistaa maailmassa. (219, 16) 

Tulee aika, jolloin tämän maailman rajat poistetaan rakkauden avulla ja jolloin maailmat lähentyvät 

toisiaan henkistymisen kautta. (213, 61) 
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Ohje 208 
1 Sanani kaiku on herättänyt teidät, ja olette tulleet kaukaisista maista, kansoista ja maista, pitkällä 

tiellä, joka on täynnä tapahtumia, ja kaipaatte tavata Mestarin. Ja olette saavuttaneet sen, minkä eteen 

olette raataneet ja uhranneet, sillä olette tulleet luokseni. Olette ottaneet ensimmäisen askeleen polulla, 

joka johtaa teidät vuoren huipulle, jonne olen mennyt ennen teitä odottamaan teitä. 

2 Olet avannut sydämesi kuin tyhjän kirjan, jotta voin kirjoittaa siihen tämän opetuksen. Jotkut ovat 

tarjonneet Minulle järkeään, ja olen kirjoittanut Sanani myös siihen siinä odotuksessa, että sydän tulee 

vastaanottavaiseksi. Sillä tämä valo tunkeutuu hengelliseen sieluun, jossa se löytää kodin, josta se ei enää 

koskaan poistu. 

3 Sanani ei ole koskaan ollut niin selkeä ja yksityiskohtainen kuin tällä kolmannella aikakaudella, 

jolloin olen tehnyt siitä inhimillisesti ymmärrettävämmän. Sanani saa teidät ymmärtämään, mitä olen 

antanut teille kahden viimeisen Ajanjakson aikana. Kaksi käskyä, jotka jätin teille aivan alussa, sisältävät 

koko opetukseni: "Rakasta Jumalaa koko sydämestäsi ja koko sielustasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." 

Myöhemmin Jeesus sanoi teille: "Rakastakaa toisianne", ja nyt jatkan opetuksiani saattaakseni työni 

keskuudessanne päätökseen ja täyttääkseni siten lupaukseni palata. 

4 En ole ilmestynyt mihinkään kirkkoon tällä hetkellä, sillä tulin etsimään temppeliä, joka on 

sydämessänne. Liturgioiden juhlallisuus ja uskonnollisten rituaalien loisto eivät vedä puoleensa Henkeäni, 

eivätkä ne edusta kirkkoani. 

5 Toisella aikakaudella uskonnolliset johtajat ja papit odottivat Messiaan syntyvän kirkossa. Mutta 

en tullut maailmaan heidän kanssaan, koska Betlehemin talli oli minulle puhtaampi, ja paimenten luona 

löysin enemmän rakkautta ja lämpöä kylmänä talvena. Tästä syystä sen ajan teologit olivat väärässä, ja 

hallitsijat vainosivat Minua syntymästä kuolemaani saakka. 

6 Nykyään teologit ovat jälleen kerran hämmennyksissä paluutani silmällä pitäen, sillä profetioita ja 

ilmoituksia siitä ei ole tulkittu oikein. 

7 Alusta alkaen epäilitte tuloani, vaikka olin antanut teille todisteita, jotka todistivat minusta. Tällä 

tavoin rakensin uskoa kansani sydämeen. 

8 Nykyisin on syntynyt suuri joukko opetuslapsia, mutta suuresta määrästä huolimatta he eivät 

saavuta sitä uskoa ja voimaa, joka niillä kahdellatoista, jotka seurasivat minua toisella aikakaudella, oli. 

Mutta mitä teette lähtöni jälkeen? Te kaikki tiedätte, että jatkan puhumista teille viimeisten kolmen 

vuoden aikana, jolloin saatte opetusta ihmismielen avulla. Jos todella ymmärtäisitte Minua, teillä olisi 

varmuus siitä, että olen ikuisesti kanssanne, että puhun teille ikuisesti. Mutta ketkä teistä valmistautuvat 

sisäisesti tuntemaan Jumalallisen Läsnäoloni ja kuulemaan Ääneni? Kuka saavuttaa vuoteen 1950 

mennessä, joka on määrätty lähtöni ajankohdaksi, tarvittavan henkistymisen kommunikoidakseen 

Mestarin kanssa ilman äänenkantajaa? 

9 En loukkaannu, jos ette tarjoa Minulle alttaria tai kukkia tai jos ette sytytä Minulle lamppuja. Sillä 

se, mitä olen aina etsinyt ihmisen sydämestä, on hengellinen alttari. 

10 Kukat ovat puutarhojen ja niittyjen antimia, niiden tuoksu ja tuoksu tulee Minulle rakkauden 

antina. Älkää siis riistäkö niityiltä ja puutarhoilta niiden rakkauden lahjoja. Älkää sytyttäkö muita 

lamppuja kuin ne, jotka perustuvat uskoon Jumaluuteeni. Sillä öljylamppujen sytyttämisestä ei ole teille 

mitään hyötyä, jos sydämenne on pimeä. 

11 Ette kykene ymmärtämään, saati sitten toteuttamaan, täydellistä opetusta, jonka olen teille 

paljastanut. Sen nimi, kolminaisuuden mukainen Marian hengellinen oppi, kertoo kaiken: hengellinen 

kohotus, jumalallisten ilmoitusten kolminaisuuden tunnustaminen ja Marian, jumalallisen hellyyden 

kunnioittaminen. 

12 Ennen kuin vuosi 1948 alkoi, kerroin teille lukemattomien äänenkantajien välityksellä: 

"Valmistautukaa, sillä teen henkiset riittinne uudelleen." En nimittäin halua, että maailma tuomitsee teidät 

huonoina opetuslapsina, jotka ovat pakottaneet Mestarinsa osallistumaan heidän turhiin tapoihinsa. Olen 

uskonut teille täydellisen työni, jota teidän ei pidä valehdella teoillanne. Jokaisen, joka lähtee seuraamaan 

minua, tulisi kantaa ristinsä ja välittää totuutta koko olemuksellaan niin pitkälle kuin hän pystyy ja hänen 

kykynsä sallivat. Et ole aina valmistautunut, mutta sinun pitäisi olla aina valmis, sillä silloin, kun vähiten 

odotat sitä, voi tulla koettelemus tai hädänalainen henkilö, ja silloin sinun on oltava heti valmiina. 
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13 Perheen isille ristin taakka on raskas. Sillä tuotuaan uudet sukupolvet maailmaan he ovat 

ymmärtäneet, että tämä ei riitä pitämään heidän tehtäväänsä päättyneenä. Isän laki ensimmäisille ihmisille 

oli: "Kasva ja lisäänty". Ja nyt, kun näen ihmissielun kehittyvän voimakkaasti, sanon teille jälleen: "Kasva 

ja lisäänty", mutta ei vain aineellisissa asioissa, vaan myös hengellisissä asioissa, hyveissä ja rakkaudessa. 

Tämä on se laki alusta loppuun, joka teidän on täytettävä, jotta voitte tyytyväisinä astua minun luokseni ja 

sanoa minulle: "Herra, tässä on hengellinen ja inhimillinen täyttymykseni, tässä on hedelmäni." 

14 Rakkaat ihmiset, ajat eivät salli teidän pysähtyä. Luonnonvoimat, kipu, sota, konflikti ja kaaos 

sanovat teille lakkaamatta: "Herää ja tee työtä!". Täyttäkää sydämenne tällä viinillä, joka on Mestarin veri, 

jotta se virtaisi elämänä ja rakkautena lähimmäisiinne. 

15 Muistakaa, että sanani tulee Isältä, joka etsii teitä, joka rakastaa teitä ja oikaisee teitä, joka auttaa 

teitä, kun kompastutte, ja parantaa teidät, kun olette sairaita. En ole myöskään tullut tänä päivänä 

antamaan sinulle ohjeita, vaan vain hyväilemään sinua. Teen kaikki tekonne selviksi omantuntonne 

valossa, mutta en paljasta joitakin toisten edessä, jotta hiljaisuudessa kuulisitte sisäisen tuomarin äänen ja 

muistaisitte, että Jeesuksen opetuslasten tulee ylistää Mestarinsa nimeä teoillaan. 

16 Puhun usein lähdöstäni samoin kuin toisen aikakauden apostoleistani: Jeesus oli opetuslastensa 

ympäröimänä. Lähes kaikki heistä olivat Mestaria vanhempia. Jotkut olivat keski-ikäisiä, toiset taas olivat 

iäkkäitä. Vain yksi oli Jeesusta nuorempi, nimittäin Johannes. 

Mestari puhui jälleen kerran lähestyvästä poismenostaan, ja tämän ilmoituksen johdosta nuo miehet 

kysyivät itseltään: "Miksi Hän puhuu lähestyvästä poismenostaan, vaikka me olemme lähempänä 

loppua?". Syynä oli se, että opetuslapset eivät voineet käsittää, että tuo Ihminen, joka oli täynnä elämää, 

rakkautta ja voimaa, saattoi kuolla maanpäällisesti. He eivät voineet ymmärtää, että Hän, joka tuli Isästä, 

voisi lakata elämästä. 

Mutta Jeesus jatkoi puhumista lähdöstään ja jatkoi hyvästelemistä, niin että nuo sydämet tottuivat 

ajatukseen erosta ja ymmärsivät, että heidän oli käytettävä aikaa ja pidettävä tuo kallisarvoinen siemen 

sydämessään. Silloin yksi sanoi Mestarilleen: "Herra, jos joku yrittää koskea sinuun, me estämme sen." 

Tähän Jeesus vastasi: "Se, mikä on kirjoitettu, toteutuu, ja Isän tahto tapahtuu. Sillä ennemmin taivas ja 

maa katoavat kuin hänen sanansa ei täyty." 

17 Opetuslapset kuuntelivat masentuneina ja surullisina ja kysyivät salaa itseltään: Mitä he voisivat 

tehdä, jos hän ei olisi enää heidän kanssaan? Miten he pystyisivät taistelemaan yksin ihmisten joukossa? 

Miten he voisivat tuoda valon sokealle, puhdistaa spitaalisen, herättää kuolleet ja käännyttää syntisen? 

Mestari luki heidän ajatuksensa, ja sopivassa tilaisuudessa Hän sanoi heille: "Te olette minun paikallani 

kuin lampaat susien keskellä. Mutta jos uskotte Minuun ja pysytte tiellä, ette tule kadotukseen." 

18 Intohimoni tapahtui, sanani toteutui, ja apostolini tunsivat rohkeutensa ja uskonsa hiipuvan, kun he 

näkivät Jeesuksen hikoilevan verta oliivipuutarhassa, ikään kuin hän pelkäisi ihmisiä ─ hän, jolla oli valta 

käsissään. 

Huutavan väkijoukon edessä he odottivat, että Mestari hiljentäisi sen, koska hän itse oli hiljentänyt 

riivatut. Ja kun häijyt kädet tarttuivat rabbiin pidättääkseen Hänet, kauhistuneet opetuslapset kysyivät: 

"Herra, miksi Sinä sallit, että Sinut pidätetään kuin rikollinen, kun Sinussa ei ole syntiä?" Siitä huolimatta 

he piiloutuivat ja hylkäsivät Herransa. Silti Kristus jatkoi opettamista sekä Jumalana että ihmisenä. Hän 

halusi olla ihminen, jotta hän voisi näyttää täydellistä esimerkkiä ja tuntea inhimillistä kipua. Hänessä 

olivat kaikki pelot, kaikki luopuminen. Hän otti ruumiissaan vastaan kaiken alhaisuuden ja häpeän. Ja 

sitten tuli viimeinen tunti. 

19 Puisen ristin korkeudelta hänen katseensa etsi väkijoukon joukosta hänen ystäviään, opetuslapsiaan 

─ niitä, jotka olivat eläneet hänen kanssaan ja jotka rakastivat häntä ja seurasivat häntä hänen teillään. 

Mutta niitä ei ollut kuoleman hetkellä, hänen fyysiset silmänsä eivät nähneet niitä. Vain Johannes, nuorin, 

oli läsnä ja seisoi Mestarin äidin vierellä. Hän antoi opetuslapselle viimeisen sanomansa, ja Marialle hän 

vihki sillä hetkellä koko ihmiskunnan edessä universaalin Äidin. 

20 Kaikki oli tehty. 

21 Opetuslapset etsivät Mariaa lohdutukseksi valittaessaan ja surussaan. Mutta Mestari, josta oli jo 

tullut hengellinen olento, teki itsensä näkyväksi. Hän vieraili Marian ja pyhien naisten luona, jotka 

todistivat apostoleille siitä, mitä nämä epäilivät. Mutta Jeesus, joka halusi todistaa heille, että hän asuu 

edelleen heidän keskuudessaan, etsi heidät myös näyttääkseen itsensä heille. 
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22 Apostolit olivat eräänä päivänä majoittuneet eräässä talossa. Thomas ei ollut heidän joukossaan. 

Kun nuo miehet antautuivat muistojensa vietäväksi, Mestari tuli heidän luokseen seinien läpi ja sanoi 

heille: "Rauhani olkoon teidän kanssanne." Opetuslasten hämmästys oli sanoinkuvaamaton, kun he 

tunnistivat tuon äänen sävyn, joka oli heille ainutlaatuinen. 

23 Jeesuksen hahmo katosi jälleen, ja apostolit kertoivat uutisen Tuomakselle täynnä rohkeutta ja iloa. 

Mutta hän pilkkasi veljiään. Ja kun hän kielsi todistuksen, Jeesus ilmestyi jälleen huoneeseen, jonka ovi oli 

suljettu, ja tervehti: "Rauha olkoon teidän kanssanne". Tuomas ─ ensin peloissaan ihmeen näkemisestä, 

sitten täynnä katumusta ─ katsoi Jeesuksen hahmoa, mutta epäilykset piinasivat häntä. Silloin Mestari 

sanoi hänelle: "Tule tänne, Tuomas, ja pane sormesi haavaan kyljessäni." Epäuskoinen ja materialistinen 

opetuslapsi laittoi ne sisään, ja tuon haavan kautta hän saattoi nähdä luvattua maata. Silloin Tuomas 

lankesi Mestarinsa jalkojen juureen ja tunnusti tuskan ja katumuksen vallassa: "Herra, Herra, se olet sinä." 

"Niin, Thomas, sinä tunnustat nyt, että se olen minä, koska olet nähnyt. Autuaita ovat ne, jotka uskovat 

näkemättä." 

24 Ihmiset: Koette kaiken tämän nyt. Ilmoitan lähtöni teille yhä uudelleen ja uudelleen. Löysään 

vähitellen materialismianne, jotta ette myöhemmin olisi epäuskoisia, tietämättömiä tai hämmentyneitä. 

25 En halua nähdä teidän repivän hiuksianne viimeisenä oleskelupäivänäni keskuudessanne, en halua 

teidän suustanne huudahduksia: "Miksi lähdette, Mestari?" 

26 Viimeisellä hetkellä haluan nähdä teidät käärittynä hengellisyyden, tyyneyden ja antaumuksen 

viittaan, täynnä luottamusta siihen, etten ole todella lähtenyt pois, että olen lähempänä teitä. 

27 Olen sanonut teille, että jokainen silmä, syntinen ja ei-syntinen, tulee näkemään minut. Jotkut 

näkevät Jeesuksen muodon hengellisesti, toiset tuntevat läsnäoloni sydämessään, jotkut havaitsevat valoni 

mielessään, ja toiset kokevat ihmeitä matkallaan. Todistan itsestäni rukouksessa ja koettelemuksissa. 

Teidän ei kuitenkaan tarvitse nähdä Jeesuksen ihmismuotoa, vaan tuntea Minut sielussanne ja 

sydämessänne. Ei tule surua, ei tyhjyyttä eikä hylätyksi tulemista, ei surua eikä nyyhkytystä. 

28 Haluan teidän yhdistyvän lähtiessäni, jotta voitte yhdistää kaikki henkiset voimanne. Niiden avulla 

voit edustaa sitä, mitä Mestari antoi sinulle sanallaan. 

29 Jos teidän keskuudessanne on todellinen liitto, taivaassa ja maan päällä tapahtuu merkkejä, ja 

kansat saavat tietää sen. 

30 Tämä on ollut opetussanani, tämä on ollut rakkauden ja opetuksen sanani: loputon hyväily. 

31 Teidän on valmistauduttava yhä enemmän ja enemmän ─ kun aika lähestyy, jolloin en enää puhu 

teille inhimillisen älykkyysosamäärän kautta. Pyrkikää kyllästämään itsenne yhä enemmän ja enemmän 

hengellisellä voimalla, jota Sanani välittää. 

Materialismi on huipussaan. Tähän päivään asti maailma on elänyt tuntematta tai kuulematta Minua. 

Vain harvat elävät henkistyneinä, näkevät valoni ja etenevät polullaan; mutta kuinka monet ovatkaan 

pimeydessä. Jotkut odottavat Minun paluutani, heissä elää usko siihen, että Kristus palaa tullakseen 

ihmiseksi. 

32 Opetuslapset, te, jotka olette minua kuulleet: Teillä on selvästi silmienne edessä tehtävä, joka 

teidän on täytettävä: julistaa ihmisille ilosanomaa tulemisestani tänä aikana ja tehdä heille tunnetuksi 

ilmestykseni ja opetukseni. Te olette todistajia, jotka tietävät, että olen tullut luoksenne samalla tavalla, 

jolla minut viimeksi nähtiin toisella aikakaudella: hengellisesti. 

33 Mutta ennen kuin voisitte kommunikoida Herranne kanssa hengestä henkeen, halusin 

kommunikoida itseni tavallisten ihmisten, mutta Minun lahjojeni kautta, jotta tämä kommunikaatio 

palvelisi teitä perustana tai valmisteluina tulevalle ylöspäin suuntautuvalle kehityksellenne. 

34 Ihmisen tiede saavutuksineen on todiste siitä, että sielu on kehittynyt, ja vaikka polku on jokaisessa 

tapauksessa erilainen, se on jättänyt jäljen ylöspäin suuntautuvasta kehityksestään jokaiseen aikakauteen. 

Tulee päivä, jolloin tiede itse edistää sielun kehitystä, sillä kaikki tähtää siihen päämäärään. 

Kerron teille, että todellinen tiedemies on se, joka lähimmäisenrakkaudesta etsii luomakunnan sisimpiä 

salaisuuksia, kunnes löytää jumalallisen valon. Se, joka työskentelee tällä tavoin, ei koskaan ole 

kerskaileva työstään, vaan pitää itseään vain Luojan välineenä. Tästä syystä hän ei koskaan kiellä Jumalan 

olemassaoloa. 

35 Tulee myös aika, jolloin selliin lukitut munkit jättävät sellit, koska he ovat vakuuttuneita siitä, että 

heidän pakomatkansa maailmasta ja mystiikkansa on hyödytöntä. He taistelevat ihmisten keskuudessa 
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täyttääkseen sen tarkoituksen, jota varten heidät luotiin. Sanalla sanoen, he tekevät lopun henkisestä 

pysähtyneisyydestä, jotta he voivat siirtyä edistyksen tielle. 

36 Henkisyyden siemen on kolmannen aikakauden siemen, jonka kylvän keskuuteenne. Se antaa 

ihmiskunnalle salaisuuden paremman elämän saavuttamiseen. 

37 Katsokaa, kuinka ihmiset hengellisyyden puutteessa arvioivat väärin ja jakavat itsensä. Olette itse 

luoneet erilaisia polkuja, jotka erottavat toisenne toisistaan. Olette itse todistajia tästä 

ymmärtämättömyydestä. 

38 Sanon teille jälleen kerran, että ihmisten välinen sota ei ole vielä ohi. Tulee ideologioiden, 

uskontunnustusten ja uskontojen, filosofioiden ja oppien sota, jossa kukin haluaa olla ainoa totuuden 

haltija suhteessa toisiinsa. 

39 Tämä ihmiskunta ei ole vielä ymmärtänyt toisen aikakauden uhraustani. Vaikka useimmat 

väittävät tunnustavansa Kristuksen, he eivät ole tunnustaneet itseään minussa. Miksi etsiä Minua 

mutkikkaita polkuja pitkin, kun kuljen vain lempeyden, laupeuden ja oikeudenmukaisuuden tietä? 

40 Minun tavoittamisekseni on välttämätöntä rakastaa kanssaihmisiänne. 

41 Nykyäänkin tarvitaan pappeja, tuomareita ja opettajia. Mutta kun henkinen ja moraalinen tilanne 

on kohonnut, ette enää tarvitse näitä tukia ettekä näitä ääniä. Jokaisessa ihmisessä on tuomari, opas, 

opettaja ja alttari. 

42 Haluan nähdä kansan ilman riittejä, asetuksia ja dogmeja, joka osaa kulkea oikeaa polkua ja joka 

elää rakkauden opetustani. 

43 Annan teille tämän vapauden nyt, sillä ette ole enää tiettyjen kulttien alaisia. Tämä ei ole uusi 

polku, vaan osa samaa polkua, jonka olin merkinnyt teille, mutta jota ette tienneet. Tutkikaa ja syventykää 

sanoihini, niin huomaatte, että niissä on totuus. 

44 Minä olen rakkaus, ja rakkautena annan itseni teille asettamatta teille mitään ehtoja. Näinä aikoina 

tarvitsette tätä kannustusta, tätä rakkautta, joka on kaikkea inhimillistä kiintymystä tärkeämpää. 

45 Saavuttaaksenne sen kohotuksen, joka saa teidät kommunikoimaan Jumaluuteni kanssa, teidän ei 

enää tarvitse stimuloida aistejanne muutamien sävelten harmoniasta tai innostua riiteistä tai aineellisista 

esineistä. Sillä sielusi liikuttaa vain sitä, mikä on syvästi hengellistä. Aina kun avaatte sydämenne ja 

nostatte sielunne Minun luokseni, koette rauhan tunteen, joka laskeutuu äärettömyydestä. 

46 Miten on mahdollista, että on olemassa ihmisiä, jotka eivät tee mitään henkisen kehityksensä 

eteen? Miten voi olla olemassa ihmisiä, jotka vajoavat alemmas kuin alisteiset tai järjettömät olennot? 

Järjettömät olennot eivät tee syntiä, koska ne rajoittavat itsensä vain noudattamaan omia lakejaan. Ihminen 

sen sijaan tekee paljon syntiä, koska hän kantaa sisällään valon sielua, henkeä ja intuition lahjaa. 

47 Niiden joukossa, jotka on kutsuttu työskentelemään tämän työn hyväksi, on myös niitä, jotka 

toisinaan unohtavat tien, jotka unohtavat hengellisen merkin, jolla Herra on heidät merkinnyt, niin että he 

saattavat jättää matkalleen vain rauhan ja siunauksen jälkiä. Kuinka voitte laskeutua alas portaalta, jolle 

olen teidät asettanut? Tästä syystä tulen jatkuvasti alas puhumaan teille, jotta Sanani voi hienon taltan 

tavoin tasoittaa sydämenne karheutta ja saada teidät ymmärtämään, että liittoa Jumalan kanssa ei voi 

syntyä, jos ette pysy erossa epäpuhtauksista. Vasta sitten, kun onnistutte nostamaan ajattelunne kaiken 

negatiivisuuden yläpuolelle ja etsitte Minua Äärettömässä, koette outoa autuuden tunnetta. Tämän kautta 

ymmärrätte, että jos etsitte Minua tällä tavoin, Isän armo ei epäröi ilmaista itseään sielussanne. 

48 Tällaisina hetkinä ette todellakaan ole enää aineellisessa maailmassa, vaikka ruumiinne on yhä 

maan päällä. Henkisielu on noussut ylöspäin ja katkaissut samalla kaikki fyysiset yhteydet päästäkseen 

toiseen elämään ja toiseen tilaan. Siellä Isän rakkaus tuntuu, siellä Hänen valtakuntansa rauha ja autuus on 

aistittavissa. 

49 Herättääkseni tämän kaipuun kurittomissa, muutun uskolliseksi kumppaniksi, kunnes saan heidät 

tuntemaan hyvää sydämessään ─ sen tunteen, joka saa heidät tekemään tekoja, jotka tuovat heidät 

lähemmäksi Minua. Kun he ovat ottaneet tämän askeleen, he ovat nähneet, miten valtava kenttä levittäytyy 

heidän silmiensä eteen ja kutsuu heitä työskentelemään ja ponnistelemaan. Mitä iloa he tuntevatkaan 

sydämessään, kun he ymmärtävät kaiken sen, mitä he eivät nähneet silmillään eivätkä kuulleet korvillaan, 

koska kaikki oli heille sekavaa eivätkä he olleet tietoisia siitä, että heidät oli kutsuttu täyttämään jaloa ja 

herkkää tehtävää. 
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50 Kaikille teille sanon: Jos kykenette tulemaan yhdeksi Mestarin kanssa, tunnette toisten kurjuuden 

yhä enemmän omanne kaltaiseksi ja yritätte tehdä lähimmäisillenne samaa, mitä olette nähneet Minun 

tekevän teille. Jos joskus pidätte itseänne kelvottomina tai kömpelöinä, riittää, että tunnette 

lähimmäisenrakkautta ja käännytte puoleeni, jotta tekisin sen, mihin ette pysty. Tärkeintä on aloittaa, 

vaikka tehtävä tuntuisi aluksi mahdottomalta. Myöhemmin tapahtuu ihmeitä ja usko syttyy. Silloin 

vähitellen nälkäiset, spitaaliset, rähjäiset ja epäonnistuneet tulevat ovillenne, hätä kaikissa muodoissaan. 

Mutta teidän on oltava varuillanne ja rukoiltava, sillä kiusaukset ja viettelykset tulevat piirittämään 

teitä ja tarjoamaan teille maailmaa vastineeksi hengellisyydestänne. Tulee myös niitä, jotka yrittävät 

huijata teitä näennäisesti suurisuuntaisilla sanoilla ja ideoilla. Himot houkuttelevat kehoasi ja saavat sen 

heikentämään sieluasi. Sinun on vastustettava kaikkea ─ joskus yksin, joskus yhdessä veljiesi kanssa. 

Aseinasi ovat valmistautuminen, usko, luontainen tarkoituksesi ja tieto, jonka saat vähitellen Mestarilta. 

51 Näin teistä tulee vahvoja sotilaita ihmisistä, jotka elämä on voittanut. Astutte valmistautuneena 

siihen kamppailun aikaan, jota parhaillaan koette. Sielusi ei tule epätoivoon, sillä se tuntee, että se 

tarvitsee tätä taistelua puhdistuakseen ja kohotakseen itseään. Totisesti sanon teille, että jokainen, joka voi 

näyttää Minulle työnsä suoritetuksi, hyväksytään lopulliseksi työksi materiassa. 

52 Sitten, kun ruumiisi muuttuu tomuksi ja sielusi, joka on nyt vapautunut viimeisestä inhimillisestä 

vaatteestaan, on aloittanut hengellisen työnsä, se näkee tikapuut, joita pitkin se nousee askel askeleelta 

seitsemän porrasta ylöspäin, kunnes se saavuttaa Isän, joka on voima, armo ja valkeus, sylissä. 

53 Katsokaa: vaikka olette vajonneet niin suureen epätäydellisyyteen kulkiessanne maailman teitä eri 

ruumiissa, tuntien saastan ja epäpuhtauden, olitte rakkauteni arvoinen. Mutta koko tämä pitkä matka oli 

kokemus, jonka sielunne sai voidakseen arvostaa lakeihini sisältyvää arvoa ja sitä arvoa, joka henkisellä 

on ─ ymmärtääksenne, että sielun evoluutio tuo mukanaan kunniaa ja täydellistä tyydytystä. Siksi olen 

aina kutsunut ihmisiä tälle polulle. Sillä niin kauan kuin he eivät saavuta sitä, kärsimykset jatkavat heidän 

ahdistamistaan, ja väärät nautinnot jatkavat heidän ruoskimistaan. 

54 Se, mitä opetan teille, on hyväksi jokaiselle, joka rakkaudella vastaanottaa opetukseni, jotta hänen 

tekonsa voivat muuttaa hänet tulevaksi mestariksi, joka välittää voimani ja valoni, joiden on voitettava 

maailman turmelus. 

55 Tämän ajan pahuus on avannut ihmisten eteen epätoivon kuilut. 

56 Ihmisten keskuudessa on monia tekoja, jotka ovat suurenmoisia ja ulkonäöltään hyviä. Sen tähden 

minä sanon teille: Katsokaa, että voitte torjua jokaisen petoksen tietäen, että sisällänne on vertaansa vailla 

oleva ja todellinen suuruus. 

57 Mikä on suurempi kunnia kuin jakaa ja harjoittaa hyvyyttä muiden kanssa? Mikä on suurempi 

kunnia kuin rakkaus, jota voimme antaa lähimmäisillemme, joiden valo ja vaikutus voivat auttaa heitäkin 

kulkemaan täydellisyyden tietä? Mitä suurempaa iloa sielu voi kokea kuin sen, että se pystyy voittamaan 

ruumiinsa heikkouden noustakseen korkeammalle tasolta, jolla se on? 

58 Jo toisella aikakaudella puhuin teille hengellisestä elämästä, ja henkenne ymmärsi osan siitä, mitä 

puhuin, ja päämäärän, johon se on tarkoitettu. Tänään, kun näen teidät jälleen kerran kokoontuneina 

ympärilleni, paljastan ja selitän teille kaiken sen, mikä oli mielellenne käsittämätöntä. Ja sanon teille vielä 

kerran, että jokainen, joka haluaa seurata minua, ottaa ristinsä ja seuraa minua. Ristini ei merkitse 

kuolemaa vaan rakkautta ja epäitsekkyyttä, turhien tavaroiden uhraamista sielun hyväksi. 

59 Opetuslapset, tutustuttakaa tämän päivän lapset minun opetukseeni. Jokainen, joka on ymmärtänyt 

sanani, muodostakoon lapsistaan korkeat ihanteet ja poistakoon kaiken pahan heidän sydämestään. 

Kylväkää heihin hyvyyden siemen, joka on hengellisyyttä. Kun näillä lapsilla on riittävästi ymmärrystä 

ymmärtääkseen opetukseni voiman, he eivät horju polullaan, vaan heidän askeleensa on varma, eikä 

kukaan pysty pettämään heitä. 

60 Kuten aurinko, joka säteilee elämää, valoa ja lämpöä, olen vuodattanut itseni kaikille. Mutta kukin 

saa siitä oman kehityksensä ja valmistautumisensa mukaan. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 209 
1 Kun lähestyy määrätty aika, jolloin tämä tapa antaa teille opetukseni päättyy, te pääsette yhä 

syvemmälle jumalalliseen viestiini. 

2 Tiedätte, että kun olen tuonut teille Sanani, maailma on elänyt tuntematta tai kuulematta Minua. 

3 Vain harvat ovat saaneet tietää tulostani. Muu ihmiskunta elää siinä odotuksessa, että kun palaan ─ 

kuten olen luvannut ─ teen sen ruumiillisesti, eli että minusta tulee jälleen ihminen. 

4 Vain te tiedätte, että olette jo kolmannella aikakaudella, jolloin puhun teille niiden kautta, jotka on 

valittu Sanani äänen kantajiksi. 

5 Ihmistiede antaa teille todisteita sen kehittymisestä. Tunnista, että tämäkin paljastaa sielun 

kehityksen. Ihminen on jättänyt jokaiseen aikakauteen edistyksensä jäljen, jonka myöhemmät ihmiset 

vähitellen tekevät omakseen. 

6 Tiede on viisauteni valo, joka paljastaa salaisuutensa ihmisille. Tiedemies, jolla on kohonnut sielu, 

ei etsi Minua riittien avulla, sillä hänen tieteen lahjansa tuo hänet jatkuvasti lähemmäs Isää, joka on 

Jumalallinen Tiede. Tämä henkilö ei koskaan kerskaile työstään, sillä mitä enemmän hän löytää, sitä 

pienemmäksi hän tuntee itsensä. Hän ei myöskään pysty kieltämään olemassaoloani, sillä hän näkee 

luonnossa joka käänteessä Luojan jäljen. 

7 Opetuslapset, olen myös asettanut teihin lahjoja, joita teidän on kehitettävä, jotta te olisitte niitä, 

jotka yksinkertaisin sanoin, mutta täynnä totuutta, vakiinnuttavat tämän opetuksen lähimmäistenne 

sydämiin. 

8 Hengellisyyden siemenen, jonka olen aina kylvänyt maailmaan, jätän jälleen kerran tähän aikaan. 

Tämä siemen sisältää salaisuuden parempaan elämään. 

9 Jos ihmiset nykyään taistelevat keskenään, jos he ovat jakautuneet uskonoppeihin, luokkiin ja 

rotuihin, jos ihmiset eivät rakasta toisiaan, eivät ymmärrä toisiaan eivätkä ole armollisia, se johtuu siitä, 

että heidän sydämissään ei itäne rakkauden siemeneni. Mutta tänä aikana, kun laskeudun pelloille kuin 

armon kaste, siemeneni, joka on suojassa jokaisen ihmisolennon sydämessä, itää ja kantaa hedelmää. 

10 Aivan kuten ilmoitin teille tulostani toisella aikakaudella, niin ilmoitan teille tänään 

uskontunnustusten, maailmankatsomusten ja uskontojen sodan ennakkoilmoituksena henkistymisen 

valtakuntani perustamisesta ihmisten keskuuteen. 

11 Sanani tuhoaa tulisen miekan tavoin fanaattisuuden, joka on ympäröinyt ihmisiä vuosisatojen ajan. 

Se repii heidän tietämättömyytensä verhon ja näyttää kirkkaan, loistavan polun, joka johtaa Minuun. 

12 Kun ihmiskunta uudistumisensa ansiosta on vastaanottavainen hengelliselle, se ei enää tarvitse 

sekä hengellisesti että maallisesti tiukkoja lakeja eikä maan oikeudenmukaisuutta käyttäytyäkseen hyvin, 

sillä silloin jokainen ihminen voi olla oma tuomarinsa. 

13 Opetuksessani ei esitetä dogmeja eikä riittejä; se innostaa vain hyvyyteen. Hengen opetukseni ei 

alista ketään tiettyihin kultin muotoihin, vaan se on jatkuva kutsu totuuden tielle. 

14 Tulette mahtavan puun varjoon, jossa ─ kuten tiedätte ─ on Hän, joka tarjoaa teille ikuisen elämän 

leipää, sitä ravintoa, joka antaa teille voimaa kestää elämän matka. 

15 "Sana" on tullut luoksenne avaamaan uuden aikakauden. 

16 Olen kerta toisensa jälkeen lähettänyt teille henkisiä viestejä, joissa kehotetaan teitä nousemaan 

ylöspäin. Ruumiin aine kahlitsee sielun maahan kuin raskas ketjunlenkki. 

17 Kehityksenne aikana olette vihdoin ymmärtäneet, että kohtalonne ei riipu aineesta vaan minun 

tahdostani. 

18 Ihminen ei aina ole samaa mieltä aikomuksistani, ja hän osoittaa minulle torjuntaa ja 

tottelemattomuutta. Monta kertaa hän on kutsunut Minua epäoikeudenmukaiseksi ja yrittänyt puuttua 

korkeisiin neuvoihini. Toiset epäilevät voimaani, kun he eivät saa minulta sitä, mitä haluavat, ja kun he 

sitten saavat sen, he pitävät sitä vain oman ponnistelunsa ansiona. Siksi he lopulta pitävät itseään jumalina 

ja kuninkaina ja unohtavat Hänet, joka asetti ihmiseen henkisielun ja ympäröi hänet ihmeellisellä 

luonnolla. 

19 Voisiko ihminen kaikkine tieteineen luoda mitään sellaista, mitä Minä olen luonut? Ei, ihmiset. 

20 Ihmistieteellä on rajansa, mutta Jumalalla, Luojalla, ei ole. Tiede on valoa, mutta monien ihmisten 

käsissä siitä tulee pimeyttä. Maailmankaikkeudessa kaikki kuitenkin todistaa Minusta. Kaikki luonnon 
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valtakunnat laulavat laulunsa elämälle ja rakkaudelle. Siitä huolimatta, että kerron teille kaikkien luotujen 

asioiden kautta: "Tässä minä olen", te etsitte kuvaani epätäydellisistä, ihmiskäsin tehdyistä teoksista. 

Sitten kumarratte heidän edessään ja palvotte heitä, mikä estää sieluanne kohoamasta. 

21 Annan sinulle rakkautta, sillä en löydä ihmistä, jonka sydän avautuisi hieman, jotta hän voisi tehdä 

jonkun toisen kärsimyksestä omansa. Ne, joille annan rikkauksia ja valtaa lähimmäisen palvelemiseksi, 

kieltäytyvät kaikesta myötätunnosta, ja jopa ne, jotka väittävät edustavansa minua maan päällä, 

ylellisyyden ympäröimänä ja kuninkaiden tapaan pukeutuneina, sulkevat korvansa ja sydämensä rakkautta 

ja armoa kaipaavan valituksilta. 

22 Nämä eivät ole Minun tapojani. Kapea polku, jonka olen merkinnyt, on hyvyyden polku. Siksi 

sanon teille vielä kerran: Sanani on tieni, sillä se puhuu teille aina vanhurskaudesta, moraalista ja 

rakkaudesta. 

23 Teen sydämenne herkäksi, jotta voin painaa siihen opetuksiani, ja te tulette todella tuntemaan, että 

ikuisen elämän leipä ravitsee teitä. 

24 Rakastan kaikkia yhtä paljon. Kaikki eivät kuitenkaan kuule minua tällä aikakaudella. Kuten 

ensimmäisellä ja toisella aikakaudella, olen valinnut maan päällä paikan, johon kerään ne, jotka haluavat 

kuulla minua. 

25 Jokaisessa uskonnollisessa yhteisössä on ihmisiä, jotka ottavat johtajakseen saman, jotka kutsuvat 

itseään sanansaattajikseni, valituikseni, suosikikseni. Mutta en näe yhtäkään vanhurskasta henkilöä, jonka 

kautta ihmiskunta voisi pelastua. Ei ole suuta, joka voisi puhua niin kuin Minä puhuin teille Jeesuksessa. 

26 Kansaa revitään edestakaisin pyörremyrskyn keskellä, ja kaaoksessa he kärsivät ja huokaavat 

lähestyvän sodan edessä. 

27 Kun olin palaamassa, nuo kansat olisivat voineet ravita itseään hengellisesti toisen aikakauden 

sanoistani, mutta tuo leipä oli piilotettu tai väärennetty. Ja niinpä näette, että jotkut ihmiset liikkuvat 

vapaasti, toiset välinpitämättömästi, useimmat fanaattisesti ja kovasydämisesti. 

28 Milloin rikas rikas mies on valmis jakamaan rikkautensa köyhille? 

29 Milloin loistavasti pukeutunut on valmis riisumaan vaatteensa alastoman peittämiseksi? 

Ihmiskunta kaipaa esimerkkejä ja tarvitsee oikeutta ja armoa. 

30 Ihmiset ovat unohtaneet, että luovuin valtakunnastani voidakseni elää keskuudessanne ja 

antaakseni teille kaiken, mitä minussa on. Missä ovat apulaiseni, jotka todella ottavat Minusta mallia? 

31 Teille sanon: Olen kutsunut teidät tekemään teistä jälleen kerran perillisiä, ja annan teille valtuudet 

parantaa sairaita rakkauteni balsamilla, joka on omaa vertani. 

32 Tunne itsesi, jotta ymmärtäisit, että olen tehnyt sinut armoni arvoiseksi ilman ansioitakin, ja katso 

niitä ihmisiä, jotka eksyneiden lampaiden tavoin nostavat valituksensa. Katso, kuinka miehet palaavat 

kotiin tyhjin käsin, kuule tuskan ja epätoivon ääni. 

33 Katsokaa käsiänne, niistä löydätte voimaa ja lohtua näiden kärsimysten lievittämiseen. Miksi 

epäilet tätä armoa? Antakaa uskon valon palaa sydämissänne, kunnes siitä tulee soihtu. Älkää sulkeko 

sydäntänne, sillä silloin teistäkin tulee rikkaita kurjistajia. Ymmärtäkää, että teidän on todistettava Minusta 

ja puhuttava Minusta. Mutta jos ette tee niin, kivet todistavat minusta. 

34 Minä olen valta ja oikeus, mutta älkää odottako, että annan teille nämä opetukset kivun tai 

vapautettujen luonnonvoimien avulla. Toivon, että jumalallinen säteilyni ympäröi teitä ja rakkauteni 

siunaa teitä ikuisesti. 

35 Jumalallinen Henkeni tulee luoksenne helpottamaan kärsimystänne. Sillä teitä on koeteltu suuresti 

polullanne. Nöyryyden Mestari tulee alas tuomaan sinulle opetuksensa ja lohdutuksensa. 

36 Toisinaan kutsun teitä tilille siitä, että ette täytä lakiani. Sillä minä annoin sen sinulle kauan sitten, 

ja sen avulla piirsin sinulle täydellisen tien. 

37 Teidän ei ole enää sopivaa kätkeä opetustani sydämeenne. Opettele näkemään ja tuntemaan Minut, 

jotta et lankea virheeseen. 

38 Olen tehnyt teistä äärettömän loiston omistajia, mutta te ette osaa jakaa niitä lähimmäistenne 

kanssa. 

39 On ollut tarpeen toistaa monta kertaa opetus, jonka olen antanut teille vuodesta 1866 lähtien, jotta 

se iskostuisi teihin. Sen kautta tiedät, etten koskaan pakota sinua menemään taaksepäin. Autan teitä 
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rakastavasti, jotta pääsette oikealle tielle. Olen puhunut teille teidän kielellänne mitä yksinkertaisimmin, 

jotta tekisin itseni ymmärrettäväksi ja jotta voisitte ymmärtää sanani. 

40 Huomaan, että olet pysähtynyt puoliväliin ja että etenemisesi ylöspäin on vähäistä. Mutta 

kääntykää ja katsokaa maailmaa, joka vuodattaa kyyneleitä, epäuskoista, joka pilkkaa Sanaani. Katso 

myös sitä, joka janoaa rakkautta ja valoa. Mutta te, opetuslapset, ette voi väittää, että olette tietämättömiä, 

ette sairaita, ette tarvitsevia ettekä heikkoja. Sillä se merkitsisi kaiken sen kieltämistä, mitä olen teille 

antanut. Siksi teidän on muistettava sanani: "Oi te vähäuskoiset!" 

41 On vain muutamia sydämiä, jotka ovat pystyneet nostamaan itsensä ylös ja kuulemaan Sanani 

siellä, missä se on. Ja monet ovat niitä, jotka sen sijaan, että nostaisivat sielunsa Minun luokseni, tulevat 

vain näyttämään Minulle maallisen elämänsä kurjuutena ja vaikeuksineen. Tämä on syy heikkouteenne ja 

yhtenäisyyden puutteeseen kansan keskuudessa. Milloin unohdatte itsenne ja pyydätte Minulta maailman 

puolesta? 

42 Äidit itkevät, koska lapset eivät noudata heidän neuvojaan. Autio kaupunki näyttää Minulle 

olemassaolonsa ankeuden. Vaimo näyttää Minulle sydämensä, jonka hänen kumppaninsa on ymmärtänyt 

väärin. Mutta te kaikki unohdatte, että tämä on tie, joka johtaa Luvattuun maahan: se on uhrausten tie. 

"Ontto käteni on jokaisen teistä kohtalo." 

43 Olkaa omistautuneita, ja kun kärsitte paljon, minä olen kanssanne. 

44 Älkää lisätkö tuskaanne arvioimalla omilla standardeillanne sitä, mitä vain Minä voin arvioida. 

45 Muista, että rakastan sinua. En suhtaudu välinpitämättömästi kärsimyksiisi ja ymmärrän sinua 

todella. Katsokaa, olette niin lähellä Minua, mutta silti teette niin monia rikkomuksia. Mutta annan sinulle 

anteeksi. 

46 Jotkut epäilevät läsnäoloani koettelemustensa painon edessä, poikkeavat oikealta tieltä ja kääntyvät 

sen puoleen, jonka he ovat jättäneet taakseen ─ toivoen löytävänsä uudelleen sen, minkä he luulevat 

menettäneensä. Mutta he kääntävät katseensa jälleen kerran Työni puoleen, kun he näkevät kätensä tyhjinä 

ja henkensä voimattomana suurten maailmanlaajuisten kärsimysten, kulkutautien ja kuolemien edessä, 

jotka kolkuttelevat kansojen ovilla ja uhkaavat myös teitä. Sillä uuden sodan aavistus vaivaa heitä. 

47 Älkää olko kuin ne epäuskoiset, jotka vaativat Minulta todisteita uskoakseen olemassaolooni, jotka 

sanovat Minulle: "Lopeta sota välittömästi, anna leipää kaikille pöydille, niin minä uskon Sinuun." 

48 Kerron teille vielä kerran, että teillä on vain kolme vuotta jäljellä, kunnes tämä teille osoitettu 

julistus päättyy, ja että teidän on käytettävä tämä lyhyt aika, jotta voitte kutsua maailman kirkkoineen ja 

lahkoineen valon ja henkistymisen tielle, jossa kaikki voivat olla yhteydessä minuun hengestä henkeen. 

49 Tämä tapahtuu, kun fanaattisuus ja epäjumalanpalvelus hävitetään kansojen sydämistä. 

50 Silloin olette kuin merimiehet raivoavalla merellä, jotka luottavat pelastusveneeseenne. 

51 Lähetän kutsun myös kaikille niille, jotka kuuluvat Israelin heimoihin ja ovat hajallaan kaukana ja 

kaukana, jotta hekin voivat täyttää tehtävänsä. Silloin ihmiskunta kuulee ääneni ja näkee aamunkoiton 

säteilevän valon, joka valaisee kaikki maan asukkaat. 

52 Älkää tottuko Sanaani, ja kun kuulette sen, älkää kiinnittäkö huomiota välineeseen, jonka kautta 

välitän sen teille. Tunkeudu siihen ja ymmärrä sen merkitys, jotta tietosi olisi täydellinen. 

53 Merkitys on jumalallisen ilmaisu. 

54 Se, mitä nyt kuulette ja näette, ei ole tavanomainen liturgia eikä aisteihin vaikuttava riitti. Sillä 

tämän ilmentymän juhlallisuus on sielussanne. 

55 Näinä hetkinä ette ole tämän kokouspaikan neljän seinän sisällä. Pikemminkin olen odottanut 

hengellistä kohoamistanne, jotta voisitte saavuttaa yhteyden Jumaluuteeni todellisessa sisäisessä 

palvonnassa. Olen sallinut teidän rakentaa nämä kokoontumispaikat, jotta voitte löytää niissä hartauden, 

hiljaisuuden ja ajatustenne kokoamisen, mikä vetää puoleensa jumalallista säteitäni. Mutta nämä neljä 

seinää eivät ole minun temppelini. Nämä kokoontumispaikat ovat paikkoja, jotka on tarkoitettu 

kokoontumisiinne. Sillä todellinen temppeli, minun pyhäkköni, on sydämessänne. 

56 Kysytte Minulta, katoavatko nämä kokoontumispaikat vuoden 1950 jälkeen, ja vastaan teille: Ei, 

ette tiedä, kuinka kauan annan teille nämä paikat. Sillä niin kauan kuin ihmisillä ei ole tietoa Työstäni, 

kohotusta ja sinnikkyyttä Laini noudattamisessa, ette voi pärjätä ilman heitä. 
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Lähtöni jälkeen kokoonnutte lepopäivänä ─ ei perinteenä tai muistoksi, vaan muistamaan ja 

tulkitsemaan minun ja henkimaailman sanaa. Jotta voisitte antaa toisillenne todellisia todistuksia teillänne 

tapahtuneista ihmeistäni; jotta pysyisitte yhtenäisinä rakkaudessa Minua kohtaan ja tarjoaisitte Minulle 

miellyttävää palvontaa, ja jotta sydämenne eivät kylmenisi eivätkä väsyisi, fanaattisiksi tai 

materialistisiksi. 

57 Ette tiedä, kuinka kauan aion jättää nämä kohtaamispaikat teille. Sillä vuoden 1950 jälkeen uusia 

perustetaan edelleen ─ ei siksi, että niissä Sanani voisi kuulua äänenkantajan kautta, eikä siksi, että 

henkinen maailma voisi vakiintua ─ sillä nuo ajat ovat silloin ohi ─ vaan siksi, että niissä Sanani ja oppini 

välittyisivät puhtaina ja väärentämättöminä, niin kuin minä olen ne teille antanut. Tässä rauhan 

ilmapiirissä on minun Läsnäoloni, Marian Läsnäolo, Elian Läsnäolo ja Henkimaailman Läsnäolo. Siellä 

sairas paranee, sokea avaa silmänsä valolle, maallinen oppii kunnioittamaan, syntinen tekee parannuksen, 

ja kaikki saavat tarvitsemansa, jotta kristallinkirkas vesi, hyvä hedelmä ja hyvä siemen voivat levitä. 

58 Ette tiedä, tuletteko tässä inkarnaatiossa tuntemaan jumaluuteni todellisen temppelin. Mutta teidän 

tehtävänne on valmistella tietä. Jos ette saavuta päämäärää, jättäkää ainakin tie valmiiksi lapsillenne, jotta 

heidän lapsensa voivat astua Jumaluuteni temppeliin. Silloin ymmärrätte, että minun Läsnäoloni ei ole 

läsnä vain näissä kokoontumispaikoissa, että sielunne ei ole vain palvottava niissä. Ymmärrätte, että 

Jumaluuden temppeli on maailmankaikkeus, sydämenne on alttari, uskonne on lampunjalka ja uhrilahja. 

Myös luomakunta on temppeli, jopa tomu, jonka päällä jalkanne astuvat. Vuoret ovat alttareita, jotka 

nousevat Minulle. Laaksot mattoineen ja kukkineen tarjoavat uhrauksensa Minulle. Kuninkaallinen tähti, 

kaikki tähdet ja planeetat ovat maailmoja, jotka antavat rakkauden kunnianosoituksensa Minulle, ja 

kaikkialla, minne menette tai minne katsotte, on Jumalallinen Henkeni Isänä. Tietäkää siis, että elätte 

ikuisesti temppelissä. 

59 Jokainen kantaa sisällään temppeliä, ja kotinne on myös pyhäkkö, sillä siellä asuu ihmisperhe, joka 

on kuin hengellinen perhe. Siellä perheen helmassa on paras temppelini. 

60 Mutta tänään näen, että ne, jotka kulkevat kaukana polulta, eivät ymmärrä todellista valoa. Näen, 

että ainoa paikka, jossa he nousevat luokseni, on aineellinen kirkko. 

61 Näen ihmiskunnan kaaoksen, piittaamattomuuden inhimillisistä ja jumalallisista laeista. 

Opetukseni on piilotettu tähän aikaan ja sitä on pidetty menneisyyteen kuuluvana asiana. Siksi ihmiset 

epäonnistuvat, instituutiot jakavat ja pilkkaavat kaikkein pyhintä. Tällaisina näen ihmiset: he hylkäävät 

toisensa, tuhoavat toisensa, tappavat toisensa, sekoittavat sielun ruumiiseen, jumalallisen ja inhimillisen, 

valon ja pimeyden. 

62 Tänä hämmennyksen ja pahan aikana olen valinnut väärinymmärretyn ja aliarvioidun 

kansakunnan, Meksikon kansan, kutsuakseni heitä ja muissa kansakunnissa asuvia valittuja, kootakseni 

heidät ympärilleni, tasoittaakseni heitä Sanani taltalla, antaakseni heille tehtäviä ja lähettääkseni heidät 

sitten valmistautuneina ja täynnä rakkautta Työni lähettiläinä kaikkialla maailmassa. 

63 Tämä on vastuu, joka lepää niillä ihmisjoukoilla, jotka kuulevat jumalallista sanaani. 

64 Puhdistan kansani ja poistan sen epätäydellisyydet. Mutta tämä puhdistuminen ei tapahdu vain 

hengellisissä toimissanne, vaan se vaikuttaa myös koteihinne. Olen ilmestynyt kuin pyörremyrsky, ja sen 

voima saa kaikki huonot hedelmät putoamaan, niin että vain hyvät hedelmät jäävät henkisen puun ja 

ihmispuun lehdistöön. Sillä koettelemusten aika lähestyy, jolloin ihmiset kyselevät teiltä. 

65 Työni nähdään uutena lahkona. Ihmiset kyseenalaistavat teidät yksityiselämässänne, kotona, 

työssä, kaikissa velvollisuuksissanne, ja sitten, jos ette ole valmiita todistamaan Minusta, jos ette vahvista 

Sanaani teoillanne, teistä tulee niiden tekopyhien fariseusten kaltaisia, jotka kätkivät sydämensä 

mädäntyne nuhteettoman viittansa alle. 

66 Herranne tuomio tapahtuu viimeisenä vuonna, jolloin olen täällä, ja ennen kaikkea kaikki tuntevat 

lähtöni päivän ja kaikki silmät näkevät sen ─ syntisen ja synnittömän silmät. Valmistan kaikkia, jotta 

teistä tulisi sanani todellisia kantajia ─ Pyhän Hengen teille tänä aikana tuomaa sanaa. 

67 Pysykää rauhallisina ja säilyttäkää mielenrauha, sillä olette astuneet taistelun aikaan, josta ilmoitin 

teille kauan sitten. Tämä taistelu käydään keskenänne. Siinä otat käyttöön samat aseet. Ne, jotka 

ymmärtävät Minua ja rakastavat Minua, tarttuvat aseisiin Minun asiani puolesta. Ne, jotka eivät ole 

ymmärtäneet Minua, käyttävät niitä oman asiansa hyväksi. Mutta lopulta totuus voittaa. 
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Jokin aika sitten kerroin teille: Muistakaa toisen aikakauden vertaus: "Antakaa vehnän ja rikkaruohon 

kasvaa yhdessä ja niittäkää vasta, kun molemmat ovat kypsiä, jotta voitte erottaa vehnän ja heittää 

rikkaruohot tuleen." Minä, Hyvä Peltomies, olen saanut Sanani vehnän kasvamaan yhdessä synnin 

rikkaruohojen kanssa sydämissänne. Mutta nyt on tullut aika niittää vanhurskauteni sirpillä, jotta 

työläisteni sydämeen ja heidän kotiensa syliin jäisi vain totuuden ja rakkauden siemen. 

68 Ette mene opetukseni pohjalle, ja siksi koettelemukset yllättävät teidät. Siksi te olette erimielisiä 

ettekä ymmärrä toisianne, sillä kun Sanani vahvistettiin, te ette olleet valmistautuneet. Silti valmistelen 

teitä niin, että voitte olla tyyni ja rauhallinen ja antaa pyörremyrskyn repiä pois kaikki huonot hedelmät. 

Sillä kaikki, mikä ei anna elämää, hedelmää tai varjoa, katoaa. 

Myrskytuulen voimasta monet puut kaatuvat, monet työntekijät kääntävät selkänsä Minulle, monet 

seurakuntien johtajat palauttavat Minulle heille uskotun tehtävän. Mutta minun tahtoni korjaa sinut. 

69 Tulee aika, jolloin kaikki ne, jotka ovat kääntäneet selkänsä Minulle, heräävät ja palaavat katuvina 

ja sanovat Minulle: "Mestari, kuinka puhdas onkaan Sinun työsi." 

70 Se, mitä tänä päivänä tapahtuu tämän kansan helmassa, tapahtuu kaikissa maailman 

kansakunnissa. Olen ilmestynyt kaikille vanhurskauden miekkani kanssa, en ainoastaan tässä maailmassa, 

vaan myös henkimaailmassa ja jokaisessa paikassa, jossa epätäydellinen sielu asuu, valaistakseni, 

puhdistaakseni ja täydellistääkseni sen. Sama, joka puhuu teille tällä hetkellä, puhui teille toisella 

aikakaudella. Kaikista niistä ihmisjoukoista, jotka kuulivat minua Galileassa, valitsin vain kaksitoista, ja 

heidän kauttaan levitin oppiani kauas ja laajalle koko maailmaan. 

Tuohon aikaan Jeesuksen sana näyttäytyi monille mielikuvituksena. Nykyäänkään ei ole pulaa niistä, 

jotka ajattelevat samoin Totuuden Hengestä. Mutta taivas ja maa katoavat ennemmin kuin minun sanani 

täyttyy. 

71 Kuka voisi vainota teitä tai syyttää teitä rikollisiksi tai panetella teitä, jos noudatatte minun 

opetustani? Mutta te opetatte vain sitä, mitä minä olen opettanut teille: Rakkaus, sisäinen palvonta, tieto 

Jumaluuteni todellisesta temppelistä. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 210 
1 Tulen vapauttamaan teidät kidutuksesta, johon materialisminne on syöksynyt, ja tuon teille 

lampun, jolla voitte valaista polkuanne. 

2 Te olette kolmannen aikakauden ihmisiä ─ niitä, jotka todella tietävät elämänsä syyn, ja autan teitä 

saavuttamaan tämän tiedon ilmestysteni avulla. 

3 Te olette sen uuden aikakauden kansaa, jossa valtakuntani pyrkii rakentamaan sydämenne siihen; 

jossa teette hyvyydestä hengellisen ihanteenne ja opitte, että paras rukous on tekojenne rukous. 

4 Rakkaus ja totuus kuuluvat henkisielulle, viisaus kumpuaa siitä, koska se luotiin rakastamaan ja 

tuntemaan Isäänsä.  

5 Minä, Mestari, ravistelen teitä henkisen menneisyytenne muistoilla, joita sydämenne ei tunne, 

koska ne kuuluvat henkiselle sielullenne silloin, kun se eli todellista olemassaoloaan, kun maailmanne oli 

toinen ja kun ette vielä asuneet siinä ruumiissa, joka teillä nyt on ja joka on sielunne koetinkivi, alasin ja 

opetus. 

6 Tuon teille muistutuksia Henkisestä elämästä, joka on piilossa fyysisyytenne verhon takana, 

kertoakseni teille, että tuo elämä odottaa teitä jälleen, jotta voitte nauttia siitä täysillä pyhiinvaelluksenne, 

kokemuksenne ja evoluutionne jälkeen. 

7 Kun olette palanneet ikuiseen kotiin ja tunnette siellä elämisen autuuden, ette väsy siunaamaan tätä 

kyynelten maailmaa, johon tulitte oppiaksenne arvostamaan autuutta, rauhaa ja valoa. 

8 Paluuni ─ nyt hengessä ─ tarkoituksena on muistuttaa teitä lain polusta, joka yhdistää teidät 

Absoluutin kanssa ja saa teidät pääsemään universaaliin harmoniaan. Sitten, kun muodostatte osan tuosta 

jumalallisesta harmoniasta, kun ravitsette itseänne viisauden leivällä, tiedätte todella, keitä olette. 

9 Mikä ihme saisi sinut itkemään, kun olet ihmiselämän kurjuuden yläpuolella? Kärsimykset, 

vaikeudet, moraaliset koettelemukset tai luonnonvoimat - mikään ei voi voittaa tai lannistaa teitä, kun 

olette saavuttaneet todellisen henkisyyden. 

10 Kärsimyksesi tulevat olemaan toisten hyväksi, murheesi tulevat olemaan kaikkien ihmisten 

pelastamiseksi, ja aina kun näet jonkun ihmisen pelastuksen, tunnet Isän valon valaisevan sisintäsi, ja 

siunaat päivän, jolloin olet ottanut ensimmäisen askeleen tiellä. 

11 Sanani on henkinen polku, jota teidän on kuljettava kaikilla aisteillanne, älyllänne ja 

rakkaudellanne, jos haluatte tietää, mistä olette tulleet ja minne olette menossa. 

12 Kukaan ei tunne itseään vielä. Jos ette tunne edes ruumistanne, miten voitte tuntea sielunne? Mutta 

tunnette itsenne siinä määrin kuin sovellatte jumalallisia opetuksiani. 

13 Opetan teitä Sanan kautta, sillä se sisältää kaiken, koska se tulee minulta, joka olen "Sana". 

Opettele puhumaan hengellisestä niin, että jokainen sana, jonka osoitat toisille, kulkee sydämestäsi veljesi 

sydämeen kuin helmi, korvaamattoman arvokas jalokivi. 

14 Opetelkaa puhumaan sieluille, opettakaa heitä kuulemaan omantuntonsa ääni, tehkää heidän 

aistinsa herkiksi opetusteni avulla. 

15 Katso, kuinka kaikki lauseeni johtavat polulle, joka osoittaa tietä. Vaikka tällä hetkellä katsotte 

niitä vielä pinnallisesti, huomenna, kun pääsette korkeammalle tasolle, löydätte sanoistani vain olennaisen. 

16 Minä en tule alas teidän luoksenne, ihmiset. Kun sanon teille, että olen tullut luoksenne, tämä on 

tarkoitettu symbolisesti. Sillä julistukseni tapahtuu inspiraation kautta, joka muuttuu ajatuksiksi näiden 

äänenkantajien mielissä. Koska tiedän, että sillä hetkellä, kun kuulette nämä viestit, ette ymmärrä niitä 

ettekä edes muista niitä, olen määrännyt, että kirjoitatte sanani muistiin, jotta voitte huomenna vähitellen 

ymmärtää sen, mitä ette tällä hetkellä ymmärrä. 

17 Ilmiöni ei ole ulkonäöltään kovin vaikuttava tällä hetkellä, koska sen loisto on henkistä. Mutta 

tulette silti tuntemaan sen kirkkauden, jolla olen tullut luoksenne, ja näette tämän opetuksen tekevän 

ihmiskunnan pelastamisen ihmeen henkistämisen kautta. 

18 Hengellinen temppeli, jonka Herran lapset rakentavat rakkaudella, nojaa moniin pylväisiin. 

Jokainen heistä on yksi niistä, jotka pysyvät lujana minun lakini tiellä. 

19 Etkö usko, että se on mahdollista? Se johtuu siitä, että teillä ei ole vielä uskoa itseänne kohtaan. 

Minä kuitenkin uskon kaikkeen, olen aina uskonut, ja siksi olen ajan mittaan antanut teille uusia ja yhä 

suurempia ilmestyksiä. Totisesti sanon teille, että päivä ei ole kaukana, jolloin annatte lähimmäisillenne 
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syvällisen viisauden opetuksia ─ ei kuitenkaan opiskeltavan sanan kautta, vaan sen kautta, mikä kumpuaa 

hengen lähteestä, kun se on yhteydessä jumalallisen Mestarin kanssa. 

20 Miksi ei olisi mahdollista, että hedelmättömistä sydämistä voi versoa hyviä tunteita? Miksi ei olisi 

mahdollista, että armon vedet virtaisivat syntisen sydämestä ja sammuttaisivat kärsivien janon? 

21 Ette ole vain mieliä, jotka ajattelevat tänään ja lakkaavat olemasta huomenna. Ette ole vain lihaa, 

joka elää tänään ja lakkaa pian olemasta. Minulle te olette ennen kaikkea ikuisia sieluja, Jumalan lapsia, ja 

siksi näytän teille tien, joka todella vastaa teitä. 

22 En halua pidättää teiltä mitään, minkä olen sijoittanut luontoon lasteni säilyttämiseksi, terveyden, 

ravinnon, hyvinvoinnin ja ilon vuoksi. Päinvastoin, sanon teille: Aivan kuten tarjoan teille hengen leipää 

ja kutsun teitä hengittämään jumalallisia esansseja ja täyttämään itsenne hengellisillä vuodatuksilla, niin 

älkää arvioiko väärin ettekä kääntykö pois kaikesta siitä, mitä luonto antaa teille. Sillä tällä tavoin 

saavutatte harmonian, terveyden, voiman ja siten elämän lakien hyvän täyttymisen. 

23 Tiedätte, että olen johtajanne, ihmiset. Mutta sanokaa Minulle: Jos Minä olen teidän Johtajanne ─ 

tunnetteko jo Minut sydämessänne, totteletteko jo Minua, noudatatteko jo käskyjäni ja lakejani? Jos Minä 

olen johtajanne ─ mihin asti te tottelette Minua? 

24 Omantunnon ääni vastaa sisältänne ja kertoo minulle, että uhrautumishalukkuutenne ei ole 

ehdoton, että kuuliaisuutenne ei ole jatkuvaa. 

25 Älkää unohtako hetkeäkään sitä, mitä sanon teille Sanassani: Joka noudattaa lakejani, kokee 

rauhani. Siksi ne, jotka tuntevat sanani, eivät tunne itsensä yksinäisiksi eivätkä surullisiksi. Sillä sanat 

"onnettomuus", "kadotus" ja "kuolema" eivät kummittele heidän sielunsa rauhan yllä kuin uhka tai varjo. 

He haluavat tietää totuuden, elää valossa, saavuttaa terveyden, rauhan ja viisauden ikuisesti. 

26 Ne, jotka tulevat luokseni opetukseni tielle, tietävät, etteivät he voi eksyä, sillä jumalallinen valo 

ohjaa heitä. Se on se valo, joka antaa heille varmuuden päämäärästä ja elämänsä todellisesta 

tarkoituksesta. 

27 Minun tieni on hyvyyden tie, opetuslapset. Kulje sitä askel askeleelta ja kylvä sitä hyvillä teoilla, 

hyvillä ajatuksilla ja hyvillä sanoilla. Mutta älkää koskaan laskeko hyviä tekojanne, päinvastoin, kehotan 

teitä kirjaamaan huonot tekonne, sananne ja ajatuksenne mahdollisimman tarkasti, jotta tekisitte yhä 

vähemmän virheitä. 

28 Jättäkää hyvät siemenet, jotka olette korjannut, Minulle ja ottakaa huonot siemenet. Tutki sitä, jotta 

tiedät syyn heikkouteesi. Varo, ettei se sekoitu hyvän viljan joukkoon ja pilaa sitä. 

29 Vain hyvyys voi antaa rauhaa, iloa, terveyttä ja ymmärrystä. Siksi se, joka on täynnä rakkautta, on 

hengeltään suuri. 

30 Tämän opetin teille, kun asuin kanssanne maan päällä, ja tästä muistutan teitä tänäänkin. Aivan 

kuten Jeesuksessa paransin sairaat koskettamalla heitä kädelläni, niin kosketan heitä tällä kertaa 

palauttaakseni heidät terveiksi ja antaakseni heidän jälleen kerran osallistua elämän ihmeeseen. 

31 Tänään minulla ei ole aineellisia käsiä, joilla koskettaa sairasta ruumistasi, koska tulen hengessä. 

Mutta henki voi myös koskettaa sinua rakkaudellaan ja saada sinut tuntemaan läsnäolonsa. 

32 Tuon ajan sokeat ─ sielullisesti sokeat ─ vuodattivat Mestarin verta ja lävistivät kädet, jotka 

paransivat kosketuksella, jotka silitti ja siunasi, mutta he eivät kyenneet tuhoamaan henkeäni eivätkä 

vangitsemaan sitä eivätkä pidättämään sitä. Hän nousi ihmisten kurjuuden yläpuolelle ja lupasi tulla 

takaisin. Sillä tuohon aikaan häntä ei tunnustettu, eikä hänen sanaansa ymmärretty korkeimpana totuutena. 

33 Täällä olen täyttämässä lupaustani, ja odotan ihmiskunnan tunnistavan Minut. 

34 Mutta jos kysyisin sinulta: Mitä tapahtui sille siunatulle ruumiille, jossa Kristus asui? Voisitko 

vastata minulle? Minun on kerrottava teille itse, että tuo ruumis, joka oli Jumalallisen Rakkauden väline, 

annettiin maan päälle suorittamaan tehtävänsä loppuun ihmiskehona sen jälkeen, kun se oli saanut työnsä 

valmiiksi, kun sen huulet ja myös silmät olivat sulkeutuneet ikuisiksi ajoiksi. Mutta kun maa oli 

vastaanottanut hänet kohtuunsa, tämän ruumiin osat, joiden solut olivat läpäisseet vain rakkauden, 

hajosivat kaikkialle äärettömyyteen laskeutuakseen myöhemmin elämää antavana sateena juuri niiden 

ihmisten päälle, jotka olivat torjuneet elämän, jonka Vapahtaja oli heille tuonut. 

Kun ajattelet, että Jumala itse tuli ihmiseksi asuakseen kanssasi, kuvittelet virheellisesti, että Isä 

rakastaa sinua niin paljon, ja sitten ajattelet myös, että olet Herran mestariteos. Mutta totisesti sanon teille, 
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että ei ole olemassa mitään Isän työtä, joka ei olisi mestarillinen, ja lisäksi teidän on tiedettävä, että on 

sieluja, joiden täydellisyyttä, kauneutta ja majesteettisuutta ette voi edes kuvitella. 

35 Teidän takananne on suurempia tekoja kuin ne, jotka te täällä tunnette, ja myös veljienne ja 

sisartenne teot, jotka ovat korkeampia kuin ihmisten teot. 

36 Miksi uskoa, että ihminen on suurin asia, joka nykyään on olemassa Herran tekojen joukossa? 

Olette vain pieniä olentoja, jotka kulkevat pitkän matkan todellisen suuruuden tavoittelussa. 

37 Olet suuri ja täydellinen, koska olet minun työni. Mutta mitä teoksiinne tulee, olette edelleen hyvin 

pieniä ja epätäydellisiä. Siksi ilmoitan itseni Mestarina keskuudessanne antaakseni teille uusia ilmestyksiä, 

jotka tuovat teidät hyvyyden, tiedon ja rakkauden huipulle ja yhdistävät teidät harmonisesti kaikkeen, 

mikä on täydellistä. 

38 Miten maailmassanne voi olla täydellisyyttä, kun siellä on tuskaa, kun siellä on tarvitsevia, ilkeitä, 

haavoittuneita, sorrettuja, kun siellä on ylimielisiä, itsekkäitä ja jopa murhaajia? 

39 Autuus on korkeiden kotien etuoikeus, mutta teidän maailmassanne en vielä näe autuutta. 

40 Tänään jätän teille tämän sanan myötä uuden viestini, jotta voitte nousta uuteen elämään. 

41 Luokaa rauhanne, luokaa autuuden maailmanne, käyttämällä opetusteni tehokkuutta tähän. 

42 Olet ponnistellut paljon saadaksesi mukavuuksia, nautintoja ja edistystä. Mutta tavoitteisiisi liittyy 

usein itsekkyyttä, pahaa itsekästä vallan tavoittelua. Onnen ja rauhan sijaan niitätte tuskaa, sotaa ja tuhoa. 

Sitä te tänään niitätte. 

43 Kuinka teidän tekonne maan päällä voisivat olla täydellisiä, kun näen teidän olevan vihamielisiä 

luonnon elementtien kanssa, jotka ovat juuri niitä, joissa te elätte? 

44 Opetukseni ei halua estää teitä käyttämästä luonnon elementtejä ja voimia, mutta se tarkoittaa ja 

opettaa teitä käyttämään niitä hyviin tarkoituksiin. 

45 Luonnonvoimat voivat muuttua käsissäsi ystävistä ja veljistä tuomareiksi, jotka rankaisevat sinua 

ankarasti. 

46 Ihmisten oli jo kauan sitten aika korjata kokemuksen hedelmiä, jotta he eivät enää haastaisi 

luonnonvoimia. Sillä he eivät pysty pysäyttämään heitä kaikella tieteellään. 

47 Oi ihmiskunta ─ aina kaukana Minusta! Unohduksestasi huolimatta muistoni ei poistu sinusta, 

maailma, joka on kastettu verelläni: Tuon sinulle rakkauteni uudestaan. 

48 Muistatteko esimerkilliset tekoni toisella aikakaudella? ─ Niin kuule: 

49 Olin erään kylän ulkopuolella, kun erään vaikutusvaltaisen miehen lähettiläs tuli luokseni ja sanoi: 

"Herra, kuinka kauan minun olikaan kuljettava päästäkseni luoksesi!" Sanoin hänelle: "Autuas on se, joka 

etsii minua, sillä hän löytää minut aina." 

50 "Kenen edessä sinä seisot?" ─ Kysyin häneltä. "Hänen edessään, joka voimallaan parantaa kaikki 

sairaudet. Oletko sinä Jumalan Poika?" Silloin minä vastasin hänelle: "Minä olen alku ja loppu, minä olen 

ylösnousemus ja elämä, minä olen se, joka on tullut alas taivaasta maan päälle pelastaakseni teidät". 

Näettekö näiden ihmisten seuraavan Minua läpi maiden, maakuntien ja kylien? Samoin te seuraatte minua 

huomenna, riisutte loistavan viittanne ja sekaannutte tavallisten ihmisten ja köyhien joukkoon. Totisesti 

minä sanon teille: te olette tulleet kutsumaan minua Herranne nimessä, joka haluaa, että minä parantaisin 

hänet hänen spitaalistaan. Eikö niin?" Kyseinen henkilö oli vaikuttunut ja tunsi, että häntä valtasi pelko. 

Mutta minä sanoin hänelle: "Älä pelkää, olen vain puhunut totta, sillä sitä varten minä olen tullut 

maailmaan." 

51 Silloin tuo palvelija sanoi Minulle: "Herra, koska Sinä jo tiedät, tule Herrani taloon, joka kutsuu 

Sinua." 

52 "Oi mies", sanoin hänelle, "sano isännällesi, että minulle riittää, että hän on uskonut minuun". Sillä 

kun tulet kotiin, hän on jo puhdas." 

53 Tuo mies siirtyi pois, ja pian hänen silmänsä, jotka säteilivät ilosta, todistivat Jeesuksen sanaa. 

Silloin Matteus tuli luokseni ja sanoi minulle: "Mestari, eräs nainen kysyy sinua." "Tiedän jo", vastasin 

hänelle, "Maria Magdaleena etsii Minua, jotta voisin vapauttaa hänet niiden henkien vaikutuksesta, jotka 

ovat riivanneet hänet." "Tiedän jo", vastasi hän. Oppilas oli yllättynyt siitä, että tiesin kaiken. 

54 Olin matkalla erääseen kylään, kun näin Marian tulevan luokseni. "Oi rakas Poikani, tiedän, että 

suusi on ilmoittanut välittömästä lähdöstäsi, ja vaikka sydämeni tiesi sen jo ennestään, minun on ainakin 
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kerrottava sinulle, että kärsin suunnattomasti ihmiskunnan vuoksi." "Niin on kirjoitettu", vastasin hänelle, 

"ja niin sen on tapahduttava". Minun uhrikuolemani on välttämätön; siemenen on kuoltava maan sisällä, 

jotta se voi kantaa hedelmää ja lisääntyä. Poikasi veri, joka vuodatettuna aiheuttaa sydämeesi hyvin suurta 

tuskaa, on kuin elämän virta niille ihmisille, jotka jätän jälkeeni lapsinasi. Kuolemastani tulee elämä, 

emmekä ole hetkeäkään erossa toisistamme." 

55 "Menen nyt Lasaruksen taloon, sillä hän vajoaa pian hautaan. Mutta minä tuon hänet sieltä 

takaisin, että Isäni nimi kirkastuisi." 

56 "Mene sinäkin sinne, että läsnäolosi lohduttaisi noita naisia. Sillä heidän tuskansa on pian suuri, ja 

rakkaudessasi he löytävät hyvin suloisen lohdutuksen." 

57 Palasin tapaamaan jälleen opetuslapsiani. Oli jo viimeisiä päiviä, jolloin olin heidän 

keskuudessaan. Annoin heille tämän ymmärtää, jotta he eivät yllättyisi siitä. Pietari itki ja sai hiljaa 

ohjeeni. John puristi käteni käsiensä väliin, kun hänelle ilmoitettiin, että hän jäisi äitini luo, jotta he 

molemmat voisivat lohduttaa toisiaan oikeudenkäynnin tunteina. 

58 Thaddeus kärsi jo ajatuksesta erosta Mestarista, mutta minä olin yhä heidän joukossaan. Hetki oli 

hellä ja tuskallinen, enemmän kuin huulet puhuivat sieluja. Mutta Minä olin "Sana", ja Minun Sanani 

täytyi lievittää sitä suunnatonta tuskaa, joka oli kertynyt noihin sydämiin. 

59 Puhuin Isänä lapsille, veljenä veljille, Opettajana opetuslapsille: "Oi opetuslapset, te olette juoneet 

kanssani janoisten pyhiinvaeltajien vettä, te olette kestäneet pitkien teiden vastoinkäymiset halusta 

sanojani ja tekojani kohtaan. Totisesti minä sanon teille: vaikka minä poistuisin teidän silmienne edestä, 

minä en jätä teitä. Jos haluatte kantaa Minua sydämessänne, alistukaa kuolemaani, jotta voin elää teissä ja 

puhua suunne kautta." 

60 "Opetuslapset, kuunnelkaa minua viimeiseen sanaani asti." Sitten luokseni tuli upeasti pukeutunut 

nainen. Se oli Magdaleena, joka oli etsinyt Minua pitkään löytääkseen silmistäni valon, joka voisi pelastaa 

hänet. Unissa hän oli nähnyt Nasaretilaisen, joka oli vapauttanut hänet epäpuhtaasta taakastaan. Hän tuli 

luokseni valoa ja pelastusta janoavan sielunsa ohjaamana. 

61 Hän lankesi maahan eteeni kaikkien läsnäolijoiden hämmästykseksi, ja kun he odottivat Minun 

kääntyvän pois hänestä tai ainakin osoittavan hänelle moitteen sanan, sanoin hänelle: "Miksi itket? ─ Itket 

tuskasta ja ilosta. Mutta minä annan teille paljon anteeksi, sillä te olette tehneet paljon syntiä." 

62 Sillä hetkellä kaikki kahleet, jotka sitoivat hänet maailmaan, putosivat tuolta olennolta, ja kun hän 

oli vapaa, hän seurasi minua kuin uskollisin opetuslapseni. 

63 Tuo nainen, joka oli ollut kotinsa häpeäpilkku ja tahra ja miesten elämän perikato, muuttui 

anteeksiannon sanalla Mestarin nöyrimmäksi palvelijaksi ja myöhemmin Marian rakastavaksi tueksi, kun 

molempien surun hetki koitti. 

64 Minä, joka kuulen sielujen äänen, kuulin tuon naisen kysyvän Minulta: "Herra, onko mahdollista, 

että minä, kaikkine synteineni, olen sen arvoinen, että olen kanssasi sillä viimeisellä tunnilla, jonka 

ilmoitat? Onko mahdollista, että minä todella palvelen Sinua?" ─ "Oi nainen", vastasin hänelle, "nouse 

ylös, sillä olet nyt puhdas. Peittäkää itsenne nöyryyden vaipalla ja palatkaa omillenne. Etsi Maria ja seuraa 

häntä." 

65 Sen jälkeen, kun näin yllätyksen kirjoitettuna kaikille kasvoille, sanoin: "Minä olen maailman 

valo, joka olen tullut valaisemaan pimeydessä eksyneiden tietä. Minä olen Vapauttaja, joka murran 

vankien kahleet. Olette nähneet sen, mitä ette vielä olleet nähneet, ja nyt olette nähneet sen. Mutta se hetki 

ei ole kaukana, jolloin te kaikki tunnette elämäni värähtelevän olemuksessanne." 

66 Poistuin tuolta kartanosta opetuslasteni seurassa. Mutta pysähdyin puun varjoon ja sanoin heille: 

"Hetki lähestyy, mutta voitte vielä nauttia sanani hedelmistä. Teidät varmasti jätetään jälkeen kuin lampaat 

susien keskelle, mutta teitä ei voiteta, koska vaippani peittää teidät. Katso, kuinka suuria kansanjoukot 

ovat; sinä ruokit heidät, niin kuin minä tein erämaassa, ja sinä lisäät leipää, niin kuin minä näytin sinulle." 

67 Näin puhuin teille Jeesuksen kautta, hyväilin jokaista opetuslastani, kun heidän silmänsä 

vuodattivat kyyneliä ja he ilmaisivat Minulle sydämessään tunteita täynnä hellyyttä ja antoivat Minulle 

lukemattomia lupauksia seurata Minua. 

68 Tänään en aio muistuttaa teitä kolmesta viimeisestä päivästä, jotka vietin maan päällä. Tämä 

tapahtuu toisessa tilaisuudessa, siunattu kansa, kun puhun teille viimeisestä ehtoollisesta, viimeisestä 
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oleskelustani Getsemanen puutarhassa, jonne vetäydyin rukoilemaan, ja lopuksi puhun teille 

uhrikuolemastani. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 211 
1 Viisauteni ja rakkauteni muutan ihmisen sanaksi, jotta se saavuttaisi sydämesi. 

2 Ihmiset, tulen luoksenne, jotta voisitte elää lyhyen aikaa Sanani hengellisen säteilyn alla, jotta 

voisitte elää muutaman hetken hengellisen elämän valtakunnassa. 

3 Ottakaa ja syökää minun sanani leipää, joka on voimaa ja elämää, ettette vaipuisi 

koettelemuksissa. 

4 Jotkut uusista opetuslapsistani kokevat oman Golgatansa, jossa he saattavat loppuun tehtävänsä 

maan päällä. Mutta tähän huippuun pääsevät vain ne, jotka ovat täynnä henkeä, kohotusta ja rakkautta. 

5 Lepää toistaiseksi ja kuule sanani. Vahvistukaa, sillä huomenna te otatte ristinne. Mutta älkää 

pelätkö, ihmiset, sillä se, joka ottaa tämän ristin, tekee sen, koska hänen sydämensä on täynnä rakkautta 

ihmisiä kohtaan. 

6 Kuka kapinoisi sitä vastaan, että hänen on täytettävä tämä tehtävä, kun koko hänen olemustaan 

hallitsee ääretön rakkaudellisuus ja suuri sydämellisyys? 

7 Jokainen, jolla on vahva sielu tänä henkistymisen aikakautena, ottaa ristin vastaan rakkaudella ja 

kantaa sitä vapaaehtoisesti. 

8 Tämä risti on tarkoitettu suurelle hengelle, niille, jotka tuntevat olevansa täynnä todellisen 

rakkauden tulta. 

9 Tuli kuluttaa parhaillaan tätä ihmiskuntaa, mutta se ei ole minun. Tuli, jolla ihmisveljet nyt 

tuhoavat toisiaan, on peräisin heidän väkivaltaisuutensa, intohimojensa ja vihamielisyytensä, heidän 

suunnattoman ahneutensa, kostonhalunsa ja materialisminsa liekistä. 

10 Se tuli, jossa ihmiskunta kulutetaan, ei ole Pyhästä Hengestä tuleva tuli, vaan siitä helvetistä, jonka 

ihmiset ovat synneillään luoneet. 

11 Jumalallinen tuleni on elämää, joka säteilee valoa kaikille olennoille, ei tuhoa tai kuolemaa. 

12 Tuleni on valoa, joka puhdistaa ja jalostaa, joka valaisee ja vahvistaa, mutta ei koskaan tulta, joka 

piinaa ikuisesti tai tuhoaa sielun elämän. Se on elämää, ei kuolemaa. 

13 Jos olen kutsunut teidät tänä aikana kuulemaan Minua, muistakaa, että sen tarkoituksena oli tarjota 

teille toinen tilaisuus nousta valoon ─ hengellisessä aikakaudessa, joka on suotuisa sen siemenen 

kukoistukselle, jonka olen tuonut maailmalle. 

14 Asetan sieluunne viisauteni ja rakkauteni ─ tämän henkistymisen virran, joka on elämää, terveyttä, 

iloa ja rauhaa. 

15 Kaada ihmiskunnalle Totuuden Sana ─ ei ainoastaan se, minkä jätän sinulle kirjallisena, vaan 

myös se, mikä kumpuaa Hengestä. 

16 Haluan, että nousette ylös tänä aikana. Toiset ovat kuin tähtiä, jotka opastavat vaeltajia maailman 

eri poluilla, ja toiset ovat kuin majakoita, jotka lähettävät valonsa ihmisen purkautuneiden intohimojen 

myrskyisälle merelle ja valaisevat haaksirikkoutuneen polkua. Haluan, että ohjeeni on huulillanne, jotta 

Jumalan sana, joka on iankaikkisen elämän leipä, leviäisi koko maan päälle. 

17 Ymmärtäkää, että olen tullut uudistamaan tätä maailmaa, puhdistamaan sitä, muuttamaan kaiken. 

18 Näinä muistamisen hetkinä annan kaiken avaruuden täyttyä valollani; että jokainen, joka on 

liikkeellä, pysähtyy hetkeksi Mestarin ajatuksiin ja miettii; että jokainen, joka kuolee tällä hetkellä, katsoo 

Minuun sielun silmin, jotta hän ei pelkäisi lähteä tästä maailmasta. 

19 Minä olen rakkauden kylväjä, te olette minun peltoni. Kuka voi epäillä voimaani tehdä teistä 

hedelmällisiä rakkaudessa. 

20 Ette voi tietää, miten paljon siemeniä tuon teille. Jos ette pysty omaksumaan sitä kokonaan, 

säilytän sen edelleen tuleville. Ja jos hekään eivät voi käyttää sitä, se säilytetään tuleville sukupolville, 

kunnes ei ole enää peltoa viljeltäväksi eikä siemeniä kylvettäväksi. 

21 Ymmärtäkää viestini, jotta voitte saada sen kukoistamaan polullanne. Avaa silmäsi, niin että voit 

havaita ne teot, joita teen päivittäin. 

22 Näettekö ne miehet, jotka haluavat olla voimakkaita voimankäytön avulla? Hyvin pian näet heidät 

vakuuttuneina virheestään. 

23 Todistan heille, että vain hyvyyden, joka on rakkauden säteilyä, kautta voi olla todella suuri ja 

voimakas. 
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24 Mutta niin kauan kuin yksi ja toinen ei tiedä, mitä rakkaus on, minun on jatkettava maailman 

opettamista. 

25 "Sana" loistaa valonsa sinuun opettaakseen sinua välittämään sitä eteenpäin niille, jotka tulevat 

sinun jälkeesi. Ja minä huolehdin kaikista. 

26 Minä olen ikuinen kylväjä. Jo ennen kuin tulin maan päälle ja ihmiset kutsuivat minua Jeesukseksi, 

olin jo Kylväjä, minut tunsivat jo ne, jotka olivat aineellistumisen, erehdyksen tai tietämättömyyden tuolla 

puolen ─ ne, jotka asuivat hengellisillä alueilla ja kodeissa, joita te ette vielä tunne ettekä voi 

kuvitellakaan. 

27 Niistä, jotka tunsivat minut ennen kuin tulin maan päälle, lähetin teidät monet todistamaan minusta 

maailmassa, julistamaan Kristuksen, Isän Rakkauden ja Sanan, tuloa. Heistä jotkut olivat profeettoja, 

toiset pioneereja ja taas toiset apostoleja. 

28 Tämä maailma ei ole ainoa, johon askeleeni ovat jättäneet jälkensä. Aina kun Lunastaja on ollut 

tarpeen, minä olen ollut läsnä. Mutta minun on kerrottava teille, että muissa maailmoissa ristini ja maljani 

on poistettu veljienne ja sisartenne uudistumisen ja rakkauden ansiosta, kun taas täällä, tässä maailmassa, 

monien vuosisatojen jälkeen, minut on yhä kruunattu orjantappuroilla, olen kärsinyt marttyyrikuoleman 

teidän epätäydellisyytenne ristillä ja juon yhä maljan, jossa on sappea ja etikkaa. 

29 Koska rakkaustyöhöni kuuluu koko ihmiskunnan pelastaminen, odotan teitä äärettömän 

kärsivällisesti, ja olen antanut jokaiselle ihmiselle paitsi yhden, myös monia tilaisuuksia hänen 

ylösnousemukseensa, ja olen odottanut monia aikakausia kaikkien niiden heräämistä, jotka ovat vajonneet 

syvään uneliaisuuteen. 

30 Olette nyt aikana, jolloin voitte kehittyä ylöspäin täynnä valoa ja elämää. Olen irrottanut toisen 

sinetin Elämän ja Viisauden kirjasta, jotta voitte tuntea toisen luvun tästä teoksesta. 

31 Annan teille oikealla mitalla niin paljon kuin pystytte ottamaan vastaan ja vain sen, minkä pystytte 

ymmärtämään ja säilyttämään. 

32 Ihmiset edistyvät kehityksessään, ja siinä määrin kuin heidän sielun kehityksensä ja ylöspäin 

suuntautuva kehityksensä edistyy, annan heille viisauttani entistä runsaammin. 

33 Haluan, että sielusi on kuin malja, joka kykenee vastaanottamaan Isän sielullesi määräämät 

kirkkaudet. Ymmärtäkää, että suuri valuu vain suureen ja että mitättömyys ei voi tyydyttää suurta. 

34 Isänne tahto on, että teistä on hyötyä luomakunnan suunnitelmassa, että te olette harmonisia 

nuotteja luomakunnan konsertissa. 

35 Tiedän, että se, joka tuntee rakkauden sisäisen valaistuksen, ottaa vapaaehtoisesti ristin ja kulkee 

askel askeleelta kohti Golgataa tietäen, että se merkitsee korotusta ja lähestymistä Isän luo. 

Jos se on välttämätöntä, sallitte itsenne ristiinnaulittavan, koska tiedätte, että tuossa itsensä 

tyhjentämisessä, tuossa antautumisessa nousette loistavasti kuolleista Mestarin tavoin noustaksenne ylös 

hengen valtakuntaan, jossa elämä on täydellistä ja täydellistä. 

36 Ihmiskunta, tässä minä olen. Olen tullut pelastamaan teidät kurjuudesta. Se lempeä käsi, joka on 

koskettanut kovasydämisiä, on ollut minun. Se rakastava lääkäri, joka tuli sydämeenne parantamaan teidät, 

olen ollut Minä. 

37 Te sairaat ja surevat ihmiset, olen ollut kanssanne, ettekä kyenneet tunnistamaan, kuka vieraili 

luonanne, ettekä kyenneet näkemään taivaan valoa silmissäni. Voi te ihmiset, te ette ole ymmärtäneet 

jokaisen veripisaran merkitystä ja merkitystä, jonka olen vuodattanut puolestanne! Ette ole onnellisia, 

koska ette halunneet kastella peltojanne sillä armollisella vedellä, jonka annoin teille. 

38 Tule tänne kuulemaan konserttia, jonka äänet puhuvat sielullesi täydellisestä rakkaudesta ja 

loputtomasta harmoniasta. 

39 Anna jumalallisen valon tulla sydämeesi, kuten se valaisi viimeisen rukoukseni yönä Getsemanen 

puutarhassa. 

40 Muistatteko, kuinka luovutin itseni sille joukolle, joka etsi Minua tuomitakseen Minut? 

41 Mestarin tuona hetkenä kaikille antama opetus oli hyvin merkittävä, mutta kukaan ei ymmärtänyt 

sitä. 
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42 Tuo antautuminen oli kuuliaisuuden, nöyryyden ja rakkauden uhri. Se oli elävä esimerkki 

ihmiskunnalle. Sillä jokainen, joka antautuu ihmisille rakkaudesta, tulee myöhemmin kelvolliseksi 

antautumaan Jumalalle. 

43 Rakkaat ihmiset, elämäni oli avoin kirja, jotta voisitte oppia rakastamaan siitä. Mutta sinä et 

osannut lukea sitä. 

44 Tunnen myötätuntoa heikkouttasi kohtaan, joka paljastaa sen vähäisen voiman, joka sinussa on. 

Silti olen tarpeeksi vahva ja suuri kompensoidakseni heikkoutenne ja kypsymättömyytenne, ja tarpeeksi 

rakastava täydentääkseni rakkauden puutteenne. 

45 Lähestyn teitä ja opetan teitä olemaan puhtaita, puhdistamaan itsenne kestetyssä ja kohottavassa 

tuskassa, mikä tarkoittaa vilpitöntä ja aitoa parannusta. 

46 Puhdistus on välttämätöntä sielun täydellisyyden kannalta. Älkää huijatko itseänne 

puhdistumisesta ja täydellisyydestä, sillä täydellinen sielu on suurempi kuin pelkkä puhdas sielu. 

47 Pian pystytte olemaan puhtaita, mutta ette tiedä, kuinka paljon aikaa ja kuinka monta 

koettelemusta sielunne on käytävä läpi saavuttaakseen täydellisyyden. 

48 On välttämätöntä, että tiedätte jo paljon hengellisestä elämästä, jotta ette ole hämmentyneitä 

siirtyessänne tästä olemassaolosta toiseen. Kuinka monet ihmiset pitävätkään itseään onnellisina, koska 

heillä on rikkauksia, mukavuuksia ja tyydytyksiä maan päällä, eivätkä voi kuvitellakaan, että jonain 

päivänä kipu vainoaa heitä, eikä varsinkaan henkisinä olentoina, kun he jättävät ruumiinsa maan päälle ja 

sen mukana kaiken, mitä heillä oli. Silloin heistä tulee mitä onnettomimpia olentoja, vaeltajia ilman 

rauhaa, ilman iloa ja ilman tiedon valoa. Ne ovat kuin varjoja, jotka vaeltavat levottomasti. He eivät itke 

niin kuin maailmassa itketään, mutta heidän kärsimyksensä ─ vaikka ne eivät enää olekaan fyysisiä ─ ovat 

äärettömän paljon voimakkaampia kuin ne, joita maallisessa ruumiissa koetaan. Sillä sielu seisoo nyt yksin 

tuomarinsa, omantuntonsa, edessä. 

49 Niillä alueilla, joille he pystyivät sielunsa vähäisillä voimilla pääsemään, he ovat tulleet 

tarvitseviksi, he ovat kokeneet, mitä kurjuus, yksinäisyys, hylätyksi tuleminen ja tarvitsevuus ovat. Heidän 

surullisessa olemassaolossaan on vain pieni toivon pilkahdus: että he löytävät rauhan. 

50 Ole mieluummin köyhä maan päällä tietäen, että teet jotain sielusi hyväksi. Olkaa mieluummin 

tarvitsevia, ahdistuneita, sairaita, merkityksettömiä ─ mutta älkää olko kodissa, jossa todellinen elämä on. 

Henkimaailman tuska on verrattomasti suurempaa kuin aineellisessa elämässä. 

51 Autuas on se, joka tunnustaa oppini opetukset ja siten siirtyy ylpeydestä nöyryyteen, sillä hän saa 

rauhan valtakunnan. 

52 Et ole tarvitseva, vaikka sinulla olisi tavalliset materiaaliset vaatteet. Ymmärtäkää tämä, jotta 

voitte kasvaa maailmanne tuolle puolen. Mitä te huolehditte tämän kyynelten laakson tarpeista? On tuhat 

kertaa surullisempaa, jos ei ole rauhaa hengellisessä, jos ei ole vahva eikä suuri. Suuret sielut voittavat 

kaiken, säilyttävät mielenrauhan koettelemusten edessä ja elävät todellista elämää, joka on täynnä valoa ja 

rauhaa. 

53 Ette onnistu tunnistamaan totuutta, koska ette halua sitoutua siihen. Vain yksinkertaiset ja nöyrät 

sydämet voivat tunnistaa sen. 

54 Ne, jotka eivät näe totuuden valoa, kertovat Minulle jatkuvasti, että Sanani oli hedelmätön, koska 

he jatkavat turmeluksen ruokkimista. He kertovat Minulle, että matka Golgatalle ja uhrikuolema ristillä, 

suorittamani ihmeet, rakkauden opetukseni, myötätuntoni, viimeiset sanani ja viimeinen henkäykseni, joka 

oli anteeksipyyntö vainoojilleni ja teloittajilleni, olivat hedelmättömiä. 

55 Mitä tietävät tästä kaikesta ne, jotka eivät tunne totuutta? Mutta se, joka kohoaa kuilun yläpuolelle, 

rukoilee teloittajiensa puolesta ja siunaa panettelijoitaan, hänen henkensä loistaa voimakkaampana kuin 

auringon valo. 

56 Niille, jotka ajattelevat, että kaikki tuo elämä, kärsimys ja työ olivat hyödyttömiä, sanon, että ei ole 

ketään, joka ei saisi tuota valoa aikanaan ja pelastaisi itseään sen avulla. 

57 Mutta kaikki eivät ajattele näin. On niitä, jotka ─ vaikka he ovat vankityrmän pimeydessä 

sovittamassa rikoksensa syyllisyyttä ─ ovat hetkiä, jolloin he kääntävät ajatuksensa Minuun ja sanovat 

Minulle änkyttävässä rukouksessa: "Herra, jos se syntinen, joka tunsi katumusta läsnäolossasi, löysi 

pelastuksen Sinun luonasi ─ miksi en pitäisi vaalia toivoa, että viime hetkellä Sinä ojennat kätesi minua 

kohti kuin Dimas ja nappaat minut pimeydestä kantaaksesi minut valoon?". 
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58 Kuinka moni, joka ei ole vielä kyennyt karkottamaan pimeyden ruhtinasta, jota hän lihassaan 

kantaa, kokee hetkiä, jolloin hän uskoo, valaistuu, tekee parannuksen ja toivoo Vapahtajaa? Kuinka monet 

karkottavatkaan sydämestään ajatuksen uudesta ja vielä suuremmasta rangaistuksesta tuonpuoleisessa ja 

ajattelevat ja uskovat mieluummin, että Jeesus odottaa heitä vapauttaakseen heidät piinasta ja pelosta! 

59 Nämä ovat niitä, joita kutsutte yhteiskuntanne roskaväeksi. Katso, kuinka on hetkiä, jolloin he 

epäilevät totuutta. Mutta te, jotka nautitte vapaudesta, tunnustuksesta, luottamuksesta maailmaan ja 

luulette usein tietävänne kaiken, koska tuomitsette kaiken ja sanotte mielipiteenne, teillä ei ole 

valaistumisen hetkeä, joka antaisi teidän nähdä totuuden kasvotusten ─ päinvastoin, te verhoudutte 

epäilyksiin ja varjoihin. 

60 Siemen, jonka kylvin sieluihin Sanallani, intohimollani ja verelläni, ei aina kuki ihmisen, kansan 

tai maailman elämän huipulla. Usein se kukoistaa vasta sillä hetkellä, kun ihminen kohtaa kuoleman ja 

aistii häntä odottavan elämän ─ kun hän, joka oli ylpeä ja korskea voimissaan, yhtäkkiä kaatuu tuskan 

sängylle, lannistuneena ja lyötynä. Siellä hän miettii, puhdistaa itsensä ja jalostaa itsensä ajattelemalla 

Minua, hän arvioi itseään Minun esimerkkieni mukaan. Sitten hän itkee ja muuttuu, sillä hetkessä totuus 

on saavuttanut hänet. 

61 Jopa silloin, kun ylpeät kansakunnat elivät aineellisen valtansa loistossa ja niiden ihmiset 

omistautuivat kuumeisesti intohimoilleen, he täyttivät velvollisuutensa Jumalaa kohtaan valheellisesti ja 

tekopyhästi harjoittamalla uskontoa, koska kaikki heidän huomionsa ja rakkautensa oli heidän 

kunnianhimoisten päämääriensä vallassa. Mutta kun tappio ja tuho tulivat, kun he näkivät suuruuden 

unelmiensa murtuvan ja todellisuus tuli herättämään heidät, he käänsivät katseensa Minuun sanoakseen: 

"Herra, olet oikeassa, rauha voi olla vain hyväntahtoisilla ihmisillä, ja Sinun ja meidän valtakuntamme ei 

todellakaan ole tästä maailmasta." 

62 Ymmärrättekö, että siemeneni ei ole kadonnut? Teille, jotka epäilette tätä, kehotan teitä etsimään 

tätä siementä pohdinnan kautta, odottamatta, että totuus tulee eteenne kivun kautta. 

63 Tämä maailma on täynnä minun sanaani. On valhe, että jälkeni pitäisi peittää. Minne ikinä 

menettekin, löydätte merkkejä Minusta ja ääneni kaikuja, jotka kaikuvat ikuisesti omassatunnossa. 

64 Olen läsnä kaikkialla ja puhun teille lakkaamatta, sillä en ole vielä lakannut antamasta teille 

viestiäni. 

65 Minun väkeni: Miksi haluatte joskus vielä laittaa Mestarinne koetukselle? 

66 Kyllä, tiedän jo, että on myös niitä, jotka eivät ymmärrä, miksi Kristus, jos Hän oli Jumalan Poika, 

antautui vainoojilleen eikä voinut paeta kuolemaa. Jos en olisi halunnut uhrikuolemaa, Minun olisi ollut 

hyvin helppoa kadota, jotta en olisi luovuttanut itseäni niille, jotka etsivät Minua. He olisivat olleet 

ällistyneitä nähdessään ihmeellisen ja käsittämättömän katoamisen, joka olisi saanut heidät huudahtamaan: 

"Todellakin, se on Jumalan Poika!" Mutta tämä ei ollut se opetus, jota olin tullut tuomaan, sillä se ei olisi 

opettanut rakkautta. Lisäksi halusin kertoa teille, että se, joka tekee hänen tahtonsa eikä se ole Isän tahto, 

ei ole yhteydessä häneen. 

67 Teidän on ymmärrettävä kaikki nämä selitykset. Sillä jos ette ymmärrä, mitä tällä hetkellä 

tapahtuu, miten voitte ymmärtää tai ennakoida, mitä on tulossa? Siksi annan teille joitakin ilmoituksia 

etukäteen, jotta ne voisivat palvella teitä valmisteluina, lupauksina ja profetioina. 

68 Minä, Mestari, sanon teille: Kun ihminen on kerran suuri ja korotettu lain täyttämisen kautta ja kun 

hän on todella yhdistynyt ja sopusoinnussa Hengen kanssa, hänellä ei ole enää kahta elämää, jotka nyt 

jakavat hänen olemassaolonsa, eli inhimillistä elämää maan päällä ja hengellistä elämää Hengen 

universaalisessa ja äärettömässä maailmassa. 

69 Silloin hän katsoo vain yhteen olemassaoloon, sillä hänen olemuksessaan on vain yksi tahto. Lihan 

ja omantunnon välillä ei ole enää mitään ristiriitaa, ja hän tuntee sulautuneensa universaaliin elämään. 

Olipa hän sitten hengellisessä maailmassa tai maan päällä ─ missä tahansa hän onkin, hän tuntee olevansa 

Isänsä huoneessa. Joka paikassa hän nauttii Herran läsnäolosta, ja kaikkialla hän täyttää tehtävänsä 

tunnollisesti ja kuuliaisesti. Ruumiillisen aineksen kuolema ei silloin enää merkitse sitä, mitä se merkitsee 

nykyään. He ovat niitä, jotka kuoleman voitettuaan pääsevät iankaikkiseen elämään. 

70 Kun olen kertonut teille, että oli Minun tahtoni luovuttaa Minut vainoojilleni sinä yönä, te kysytte 

Minulta: "Herra, eikö Juudas ollut silloin syyllinen?" Mutta minä sanon teille: älkää tuomitko häntä. Jotta 

voisitte tuomita hänet niin kuin minä, teidän täytyisi tuntea myötätuntoa sydämessänne. Hän oli yhtä 
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epäkypsä ja inhimillinen kuin sinäkin, ja heikkoudessaan hän antoi miesten johdattaa hänet pettämään 

Mestarinsa. 

71 Luuletteko, että tuo opetuslapsi oli jo tullut Jumalan määräämänä pettämään Mestarinsa? Ei, 

kansani, kenenkään ei tarvinnut pettää minua. Hetki oli koittanut, vainoajat seurasivat askeleitani, 

verituomio odotti minua. 

72 Tämä mies, kuten kaikki muutkin minua seuranneet, oli myös valittu kylvämään rakkauden 

siementä. Hän epäonnistui ratkaisevalla hetkellä, kun hän käänsi selkänsä Hänelle, joka oli rakastanut 

häntä niin paljon, ja asettui niiden puolelle, jotka tavoittelivat Mestarin henkeä, vain siksi, että hän tajusi, 

ettei Jeesus ollut maan kuningas vaan tuntemattoman maailman kuningas, ja opetuslapsen sydän haaveili 

yhä tämän maailman rikkauksista. 

73 Kuinka suuri olikaan Juudaksen katumus, kun hän kuuli omassatunnossaan lause toisensa jälkeen, 

mitä hän oli oppinut Jeesukselta, kuinka suuri olikaan hänen tuskansa, kun hän ajatteli, mitä häntä oli 

kutsuttu tekemään ja mikä oli hänen työnsä! 

74 Kerron teille kaiken tämän, jotta jos joku teistä pettäisi Minut tällä hetkellä, hän ei voisi puolustella 

itseään sanomalla, että ehkä hänen oli tarkoitus tehdä niin. 

75 Kenenkään kohtalona ei ole pettää. Teidät kaikki on kutsuttu lunastamaan itsenne rakkauteni 

kautta. 

76 Minun kohtaloni oli kuolla ristillä, jotta voisin sen jälkeen kukoistaa uudelleen hautaluolassa ja 

näyttää teille elämän voiton kuolemasta. 

77 Tänään sanon uusille opetuslapsilleni: Kun on kyse oikeudenmukaisuuden tekemisestä Töitäni 

kohtaan, älkää rakastako rahaa, sillä se on sielun väärä kolikko, sen arvo on negatiivinen ja se edustaa 

vääriä arvoja ikuisen elämän kannalta. Raha voi johtaa teidät harhaan todellisen laupeuden ja nöyryyden 

tieltä, jota jokaisen apostolini on seurattava. 

78 Minun on kerrottava teille, että tiesin etukäteen, mitä Juudas tekisi, ja todistin sen, kun sanoin, että 

yksi kahdestatoista pettäisi minut. Jokainen näistä opetuslapsista antoi sen, mitä hänellä oli annettavaa, 

jokainen heistä oli kuin nuotti konsertissa, jonka annoin maailmalle. 

79 Jos yksi toi puhtauden ja ylevyyden sävyn, toinen toi uskon ja voiman sävyn, toinen 

kaunopuheisuuden ja vakuuttavuuden sävyn, kolmas taas nöyryyden ja lempeyden sävyn. Niinpä kukin 

kertoi, mitä oli tuonut mukanaan, mitä oli ottanut Mestarilta ja mitä tunsi. Vain yksi oli heikko, mutta 

hänen heikkoutensa toimi myös opetuksena ihmisille, jotta he eivät toimisi kuten hän, mutta eivät olisi 

hänen tuomarinsa. 

80 Opetuslapset, kohottakaa ajatuksenne tänä yönä, jotta voisitte olla kanssani viimeisellä 

ehtoollisella. Ravitkaa itseänne valollani, juokaa sanani viiniä. Siinä on avoin kirja, jota voit lukea, ja 

samalla olet hengellisessä tilassa. 

81 Tulkaa pöytään, jossa voitte tuntea jumalallisen rakkauden värähtelyn, mutta jossa voitte tuntea 

myös tuskan, jossa toivon makeus sekoittuu jäähyväisten katkeruuteen ja petoksen suudelmaan. 

82 Täällä kuulet parhaiten omantunnon äänen, joka kertoo sinulle, oletko sinäkin pettänyt, oletko 

valehdellut, oletko suudellut ilman rakkautta. 

83 Ennen kuin istutte pöytään, peseytykää puhtaassa rukousvedessä. Puhdistakaa mieli ja sydän niin, 

että sallitte sen olla sielu, joka nauttii tämän hengellisen aterian. 

84 Oletko nyt valmis? Istukaa ympärilleni ja kuunnelkaa sydämenne syvimmässä hiljaisuudessa ja 

antaumuksella. 

85 Onko kaikki nyt valmista, oletteko täällä nyt valmiina ja koristeltu juhla-ateriaa varten? Toiveeni 

oli, että sielunne olisi näinä hetkinä yhtä puhdas kuin tämän hengellisen pöydän pöytäliina. 

86 Jättäkää aineellisen elämän pyörremyrsky, inhimilliset kurjuudet ja vastoinkäymiset ulkopuolelle. 

Tulkaa tänne, te ruumiillistuneet sielut ja myös te, jotka elätte hengellisessä. Ihmiset, tulkaa tänne 

oppiaksenne puhumaan kanssani, jotta ette olisi enää orjia maan päällä. Sillä se, joka puhuu Mestarin 

kanssa hengestä henkeen, on saavuttanut täyden vapauden "lihasta", maailmasta, tietämättömyyden 

pimeydestä ja jokaisesta ikeestä. 

87 Syökää huolella sanani leipää, jotta tietäisitte, millaista Jeesuksen kamppailu oli noina tuskan 

tunteina ja miten hän voitti kuoleman. 
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88 Tänään sanon teille: Rukoilkaa hiljaisuuden ja hengellisyyden puutarhassa, jotta voitte antaa koko 

olemuksenne läpäistä voiman ja pystytte kantamaan ristin taakan vuoren huipulle asti. 

89 Rukoilkaa, että näkisitte sisäiset taivaan tikapuunne valaistuna: hengellisen täydellisyyden 

tikapuun. 

90 Olkaa hyvillä mielin, jotta voitte jatkaa lähetysmatkaanne väsymättä, ja silloin ette pelkää nähdä 

vaatteidenne repeytyvän ettekä pelkää ihmisiä, jotka vainoavat teitä etsimällä teissä vikoja tai 

väärinkäytöksiä syyttääkseen teitä. 

91 Unohtakaa ahdistukset ja myös maalliset ilonne ja pukeutukaa Hengen iloihin. 

92 Vain harvat osaavat rukoilla iloitakseen, ja vielä useammat osaavat rukoilla itkeäkseen. Heille 

sanon: Tehkää laulu kaikista maan ahdistuksista, mutta antakaa sen soida sellaisella uskolla ja toivolla 

Minuun, että yhtäkkiä koette yllätyksenä laulaa ylistyslaulua, joka tulee sydämestä ja on täynnä rakkautta 

ja rauhaa. 

93 Puhun teille hengellisestä ilosta, mutta ette voi silti unohtaa sydämissänne tunteja, jotka lähestyvät 

ja jotka on edelleen omistettava muistamiselle. 

94 Kyllä, ihmiset, näette auringon himmenevän huomenna, kun kello on kolme iltapäivällä, ja 

jokainen, joka menee sisälle ja muistaa minua, on surullinen. 

95 Aurinko piiloutuu surun kukkien väliin, aivan kuten se piiloutui tuona päivänä synkkien pilvien 

taakse, jotta sen ei tarvitsisi nähdä ihmisten kiittämättömyyttä. 

96 Kaikenlaisten inhimillisten epätäydellisyyksien edessä Kristus, Mestari, antoi opetuksensa. 

97 Häntä pilkattiin? Mestari tarttui pilkkaan antaakseen opetuksen. Kuulustelivatko he Häntä 

vilpillisesti? Hän vastasi rakastavasti ja viisaasti, sillä sitä varten hän oli tullut. Petettiinkö hänet? Hän 

antoi opetuksensa anteeksiannosta tuon petoksen edessä. Hänen henkeään vaadittiin? Hän suostui ja antoi 

henkensä. Oli välttämätöntä hyväksyä kaikki, jotta voitiin pelastaa ja vakuuttaa. 

98 Kertokaa minulle nyt, rakkaat opetuslapset: Kun lähimmäisenne pettävät teidät, ─ ettekö kapinoi 

sitä vastaan, ettekö vastusta sitä? Tiedä: Sydämen voittamiseksi on joskus välttämätöntä tulla petetyksi. 

Hengen taisteluissa ei voiteta väkivallalla, vaan todellisella rakkaudella. 

99 Opetuslapseni: Kirja on pysynyt auki tämän ajan. Antakaa Jeesuksen astua ajatuksiinne näinä 

hetkinä, niin että hiljaisina hetkinä ja muistoissanne voitte muistella kaikkia tuntemianne Minun 

kärsimykseni hetkiä. Se, joka muistaa Minua kohottavalla ja hengellisellä tavalla, saa valon, joka saa hänet 

löytämään inspiraationa monien tuntemattomien oppituntien merkityksen. 

100  Antakaa Minun kulkea ajatustenne kaduilla ristini hartioillani. Jeesus kulkekoon tuskansa 

unohtaen kärsimyksensä polkua ajatellen lapsiaan ja unohtaen heidän loukkauksensa. Antakaa Minun 

levittää käteni ristilleni ja pyytää anteeksiantoa niille, jotka eivät ole tunnistaneet Minua. Anna Minun olla 

sinussa, kunnes näet rakkauden, elämän ja oikeudenmukaisuuden voiton. 

101  Te ihmisjoukot: Miten te tulette olemaan kanssani ystävinä ja opetuslapsina? Vai muodostatko 

sinä minun ristini? Tuletko sinä olemaan kuin ne naulat, jotka lävistivät käteni ja jalkani? Tuletteko te 

olemaan "kruununi" orjantappuroita vai se keihäs, joka lävisti kylkini? 

102  Te itkette, ihmiset, ja tuskasta nyyhkyttäen kerrotte Minulle, että haluatte olla kanssani niin kuin 

Johannes oli: Mestarin jalkojen juurella ristillä. Ja sanon teille, että haluan myös teidän olevan sen 

opetuslapsen kaltaisia, jossa teitä kaikkia symbolisoitiin, kun jätin teidät Marian rakkauden vaipan alle 

hänen lapsikseen. 

103  Jätän teille rakkauteni ja siunaukseni. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 212 
1 Autuas se, joka kääntyy puoleeni, joka etsii Mestaria, joka etsii anteeksiantamusta, joka kantaa 

ristin, sillä minun luonani hän löytää valon, joka opastaa häntä, ja syntien anteeksiannon. 

2 Mestari toivottaa teidät tervetulleiksi rakkaudella tänä muistopäivänä. Hänen intohimonsa jälki, 

jonka hän jätti ihmiskuntaan, uudistuu tänä päivänä. 

3 Vaikka tuon ruumiin veri haihtui, sen ydin säilyi kaikkien ihmisten sielussa. Se on lähtemätön 

hengessänne, sillä muistatte Minut, kun hetkittäin tunnette ristin taakan tai Golgatan vaivalloisen 

kiipeämisen. 

4 Koska Jeesus merkitsi tien rakkauden verellä, jokainen ihminen, joka pyrkii pelastukseen tai sielun 

täydellisyyteen, etsii jälkiä, jotka jätin maan päälle seurattavaksi. Tätä polkua näytän teille tällä hetkellä, ja 

sitä pitkin saavutatte hengellisen elämän, jossa ei ole pimeyttä eikä kipua. 

5 Kristillinen maailma teki rististä symbolinsa, koska Jeesus vuodatti verensä tuon puun päälle ja 

kuoli ihmisenä suorittaakseen lunastustyönsä sen päällä. Siitä lähtien ristiä on pidetty jumalallisen 

rakkauden ja anteeksiannon symbolina. Se on kuitenkin ollut ihmisten maailmankatsomuksellisten 

kamppailujen symboli. 

Nyt, kun tuosta uhrikuolemasta on kulunut jo aikakausi, olen jälleen kerran läsnä maailmassa ─ en 

enää ihmisenä vaan hengellisesti. Mutta totisesti sanon teille, että tuo risti ei ole enää tarpeellinen minulle. 

En enää kanna sitä hartioillani, ette enää näe Rabbi verellä peitettynä ja orjantappuroilla kruunattuna, 

ruumis ruoskittavana, tien kivet verellään kastellen. Ette enää näe Häntä silmät tuskasta puristettuina, 

herättämättä sääliä toisissa ja kauhua toisissa. Ette enää näe Hänen saapuvan vuoren huipulle, jotta Hänet 

naulittaisiin ristiin pahantekijöiden keskelle. 

6 Risti, joka oli häpeä ja häpeä sille, joka sen päällä kuoli, muuttui rakkaudesta uhrauksen 

symboliksi. Tätä eivät olisi voineet edes kuvitella ne, jotka vainosivat Minua ja valitsivat Minulle kaikkein 

häpeällisimmän kuoleman tyydyttääkseen julmuutensa. Sillä väkijoukko halusi syyttää ja tuomita Häntä, 

joka ei ollut tehnyt mitään heitä vastaan ja joka oli hyvyys, lohdutus ja anteeksianto kaikille ihmisille. 

Ihminen oli kuilussa, josta hän ei ymmärtänyt sitä hyvää, sitä rakkautta, jonka osoitin hänelle 

uhrikuolemallani. 

7 Tänä aikana en ole tullut ihmisenä, eikä risti lepää minun päälleni. Tänään Minä olen se, joka 

rakennan rakkauden ristin sydämiinne, jotta voitte seurata askeleitani. 

8 Olette jo tunteneet tämän ristin raskaan taakan, olette jo tunteneet lihanne ruoskitun, kun kipu on 

tunkeutunut sieluunne. Olette myös jo tunteneet, mitä tarkoittaa putoaminen polulla. Elämäsi kärsimykset 

ovat olleet ruoskaniskuja, ja kun sinua on pidetty hulluna kuin Jeesusta itseään, koska olet etsinyt Minua, 

pilkka on ollut kuin se keihäs, joka repi Vapahtajan kyljen auki. 

9 Katsokaa, opetuslapset, elämänne on kuin Golgata. Jokainen, joka haluaa ottaa Minusta 

esimerkkiä, seurata Minua ja tulla luokseni, joutuu elämään kärsimyksen kanssa ja juomaan sappea ja 

etikkaa sisältävän maljan. 

10 Olette oikeutetusti kutsuneet tätä maata kyynelten laaksoksi. Olette tulleet siihen tietämään hyvän 

ja pahan, sillä kukaan ei ole syntynyt täydellisenä tiedossa ja ansioissa. Siksi olen antanut teille 

tahdonvapauden valita polun itse, jotta sielunne voi päästä korkeammille tasoille omilla ponnistuksillaan. 

11 Kuitenkin sen, joka valitsee huonon tien, on välttämätöntä, että hän oppii tuntemaan kipua sillä, 

jotta hän, kun hän tuntee, että hän on siirtymässä pois armosta ja valosta, puhdistaa itsensä ja vahvistaa 

itseään katumuksessa ja oppii siten voittamaan kiusaukset. 

12 Kuinka ansiokkaita Jumalalle ovatkaan sen ponnistelut, joka taistelee kiusauksia vastaan, jotka 

tulevat sitä pahemmiksi, mitä enemmän hän pyrkii uudistumaan. 

13 Uhrautuva kuolemani ei ollut hyödytön, ihmiset. Sillä sekä niiden, jotka rakastavat minua, että 

niiden, jotka kieltävät minut, on seurattava jalanjälkiäni. Tuo työ jää aikojen kirjaan ja kantaa hedelmää 

ikuisesti. 

14 Ette voi tietää, miksi ristinne taakka, toisin sanoen vastuut ja kärsimykset, on toisille kevyempi 

kuin toisille. Te kaikki tässä maailmassa ette tunne menneisyyttänne, kukaan ei tiedä sitä aikaa, jolloin 

hänen sielunsa sai valon. Ota siis risti vastaan antautuen. Sillä jokainen, joka seuraa minua tällä tavoin, 

selviää kuolemastakin. 
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15 Tänä päivänä ääneni puhuu laista ja vanhurskaudesta, se on sama ääni, jonka kuulitte Siinailla. 

Tänään, kuten tuona päivänä, näen monien epäuskoisuuden. Minä annoin teille silloin kiveen kaiverretun 

lain kerran ja toisen kerran, koska Mooses rikkoi ensimmäisen lain, koska hän oli aivan pihalla 

epäjumalanpalveluksestanne ja heikkoudestanne. Tänään kuitenkin, kun kirjoitan sen omassatunnossanne: 

Mitä aiot tehdä hänen kanssaan? Aiotko toimia niin, että Elia, tämän ajan sanansaattaja, vaatii sinua 

noudattamaan lakiani? 

16 Sydämesi pohjasta sanot Minulle: "Herra, on kulunut kauan siitä, kun kiittämättömyytemme 

aiheutti sen, että Mooseksen viha rikkoi sinun lakiesi taulut. Miten me voisimme tänä päivänä olla taas 

tottelematta lakiasi?" Mutta Isä sanoo teille: Sinun on pysyttävä hereillä. Sillä toisella aikakaudella Jeesus 

tuli tuomaan teille rakkauden lain, ja te annoitte Hänen vuodattaa verensä viimeiseen pisaraan asti ettekä 

tunnistaneet Häntä. 

17 Kysyn teiltä, ihmiset, ja teiltä, ihmiskunta: Missä on laki, jonka annoin teille Siinailla? Missä on 

iankaikkisen elämän leipä, jonka Jeesus antoi sinulle sen jälkeen? ─ Kuuntelette kysymyksiäni kumartaen, 

koska ymmärrätte, että olette eksymässä harhaan. 

18 Ensimmäisellä aikakaudella olitte yksi kansa, joka muodostui kahdestatoista heimosta. Mutta 

Israel, joka tukahdutti kaiken pelon oikeudenmukaisuuttani kohtaan, jakautui eri kansoihin. Tänään olet 

jälleen kerran maan päällä. Mutta miten voisitte jakaa itsenne kansoihin tai heimoihin, kun yhden perheen 

muodostavat eri heimojen lapset, ja jopa avioparit koostuvat kahdentoista heimon jäsenistä? Kuka on 

ymmärtänyt tämän suunnitelman? Minä olen valinnut teidät ja yhdistänyt teidät. Tämän vuoksi jotkut 

vapisevat kuullessaan tämän äänen tietämättä miksi. Sillä ne ovat ne, jotka ovat myös kuulleet minua 

menneinä aikoina. 

19 Nyt on kolmas aika, joka lähestyy huippuaan. Siinä saat nyt erämaan mannaa, Jeesuksen verta ja 

Pyhän Hengen valoa. Kun tarvitset puhdistusta, sinulla on Maria, Universaalinen Äitisi, joka pesee sinut 

rakkauden kyynelillään ja peittää sinut laupeuden vaipallaan. 

20 Jälleen kerran Isä sanoo kansalleen: "Yhdistäytykää". Sillä minä näen, että ─ vaikka toiset 

päättävät noudattaa käskyjäni, toiset vastustavat niitä. Älkää jakako itseänne, sillä niin tehdessänne avaatte 

oven kiusauksille. Sanani on tarkoitettu kaikille, vaikka kuulijoiden joukossa olisikin niitä, jotka eivät 

kumarra ääneni edessä, koska heitä hallitsee epäilys, joka johtuu siitä, että he näkevät Minun ilmentävän 

itseäni kouluttamattoman, kömpelön ja yksinkertaisen mielen kautta. 

21 Kuinka monet niistä, jotka vainosivat ja pilkkasivat minua menneinä aikoina, elävät nyt täynnä 

mielenrauhaa, jonka annoin heille todisteena rakkaudestani, joka antaa kaiken anteeksi. Mutta kun he 

kuulivat, että olin palannut, pelko valtasi heidän sielunsa, ja siksi he tulivat arkajalkaisesti selvittämään, 

oliko ilmestymiseni totta. Kun he sitten kuulivat minut, he järkyttyivät, koska he tunsivat, että ääneni 

kutsui heitä. 

22 Tämä on se kansa, jonka valitsin tuomaan valoa ja rauhaa kansoille, ja joka oli hajallaan ja piilossa 

ihmiskunnan keskuudessa. Mutta minun tarkkanäköinen ja läpitunkeva katseeni tiesi, missä kukin 

palvelijoistani oli, jotta voisin kutsua heitä ja osoittaa heidän tehtävänsä, jonka täyttämistä odotan yhä. 

23 Maailma suhtautui välinpitämättömästi Marian elämään maan päällä. Mutta totisesti, sanon teille, 

tänään tunnistatte hänen äidillisen äänensä, hänen rakastavan äänensä, joka on kehtolaulu, lohdutus, toivo 

ja balsami. Jotkut myöntävät sen, toiset kieltävät sen. Silti hän levittää hellästi ja rakastavasti jumalallisen 

vaippansa maailmankaikkeuden ylle, ja sen alla hän antaa lämpöä ja suojaa kaikille luoduilleen. Hän myös 

pelastaa ja lunastaa; hän on taivaallinen pyhäkkö, joka sisältää sen vielä paljastamattomat salaisuudet. 

Koska hänen ruumiinsa oli naisen ruumiina pyhäkkö, jossa Jeesuksen ruumis oli turvassa ─ kuinka paljon 

hänen henkensä sitten onkaan varattu kaikille hänen lapsilleen! 

24 Kuinka syvä onkaan ollut se tuska, jonka maailma on lävistänyt hänen äitinsä sydämeen, ja kuinka 

hellästi hän peittääkään kyyneleensä näyttääkseen teille vain hymynsä suloisuuden ja 

hellyydenosoitustensa lempeyden! Taivaallisen äitinne Marian esirukous ja äidillinen rakkaus ovat aina 

minun armottoman oikeudenmukaisuuteni ja ihmisten syntien välissä. 

25 "Pilvestä" puhun teille ja kutsun teitä tulemaan luokseni. 

26 Näen sinun yhä tutkivan kirjan ensimmäistä sivua, mutta opetukseni aika on vain lyhyt. 

27 Haluan, että kun saavutte luokseni, voitte sanoa Minulle: "Herra, tässä on sadonkorjuuni hedelmä: 

joidenkin lähimmäisteni uudistuminen esimerkkini kautta." "Herra, tässä on sadonkorjuuni hedelmä: 
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joidenkin lähimmäisteni uudistuminen esimerkkini kautta." Sillä jos ette täytä tehtäväänne, ette pääse 

valtakuntaani. 

28 Kolme kertaa olen tarjonnut teille sielun pelastusta, mutta te olette pysyneet kuuroina äänelleni. 

Tämä on viimeinen puhelu, jonka soitan teille. Siksi pyydän teitä kuuntelemaan Minua, pukeutumaan 

nöyryyteen, laskeutumaan korkealta jalustaltanne ja karkottamaan kaiken vihan sydämestänne. 

29 Sanani ei ole kukkainen, se on selkeä, jotta te kaikki ymmärtäisitte sen ettekä antaisi sille erilaisia 

tulkintoja. 

30 Kansani joukossa ei saa olla tietämättömiä, sillä olen täyttänyt teidät viisaudella. 

31 Kaikissa puissa näen hyviä hedelmiä ja toisia, huonoja hedelmiä. Mutta te ette saa tarjota minulle 

mitään jälkimmäistä. Teidän on määrä valita maukkaat pelot, jotka teidän on esitettävä Minulle. Olet jo 

tietoinen kaikista velvollisuuksistasi. Aiemmin kuljit kompuroimassa maailman läpi, koska pimeä verho 

peitti silmäsi. Mutta minä tulin kuin salaman säde yössä valaisemaan polkujanne. Siitä lähtien tiedät, 

mihin olet menossa. 

32 Olet oppinut kuulemaan omaatuntoasi ennen kuin otat askeleen. 

33 Tänään, kun olette yhdistyneet, olkaa kuuliaisia opetuksilleni. Sillä suuret koettelemukset 

lähestyvät. 

34 Mestari on jälleen kerran kanssanne. Tänä päivänä olen tullut hemmottelemaan teitä, kohottamaan 

teitä rakkauden sanallani, antamaan teille rauhan suukon ja kysymään teiltä, mitä tarjoatte Minulle 

sydämessänne. 

35 En ole tullut tuomitsemaan teitä, vaan pyytämään teiltä todellista rakkautta ja armoa teoissanne, 

kuuntelemaan omantuntonne ääntä. 

36 Olen kaikkina aikoina vuodattanut vereni teidän puolestanne ─ joskus ihmisten maallisen katseen 

edessä, joskus näkymättömästi. Vartioin teitä aina, jotta ette kärsisi tässä maailmassa ja jotta 

maanpäällisen elämänne jälkeen saavuttaisitte sielullenne ikuisen elämän tuonpuoleisessa. Mutta te ette 

ole ymmärtäneet Minua, te ette ole totelleet sanaani, ja siksi olen tällä hetkellä tullut valkoisesta "pilvestä" 

soittamaan sointuvaa kelloani ja pyytämään teitä yhdistymään ja rakastamaan toisianne. 

37 Alatte opiskella, mutta ette ole vielä ymmärtäneet edes ensimmäistäkään sivua kirjastani, vaikka 

tiedätte, että aika, jona annan teille opetussanani, on jo lyhyt. Teidän on tutkittava ja tutkittava opetustani 

ja lähdettävä rohkeasti matkallenne. Sillä en ota teitä vastaan, ellette ole ensin opiskelleet sitä, mitä olen 

antanut teille tänä aikana. 

38 Olette saaneet Minut itkemään ja vuodattamaan vereni, ja nyt haluan teidän tulevan luokseni ja 

sanovan jalkojeni juurelle: "Mestari, tässä on opetus, tässä on sato, tässä on hyvä esimerkki, jonka olen 

antanut ihmisille. Siinä on uudistunut ihmisyys." 

Haluan, että asetatte eteeni miehen ja naisen, jotka olette käännyttäneet. Sillä ilman tätä tehtävän 

täyttämistä ette pääse kätketyn viisauteni pyhäkköön. Kolme kertaa olen tullut tähän maailmaan 

tuodakseni teille erilaisia mahdollisuuksia sielunne pelastamiseksi. Mutta te olette huolimattomasti 

jättäneet minun sanani huomiotta ettekä ole noudattaneet minun käskyjäni. Siksi kerron teille, että tämä on 

viimeinen näistä tilaisuuksista ja että teidän on toteutettava se, mitä nyt annan sydämillenne, pukeutumalla 

nöyryyteen, laskeutumalla alas väärän suuruuden jalustalta, poistamalla pahansuopuus ja viha 

lähimmäisiänne kohtaan ja yhdistämällä itsenne. Sillä tätä minä pyydän teiltä, jottei oikeudenmukaisuuteni 

valtikka kaatuisi ihmiskunnan päälle. 

39 Et ole enää tietämätön, sillä olen antanut sinulle runsaasti opetustani, ja pyydän sinua: Miksi näen, 

että opetuslapseni eivät halunneet ymmärtää minua ja tulkita sanojani ja ohjeitani eri tavoin ja oman 

tahtonsa mukaan? Enkö ole puhunut teille omalla kielellänne, yksinkertaisin sanoin, jotta te kaikki 

ymmärtäisitte minua? En puhu joillekin eri tavalla kuin toisille. Siksi en halua, että sanotte minulle 

huomenna: "Mestari, emme ymmärrä sinua, emme ymmärrä ohjeitasi, emmekä siksi noudata niitä." ─ Ei, 

Israel, sinun on poistettava myrkky, jota kannat yhä sydämessäsi tällä hetkellä. Teidän on suhtauduttava 

tähän lakiin oikein, sillä se ei ole syyllinen synteihinne, eikä ole oikein, että minun työtäni syytetään näistä 

virheistä. Miksi ihmiset eivät ole kyenneet arvostamaan sitä, vaikka annan sen teille valkoisena ja 

puhtaana kuin lumipelto? 

40 Katsokaa ja rukoilkaa, sillä jatkuvasti näen erimielisyyttä joidenkin ja toisten välillä. Näen, että 

haluatte kääntyä pois laistani, toiset kääntämällä sille selkänsä ja toiset kulkemalla omaa tietään, 
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kompastumalla ja lankeamalla orjantappuroihin sen sijaan, että seuraisitte vanhurskaasti polkua, jonka 

olen asettanut eteenne. 

Kaikkialla kasvaa puita, jotka antavat ihmiskunnalle toisenlaisen hedelmän kuin se, jonka minä annan 

teille. Mutta minä näen, että joukkoon on sekoittunut myös hyviä hedelmiä, ja siksi sanon teille: poistakaa 

huonot hedelmät ja jättäkää vain hyvät. Valitkaa ne ja tarjotkaa Minulle vain puhdasta siementä ja kultaista 

vehnää. 

Ette ole enää pimeyden lapsia kuten ennen. Sillä olen ilmestynyt keskuuteenne kuin kirkas salaman 

säde valaistakseni polkuanne ja saadakseni teidät ymmärtämään, mikä on totuuden tie. Nyt voitte tunnistaa 

sen ja kulkea sitä pitkin, sillä olen antanut teille voimaa ja ottanut teitä kädestä kiinni, jotta voitte ottaa 

ensimmäiset askeleet ja myöhemmin kulkea yksin, mutta turvallisesti, ilman tuskallisia kokemuksia tai 

lankeamista syntiin ja antamatta maailmassa vallitsevan pahuuden vietellä itseänne. 

41 Nyt ette ole enää tietämättömiä lapsia, nyt tiedätte, miten edetä, mitä töitä teette ja mitkä ovat 

hyvät ja huonot tavat. Sillä minä olen antanut teille sydämen ja omantunnon, jotta voisitte neuvotella 

niiden kanssa. 

Siksi olen pyytänyt teiltä jo pitkään, ettette syö kiellettyä hedelmää, ettette vedä kaksiteräistä miekkaanne 

leikatakseen veljesi kunnian, että tulette tietoisiksi Laini vilpittömyydestä ja täydellisyydestä, joka on ollut 

yksi kaikkina aikoina, jotta voisitte nousta ymmärryksellä ja hyvällä tahdolla tottelemalla taivaallisia 

käskyjäni, jotta koko maan päällä olisi rauha eikä tuho enää tuhoaisi elämää. En halua nähdä teitä itkevinä 

ja katkeruutta suussanne. Tänä päivänä annan teille myös jumalallisen armoni. 

42 Autuas on se, joka on valmistautunut, sillä hän näkee rauhan tiellään ja tuntee sielunsa ja 

ruumiinsa täyttyvän armostani. Ikuisesta kirkkaudesta lähetän alas kristallivettä, jotta voitte nousta 

vahvistuneina tänä aikana. Annan teille rakkauteni virroissa, jotta voisitte mennä eteenpäin ja ymmärtää, 

että olen väsymätön, jotta huomenna voisitte ottaa Minusta esimerkkiä, vapautua kaikesta materialismista 

ja turhamaisuudesta ja olla pelkkiä hyviä tekoja tuoden tyhjä peili, josta ihmiskunta voi tarkastella itseään. 

43 Olen aina tullut etsimään kadonneita vapauttaakseni heidät synnistä ja asettaakseni heidät 

pelastuksen tielle. Huomenna tulevat suuret koettelemukset, ja minun tahtoni on jättää teidät Jeesuksen 

rohkeiksi sotilaiksi, jotka voivat taistella ja selviytyä voittajina. 

44 Läsnäolona, auktoriteettina ja olemuksena olen ollut keskuudessanne tänä aamuna. Minä annan 

teille jokapäiväisen leivän ja parantavan balsamin. Siunaan teitä, lapsianne, kärsiviä äitejä ja vanhuksia. 

Kaikille annan rauhani, rakkauteni ja valoni. 

45 Rakastakaa, te ihmiset, rakastakaa puhtaimmalla rakkaudella, joka voi johtaa teidät totuuteen. 

Sitten tiedätte, mitä haluan kertoa teille näillä sanoilla. Voima, joka liikutti Jeesuksen huulia, kun hän oli 

kanssanne, oli rakkauden voima ─ se ääni, jonka kautta sanon teille: "Minä olen tie, totuus ja elämä." 

46 Ei ole suurempaa voimaa kuin kehon voima. Tuli puhdistaa ja armovesi puhdistaa. 

47 Vaikka puhuisin teille kuinka paljon, on vielä opetuslapsia, jotka uskovat tänään eivätkä enää 

huomenna usko, sillä heillä on uskon tunteja ja epäilyksen tunteja. 

48 Näen teissä ihmisiä, jotka ovat väsyneitä inhimilliseen elämäänsä ja erittäin kiireisiä, ja tästä 

syntyy ihmisiä, jotka kutsuvat itseään spiritualisteiksi, mutta elävät hyvin taipuvaisina maallisiin asioihin. 

49 Mutta minä olen sanonut teille: Herätkää totuuteen älkääkä käyttäytykö kuin kirjanoppineet ja 

fariseukset, jotka puhdistavat vain astian ulkokuoren tai jotka yrittäessään tehdä hyviä tekoja ajattelevat, 

etteivät saa antaa kaikkea, koska silloin he olisivat köyhiä ja ilman leipää suuhunsa. 

50 Voi, kuinka kauan te, jotka ajattelette noin, joudutte vaeltamaan varjoina! Synnytte ja synnytte 

uudelleen niin kauan kuin ette opi antamaan rakkautta, jota opetan teille. 

51 En halua, että olette ikuisesti pikkulapsia. Onko oikein, että tämä kansa sanoo Minulle 

rukouksissaan: "Herra, minä rakastan Sinua", mutta ei sitten tee laupeudentekoa omalla tavallaan? Miksi 

saan sinut yhä kiinni huijaamisesta? Miksi ette harjoita todellista laupeutta, ja kun teette sitä, niin vain 

siksi, että teidät nähdään ja kuullaan tekevän sitä? 

52 Te petätte itseänne, ja joskus te kerskaatte uskostanne, vaikka uskonne on kylmennyt. Silloin näen, 

että teillä on myös kylmää rakkaudessa, uskollisuudessa ja vilpittömyydessä. 

53 Totisesti minä sanon teille: kukaan ei pääse ristin ovesta läpi, ellei hän opi olemaan uskollinen. 

54 Rakkaat opetuslapset, minä sanon teille: Jos joskus puhun teille kovia sanoja, ne eivät ole niin 

vaativia oikeudenmukaisuutta kuin te ansaitsette tekojenne mukaan. 
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55 Haluan vain puhdistaa teidät puutteista sanani avulla. Missä ovat "valkoiset vaatteet", jotka teidän 

olisi pitänyt valmistaa itsellenne ollaksenne kanssani tällä juhlaillallisella? 

56 Haluan tunkeutua sisimpääsi nähdäkseni pyhäkköni. Oi ihmissielut, te, jotka uskotte syntyneenne 

vasta äskettäin, ja kuitenkin olette syntyneet kauan sitten Hänestä, joka kantaa sisällään Isän rakkautta ja 

Äidin rakkautta! Sillä hänestä kumpuaa kaikenlainen täydellinen rakkaus. 

57 Aivan kuten näette ihmisen ruumiin kehittyvän, myös henki kehittyy sen sisällä. Keho kohtaa 

kuitenkin rajansa kehityksessään, kun taas henki tarvitsee monia asioita ja ikuisuuden saavuttaakseen 

täydellisyytensä. 

58 Tämä on reinkarnaationne syy. Synnyit puhtaana, yksinkertaisena ja puhtaana kuin siemen 

Jumalan isällisestä ja äidillisestä luovasta hengestä. Mutta älkää erehtykö, sillä ei ole sama asia olla 

puhdas ja yksinkertainen kuin olla suuri ja täydellinen. 

59 Voit verrata sitä juuri syntyneeseen lapseen ja kokeneeseen henkilöön, joka opettaa lapsia. 

60 Tämä on kohtalonne kaikissa elämänvaiheissa, kunhan henkenne on kehittynyt. Mutta kuinka 

hitaasti henkenne edistyykään! 

61 On kulunut lähes 2000 vuotta siitä, kun opetin teille muutamalla sanalla tien Jumalan valtakuntaan: 

"Rakastakaa toisianne", sanoin teille. Olette eläneet monta kertaa, joko maallisen ruumiin kanssa tai ilman, 

tässä "laaksossa" tai muissa laaksoissa. Mutta te ette ole osanneet ottaa opiksi. 

62 Teillä on vielä pitkä matka edessänne, ennen kuin tuosta ylevästä opetuksesta tulee todellisuutta 

sielussanne. 

63 Tämä maailma on kutsuttu henkistymään yhdessä asukkaidensa kanssa ja siten lopettamaan 

kärsimykset ja kohtalon iskut. 

64 Rakkauteni tuli sulattaa sydämenne lumen, ja vaikka vuosisatoja kuluu, jatkan opettamista, ja 

lopulta opitte ja rakastatte. 

65 Muistatko Maria Magdaleenan? Ettekö ymmärtäneet symbolia, jota hän edustaa? 

66 Ihmisen mieli ei ymmärrä symbolejani, se pysähtyy mysteerin eteen ja tyytyy symboliin. 

67 Symbolit ovat vanhentuneita kuvia, joiden on oltava poissa ihmiskunnan Jumalanpalvonnasta 

valon aikakaudella. 

68 Maria Magdaleena ─ syntinen, kuten maailma häntä kutsui ─ oli ansainnut hellyyteni ja 

anteeksiantoni. 

69 Hän saavutti pian pelastuksensa, mitä ei tapahdu muille, jotka pyytävät syntejään anteeksi vain 

puolivillaisesti. Hän löysi pian etsimänsä, mutta muut eivät. 

70 Magdaleenalle annettiin anteeksi ilman, että hän kerskui katumuksellaan. Hän oli tehnyt syntiä, 

niin kuin tekin teette syntiä; mutta hän oli rakastanut paljon. Hän, joka rakastaa, saattaa osoittaa 

poikkeavuuksia inhimillisessä käyttäytymisessään, mutta rakkaus on sydämestä pursuavaa hellyyttä. Jos 

haluatte saada anteeksi ─ kuten hän ─ kiinnittäkää katseenne minuun täynnä rakkautta ja luottamusta, niin 

saatte vapautuksen kaikista rikkomuksistanne. 

71 Tuo nainen ei enää tehnyt syntiä. Hän omisti sydämestään tulvivan rakkauden Mestarin 

opetukselle. 

72 Hänelle annettiin anteeksi, vaikka hän oli tehnyt virheitä. Mutta hänen sydämessään paloi 

puhdistava tuli, ja koska syntinen sai anteeksi, hän ei enää hetkeäkään eronnut Jeesuksesta. Opetuslapseni 

sen sijaan jättivät minut yksin verisimpinä tunteina. Mutta tuo pieni Maria ei eronnut minusta, ei kieltänyt 

minua, ei pelännyt eikä häpeillyt. 

73 Siksi hänelle annettiin lupa vuodattaa kyyneleitä ristini juurella ja haudallani. Hänen henkensä 

löysi pian pelastuksen, koska hän rakasti paljon. Hänen sydämessään oli myös apostolinen henki. Hänen 

kääntymyksensä loistaa kuin totuuden valo. Hän oli kumartunut jalkojeni juureen kertoakseen minulle: 

"Herra, jos sinä tahdot, minä olen vapaa synnistä". 

74 Sinä taas ─ kuinka usein haluat vakuuttaa minut syyttömyydestäsi peittelemällä rikkomuksiasi 

pitkillä rukouksilla. 

75 Ei, opetuslapset, oppikaa häneltä, rakastakaa Herraa todella jokaisessa veljessänne. Rakastakaa 

paljon, niin syntinne annetaan anteeksi. Teistä tulee suuria, jos saatte tämän totuuden kukoistamaan 

sydämissänne. 
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Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 213 
1 Henkeni valo on kanssanne, Kristus on henkenne yläpuolella, ja ihmisen huulten kautta Hän 

paljastaa elämän ja totuuden sanan tienä, joka johtaa luokseni. 

2 Avaa pyhäkkösi portit, niin että voin astua olemuksesi puhtaimpaan osaan. 

3 Kutsutte tätä päivää "ylösnousemussunnuntaiksi", koska se on päivä, jolloin muistatte tapahtumia, 

jotka Jeesus kävi läpi maanpäällisellä matkallaan. 

4 Poistakaa lopuksi salaperäisyyden verho, jotta voitte astua totuuden pyhäkköön. Tässä opetuksessa 

paljastan teille mielekkäitä opetuksia, jotta salaperäisyyden pimeät verhot, joilla teillä oli tapana peittää 

valoni, katoaisivat teiltä. Kuule: Vain se, joka kuolee, voi nousta ylös. Uskotko, että Jeesus "kuoli" 

tuolloin? Oletko pystynyt kuvittelemaan Mestarisi "kuolleeksi"? 

5 Kuolema" on vain symboli. Kuolema" on olemassa vain niille, jotka eivät ole vielä saavuttaneet 

totuuden oivaltamista. Heille kuolema on edelleen kauhukuva, jonka takana on mysteeri tai olemattomuus. 

Mutta teille sanon: avatkaa silmänne ja ymmärtäkää, että tekin ette kuole. Irrottaudutte ruumiista, mutta se 

ei tarkoita, että kuolette. Sinulla, kuten Mestarillasi, on ikuinen elämä. 

6 Kun jätin ruumiini, Henkeni astui henkien maailmaan puhuakseen heille totuuden sanaa. Mitä 

teihin tulee, puhuin heille jumalallisesta rakkaudesta. Sillä tämä on todellista tietoa elämästä. 

7 Totisesti sanon teille, että Jeesuksen Henki ei ollut hetkeäkään haudan luolassa, sillä hänellä oli 

monia rakkauden töitä tehtävänä elämän muissa maailmoissa. Äärettömällä Hengelläni oli monia 

ilmestyksiä, jotka hän antoi heille ─ kuten teillekin ─ tiedoksi. 

8 On myös maailmoja, joissa henkiset olennot eivät osaa rakastaa. He elävät pimeydessä ja kaipaavat 

valoa. Nykyään ihmiset tietävät, että siellä, missä epäystävällisyys ja itsekkyys vallitsevat, vallitsee 

pimeys, että sota ja intohimot ovat avain, joka sulkee portin Jumalan valtakuntaan johtavalle tielle. 

9 Rakkaus taas on avain, jolla avautuu valon valtakunta, joka on totuus. 

10 Täällä olen tehnyt itseni tunnetuksi ihmisruumiiden kautta, siellä olen ollut suoraan yhteydessä 

korkeampiin henkiolentoihin, jotta ne voisivat opettaa niitä, jotka eivät pysty vastaanottamaan innoitustani 

suoraan. 

11 Nämä korkeat, valovoimaiset olennot ovat äänenkantajia teille täällä. 

12 Nyt luulen teidän ymmärtävän syyn, miksi tulin tähän maailmaan ja miksi vierailin noissa 

maailmoissa. 

13 Olen sanonut hengille: "Te synnytte uudestaan. Mutta ennen kuin sovitatte maallisessa ruumiissa, 

teidän on puhdistettava sielunne kaikista haitallisista vaikutteista, jotta uudestisyntymässä olisitte kuin 

palava soihtu. 

14 Ne, joilla on Pyhän Henkeni valo sisällään, ovat kuin palavia soihtuja. Ne, jotka eivät halua tietää 

totuutta, ovat kuin sammuneita soihtuja, jotka eivät pala, koska he eivät ole sytyttäneet itseään viisauteni 

tulella. 

15 En halua, että teistä tulee sammuneita soihtuja, sillä silloin ette pysty täyttämään kohtaloanne eli 

henkenne tehtävää. 

16 Totisesti sanon teille, että niinä hetkinä, kun sanani loistaa ihmisen mielen läpi, täällä on tuhansia 

ja taas tuhansia ruumiittomia entiteettejä, jotka osallistuvat ilmentymääni ja kuulevat ääneni. Heidän 

lukumääränsä on aina suurempi kuin niiden, jotka ovat fyysisesti läsnä. Kuten sinäkin, he nousevat hitaasti 

pimeydestä päästäkseen valon valtakuntaan. 

17 Olet kuolematon, olen kertonut sinulle. Kun kehosi solut kuolevat, se ei tarkoita, että myös sielusi 

kuolee. 

18 Tämä muisto- ja muistopäivä on sielun kirkkauden, ylösnousemuksen ja lampunne valon symboli. 

19 Minulle on ollut mieluisaa tehdä itseni tunnetuksi keskuudessanne näinä muistopäivinä 

herättääkseni sydämissänne uskon, myötätunnon ja henkistymisen tunteita. Olen käyttänyt näitä tunteja 

sydämienne puhdistamiseen ja puhdistamiseen. 

20 Miksi olette saastuttaneet itsenne? Koska ette ole antaneet Hengen voiman ohjata itseänne, sillä 

olette sekoittaneet sen voiman inhimillisen tahtonne, turhamaisuutenne ja päähänpistojenne voimaan. 
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21 On välttämätöntä, että tunkeudutte sydämeenne, sisäiseen olemukseenne, jotta tiedätte, missä 

määrin kuuntelette omantuntonne ääntä ja missä rakkauden tilassa olette lähimmäistänne kohtaan. Silloin 

tiedätte, missä määrin olette palavia soihtuja tai sammutettuja soihtuja. 

22 Minä sanon teille: teidän rakkautenne mukaan tulee olemaan myös voima, hyvyys ja valo, joka 

teillä on. 

23 Sinullakin tulee olemaan vapautuksen ja kirkastumisen päiväsi. Mikä päivä se on? Se, kun olet 

voittoisa elämäsi taistelukentällä. 

24 Maa on taistelukenttä, ja siellä on paljon opittavaa. Jos näin ei olisi, teille riittäisi muutama vuosi 

elämää tällä planeetalla, eikä teitä lähetettäisi yhä uudelleen syntymään uudestaan. Hengelle ei ole 

synkempää ja synkempää hautaa kuin sen oma ruumis, kun se on puettu likaan ja materialismiin. 

25 Sanani nostaa teidät tästä haudasta ja antaa teille siivet, jotta voitte lentää rauhan ja hengellisen 

valon alueille. 

26 Sikäli kuin sielusi voittaa pimeyden ja voittaa esteet, valo ilmestyy sen sisälle. Siksi jotkut 

kulkevat polun pidemmässä ajassa kuin toiset. 

27 Suuri on se, joka seuraa hengellisen edistyksen polkua ja joka maanpäällisten elämien ja 

aikakausien läpi kulkiessaan saavuttaa valon, kokemuksen ja ylöspäin suuntautuvan kehityksen. 

28 Tämän kamppailun, ponnistelujen ja kyynelten jälkeen koette vapautumisenne ja taivaanne ─ sen, 

jossa nousette täysin säteilevinä Hengen valon kautta. 

29 Taivas ei ole tietty paikka, vaan taivas on sielun evoluution lopullinen päämäärä. Koska tämä 

taivas ei ole tietty paikka, teidän on ymmärrettävä, miksi ne, jotka epäilevät valon sielun olemassaoloa, 

sanovat: "Minä kuolen" ja pitävät kuolemaa loppuna. Mutta ne, jotka uskovat ikuiseen elämään, sanovat: 

"Minä elän ikuisesti." 

30 Ne, jotka materialisoivat uskonsa ja uskonnonharjoituksensa, ymmärtävät ja etsivät Jumalaa 

rajoitetussa muodossa. 

31 Spiritisti tietää, että Kaikkivaltias on kaikessa, että maailma, maailmankaikkeus ja äärettömyys 

ovat minun olemukseni ja läsnäoloni läpäisemiä. 

32 Se, joka tunnistaa ja ymmärtää minut tällä tavoin, on Jumalan elävä temppeli, eikä hän enää toteuta 

Hengen ilmestyksiä symbolien tai kuvien kautta. 

33 Älkää enää sanoko, että on vain yksi taivas ja yksi maa ja että nämä ovat tiettyjä paikkoja. 

Maailmoja on miljardeja. Älkää unohtako, mitä sanoin Jeesuksessa: "Isäni huoneessa on monta kartanoa." 

34 On hyvä, että noudatatte luontonne lakeja aineellisessa elämässä. Ymmärtäkää kuitenkin, että 

nämä lait eivät ole ikuisia. 

35 Olen jälleen tullut nöyrien luo, sillä he ymmärtävät nämä sanat parhaiten. Muistakaa, että sanoin: 

"Se, joka on nöyryytetty, tulee korotetuksi." 

Tänä päivänä, jota kutsutte ylösnousemuksen päiväksi, henkistäkää itsenne niin, että voitte sanoa: 

"Minä olen temppeli ja lampunjalka, minä olen uhri." 

Rakastakaa toisianne, ihmiset, sillä joka rakastaa, kantaa taivasta sisällään.  

Siunattu kansa, Israelin kahdentoista heimon sielut, jotka inkarnoituitte tähän aikaan muodostamaan 

ihmiskunnan kilven ─ valmistelen teitä hengellisesti ja fyysisesti tehdäkseni teistä halukkaan välineen ja 

asettaakseni teidät tälle polulle, jonka asetan eteenne, jotta voitte jättää esimerkkinne uusille sukupolville. 

36 Teidän joukossanne on Ruubenin, Daanin, Juudan ja Leevin jälkeläisiä, Isaskarin ja Sebulonin 

jälkeläisiä ja kaikkien sukukuntien kantaisän jälkeläisiä, ja koska te olette vahvoja sieluja, teidän on 

jatkossakin osoitettava tätä voimaa ja uskoa Jumalaanne. 

37 Nimeä "Israel" ei voi sammuttaa, ja vaikka tätä kansaa on kadehdittu, koeteltu ja vainottu, se ei 

häviä, koska se on teidän esi-isienne siemen, joka oli monien sukupolvien heimo ja elämä. Nykyään näette 

tämän rodun rappeutuneen ja rappeutuneen suuressa määrin, koska se on rakastanut "lihaansa" enemmän 

kuin sieluaan ja tullut ylpeäksi lahjoistaan. Siksi olen antanut teidän ruumiillistua toiseen maahan, toiseen 

rotuun, jotta ette lankeaisi näihin virheisiin. 

38 Spiritualisointi on inspiroinut teitä aikojen alusta lähtien. Se on teille annettu siemen, jota teidän on 

vaalittava huolellisesti, ja olen antanut teille tehtäväksi välittää se kaikille kansoille rotuun katsomatta. 

Tänään, aikojen huipentumana, tulen luoksenne vaatimaan teiltä tiliä tästä siemenestä. 
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39 Te ihmisolennot kannatte kaikki tätä siementä sisällänne, sillä ennen kuin otitte maanpäällisen 

ruumiin, olitte henkisiä olentoja, ja henkistyminen on teille tarkoitettu tie, jolla teidän on määrä 

täydellistää itsenne. 

40 Olette mitä lahjakkaimpia ihmisiä. Silti ette ole osanneet käyttää lahjojaan, ette ole halunneet 

tulkita Tahtoani. Olette rakastaneet tätä maailmaa, jonka olen valmistanut sielunne virkistykseksi, 

kehitykseksi ja siunaukseksi, ikään kuin se olisi ikuinen kotinne, ja olette juurtuneet siihen syvälle. 

Unohdatte hengellisen elämän ettekä valmistaudu pääsemään tähän teitä odottavaan "laaksoon". 

41 Katsokaa, tuo maailma on täynnä sieluja, joilla on vähän ansioita, koska heiltä puuttuu 

hengellisyys ja valmistautuminen. Mutta kuinka paljon tuskaa, kuinka paljon katumusta heitä kiehtoo. Ette 

saa asua tuossa maailmassa mahdollistamatta ensin niiden sielujen etenemistä, jotka joko 

tietämättömyydestä tai kapinasta johtuen eivät ole pystyneet nousemaan ylöspäin. 

42 Se, mitä ihmiskunta kutsuu edistykseksi, ei ole sitä sieluille. Sillä jos he olisivat ylhäisiä, he 

rakastaisivat Minua enemmän kuin kaikkia luotuja asioita, ja ihmisten keskuudessa vallitsisi rauha ja 

sopusointu. Mutta nämä tarjoavat Minulle vain heidän henkisen tarvitsevuutensa ja tietämättömyytensä. 

43 Kuinka vaikeaa ihmisten onkaan kääntyä hyvyyteen. Te ette noudata lakejani ettekä halua muuttaa 

elämäänne. Sanani loukkaa teitä, kun puhun teille uudistumisesta. Miksi haluatte Minun olevan hiljaa, 

vaikka olette pelastuneet? 

44 Ole vahva, Israel, taistele pahaa vastaan. Ryhtykää toimiin jopa itseänne vastaan, jos teissä on 

pahuuden jälkiä. Puhdista hengittämääsi ilmapiiriä, kukista kaikki vieraat vaikutteet, käytä kykyjäsi ja 

mahdollisuuksiasi, valvo ja rukoile. 

45 Vahvista ihmisten uskoa ja rakenna sen avulla niin korkea torni, että se yltää taivaaseen, ja sen 

perusta on horjumaton. 

46 Rukouksillanne ja hengellisillä teoilla voitte pysäyttää luonnon tuhoavien voimien lisääntymisen. 

Sillä vuoden 1950 jälkeen ne päästetään valloilleen nykyistä suuremmalla voimalla. Ihmiskunta puhdistaa 

itsensä, jotta se voi vastaanottaa ilosanoman, ja suuren tuskansa jälkeen se näkee rauhan sateenkaaren 

loistavan ja tuntee kutsuni, joka kutsuu sitä uuteen elämään. 

47 Tänään, kun olette palanneet Maahan, todistatte Läsnäolostani. Se on yksi niistä tehtävistä, joita 

sinulla on aina ollut. Mutta olette yllättyneitä, kun puhun teille tällä tavoin, koska uskotte, ettei teillä ole 

tietoa sielunne menneisyydestä. Mutta tämä jälki on niin syvä, ettet sinä tai aika voi pyyhkiä pois 

elämäntarinaasi. 

48 Minä opastan teitä, jotta voitte myöhemmin julistaa opetustani. Ne, jotka kuulevat teitä, yllättyvät 

sanoistanne ja pitävät teitä uusina profeettoina ja apostoleina. Silloin he rakastavat sinua. 

Huolehdi siitä, että työsi kantaa hedelmää. Älkää kylväkö hedelmättömään maahan, älkää altistako 

työtäni pilkalle. Ole viisas ja ole mieliksi niille, jotka pyytävät sinua, ja anna anteeksi niille, jotka eivät 

osaa ottaa sinua vastaan. 

49 Sanani on kaikunut mielissänne, ja Henkeni Mestarina iloitsee opastaessaan uusia opetuslapsiani. 

50 Jos ajattelette tarkkaan, huomaatte, että olen aina ollut kanssanne ja että ensimmäisestä 

ilmestyksestä lähtien viestini on ohjannut ihmisiä henkistymisen tiellä. On vain luonnollista, että useiden 

tuhansien vuosien jälkeen, jolloin ihmissielut ovat eläneet tällä maapallolla, tuon teille opetuksen, jolla on 

suurempi ilmestyssisältö kuin sillä, joka teillä nyt on. 

51 Oppini, joka on aina lain selitys, on tullut teille polkuna Valoon, turvallisena läpimurtona sielulle. 

Kuitenkin ihmiset, jotka käyttävät tahdonvapauttaan, joka heille on suotu, ja jotka haluavat polkua 

elämäänsä, ovat aina valinneet aineellistamisen helpon tien, toiset eivät lainkaan välitä omantunnon 

kutsuista, jotka aina ohjaavat kohti henkistä tietä, ja toiset luovat kulttuureja ja riittejä saadakseen itsensä 

uskomaan, että he kulkevat vakaasti henkisellä polulla, vaikka todellisuudessa he ovat yhtä itsekkäitä kuin 

ne, jotka ovat karkottaneet Nimeni ja Sanani elämästään. 

52 Jos voisitte nähdä täältä "henkisen laakson", jossa materialisoituneet olennot asuvat ─ ne, jotka 

eivät ole tehneet mitään henkisen matkan eteen tämän elämän jälkeen ─ kauhistuisitte. Mutta ette 

hetkeäkään sanoisi: "Kuinka kauhea onkaan Jumalan oikeus!" Ei, sen sijaan huudatte: "Kuinka 

kovasydäminen, kuinka epäoikeudenmukainen ja julma olemmekaan itseämme kohtaan!". Kuinka 

välinpitämättömiä sieluistamme olemmekaan olleet ja kuinka kylmiä Jeesuksen opetuslapsina 

olemmekaan olleet!" 
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53 Siksi Isä on sallinut noiden olentojen toisinaan ilmestyä elämäänne ja tuoda teille tuskallisia, 

ahdistavia uutisia heidän pimeästä ja rauhattomasta elämästään. He asuvat maailmassa, jossa ei ole 

hengellisten kotien säteilevää valoa eikä heidän asuttamansa maan kauneutta. 

54 Tuota hämmennyksen, katumuksen, tuskan, synkkyyden ja epätoivon laajaa laaksoa valaisee vain 

omantunnon valo, joka herättää yksi toisensa jälkeen nuo olennot. Kun tämä valo lopulta läpäisee koko 

sielun, se tunnistaa polkunsa, se hylkää aineellistumisen vaatteen, joka sillä vielä oli yllään, se tuntee 

jälleen olevansa elossa, että se on noussut uudelleen, että ääni kutsuu sitä äärettömyydestä ja että tämä ääni 

on Isän ääni, joka on aikojen alusta lähtien viitoittanut sille tien valoon ja autuuteen. 

55 Älköön kukaan teistä asuko hämmennyksen pimeydessä, älköönkä juoko katumuksen kyynelten 

maljaa. 

56 Jotta säästyisitte tuolta äärettömältä katkeruudelta, armahtakaa sieluanne, tehkää todellisia 

rakkauden tekoja, älkää näennäisiä tekoja, joilla yritätte huijata itseänne. 

57 Opetukseni välittää henkisyyttä, ja henkisyys tarkoittaa totuudellisuutta, vilpittömyyttä, valoa, 

vilpittömyyttä ja rakkautta. 

58 Tämä on minun polkuni, se ainutlaatuinen polku, joka on merkitty teille alusta alkaen ja joka on 

kirjoitettu jokaiseen omatuntoon. 

59 Ääneni, joka kaikuu jälleen kerran olemuksenne kätketyimmässä osassa, kutsuu teitä kadonneelle 

polulle, unohdetulle polulle, jotta voitte hankkia ansioita, jotka ovat sielullenne valoa, tyydytystä ja 

kohotusta, kun sen on kuljettava aineellisen ja hengellisen välillä olevan sumuverhon läpi. 

60 Puhun teille tästä verhosta, koska henkisen kehityksenne alhainen taso ei vielä anna teille 

mahdollisuutta yhdistää kaikkia olemassa olevia elämän maailmoja yhdeksi. Aivan kuten veljeyden puute 

on jakanut teidät maan päällä kansoihin ja kansakuntiin, niin myös universumissa kypsymättömät olennot 

ovat nähneet itsensä maailmojen, kotiplaneettojen ja maailmojen tilojen mukaan erotettuina. 

61 Tulee aika, jolloin rakkauden avulla poistetaan tämän maailman rajat ja jolloin maailmat tulevat 

lähemmäksi toisiaan henkistymisen kautta. 

62 Siihen asti jatkuu taistelu omantunnon ja vapaan tahdon välillä, jota ihminen käyttää ja käyttää 

tehdäkseen elämästään sen, minkä haluaa. 

63 Näiden kahden voiman välinen kamppailu saavuttaa huippunsa, ja voitto on Hengen puolella, joka 

rakkauden ehdottomana uhrauksena Isälleen sanoo hänelle: "Herra, minä luovun tahdonvapaudestani, 

toteuta yksin minussa sinun tahtosi". 

64 Siunaan sitä, joka näin tulee eteeni, ja ympäröin hänet valollani. Mutta annan hänen tietää, etten 

enää koskaan vie häneltä sitä siunattua vapautta, joka hänelle on suotu. Sillä se, joka tekee Isänsä tahdon, 

joka on uskollinen ja kuuliainen, on Herransa luottamuksen arvoinen. 

65 Ymmärrättekö, mitä olen kertonut teille hengellisestä elämästä? Katsokaa, kuinka yksinkertaista ja 

selkeää hengellinen on, toisin kuin teidän opetuksissanne ja ohjeissanne, jotka monimutkaistavat kaiken. 

66 Miettikää sitä, opetuslapset. 

67 Salainen aarrekammioni aukeaa ja annan jotain siitä paljastua ihmisille äänen kantajan kautta. 

68 Vuonna 1866 tähti loisti kuin se, joka ilmoitti Messiaan syntymästä. Harva näki sen, koska 

maailma nukkui. 

69 Tämä tähti oli Elia, ja kun hänen ilmestymisensä tapahtui Roque Rojasin mielen kautta, uusi 

hengellinen aikakausi avautui. Hän valaisi valollaan tietä opastaakseen ihmisiä ja ilmoittaakseen heille 

suurten ilmestysten ajan. Koska Elia on kuitenkin profeettani ja edelläkävijäni, profetoin hänen henkensä 

kautta ilmestymisajankohtani samalla tavalla. 

70 Ensimmäiset kuulijat, ensimmäiset todistajat tuossa kokoontumisessa olivat yllättyneitä 

kuullessaan, että Roque Rojasin sanat eivät tulleet häneltä itseltään, vaan tuonpuoleisesta, että ne olivat 

sanoja täynnä lohtua, lupauksia ja toivoa. 

71 Opetuslasten pieni joukko kasvoi ja muuttui suureksi joukoksi, joka myöhemmin, kun he saivat 

Mestarin läsnäolon uusien äänenkantajien kautta, tunnistivat Sanassa jumalallisen makuista ja hengellistä 

olemusta omaavaa hedelmää, joka oli ainoa, joka saattoi sammuttaa heidän janonsa ja tyydyttää heidän 

nälkänsä. 
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72 Tässä yhteisössä syntyi uusi apostolikunta, joka koostui yksinkertaisista ja nöyristä sydämistä, 

mutta joka oli täynnä rakkautta ja uskoa seurata minua. Heidän joukostaan ei tietenkään puuttunut uusi 

Tuomas, jonka oli nähtävä uskoakseen minun läsnäolooni, uusi Pietari, joka uskoi minuun, mutta kielsi 

minut ihmisten pelosta, ja uusi Juudas Iskariot, joka petti minut vääristelemällä sanani ja totuuteni rahan ja 

imartelun vuoksi. 

73 Tämän kansan muodostavat joukot moninkertaistuivat ja levittäytyivät kaupunkeihin, maaseudulle 

ja kyliin, ja tästä kansasta nousi totuuden ja vanhurskauden apostoleja, uhrautuvia työntekijöitä, jotka 

olivat täynnä kiihkoa Herransa opettamisessa, ja profeettoja, joilla oli puhdas sydän ja jotka puhuivat 

totuutta. 

74 Asetan heidät mittaamattoman suuren, näkymättömän hengellisen pöydän ääreen, niin että he 

syövät taivaallista leipääni ja juovat ikuisuuden viiniä, niin että heiltä ei koskaan puutu voimaa 

tehtävässään. Vaikka jotkut pysyvät hengellisesti välinpitämättöminä kuunnellessaan, on myös niitä, jotka 

kyselevät Minulta lakkaamatta, koska he ovat uteliaita. He kysyvät Minulta, miksi paljastan itseni 

ihmiskunnalle tässä muodossa, miksi Elia tuli aiemmin, kuka Elia on ja kuka Roque Rojas on, ja kuka 

rikkoi seitsemän sinettiä. 

75 Vastaan ja opastan kaikkia täydellisen Mestarin rakkaudella. Jos jotkut ovat hämmentyneitä, koska 

en tule loistavien alttarien tai mahtipontisten seremonioiden keskelle, heidän hengellisyytensä kertoo 

muille, että Jeesus ei koskaan etsinyt mahtipontisuutta eikä turhamaisuutta, vaan sydämiä. 

76 Olen aina tullut haluten sieluanne, en ruumistanne. Ruumiin aine kuuluu maalle, jonka kohtu sitä 

haluaa, kun taas sielu kuulee omantuntonsa kautta aina jumalallisen äänen kutsuvan sitä. 

77 Nykyisen, viimeisen tulemiseni aikana saarnani aika on pitkäaikainen. Se kattaa vuodet 1866-

1950. 

78 Opetukseni ensimmäiset hedelmät ovat hengellinen ja fyysinen uudistumisenne poistamalla 

epäjumalanpalvelus, fanaattisuus, taikausko, väärät tulkinnat ja myös itsekkyys, pahansuopa tahto, pahe ja 

kaikki tahra. Kun tämä tapahtuu, voitte puhua laistani hämmentämättä ketään. Te ette silloin tyrkytä 

virheitänne opetukselleni, ettekä yritä piilottaa niitä varaamalla ne vain itsellenne. 

79 Kohottakaa sieluanne uskonnon täydellisemmän harjoittamisen kautta ja kohottakaa sydäntänne 

hyveellisen elämän kautta, niin olette kuin uuden maailman alku, uuden ihmiskunnan alku, joka osaa 

nousta henkistymisen perustalle, jonka tuon teille Kolmannen Aikakauden Ilmestyskirjassani. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 214 
1 Annan teille Sanani ihmishuulten kautta, koska te ette edes havaitse viestejä, joita jatkuvasti 

lähetän ihmisille. Tämä on syy siihen, miksi Minun täytyi ilmaista itseni ihmisen älyn kautta. Kyse ei ole 

siitä, että tarvitsisin inhimillisiä välineitä paljastaakseni itseni. Te olette tarvinneet sitä. 

2 Rakastava lakini on tullut vain poistamaan ohdakkeen ohdake toisensa jälkeen polulta, jotta voitte 

tulla luokseni. 

3 Mikään ei ole Isälle mahdotonta tai vaikeaa. Siksi tein ihmisestä itsestään ilmentymäni välineen, ja 

näin osoitin rakkauteni teitä kohtaan antamalla anteeksi puutteellisuutenne ja olemalla loukkaantumatta 

virheistänne. Annoin teille todisteita voimastani myös silloin, kun annoin teille viisaan, rakastavan, 

jumalallisen Sanani köyhän älyn ja epäpuhtaiden ja kömpelöiden huulten kautta. 

4 Olette kaikki nähneet tämän ihmeen, kun tunsitte äänen kantajan ruumiillisen aineen katoavan ja 

havaitsitte Mestarin läsnäolon. Iloitsitte jumalallisesta sanasta, tunsitte siirtyvänne valon maailmaan ja 

nautitte hurmion hengellisestä rauhasta. 

5 Kuinka paljon aikaa kului, kun Mestari puhui sinulle? Kauanko olit siinä kohotetussa tilassa? Et 

voi sanoa, sillä sinä hetkenä olit ajan ulkopuolella. 

6 Sen jälkeen, kun opetussana oli ohi, teillä oli ääretön kaipaus palata kotiinne toistamaan sanojani. 

Teillä oli jalo halu tavata tiellä joku, joka oli loukannut teitä, antaaksenne hänelle anteeksi, tai joku 

hädässä oleva tuodaksenne hänelle ilosanoman läsnäolostani. 

7 Kun vihdoin tapaatte jonkun, jolle haluatte kertoa kuulemastanne, huomaatte, että huulenne ovat 

liian kömpelöt tuon jumalallisen ohjeen esittämiseen, ja sitten ymmärrätte, että tämä sana on todella 

syvällinen ja että tapa, jolla nämä äänenkantajat aktivoituvat, ansaitsee myös huomionne. 

8 Mestari sanoo niille, jotka kärsivät siitä, että he luulevat olevansa liian kömpelöitä ilmaisemaan 

jumalallista sanaa: "Älkää murehtiko, sillä lahjanne avautuvat vähitellen, kunnes tulee päivä, jolloin ette 

edes tarvitse äänenkantajien kautta tapahtuvaa ilmentymistä. Sillä viestin, jonka lähetän teille, saatte 

suoraan hengeltä hengelle käytävän täydellisen vuoropuhelun kautta. 

9 Kun olet valmis ottamaan tämän askeleen ─ kiinnitä tarkkaan huomiota siihen, mitä sanon sinulle 

nyt: elämä on silloin sielullesi, aisteillesi ja mielellesi kuin viisauden virta, kuin rakkauslaulu, kuin 

tikapuut, jotka johtavat sinut ylös Luojan luo. 

10 Ihmiset, saavuttakaa pian tämä korkeus, jotta voitte elää korkealla, hengellisellä tavalla ja 

todellisessa harmoniassa kaiken luodun kanssa. 

11 Tällä hetkellä olette vain pieniä lapsia, jotka ovat voimaltaan ja viisaudeltaan äärettömän 

opetuksen opetuslapsia. Mutta Hän, joka opettaa sitä teille, on kaikkien Mestareiden Mestari. Anna Hänen 

johdattaa sinua vapaaehtoisesti, ja näet, kuinka Hänen rakkautensa poistaa kaikki piikkiset pensasaidat ja 

kompastuskivet polulta. 

12 Tällä kolmannella aikakaudella Sanani haluaa täyttää sen mittaamattoman tyhjiön, joka on 

ihmisten sieluissa ─ tyhjiön, jota ihmiset eivät ole koskaan pystyneet täyttämään inhimillisen rakkauden, 

maailman rikkauksien, ulkoistettujen riittien ja kulttien avulla. 

13 Kaipaamanne viesti on nyt tullut teille, siunaten niitä, jotka ovat sitä odottaneet, ja herättäen ne, 

jotka nukkuvat. Viestini on tarkoitettu kaikille, ja kaikki tulevat tuntemaan sen sillä hetkellä, kun se 

vähitellen saavuttaa jokaisen sydämen, jokaisen kansan ja jokaisen kansakunnan. 

14 Sanani on totuuden ja oikeudenmukaisuuden valo, joka loistaa tämän ihmiskunnan pimeydessä. Se 

puhuttelee sieluanne ja innostaa sitä pohtimaan, jotta se voisi tietää tuloni syyn ja jokaisen mysteerin 

selityksen. 

15 Jotta ihminen voisi laulaa rauhan virren, hänen on rakastettava ja annettava anteeksi. Älkää enää 

ruokkiko itsekkyyttä, kaunaa, vihaa tai harhaa. Sillä silloin te pysäytätte Henkeni, joka haluaa tulla 

luoksenne perustamaan rauhan valtakuntansa ihmisten keskuuteen. 

16 Kyllä, ihmiset ─ vaikka olette vain pieni osa ihmiskuntaa, tiedätte, millainen moraalinen ja 

aineellinen häiriö on olemassa. Näette heidän kurjuutensa ja tarvitsevuutensa, heidän ahdinkonsa ja 

epätoivonsa. Tätä kurjuutta ja tuskaa ei kärsi ainoastaan ruumis, vaan myös sielu, joka on tullut heikoksi 

ansioiden puutteessa. 
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17 Olkaa lähimmäistenne johtajia, olkaa minun tiennäyttäjiäni. Tunne rakkauteni ja rakasta ehdoitta ja 

epäitsekkäästi. Valaistukaa ja viekää tätä valoa läpi maailman. Innostakaa itseänne totuudella ja 

syventykää niihin suuriin ilmestyksiin, joita olen antanut teille kautta aikojen, ja tuokaa tämä tieto niille, 

jotka tietävät vähemmän kuin te. 

18 Tunkeutukaa tähän valoon ja löytäkää kyky, jolla olen varustanut sielunne. Jos sitten käytätte 

näiden lahjojen arvoa, osaatte rakastaa elämää, ja jo tässä maallisessa laaksossa, jossa asutte, rakastatte ja 

tunnistatte iankaikkisen elämän. 

19 Rakastakaa ja antakaa paljon anteeksi, jos haluatte kutsua itseänne apostoleikseni. Ajattele Minua, 

niin ahdistuksesi katoavat. Älä tunne kipua, kun sinua loukataan. Siunaa ja jätä asiasi Minun huolekseni. 

Silloin tunnet itsesi onnellisemmaksi kuin ne, jotka luulevat olevansa rikkaita rikkautensa vuoksi. Sillä 

silloin olette antaneet anteeksi. Et tiedä, eikö tämä anteeksianto ole pelastuksesi hinta. Tällä teolla voitte 

valaista sen sielun, joka aiheutti teille kärsimystä, ja näin olette pelastaneet hänetkin. 

20 Rakastakaa kaikkea, jopa ilmaa, jota hengitätte, sillä siinä on minun rakkauteni, kuten kaikessa 

luomakunnassa. Rakastakaa aikaa ja hetkeä, jossa elätte, sillä Henkeni ilmenee kaikessa. Ettekö tunne, 

kuinka luonto, joka ympäröi teitä, pyytää rauhaa ja rakkautta? Minä palautan kaikki luonnonvoimat, minä 

palautan kaikki luodut. Ihminen joutuu kuitenkin kärsimään kaikki seuraukset virheistään, jotka olivat 

tuhon syynä. 

21 Tämä leipä, jonka annan teille tällä hetkellä, on ravintoa, jota ihmiskunta tarvitsee ─ ainoa, joka 

voi vahvistaa sitä. Ottakaa se vastaan rakkaudella ja vahvistukaa sen kautta, jotta voitte täyttää tehtävänne. 

22 Elä elämääsi täydellisesti, elä luottavaisesti ja kärsivällisesti, jotta voit todistaa uskosi. Älkää 

pelätkö mitään, minä olen kanssanne. Jos olet vahva, voit nähdä kaupunkisi romahtavan kivi kiveltä, etkä 

joudu epätoivoon. Sillä teissä on jumalallinen voima, se osa Henkeni voimaa, jonka avulla voitte saada 

aikaan suuria asioita lähimmäistenne sydämissä. Voit antaa iloa kärsivälle, voit kuivata kyyneleet, voit 

palauttaa masentuneen hengen. Työ, jonka teette uskossa ja rakkaudessa, on suurta ja tuhoutumatonta. 

23 Anna rakkauteni johtaa sinut ikuiseen elämään. Avatkaa silmänne ja nauttikaa niistä ihanuuksista 

ja kauneuksista, jotka olen luonut kaikkien lasteni onnea varten. Siunaukseni tavoittavat kaikki, uskovat ja 

uskottomat. Raivaan tien orjantappuroista, jotta ette enää satuttaisi jalkojanne ja kävelisitte aina 

turvallisesti kuuliaisina taivaalliselle Isällenne. 

24 Sanassani tuon sinulle parannuksen kärsimyksiisi, Sanassasi laitan balsamia sairaille. Mutta 

ymmärtäkää, ihmiset, että tämä balsami ei ole vain keholle vaan myös sielulle. Ei vain sille, joka elää 

maailmassa, vaan myös sille, joka on hengellisessä. 

25 Toisinaan, kun puhun teille näiden äänenkantajien kautta, näen, että jotkut ovat hämmentyneiden 

sieluolentojen ympäröimiä, toiset ovat niiden riivaamia, ja taas toiset ovat niiden vainoamia. Ne hallitsevat 

tahtoasi, sekoittavat mielesi tai sairastuttavat kehosi. Sitten puhun heille hengen kielellä ja poistan heidät 

tieltänne. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä Mestarin toimesta. Haluan teidän tietävän, mikä on syy 

siihen, että nämä olennot, henkiveljet ja -sisaret, tunkeutuvat maalliseen elämäänne, ja mitä teidän on 

tehtävä vapautuaksenne niiden pahoista vaikutteista ja samalla valaisemaan niitä sieluja, jotka ansaitsevat 

myötätuntonne. 

26 Ne sielut, jotka eivät enää kuulu ihmiselämään, tulevat ihmisten luo ja asuvat edelleen heidän 

kanssaan. Annoin teille monia oppitunteja tästä toisella aikakaudella, kun käytin tapauksia, joissa jotkut 

riivatut tuotiin luokseni. Mutta nuo ihmiset ja heidän pappinsa eivät kyenneet ymmärtämään noiden 

ilmoitusten merkitystä, ja he tuomitsivat Minut huonon mielipiteensä mukaan. 

27 Nyt laajennan opetustani, jotta teillä olisi tämä tieto ja jotta saisitte aseet, joilla voitte taistella 

hämmennystä vastaan ja voittaa sen. 

28 Opetuslapset: Syy, joka aiheuttaa sen, että teidän keskuudessanne on sekavia henkiä, joilla ei ole 

rauhaa eikä valoa, ovat pahat ajatukset, pahat sanat, alhaiset intohimot, pahat tavat ja paheet. Kaikki tämä 

on kuin voima, joka vetää puoleensa kaikkia niitä, jotka eivät ole puhdistaneet itseään ja joiden on 

etsittävä epäpuhtaita "asuntoja" asuakseen. Ne ovat olentoja, jotka ovat jo ilman maallisia ruumiita ja jotka 

hämmennyksissään etsivät vieraita ruumiita ilmaistakseen itseään niiden kautta. Heidän sekaannuksensa ja 

vaikutusvaltansa vuoksi he saavat aikaan vain sen, että he häiritsevät rauhaa, sumentavat mieltä tai tekevät 

sairaiksi ne, joita he lähestyvät. 
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29 Nuo henget ovat sairauden ruumiillistuma, ne ovat varjoalueiden asukkaita, jotka eivät tiedä, mitä 

elämä on eikä mitä kuolema on. 

30 Minä, joka olen Hengen Valo, etsin kadonnutta ihmistä toisensa jälkeen, yhtä ja toista hengelliselle 

elämälle kuollutta ihmistä, pelastaakseni heidät piinastaan ja saadakseni heidät tuntemaan rauhaa ─ sitä 

rauhaa, joka tulee ymmärryksestä. Mutta sanon teille vielä kerran, että Mestarin lisäksi myös opetuslasten 

on tuotava valoa niille olennoille, jotka ovat näkymättömiä maallisille silmillenne, mutta jotka ovat 

havaittavissa sen, joka osaa valmistautua. 

31 Oikea tapa taistella tuon maailman huonoja vaikutteita vastaan, joita on enemmän ja 

voimakkaampia kuin teidän maailmanne, on rukoilla, pysyä uskollisena opetukseni ohjeille ja pysyä 

sinnikkäästi hyvässä. Se, joka taistelee näillä aseilla, ei ainoastaan vapauta itseään, vaan hän myös pelastaa 

ja vapauttaa hengelliset veljensä ja sisarensa. 

32 Kuinka voisitte olla spiritistejä, jos ette tuntisi tätä opetusta? Miten Jeesuksen harjoittama 

parantaminen olisi voinut olla täydellistä, jos hän ei olisi paljastanut riivattujen parantamista? 

33 Tutkikaa sanojani perusteellisesti älkääkä yrittäkö tehdä opetuksistani tiedettä älkääkä käyttäkö 

sitä, mitä olen opettanut teille vapauttaaksenne teidät, rakastamatta niitä, jotka ovat saattaneet aiheuttaa 

teille hämmennystä, sillä silloin te putoatte pimeyteen yhdessä heidän kanssaan. 

34 Milloin te teette hyvillä teoillanne tästä maailmasta maailman, josta jokainen, joka elää sen läpi 

häiriintyneenä, siirtyy myöhemmin eteenpäin täynnä valoa? Milloin te lopultakin lakkaatte olemasta 

sopiva asuinpaikka tuon huonojen vaikutteiden maailman läsnäololle? 

35 Jos ette ota tätä todellisuutta huomioon, ette koskaan pysty vapautumaan näistä ansoista ettekä 

pysty tekemään mitään suurten sieluparkojen hyväksi. Teistä tulee ─ sekä joitakin että muita ─ sairaita 

ihmisiä, jotka jatkuvasti levittävät tautejaan toisiinsa. 

36 Ajatelkaa siis opetusteni tarkoitusta, uudelleen tulemiseni merkitystä, kaikkea sitä, mitä Sanani 

pitää sisällään valollaan, niin että ette enää pidä itseänne tämän maailman ainoina asukkaina. Nähkää 

kaikki, mikä teitä ympäröi, ja tulkaa todella valon lapsiksi. 

37 Kuunnelkaa Minua, tutkikaa Sanaani, ja vakuutan teille, että teistä tulee nopeasti kaikkien 

aikakausien ja kaikkien aikakausien Mestarin opetuslapsia. 

38 Israelin kansa: Teidät on teroitettu monissa taisteluissa kautta aikojen, olette kokeneet orjuuden, 

vainon ja pitkän vaeltamisen vastoinkäymiset. Levätkää ja olkaa nyt vapaita tässä maassa, jonka annan 

teille väliaikaiseksi kodiksi. Tänä aikana te ette lähde etsimään maata, jossa virtaa maitoa ja hunajaa, 

ettekä lähde Samariaan, vaan etsitte henkistä valtakuntaani. Tulette tähän suunnattomaan "laaksoon", joka 

kutsuu teitä nauttimaan rauhasta, antamaan viisauteni valon syleillä itseänne ja saamaan takaisin menetetyt 

voimanne. 

39 Avautukaa sielustanne, sillä elätte uudessa ajassa, ja Isän esikoispoikana olette aloittaneet 

ihmiskunnan keskuudessa tämän teille kuuluvan henkistymisvaiheen. 

40 Ennen kuin aloitatte tehtävänne, kuunnelkaa Minua ja oppikaa Minulta. Minun Sanani on 

oppikirja, ja kun olette ymmärtäneet sen opetukset, menkää lähimmäistenne luo, saarnatkaa ja lisätkää 

sanoihinne tekonne. Rukoilkaa ja keskustelkaa kanssani ja suojelusenkelienne kanssa, jotta inspiraationne 

olisi hedelmällistä. Kutsun teitä aloittamaan sisäisen mietiskelyn elämän, jotta voitte keskittää kaikki 

energianne tehtävänne täyttämiseen. Sitten lyhyessä ajassa koette olemuksenne muutoksen. Näet kohtalosi 

selvästi ja olet kuin valomajakka, joka valaisee kanssaihmistesi tietä. 

41 Ette pelkää tulevaisuutta, koska tiedätte, että Minä olen oppaanne ja että olen huolehtinut kaikesta 

oikeudenmukaisesti. Tulee hetki, jolloin tunnette, että Minä innoitan teitä, ja henkenne ohjaamana etsitte 

sairaita ja annatte heille lohtua. Sinä käännyt niiden puoleen, jotka janoavat ja janoavat todellista tietoa, ja 

heille sinä annat sanan, joka on valkeus. Menet myös perinnöttömien ja nöyryytettyjen luo, ja heillekin 

annat kätesi. Silloin näette pian, miten teistä tulee neuvonantajia, oppaita ja ihmisten puolestapuhujia. 

42 Mitä suurempaan tuhoon lähimmäisesi ovat joutuneet, sitä suurempi kärsivällisyytesi ja 

myötätuntosi heitä kohtaan pitäisi olla. 

43 Tiedätte, että olette kaikki alun perin olleet puhtaita ja että lopulta olette jälleen puhtaita. Älkää 

unohtako alkuperäänne, ja kiirehtikää matkallanne, jotta voitte pian palata luokseni. 

44 Ihmiskunta on moninkertaistunut, ja maa on täynnä tätä siementä. Ihminen on täyttänyt käskyni, 

jonka annoin hänelle aikojen alussa. Silti on monia lakeja, joita hän ei ole osannut noudattaa. Rakkaus ei 



U 214 

41 

ole se, joka saa hänet ryhtymään suuriin tekoihin. Se ei ole järki, jonka avulla hän on raatanut. Hänen 

sielunsa on vajonnut hyvin alas, ja pudotessaan se on menettänyt tasapainonsa. Mutta minä pysäytän sen ja 

saan sen palaamaan ansaitsemalleen tasolle Sieluun asettamani hyveet ovat niin suuria, että ─ jos se olisi 

halunnut käyttää niitä ─ se olisi hyvin korkealla tasolla, eikä kipu olisi tarttunut siihen ja saanut sitä 

kärsimään. 

45 Voit yhä saada takaisin sen, mitä olet menettänyt. Siksi olen tullut luoksenne ja annan teille kaikki 

keinot, joilla voitte saavuttaa korkeutenne. 

46 Tulkaa luokseni, ihmiskunta, pyytäkää Minulta, ja Minä annan teille. Armolahjani eivät ole 

lakanneet, lähde pursuaa armoa kaikille, jotka sitä pyytävät. Annan teille anteeksi ja teen teistä puhtaita, 

jotta voitte aloittaa tehtävänne täyttämisen. 

47 Tervetuloa inspiraation lähteelle, jossa voit sammuttaa janosi ja väsymys katoaa. Minussa on se 

kristallinkirkas vesi, joka sammuttaa sielujen rakkauden janon. 

48 Tänä aikana elämänmatkastasi on tullut vaarallinen ja päivätyösi raskasta. Siksi olen tullut 

valaisemaan pyhiinvaellustanne Sanani valolla, joka on toivo. Opetuksessani rohkaisen teitä jatkuvasti 

jatkamaan eteenpäin ja muistutan teitä siitä, ettette saa unohtaa olemassaolonne katoavaisuutta, jonka 

jälkeen teitä odottaa tuonpuoleinen elämä, joka kietoo teidät rauhaansa. 

49 Olette todella erämaavaeltajia, jotka ruokailevat Sanani olemusta, ja sielunne uskon rohkaisemana 

ponnistatte kohti päämäärää, joka teidän on saavutettava. 

50 Usko on voima, joka kohottaa, muuttaa ja valaisee. Sen kautta ihminen voi nousta Luojansa luo. 

Sillä sen valo valaisee lain tien, jota pitkin pääsee Isän luo. 

51 Tällä tavoin, tällä uskolla, kuljette tietänne ja hyväksytte sielunne ja ruumiinne täydellä 

suostumuksella tämän ajan mukanaan tuomat sudenkuopat ja kohtalon iskut. Mutta tulee päivä, jolloin te 

puhutte Minusta ja todistatte siitä, miten olen ollut kanssanne, miten olette kuulleet ja nähneet Minut ja 

miten olette vastaanottaneet inspiroivan lähetykseni. Ilmoitan teille, että löydätte miehiä, jotka ovat 

valmiita ymmärtämään hengellistämisen opetuksen. Tänään ette voi julistaa, että Mestari on 

keskuudessanne, sillä he eivät uskoisi teitä ja pitäisivät teitä hulluina. 

52 Katsokaa historiaa, jossa Jumalan innoittamat ihmiset on aina tuomittu väärin, koska materialismin 

peittämät ihmiset eivät pysty näkemään totuutta. 

53 Sama tapahtuu teille, kun puhutte Työstäni, kun tapaatte niitä, jotka ovat langenneet 

fanaattisuuteen, tietämättömyyteen ja materialismiin. Heidän kanssaan selitätte opetustani, ja jokainen 

ymmärtää sen hengellisen kehityksensä mukaisesti. Mutta lopulta tämä totuus loistaa, koska minä olen 

totuus. 

54 Kun ihmiset ovat saavuttaneet rauhan, on tullut aika, jolloin Mestari paljastaa teille suuria 

opetuksia sielua varten ─ paljastuksia, joita tulevat sukupolvet, joilla on suurempi kehitys, ymmärtävät. 

55 Olette kanssani ja opitte kylvämään tietäen, että hedelmistä pääsevät nauttimaan ne, jotka tulevat 

teidän jälkeenne, vaikka he eivät kohtaa samoja esteitä kuin te olette kohdanneet. Mutta he arvostelevat 

silti tekosi. Jättäkää siis rakkauden ja laupeuden jäljet matkan varrelle, niin että hengellisessä elämässä 

saatte tyydytyksen siitä, että olette täyttäneet lain, jonka opetin teille. Tutkikaa Sanaani ja antakaa Minun 

tuomita teidät. Sillä välin muuttakaa elämäänne ja tekojanne. 

56 Jos haluatte, että lähimmäisenne huomaavat, että olette minun opetuslapsiani, antakaa heidän tietää 

se sydämenne lempeyden kautta. Nöyryys heijastukoon teoissanne, sillä joka on lempeä sydämeltään, on 

lempeä myös sielultaan. Ylpeä ja turhamainen ihminen näyttää vahvalta, mutta todellisuudessa hän on 

sielultaan köyhä. 

57 Spiritualismi tuhoaa ihmisten käyttöön ottamat tavat ja perinteet, jotka ovat pysäyttäneet hengen. 

Spiritualismi on hengen keskeytymätöntä kehitystä ja kohoamista, sillä henki puhdistaa ja täydellistää 

itseään kykyjensä ja ominaisuuksiensa avulla, kunnes se saavuttaa Luojansa. Spiritismi osoittaa, miten 

henki ilmaisee, tuntee ja vastaanottaa Herransa. Spiritualismi vapauttaa hengen ja saa sen avautumaan. 

58 Henkinen on universaalia voimaa ja universaalia valoa, joka on kaikessa ja kuuluu kaikille. 

Kukaan ei pidä opetuksiani outoina. 

59 Hengen ominaisuudet ovat muuttumattomia, koska ne ovat Jumaluuteni hyveitä, ikuisia voimia. 

Ymmärtäkää kuitenkin, että sen mukaan, miten olette eläneet, puhtaus, jota voitte osoittaa, on suurempaa 

tai pienempää. 
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60 Kun olet aiheuttanut tahroja sielusi puhtauteen ja se kuulee omantunnon moitteet, se pelkää 

Jumalallista, joka on puhdistuksen, lunastuksen ja anteeksiannon lähde. 

61 Opetukseni avautuu jälleen kuin kirja tämän ihmiskunnan edessä, jotta he voivat kylpeä tämän 

opetuksen puhtaissa vesissä ja muuttaa elämänsä, kääntyä pois materialistisista taipumuksista ja pyrkiä 

ylöspäin iankaikkisen elämän tavoittelussa. 

62 Kun kerran tunnet korkeamman elämän, osaat asettaa sen kaikkien turhuuksien yläpuolelle, ─ 

välittämättä tästä elämästä, jossa elät ─ ja ihmiset luopuvat kaikesta turhasta ja hyödyttömästä. Tämä on 

merkki siitä, että ihmiskunta alkaa tuntea kaipuuta päästä hengellisille alueille. 

63 Opetukseni saa aikaan täydellisemmän käsityksen elämästä tässä maailmassa. 

64 Ennen kuin saavutte tähän maailmaan, teillä on tehtävä, joka on kohtalonne risti, jonka avulla 

saavutatte vuoren huipun. 

65 Ymmärtäkää Minua älkääkä joutuko epätoivoon, sillä opetus, jota pian julistatte, ei ole kuvitelmaa, 

sillä henkinen värähtelee kaikissa ihmisissä, koska kaikilla on henki. 

66 Totisesti sanon teille, että kun spiritualismi hallitsee maan päällä, ihmiset ovat luoneet todellisen 

rauhan perustan. 

67 Ette tule katselemaan tuota aikakautta maan päältä käsin, mutta valmistatte sitä nyt, ja kun se on 

huipussaan, myös teidän sielussanne on rauha ja autuus. 

68 Se on sen siemenen hedelmän kantamista, jonka Kristus kylvi toisella aikakaudella pelloille, jotka 

oli jo valmisteltu ensimmäisellä aikakaudella. 

69 Tänään vehnä on edelleen sekoittunut rikkaruohoihin. Mutta kun tämä tuhoutuu ja vehnä versoo 

kultaiset korvat, koittaa ihmiskunnan odottama aika. 

70 Minä olen tie, kulkekaa sitä, ja te tulette olemaan kanssani ikuisesti. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 215 
1 Sanani ovat kuin kastepisaroita, jotka laskeutuvat sydämeesi antaakseen sille uuden elämän, sillä 

huomaan sen kuihtuneen. Syynä tähän on se, että olitte unohtaneet lupaukseni palata ja tunsitte itsenne 

hengellisen elämän suhteen kuolleiksi. 

2 Kun toivosi heikko liekki sammui, kuulit koputusta sydämesi ovella. Kun avauduitte ja näitte 

minut, ette tunnistaneet minua, koska olitte unohtaneet minut. Oli välttämätöntä näyttää teille haava 

kyljessäni ja sanoa teille: "Laittakaa sormenne sinne", jotta tietäisitte, kuka oli Hän, joka koputti 

ovellenne. 

3 Olette kuin Emmauksen vaeltajat, jotka eivät tunnistaneet minua, kun olin heidän vierellään. Olet 

kuin Tuomas, joka uskoi vasta, kun hän näki ja kosketti haavojani. 

4 Koska olette pyytäneet Minulta todisteita Läsnäolostani ja olen antanut ne teille, tietäkää, että olen 

tullut vapauttamaan teidät epäjumalanpalveluksesta, palauttamaan teidät yksinkertaiseen uskonnon 

harjoittamiseen, uskoon, joka on vapaa sofistiasta, ja armon harjoittamiseen keskuudessanne. 

5 Olen havainnut teidän palvovan kuuroja, sokeita ja liikkumattomia epäjumalia, suorittavan riittejä, 

jotka ovat ennenaikaisia ja sopimattomia nykyiselle henkiselle kehityksellenne, harjoittavan sitä, mitä en 

ole koskaan perustanut. 

6 Kukaan muu kuin minä ei voisi kertoa sinulle totuutta virheistäsi satuttamatta sinua ja samalla 

tarjota sinulle valoa, ravintoa ja virikkeitä, jotka välittömästi täyttivät sydämesi tyhjyyden. 

7 Et enää koskaan sokeudu valheellisesta ja aineettomasta loistosta, etkä enää tunne, että sinua 

viettelevät sanat, jotka vetoavat vain mieleen, mutta eivät koskaan pääse sieluun asti. Tästä lähtien se, joka 

on todella omaksunut tämän sanan ytimen, ei enää pysty syömään muulla kuin jumalallisella leivällä. 

8 Kuka ihminen on koskaan puhunut teille niin kuin minä olen puhunut näiden yksinkertaisten 

miesten kautta, jotka ovat äänenkantajiani? Kuka on koskaan puhunut hengellistymisestä niin kuin olette 

kuulleet sen tässä sanassa? Kuka elämässäsi on koskaan antanut sinulle todisteita, jotka ovat olleet 

vahvistus jumalalliselle ilmestykselle? Ei ketään, minun kansani. 

9 Sanani kutsuu ihmisiä kuin kellon soitto kokoontumiseen, ja he tulevat pitkissä junissa, sankoin 

joukoin. 

10 Aika on lyhyt, jolloin teen itseni teille tunnetuksi tässä muodossa, ja haluan, että monet ottavat 

vastaan Sanani valon, jotta vuoden 1950 päättyessä koko kansa, joka on tietoinen käskystäni, kumartaa 

vapaaehtoisesti Isäni tahtoa. 

11 Kansalla on vielä aikaa valmistautua tuohon päivään, ja kun he sen jälkeen kokoontuvat yhteen, he 

eivät enää kuule sanaani äänenkantajan kautta, vaan tutkivat saamaansa opetusta, tuntevat mielessään 

innoitukseni, ja silloin he sanovat vakuuttuneina: "Herra on meidän kanssamme." 

12 Tällaisina haluan nähdä teidät: hyvinä opetuslapsina. 

13 Opetukseni alussa kerroin teille, että olin ottanut käyttöön yksinkertaisen palvonnan ─ sen, jossa ei 

ole riittejä eikä seremonioita ja joka kuitenkin nousee suitsukkeiden savun ja laulujen äänen yläpuolelle: 

rakkauden, laupeuden ja veljeyden palvonnan. 

14 On välttämätöntä, että tutkitte tarkkaan palvontatapahtumianne, jotta poistatte kaikki 

epäjumalanpalveluksen, uskonnollisen fanaattisuuden, taikauskon ja tähän työhön sopimattomien 

uskomusten jäljet. 

15 Jos uskotte Kristukseen ja rakastatte kaikkia Hänen tekojaan, ymmärtäkää, että tämä 

yksinkertaisuus ja hengellisyys, jota tänään innoitan teitä, on sama kuin se, jota saarnasin toisella 

aikakaudella sanoin ja teoin. Miksi sitten olette kääntyneet pois siitä yksinkertaisuudesta, jota ilman ei voi 

olla mitään henkistymistä? 

16 Katsokaa, kuinka moneen virheeseen tämä ihmiskunta on langennut. Mutta uuden päivän valo on 

koittanut, ja sen myötä mikään ei voi enää piiloutua eikä peittyä pimeyteen. 

17 Tästä syystä teen parhaillaan kaikki maan polut kulkukelpoisiksi, jotta spiritualismin opetuslapset 

ja apostolit voivat levitä ympäri maailmaa ja julistaa hyvää sanomaani. 

18 Ennen kuin lähetän teidät muihin maihin, haluan, että jokainen, joka kutsuu itseään tämän 

opetuksen opetuslapseksi, on hengellinen elämässään ja teoissaan, jotta hänen todistuksensa olisi tosi ja 

siksi uskottava. 
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19 Kun saavutatte henkistymisen, polku on helppo. Nousu ei ole vaikeaa, jos ihanteena on päästä 

korkeammalle. Kiusaukset eivät enää saa sinua putoamaan turmion syvyyksiin, jotka saavat sinut 

putoamaan takaisin. Silloin otat tästä maailmasta vain sen, mikä on ehdottoman välttämätöntä, sallittua ja 

välttämätöntä, ja annat sielullesi vapauden unelmoida paremmasta maailmasta ja annat sen ponnistella sen 

saavuttamiseksi. 

20 Valoni kylpee sielussasi ja opastaa sinua kaikilla poluillasi. Tämä valo on laskeutunut kaikille 

ihmisille rotuun tai uskontoon katsomatta. 

21 Israel on palannut tänä aikana ja on hajallaan ympäri maailmaa täyttääkseen hengellisen 

tehtävänsä. Se on vanhin kansa, esikoinen, ja siksi se on ensimmäinen, joka saa yhteyden minuun. Sen 

sielu on kehittynyt sen lain mukaisesti, joka annettiin jokaiselle sielulle, kun se lähetettiin maan päälle. 

22 Ensimmäisellä kerralla, kun tulin ensimmäistä kertaa, yllätin ihmiset heidän yksinkertaisuudessaan 

ja tietämättömyydessään. He elivät alhaisella moraalisella tasolla, ja puhuin heille vuoren huipulta 

antaakseni heille ensimmäisen opetukseni. 

Toisella aikakaudella, pitkän aikakauden jälkeen, jolloin annoin teille todisteita, jotta sielunne 

vahvistaisi uskoaan ja eläisi noudattamalla lakiani, tulin luoksenne heränneenä, kehittyneempänä, mutta 

kaukana sen lain todellisesta täyttämisestä, jota pyysin teiltä. Sillä te ette kyenneet asettamaan lahjojaan 

sielun palvelukseen. 

23 Tulin tuolloin kertomaan teille, miten lakia sovelletaan sen täyttämiseksi, miten Isää kunnioitetaan 

ja miten totuudesta todistetaan. Olin kanssanne Jeesuksessa, jotta koko sielunne tuntisi ja aistisi minut, ja 

jätin teidät valmistautuneena Sanani avulla. 

Sen jälkeen annoin teille riittävästi aikaa, jotta sielunne käyttäisi opetuksiani ja eläisi opetuslapsenani. 

Olette jatkaneet kehittymistänne ja tulleet valppaammiksi. Ollaksenne korkeammalla te ette kuitenkaan ole 

valmistelleet polkuanne tarpeeksi, jotta pääsisitte lähemmäksi Minua. Teidän valonne on heikko, teidän 

uskonne on hauras, ettekä ole aavistaneet, että kolmas tulemiseni oli jo lähellä. 

Vuonna 1866, juuri sinä aikana, jota varten Sanani ja profetiat olivat ilmoittaneet Minusta, tulin 

luoksesi jättääkseni sieluusi viisauden aarteen, uusissa opetuksissa, jotka lupasin sinulle sitä aikaa varten. 

24 Kuinka harvat ovatkaan olleet hereillä ja odottaneet tuloani. Ihmiskunta nukkui, kun tämä uusi 

aikakausi aloitettiin. 

25 Tahtoni on ollut, että elätte koko ajan hereillä odottaen hetkeä, jotta ette yllättyisi mistään 

tulemisestani, ja näkisin silloin edistymisenne ja tietonne. 

26 Olette kulkeneet monia polkuja saavuttaaksenne minut ja eksyneet niillä. Paimenen on täytynyt 

ilmestyä ja etsiä lampaitaan, jotta hän voisi yhdistää ne yhdeksi esteeksi. Sillä maailmassa ei ollut yhtään 

ihmistä, jolle olisin voinut uskoa tämän tehtävän, koska en löydä yhtään valmistautunutta. 

27 Tällä hetkellä valistan ja valmistelen hyväntahtoisia ihmisiä kaikissa kansakunnissa, jotta he 

puhuisivat hengessä tulemisestani ja armon ajasta, joka on nyt lähestymässä. Jokaisella heistä on vaikea 

tehtävä, ja hänen välittämisensä kautta herätän toisissa terveellisiä ihanteita. Annan elämän heidän 

sieluilleen ja istutan rakkautta ja luottamusta lakiini, jotta se antaisi heille voimaa heidän taistelussaan 

ihmiskunnan lunastuksen ja henkisen edistyksen puolesta. 

28 Vältä, että kansat jakautuvat opetusteni tähden. Älkää synnyttäkö eripuraa älkääkä tunteko 

ylemmyyttä keskenänne. Innoitan kaikkia henkisyyteen, joka on rauhaa, rakkautta ja lähimmäisen 

kunnioittamista. Luopukaa uskonnollisesta fanaattisuudesta, täydellistäkää palvontatoimet, nostakaa 

lähimmäistenne uskonnonharjoitus korkeammalle tasolle. Tämä on minun tahtoni, ja kun olette yhdessä, 

tunnustakaa toisianne, rakastakaa toisianne ja todistakaa minusta. 

29 Te, jotka kuulette tämän sanan, tehkää sielunne tottelevaiseksi ja opiskelkaa opetustani. Älkää 

kiinnittäkö huomiota äänen kantajiin älkääkä liittäkö tätä valoa heihin. Ne ovat vain välineitä, joiden 

kautta ilmaisen Tahtoni. Nouse mielesi yläpuolelle, jotta voit tuntea Minut sielullasi. 

30 Kuinka pieni ihminen onkaan toteuttamaan tämän suuruuden ilmentymää, jonka nykyinen vaihe 

alkoi vuonna 1866 ja päättyy vuonna 1950. Oppikaa tältä Mestarilta, joka on opettanut teitä kaikkina 

aikoina, ja tuntekaa myös, että teidät tuomitaan, sillä hän on Isä ja Mestari, mutta myös Tuomari. 

Minun antamieni käskyjen täyttäminen on nyt, kun asutte maan päällä. Myöhemmin, kun olette 

hengellisessä maailmassa, saatte uusia käskyjä. Teidän kamppailunne on suuri, kuolematon, koska olette 

minun lapsiani. Kuinka haluatte täydellistää itsenne siinä lyhyessä elämässä, joka kehollanne on, ja siten 
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väittää saavuttavanne Minut lepäämään rauhassa, kun työn kenttä on niin laaja, jota jokaisen sielun on 

viljeltävä? Vapauttakaa ensin itsenne sovituksen taakasta, olkaa armollisia itsellenne ja tehkää riittävästi 

ansioita maksaaksenne vanhan velkanne Minun Laini edessä. 

31 Haluan, että lakkaatte olemasta pikkulapsia ja tulette sen sijaan opetuslapsiksi. Olkaa aina nöyriä, 

jotta en pyydä teitä käymään läpi koettelemuksia, jotka ylittävät voimanne. Paljasta rakkautta ja 

kärsivällisyyttä elämässäsi. Kun olette saavuttaneet lähimmäistenne luottamuksen paljastaessanne työtäni, 

puhukaa tulostani lohdutuksen henkenä ja herättäkää ihmisten sielut, jotta he voivat elää korkeammalla 

tasolla ja pyrkiä valaistumaan ja kohoamaan hengellisen kuuliaisuuden kautta. Heidän sydämensä ovat 

hedelmällistä maata, johon voit istuttaa jumalallisen siemenen. 

32 Jos olette valmistautuneet, teidät hajotetaan ympäri maailmaa ja kuljette kaikkialle. Minne sinun 

on mentävä? Et tiedä. Lähdette näennäisesti aineellisista syistä, mutta pohjimmiltaan se on minun tahtoni, 

joka johtaa teidät ennalta määrättyyn paikkaan. 

33 Tuokaa maakuntiin valoa ja siunauksia, parantavaa balsamia ja rauhaa, jotta teidät tunnistettaisiin 

sanansaattajikseni, rakkauden ja laupeuden todellisiksi opetuslapsiksi. Varokaa askeleitanne, sillä teidät 

tuomitaan elämässänne. 

34 Kuunnelkaa minua, sillä minä ilmoitan ja paljastan tulevaisuutenne etukäteen. Älkää häpäiskö 

tekoillanne minun työtäni, älkääkä himmentäkö sielunne valoa. 

35 Kiipeä vuorelle ja saavuta henkistymisen huippu. Älkää juurtuko tähän maailmaan. Koska olen 

sanonut teille, että tämä ei ole minun valtakuntani, te, opetuslapseni, ette löydä sitä täältä myöskään. 

Aineettomaksi ja uppoutukaa sisimpäänne, jotta voitte tuntea kaiken sen, mikä on arvokasta sielussanne. 

36 Ihmisen älyn kautta tapahtuvan ilmentymiseni aika on päättymässä, ettekä tiedä, mitä 

ihmiskunnalle tapahtuu sen jälkeen. Teillä ei ole aavistustakaan niistä koettelemuksista, jotka tulevat 

heidän kohdalleen, koska ette ole avanneet lahjojanne. Intuitio ei ole sielussanne selkeä, ettekä ole 

valmistautuneet kestämään luonnonvoimia, jotka päästetään valloilleen suurella väkivallalla ihmiskunnan 

nöyryyttämiseksi. Olen antanut teille voimaa rukouksessa pysäyttää paha, synti, sairaus ja onnettomuudet, 

ilman että olette käyttäneet näitä kykyjä tähän asti. 

37 Oi te kolmannen aikakauden tohtorit, jotka ette ole ymmärtäneet Minua! Missä ovat hengelliset 

lahjasi? Minne olette haudanneet heidät? Miksi olet unohtanut ne? Te ette tiedä, mutta minä kerron teille: 

nämä lahjat ovat piilossa. Ne värähtelevät sisällänne, mutta ette tunne niitä, koska olette 

materialisoituneet. Teidän ei pidä elää toimettomina, vaan teidän on paljastettava ne kaikissa muodoissaan 

ja tehtävä suuria ihmeitä niiden avulla, jotta voitte todistaa Isällenne ja itsellenne. 

38 Työskentele, Israel, jotta saisit haltuusi rauhan maan, lupauksen hengellisen maan, joka odottaa 

sinua. 

39 Otan vastaan tunnustuksenne ja kiitollisuutenne tänä päivänä, jolloin saatte vahvistuksen 

hengellisistä lahjoistanne. Valmistaudu ja kuuntele: Vuoden 1950 jälkeen kommunikoitte kanssani vain 

hengellisesti. Samalla tavoin lapsenne ja ne, jotka tulevat seuraamaan teitä, saavat Sanani. Lähettimiä ei 

enää tule olemaan, mutta uskonne kertoo teille, että olen tullut tänne asti vastaanottamaan ja tekemään 

kaikki lapseni onnellisiksi. 

40 Minä valmistelen ja opastan teitä kaikkia tulevina aikoina, ja tämänpäiväiset opetukseni ovat 

yksityiskohtaisia ja selkeitä, jos muistatte ne tai annatte silmienne liukua kirjoitettujen kirjoitusten yli. 

41 Rakkauteni on teidän kanssanne, opetuslapseni! Pyhän Hengen valo tulvii sinuun aina, ja tämä 

valo sytyttää uskon lamppusi. 

42 Te, jotka tunnette tarvetta hengellisille lahjoille, jotka haluatte puhdistaa elämänne, mielenne ja 

sydämenne katumuksen ja uudistumisen vesissä ─ te, jotka haluatte tietää totuuden ja kaipaatte sitä ─ 

kuulkaa ääneni, joka tulee luoksenne kuin hellästi, jotta voisitte täyttyä valollani. Tänä aikana totuus 

piiloutuu ja mielikuvitus hallitsee. Siksi annan teille jumalallisen olemukseni, joka on totuutta ja ravintoa 

sielulle. 

43 Mitä paremmin ymmärrätte totuuteni, sitä helpommin edistytte henkisten kykyjenne kehittymisen 

kautta, jotka ovat samanlaisia kuin fyysiset aistinne. Ettekö tunne, että sielunne kaipaa kristallinkirkkaan 

veden lähdettä, toisin sanoen yksinkertaista oppia ilman sofistisuutta, ilman riittejä tai palvonnan muotoja? 

Sillä tämä opetus, jonka tuon teille, on suuri ja täynnä valoa, se on se, jota etsitte. Aika ei voi vahingoittaa 
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sen lujia perustuksia, sillä ne perustuvat minun tahtooni. Niille, jotka rakastavat totuutta, oppini on 

rakkauden, viisauden ja oikeudenmukaisuuden oppi. 

44 Se, mikä on Jumalasta, tulee ihmiselle Isän lasta kohtaan tunteman rakkauden vuoksi. Odotan vain, 

että lapsi on valmis vastaanottamaan Minut. Isä haluaa, että hänen viisautensa, joka on myös sinussa 

atomina, avautuu ja paljastuu. Olen täällä rohkaisemassa teitä. Odotan teidän vain kuuntelevan sanojani 

tarkkaavaisesti, jotta voitte vastaanottaa salaisuudet, jotka aion tehdä teille tunnetuksi. 

45 Menneinä aikoina jätin maailmaanne esimerkkini kautta rakkauden opetuksen. Nyt jatkan 

antamalla teille Hengen opin, jolla on voima valaista maailmaa, poistaa mielen tietämättömyys, helpottaa 

tietä, välttää tarpeetonta kärsimystä, hämmennystä ja kyyneleitä. Niin suuri on oppini makeus tuotetun 

katkeruuden vuoksi, ja niin suuri on ilmestysteni valo sodan ja kurjuuden pimeyden vuoksi. 

46 Maailmankaikkeuden temppelin pilarina ja tukena on minun opetukseni, sillä siinä on jumalallinen 

ja luova voima, joka opettaa, joka lunastaa, joka vakuuttaa ja antaa elämän. 

47 Puhun ihmishuulten kautta, mutta rakkauteni muuttaa ajatukseni kuultaviksi sanoiksi, jotta voitte 

kuulla minua, pelastaa itsenne ja elää Jumalassa. Olen tämän rakkauden koulun opettaja, joka ei koskaan 

petä jaloa sydäntä, joka haluaa edistyä. Teen jokaisesta ihmisestä ensin lapsioppilaan, sitten oppilaan ja 

myöhemmin mestarin, joka opettaa totuutta. Teen jokaisesta ihmisestä vahvan valon, joka valaisee monien 

eksyneiden sielujen tietä. Jokaisesta ihmisestä tulee Tahtoni väline menettämättä omaa tahtoaan. Sillä mitä 

enemmän henkistytte, sitä enemmän olette sopusoinnussa Isän tahdon kanssa. 

48 Olette kärsineet monia katkeruuksia vapaan tahtonne vuoksi. Mutta haluan sinun tietävän, etten ole 

koskaan hylännyt sinua. Älkää tehkö niin monia kiertoteitä päästäksenne totuuteen. Rakastakaa sitä, sillä 

se tulee luoksenne, kun avaatte rakkautenne portit. Rakastakaa yksinkertaista totuutta ja vapauttakaa 

itsenne teorioista ja kiistelystä. Tämä valo valaisee polkua elämäsi autiomaassa, etkä saavu väsyneenä etkä 

liian myöhään. Materialistit eivät löydä totuutta, sillä se perustuu rakkauteen, sillä se on valoa, viisautta, 

ilmestystä, ja siksi rakkaus on todellinen mestari. 

49 Materialistit tulevat luoksenne, peräänantamattomat maailmankansalaiset, ja he sanovat: 

"Aivomme ovat ylikuormittuneet ideologioista, kirjoista ja tieteistä. Auta meitä löytämään totuus." Silloin 

hajotat viisaudella pilvet, jotka pimentävät heidän mielensä. 

50 Kuule äärettömyydessä kysymykset ja vastaukset kuin merten pauhu, kuin tuulen pauhu. Kuule 

viisautta, joka muuttaa tietämättömyyden tietämykseksi, mielenrauhaksi ja lämmöksi. Kuule sitä 

rakastavaa rakkauden lupausta, joka tekee olemassaolosta elämisen arvoisen elämän ja kuoleman, suurten 

mysteerien, Jumalan lakien ihmisessä, ikuisuuden ja valon tuntemisen kautta. Kuunnelkaa! 

51 Ette ole vielä oppineet rakastamaan ettekä antamaan anteeksi, koska olette vielä kypsymättömiä. 

Mutta oletteko te niitä, jotka tutkiskelevat uskoakseen? Kenelläkään ei ole vielä tarpeeksi hengellistä valoa 

voidakseen täysin arvioida sanaani tai työtäni. Olen koetellut filosofeja, oppineita, koulumestareita ja 

ajattelijoita sekä myös ikuisia epäilijöitä, jotka kyselevät jatkuvasti: "Onko se todella Isä?". Mutta kaikille 

olen sanonut: "Puun tunnistaa hedelmistään. Sanani kertoo, kuka minä olen. Sanani yllättää jatkossakin 

filosofit ja sivistymättömät." Teille sanon: vain rakkauden kautta voitte tietää, kuka minä olen ja kuka te 

olette, sillä sen kautta voitte nähdä kasvoni. Älkää antako itsenne viivytellä, älkää murehtiko 

ikuisuuskysymyksiä. Rakkaudesta löydät vastaukset, ja totuuden laajasta horisontista löydät todellisen 

elämän. 

52 Kulkekaa tällä tavalla, ja taivaat iloitsevat ja valo loistaa olemassaolossanne, koska olette 

korvanneet sydämenne surun suloisella ja terveellä elämänilolla. 

53 Luuletteko, että vaikka näen maailman ja sen asukkaat sen turmeltuneisuuden huipulla, jossa he 

ovat, ja vaikka he tarvitsevat Minua niin paljon kuin he tarvitsevat, hylkäisin heidät? Ajattele sitä, sillä 

olen yllättänyt sinut sillä, miten olet puhunut ja ajatellut. 

54 Minä olen Vapahtaja, Mestari, joka tulee langenneen syntisen luo nostamaan hänet ylös, 

henkistämään hänet ja opettamaan häntä rakastamaan. 

55 Maailma muuttuu, kun se kuulee Vapahtajansa ja tuntee ja noudattaa hänen lakejaan. 

56 Ottakaa vastaan tämä Sana, joka on sielun opetusta, ja valmistautukaa vastaanottamaan se, mitä 

luvattu Lohduttaja antaa teille hengellisen edistymisenne edistämiseksi. Teidän on nimittäin otettava 

yhteys Herraanne hengestä henkeen. 

57 Älkää unohtako sanaani, kun kuuntelemiseni aiheuttama riemu on jälleen jättänyt teidät. 
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58 Isän armo ja rakkaus ottavat teidät vastaan. 

59 Isän käsivarret avautuvat syleilemään sinua ja että voit levätä niissä. Lohduttakaa itseänne 

murheissanne ja kuulkaa tämä sana, joka haluaa tehdä olemassaolostanne onnellisempaa. 

60 Kuinka ilolla Henkeni laskeutuu luoksenne, pysäyttämättä Minua tuomitsemaan syntejänne. Puhun 

teille rakkaudesta, ja tässä sanassa se, jolla on tahra itsessään, puhdistuu, syntinen lunastetaan, ja nukkuva 

herää. 

61 Ikuisuuden kello ja sen sointuva soittoääni kuuluvat kaikkialla maailmassa, jotta ihmiskunta 

ymmärtäisi, missä ajassa se elää. 

62 Etsin sinua, koska kuulut minulle, ja koska rakastan sinua, en halua, että menet enää harhaan. 

Olette jumalallisen valoni kipinöitä ja sulaututte Minuun. Tarjoan teille ikuisuuden, jotta voitte ihailla sen 

koko loistoa. 

63 Puhun teille selkein ja yksinkertaisin sanoin, jotta ymmärtäisitte niiden merkityksen ettekä 

valittaisi myöhemmin, että puhun teille käsittämättömiä sanoja. 

64 Kun annoin teille opetuksiani vertauksina toisella aikakaudella, ette ymmärtäneet monia niistä. Nyt 

annan teille selityksen kaikista opetuksista Pyhän Hengen säteilevän valon kautta. 

65 Ymmärtäkää, että kaikki tämän elämän kärsimykset ovat seurauksia inhimillisistä virheistä. Sillä 

minä, joka rakastan teitä, en voisi tarjota teille niin katkeraa maljaa. Olen ilmoittanut teille ensimmäisistä 

ajoista lähtien, että laki on keino pelastaa teidät lankeemukselta, turmiolta ja "kuolemalta". 

66 Teille kaikille tulee hetki, jolloin pyydän teitä antamaan tiliä laistani ja lahjoista, joilla olen 

lahjoittanut teille. 

67 Kävelette elämänne matkaa, ja jotkut kantavat velvollisuuksien ja tuskan ristiä, toiset taas 

syntiensä ristiä harteillaan. Mutta jos kutsutte minua, olen ristinkantajanne ja autan teitä tulemaan 

luokseni. 

68 Noudata ohjeitani, ja heti tunnet taakkasi keveämmäksi, tunnet olosi rauhoittuneeksi ja ihana 

raikkaus lievittää uupumustasi. 

69 Avatkaa silmänne, astukaa sisään hengellisellä katseella ja katselkaa kirkkauttani. Katsokaa, 

kuinka portti avautuu, jonka on päästettävä läpi ne seitsemän henkeä, jotka olen antanut ihmiskunnan 

haltuun. Ne ovat seitsemän hyvettä, jotka tahtoni mukaan tulevat aina toimimaan teissä. Ne ovat: Rakkaus, 

nöyryys, kärsivällisyys, järjestelmällisyys, iloisuus, sinnikkyys ja armollisuus. Antakaa näiden hyveiden 

vakiintua lujasti sydämeenne, niin koette autuutta. 

70 Tällä tavoin Henkeni tulee lähemmäksi teidän henkeänne täyttääkseni sen valolla ja sanoakseni 

sille: Ruumis, joka teillä on tänään väliaikaisena vaatteena, on keino, jonka avulla saavutatte suuren 

puhdistumisen ja hengellisen kohoamisen. 

71 Jos polullesi ilmestyisi lepraa sairastava henkilö ─ siirtyisitkö silloin kauhuissasi pois? Etkö 

pystyisi koskettamaan häntä kädelläsi? Pelkäisitkö tarttuvasi siihen? Ei, opetuslapseni. Sillä sen sijaan, että 

katsoisitte tuon ruumiin kurjuutta, teidän pitäisi katsoa sen sielua, joka on oma veljenne, joka on lapseni, 

joka odottaa armoanne. Kuinka paljon sinun on vielä opittava? 

72 Siunattu on ihmissydän, joka katuu heikkouksiaan ja päättää korjata ne. Sillä hän ei ainoastaan saa 

anteeksi, vaan hän myös saavuttaa minun valoni. Minun tehtäväni on tehdä syntisistä rakkaita 

opetuslapsia. 

73 Minä olen ylösnousemus ja elämä. Tulkaa luokseni, niin saatte elää ikuisesti, sillä minussa löydätte 

rauhan. 

74 Pyhän Henkeni valo vuodatetaan koko maailmankaikkeuteen. Intuition, ilmestyksen ja näkijyyden 

lahjojen kautta ihmiset ovat heräämässä uuteen aikakauteen. 

75 Henkeni värähtelee vanhurskaudesta ja tunkeutuu hengen syvimpiin syvyyksiin auttaakseen sitä 

vapauttamaan sielun synnistä, sitomaan rikkaruohot nipuksi ja heittämään ne tuleen. 

76 Jotta voitte sanoa maailmalle: "Tässä on Isä, joka on keskuudessamme", teillä on vielä paljon työtä 

tehtävänä. 

77 Monet kansat ovat nälkäisiä, nälkäisiä maan leivän ja taivaallisen leivän perään. 

78 Uskontojen, filosofioiden ja lahkojen avulla ihmiset etsivät Minua. Ne ovat tapoja, joilla he 

löytävät minut jonain päivänä. 
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79 Niin kauan kuin kuljette suoraa polkua, joka johtaa suoraan Sydämelleni, tunnette ─ vaikka teidän 

on kuljettava pitkiä matkoja, kiivettävä vuorille ja voitettava jyrkänteitä ─ jokaisella askeleellanne, että 

pääsette korkeammalle hengellisellä polulla, jolta voitte nähdä Luvatun maan siluetin. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 216 
1 Opetuslapset, täyttäkää käskyni, jotta ette itke menetettyä aikaa. Uppoutukaa Sanani tutkimiseen, 

jotta tietäisitte, mikä on täytettävä ja mikä on se osa, joka koskee niitä, jotka tulevat teidän jälkeenne. 

2 Olen paljastanut tämän Henkisen Työn teille, nöyrille, aikaisemmin kuin tiedemiehille, koska olen 

löytänyt joukostanne puhtautta ja viattomuutta, uskoa ja tahtoa seurata opetuksiani ─ halukkuutta viedä 

tämä siemen lähimmäistenne sydämeen. Siksi olen valinnut teidät, sillä te olette köyhiä, jotka olette 

kokeneet ahdingon, jotka ette ole etsineet lohtua maan päällä ettekä sen nautintoja. Sillä te tiedätte, että 

tämän maailman tuolla puolen on todellinen hengellinen rauha, hyvyys ja ilo. Ette ole antaneet väärän 

suuruuden pettää itseänne, ette ole etsineet ajallista valtaa, nautintoja, jotka kestävät vain hetken. Kaipaat 

enemmän kuin mitä tämä maailma voi sinulle tarjota. Rakastakaa Minua ja luottakaa siihen, että annan 

teidän palata kotiin, joka odottaa teitä, kohtuun, josta tulitte ja jossa teillä on valtakuntani. 

3 Tämä toivo tekee sinut vahvaksi ahdistuksissa ja voittamattomaksi taistelussasi. Jos jatkat 

uskollisesti tehtäväsi täyttämistä, saavutat pian hengen voiton lihasta, koska olet antanut Jumalasi 

vaikuttaa elämääsi. Elämänne yksinkertaisuudessa kykenette hahmottamaan opetuksiani paremmin, sallitte 

niiden valaista itseänne ja koette odottamattomia iloja toisilta. 

4 Sen vuoksi seuraat minua, eikä mikään voi erottaa sinua minusta nyt. Tunnet olevasi täydellisen 

rakkauden rakastama ja olet onnellinen. Te rakastatte Minua, ja ilonne perustuu siihen. 

Totisesti sanon teille, että toisen aikakauden opetuslapseni ja kaikki ne, jotka ovat seuranneet minua, 

rakastivat minua samalla tavalla. Siksi lähimmäistenne epäilykset tai pilkka eivät vahingoita teitä. Kipu, 

joka on sielun koetinkivi, ei saa sinua vetäytymään. Tiedätte, että elätte ohimenevää elämää, ja yritätte 

hankkia ansioita päästäksenne päämäärään, joka, kuten tiedätte, odottaa teitä. 

5 Valmistautukaa, sillä jätän teidät ihmiskunnan vartijoiksi. Lahjasi ovat piileviä, jotta voit 

hyödyntää niitä. Olette kaikki läsnä vuoden 1950 viimeisenä päivänä töittenne ja lahjojenne kanssa, jotta 

Minä tuomitsen teidät. Jotkut teistä ovat kanssani hengessä ja toiset maallisessa ruumiissa 

vastaanottamassa viimeisiä käskyjäni. Sen jälkeen teille avataan tiet, jotta voitte levittäytyä tuomaan 

ilosanomaa ja jättämään ihmisten sydämiin todistuksen minun tulemisestani tänä aikana. 

6 En pyydä teiltä uhrauksia tai töitä, jotka ylittävät voimanne. Pyydän vain rakkauttanne, jolla olen 

varustanut teidät, nöyryyttä ja kärsivällisyyttä, jotta voitte täyttää tehtävänne. 

7 Ilmiöni päättyy vuoden 1950 viimeisenä päivänä, jolloin valitaan ne opetuslapset, joille olen 

antanut armolahjani. Mestari valvoo töitänne, enkä anna periksi kiihkossani saada teidät täyttämään 

kaikkia käskyjäni. 

8 Opetuslapset, varoitan teitä. Kuinka usein tiedemiehet hylkäävätkään tämän Työn! Mutta sinä 

annat heille anteeksi ja jatkat matkaasi. Jos teette niin, yllätän ihmiskunnan antamalla teille 

mahdollisuuden löytää henkenne kautta sellaista, mitä ihmiset eivät ole kaikesta tieteestään huolimatta 

pystyneet löytämään. 

9 Kutsun teitä jatkuvasti "opetuslapsiksi" rohkaistakseni teitä taistelussa ja karkottaakseni 

sydämistänne alemmuuskäsityksen, jonka köyhyys ja nöyryytykset ovat jättäneet teihin. Haluan tehdä 

teistä suuria henkisen tiedon suhteen, jotta voitte herättää ihmiset korkeampaan elämään, täydelliseen 

elämään, jossa hengen laki yhdistyy harmonisesti aineellista elämää ohjaavien lakien kanssa. 

10 Ette ole ainoat salaisuuksieni hoitajat ettekä ainoat hengellisen perinnön arvoiset. Kerron teille 

tämän, jotta ette koskaan kerskaile sillä, että olette arvokkain ja rakkain, ja jotta turhamaisuus ei koskaan 

itäisi sydämessänne. Jos sallitte tällaisten tunteiden nousta olemukseenne, olisitte vaarassa menettää 

saavuttamanne armon. 

11 Ihmiset, teidän innostuksenne ja rakkautenne tekee teistä ikuisia hengen lahjojen haltijoita. Haluan, 

että olette aina nöyriä, innokkaita hyvässä, laissa, totuudessa, ystävällisiä ja sydämen hyvyyttä 

korkeammalla olevan hengen hyvyydellä. 

12 Opetukseni on valo, josta kaikki viisaus, kaikki tieto, ilmestykset ja tieteet kumpuavat. Se paljastaa 

kaiken yksinkertaisella tavalla. Kun Henki kerran ohjaa ihmisten askelia, voitte nähdä, että se, mitä 

tiedemiehet ovat pystyneet löytämään vasta pitkien tutkimusten ja suurten uhrausten ja vaivannäön 

jälkeen, voidaan helposti saavuttaa sielun kohottamisen, rukouksen, Jumalassa mietiskelyn ja hyvään 
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inspiroitumisen kautta. Teille paljastetaan salaisuudet ja avataan kätketyt aarrekammiot, joihin ihminen ei 

ole koskaan voinut tunkeutua muilla keinoin. 

13 Suuri osa siitä, mitä olen puhunut teille tänä aikana, on profetiaa, joka joskus viittaa seuraaviin 

aikoihin, joskus tuleviin aikoihin. Siksi monet ihmiset eivät halua antaa tälle jumalalliselle viestille mitään 

merkitystä. Tämä Sana nousee kuitenkin täynnä valoa tulevien aikojen ihmisten keskuuteen, jotka 

tunnistavat ja löytävät siitä suuria ilmestyksiä, joiden tarkkuus ja täydellisyys hämmästyttävät tiedemiehiä. 

14 Tästä syystä olen käskenyt teitä kirjoittamaan sanani muistiin, jotta kun siirrytte tästä elämästä 

toiseen tai kun tämä kansa vähitellen unohtaa opetukseni, se voidaan uskollisesti ja pysyvästi kirjoittaa 

kirjaan. 

15 Teille, ihmiset, on nyt oikea aika lähteä liikkeelle ja todistaa tämä totuus tekemällä ihmeitä niillä 

lahjoilla, jotka olen paljastanut teille. 

16 Älkää nukkuko odottaaksenne niitä aikoja, joista olen puhunut teille, vain noustaksenne sitten ylös 

ja sanoaksenne kansalle: "Se, mitä te nyt näette silmienne edessä, on jo ennustettu. Ei, ihmiset, on 

ehdottoman välttämätöntä, että ilmoitatte siitä etukäteen, että profetoitte siitä, että tasoitatte tietä kaiken 

sen tulemiselle, minkä olen ennustanut ja luvannut teille. Silloin olette täyttäneet tehtävänne maanpäällisen 

henkistymisen edelläkävijöinä. Kun maailmassa alkaa tapahtua ihmeellisiä asioita ja Herran Henki puhuu 

teille ennennäkemättömien tapahtumien kautta ja kun ihmisen henki alkaa paljastaa käsittämättömiä 

lahjoja ja kykyjä, näette kaikkien uskontunnustusten, teorioiden, normien, instituutioiden ja tieteiden 

horjuvan. Ja silloin ihmiskunta tunnustaa, että ne, jotka nöyrästi saarnasivat näennäisen outoa oppia, olivat 

oikeassa, sillä heidän sanansa vahvistuivat, kun ne toteutuivat. 

17 Silloin huomaatte, että maan kansat ovat kiinnostuneita hengellisestä opetuksesta, että teologit 

vertaavat Kristuksen opetuksia uusiin ilmestyksiin. Ja tulette näkemään, että monet, jotka ovat aina olleet 

välinpitämättömiä hengellisistä asioista, kiinnostuvat vilkkaasti tämän ja menneiden aikojen ilmoitusten 

tutkimisesta. 

18 Vaikka haluaisitte, ette voi tänään nähdä kaiken sen toteutuvan, mitä ilmoitan teille. Mutta jos 

todella uskotte Sanaani, voitte uskonne katseella nähdä monia tulevaisuuden tapahtumia, ja jos olette 

valmistautuneet, unenne, näkyjänne ja inspiraationne eivät petä teitä. 

19 Kuunnelkaa Minua syvällä tarkkaavaisuudella: kun lakkaan puhumasta teille tässä muodossa, 

kerätkää sanani, jonka olette tallentaneet transkripteihin, rakkaudella jättäaksenne sen tuleville 

sukupolville todistukseksi siitä, mitä olen puhunut teille tänä aikana. 

20 Pitäkää sanaani siemenenä, niin ettette salli pienintäkään epäpuhtautta sekoittua siihen. 

21 Pellot, jotka ovat tämän ihmiskunnan sydämet, puhdistetaan pian ja ovat valmiita kylvöä varten, ja 

olisiko oikeudenmukaista, että nämä pellot olisivat puhtaita, mutta siemen ei olisi? 

22 Miettikää sanaani, rakkaat opetuslapset. Sen kautta te vähitellen muututte ja puhdistutte tehtävänne 

hyvää suorittamista varten. 

23 Nyt olen palannut ihmisten luo auttamaan heitä heidän nykyisissä koettelemuksissaan. Mestari 

sanoo sinulle: Älkää olko huolissanne vuoden 1950 jälkeen, kun näette kirkkaudessa ilmestyvän 

tulemiseni merkit. Pikemminkin iloitkaa sitten siitä, että olen antanut teille mahdollisuuden todistaa näitä 

ilmestyksiä suoraan. 

24 Aivan kuten toisella kerralla uhrikuoleman jälkeen näytin itseni hengessä Magdaleenalle, ja hän 

huudahti yllättyneenä ja samalla täynnä iloa: "Herra, olkoon ylistetty ja kirkastettu iankaikkisesti", niin 

olen tänään ilmestynyt teille, kun luulitte, että Mestari oli poissa tai välinpitämätön kärsimyksiänne 

kohtaan; mutta yllätykseksenne olette siunanneet Minua. Olet saanut sieluusi Minun valoni, ja kun olet 

saanut niin suuren armon, olet muistanut lähimmäisiäsi ja rukoillut heidän puolestaan sanoen: "Minulla on 

onni kuulla Sinun sanasi, kun taas toiset eivät tunne näitä opetuksia." Mutta Mestari kertoo teille: Olen 

paljastanut Henkeni eri tavoin kaikissa kansakunnissa. Ne, jotka ovat valmistautuneet, ymmärtävät, että he 

elävät armon ja vanhurskauden aikaa, ja ovat tunteneet läsnäoloni. 

25 Aivan kuten annoin anteeksi Magdaleenalle, annan anteeksi sinulle. Mutta haluan, että teette 

itsenne Minun arvoisekseni, kuten hän teki. 

26 Kuinka monta jäljittelyn arvoista esimerkkiä voittekaan saada veljiltänne ja sisariltanne toisilta 

ajoilta! Heidän työnsä on kuin avoin kirja. Mutta sinä ─ etkö halua, että esimerkkisi säilyy myös 

kirjallisesti? Otan vastaan vain ne teoksistasi, jotka katson arvokkaiksi esitellä jälkeläisillesi. Sinä 
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kuitenkin, joka vielä elät lihassa, et tule saamaan kunniaa etkä kunnioitusta. Ole nöyrä ja anna muiden 

arvioida tekosi. 

27 Sinua odottavassa suuressa päivätyössä minä olen sinun Kyreneuksesi*. Opetukseni aiheuttaa 

suuria mullistuksia maailmassa. Tavat ja ajatukset muuttuvat suuresti, ja jopa luonto muuttuu. Kaikki tämä 

merkitsee ihmiskunnan uuden aikakauden alkua, ja henget, jotka lähetän pian maan päälle, puhuvat 

kaikista näistä profetioista edistääkseen tämän maailman ennallistamista ja kehitystä ylöspäin. He 

selittävät sanani ja tulkitsevat, mitä tapahtuu. 
* Simon Kyrenealainen kantoi Jeesuksen ristiä (Mark. 15:21). 

28 Tulkaa ja kuulkaa Minua, keskittykää sydämenne pohjalle, ja vakuutan teille: vaikka uskonne 

Läsnäolooni olisi kuinka pieni tahansa, tulette tuntemaan Minut. 

29 En tuomitse uskonpuutteitanne, päinvastoin, annan sen anteeksi, koska ette olleet valmiita 

vastaanottamaan Minua. Ihmiskunta nukkui syvää unta vuosisatojen ajan fanaattisuuden, 

epäjumalanpalveluksen ja materialismin sokaisemana. 

30 Kuka oli muistuttanut teitä siitä, että olin ilmoittanut palaavani ja että teidän oli siksi odotettava 

minua? Vanhempasi? Pastorinne? Kuka piti sinut hereillä? 

31 Vain harvat elivät tapahtumia odottaen, toivoen, että lupaukseni symbolinen "pilvi" ilmestyisi 

horisonttiin, valaisisi sieluanne, vahvistaisi ruumistanne ja paljastaisi teille, että paluuni tapahtuu 

Hengessä. 

32 Siksi kamppailunne läsnäoloni ymmärtämiseksi tällä hetkellä on ollut suurta, ja teidän on täytynyt 

voittaa monia esteitä päästäksenne luokseni. Mutta kaikki tämä on ansiokasta, annan teille siitä tunnustusta 

ja sanon teille totisesti, että kaikki se katkeruus, jota olette saattaneet kärsiä seurataksenne Minua tällä 

tiellä, ei ole palkitsematonta. 

33 Mitä luulette olevan korvaus kärsivällisyydestänne kestää pilkkaa ja halveksuntaa jopa perheenne 

sisällä?: sukulaistenne kääntyminen! Mutta koska teillä on ollut tarpeeksi kärsivällisyyttä sietääksenne 

heidän ymmärtämättömyyttään, niin myös heidän on odotettava sitä hetkeä, jolloin heidän uskonsa syttyy. 

Tämän saavuttamiseksi teidän on ponnisteltava paljon töiden, sanojen, rukousten ja hyvien ajatusten 

avulla. Mutta lopulta näette, että ihmeestä tulee todellisuutta. 

34 Annan teille tehtäväksi julistaa toista tulemistani lähimmäisillenne. Uskon teille viestin tai 

ilosanoman henkisestä viestinnästäni ihmiskunnan kanssa. Iloitkaa ajatuksesta, että olette näin arvokkaan 

viestin kantajia, ja antakaa tämän ilon olla balsamia haavoihin, joita saatte taistelun tiellä. 

35 Jotkut ovat tulleet Sanani ilmentymän luo Betlehemin paimenten viattomuudessa, heidän 

yksinkertainen uskonsa oli heidän sydämensä nöyrä uhri. Toiset ovat tulleet kaipaamaan minulta todisteita 

voidakseen uskoa. He olivat sairaita, jotka olivat etsineet terveyttä pitkään ja ovelta ovelle löytämättä sitä. 

Toiset taas, kuten kirjanoppineet ja fariseukset, tulevat etsimään Minua, kyseenalaistamaan Minua ja 

asettamaan Minut koetukselle, aina peläten, että totuus paljastaa heidän tekopyhyytensä ja 

valheellisuutensa. Kaikki mitä sain, kaikki mitä sain, oli hellyyttä, voimani osoitus, todiste totuudestani. 

36 Minun on myös kerrottava teille, että kaikista niistä, jotka olen maininnut, monet ovat jääneet 

seuraamaan Minua, koska heidän sydämensä oli täynnä kiitollisuutta ja heidän sielunsa oli valaistunut 

Sanani valosta, ja he halusivat oppia, miten totuutta kylvetään ja viljellään. 

37 Pienestä väkijoukosta, joka kokoontui kuulemaan ensimmäisiä opetuksiani, on jo tullut 

väkijoukkoja, jotka muodostavat yhteisön. Toistaiseksi kaikki eivät kuitenkaan pysty tulemaan tämän 

henkistymisen sanoman todellisiksi apostoleiksi. 

38 Näiden ihmisjoukkojen joukossa on kaikenlaista mielialaa ja ruumiinrakennetta edustavia ihmisiä, 

aivan kuten heidän joukossaan on myös eri kehitystasolla olevia sieluja. Jotta tämä jumalallinen ilmestys, 

tämä viesti, jonka olen tuonut Sanassani, voitaisiin lopulta selventää ja ymmärtää niiden ihmisten 

keskuudessa, jotka ovat osallistuneet ilmentymiini, heidän on kuitenkin läpikäytävä monia koettelemuksia, 

läpäistävä monia sisäisiä kamppailuja ja kärsittävä monia "ristiinnaulitsemisia", kunnes he selviytyvät 

niistä todellisena spiritualismin oppilaana. 

39 Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun ihmiset kamppailevat tulkitakseen jumalallista ilmoitusta tai 

saadakseen selvyyttä asiaan, joka on heidän silmissään mysteeri. Jo "toisena aikakautena", sen jälkeen kun 

olin saarnannut maailmassa, ihmiset pohtivat Jeesuksen persoonallisuutta ja halusivat tietää, oliko hän 
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jumalallinen vai ei, oliko hän yksi Isän kanssa vai Isästä erillinen henkilö. He arvostelivat ja tutkivat 

opetustani kaikin tavoin. 

40 Nyt olen jälleen tulkintojen, keskustelujen, väitteiden ja tutkimusten kohteena. 

41 Tutkitaan, oliko Kristuksen Henki Isän Hengestä riippumaton, kun Hän teki itsensä tunnetuksi. Ja 

toiset sanovat, että Pyhä Henki puhui, eikä Isä eikä Poika. 

42 Mutta se, mitä te kutsutte Pyhäksi Hengeksi, on Jumalan valo, ja se, mitä te kutsutte Pojaksi, on 

Hänen Sanansa. Kun siis kuulette tätä sanaa, kun käytätte toisen aikakauden opetustani tai ajattelette 

ensimmäisen aikakauden lakia ja ilmoituksia, olkaa tietoisia siitä, että olette Yhden Jumalan läsnäolossa, 

kuulette Hänen sanaansa ja otatte vastaan Hänen Henkensä valon. 

43 Teidän on aika opiskella tätä ilmestystä, jotta kun teitä kuulustellaan ja koetellaan, voitte vastata 

todellisen valon sanoilla ja jättää rauhan ja autuuden jokaiseen sydämeen, johon sijoitatte Sanani ytimen ja 

tulkintanne valon. 

44 Olen nälkäinen ja janoinen rakkautenne suhteen, ihmiset. Antakaa Minun olla kanssanne hetki, 

sillä Minulla on teille jotain sanottavaa. 

45 Miksi etsitte Minua vain silloin, kun kärsimyksenne painavat teitä? Ettekö haluaisi tarjota Minulle 

ilojanne, voittojanne ja tyytyväisyytenne? 

46 Toisella aikakaudella innoitin teitä rakkaudella ja luottamuksella, jotta lähestyisitte Minua ilman 

pelkoa. Miksi sitten joskus epäilette rakkauttani tai anteeksiantoani? Oi te "tuhlaajapojat", jotka pelkäätte 

palata Isän kotiin! Tiesin, että huolimatta niistä äärettömän rakkauden todistuksista, joita annoin sinulle 

silloin, oli välttämätöntä palata etsimään sinua ─ ei siksi, että näkisit Minut jälleen ihmisenä, vaan siksi, 

että tuntisit Minut sisimmässäsi, syvällä sielussasi. 

47 Kerääntykää jälleen ympärilleni kuten entisaikojen opetuslapseni, seuratkaa minua jälleen kuten 

suuret väkijoukot tekivät, sillä saan teidät kuulemaan Sanani taivaallisen konsertin ja samalla tekemään 

niitä rakkauden tekoja, joita te kutsutte ihmeiksi. 

48 Tulen Isänä, jotta kaikki, joilta on puuttunut rakkautta, kiintymystä ja hellyyttä maailmassa, 

löytäisivät kanssani jumalallista lämpöä. 

49 Tulen lääkärinä, jotta voitte luovuttaa Minulle sairautenne, huolenne ja kaikki salaiset 

kärsimyksenne, jotka ovat sairastuttaneet sielunne ja samalla ruumiinne. 

50 Tulen ystäväksi, jotta voitte uskoa syvimmät salaisuutenne, kamppailunne ja kaipauksenne 

Minulle ja antaa Minun kulkea rinnallanne. 

51 Tulen Mestarina, koska haluan avata teille viisauden ja elämän kirjan. 

52 Tulen tuomariksi tuomitsemaan ─ kuten te sanotte ─ eläviä ja kuolleita, kuten minä sanon: 

ruumiillistuneita ja ruumiittomia, ilman että pienikin teoistanne välttyisi oikeudenmukaisuudeltani. 

53 Niissä ihmisjoukoissa, jotka kokoontuvat yksinkertaisiin kokoontumistiloihin kuuntelemaan 

Minua, on monia, jotka ymmärtävät ja tuntevat tämän Sanan. Ne ovat sieluja, jotka ovat kehittyneet 

kamppailun, koettelemusten ja kokemusten pitkillä poluilla ja jotka ovat puhdistuneet tuskan vaikeina 

aikoina. He ymmärtävät Minua eivätkä pyydä Minulta maallisia tavaroita. He tietävät, että heidän 

sielussaan on tiedon kirja, ja he odottavat Mestarilta vain sellaista jumalallista opetusta, jonka avulla he 

voivat tietää, miten sielun sisällään kantama valo välitetään niille, jotka tarvitsevat kokemusta ja opetusta. 

54 Täällä on myös niitä, jotka ilman pitkiä matkoja käyttävät Sanaani polkuna, jotta he eivät eksyisi, 

ja heidän rakkautensa säästää heidät sielunsa äärettömältä kärsimykseltä. 

55 Suurimmalla osalla ihmisistä täällä on yksi rukous sydämessään: heidän tuskansa. He kaikki 

tulevat kertomaan Minulle, että heidän taakkansa on hyvin raskas ja heidän maljansa liian katkera. He 

tekevät Minut tietoiseksi yksinäisyydestään, pettymyksistään, vaikeuksistaan, heikkouksistaan, 

kurjuudestaan, sairauksistaan, suruistaan ja monista muista vaikeuksista. Mutta eivät vain he kärsi, vaan 

kipu on läsnä koko ihmiskunnassa. He eivät tiedä, että nyt on puhdistuksen aika, jolloin sielut ja ihmiset 

pesevät tahrat pois ja ottavat sitten askeleen eteenpäin kohti vuoren huippua. Kun nämä tahrat on pyyhitty 

pois, et koe enää hetkeäkään kipua, koska uudistumisen parantava balsami on antanut sinulle takaisin sen 

terveyden, jonka Herra pani luotuihinsa, kun ne syntyivät hänen kohdustaan. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 217 
1 Tulkaa luokseni, rakkaat opetuslapset, levätkää talossani ja istukaa pöydässäni ─ nyt kun olen 

kanssanne. Sillä näitä aikoja ei tule enää koskaan. Teille koittaa uusi aika, jolloin otatte askeleen eteenpäin 

evoluutiopolullanne. 

2 Olette edelleen lapsia, jotka elävät Isän hoivissa, joka ei anna teidän eksyä kauas Isän kodista, 

ettette kompastuisi tai putoaisi kuiluun. Mutta pian olet vahva ja riittävän valmis kulkemaan kaikkia 

polkuja. 

3 Tehkää sydämistänne aarrearkku, jossa säilytätte sanojani kuin jalokiviä. 

4 Olen palannut luoksenne, vaikka tiedän ihmisten epäuskoisuuden. Muistutan teitä intohimostani ja 

elvytän sen. Tänään muistutan teitä siitä hetkestä, jolloin Mestari, joka puhuu teille, nousi jumalalliselle 

valtaistuimelle ollakseen ikuisesti Isän kanssa. Kun Jeesus oli suorittanut tehtävänsä maan päällä, hän astui 

Ikuisen läsnäoloon lempeänä Karitsana. 

5 Jumala ilmoitti itsensä ihmiskunnalle jo varhaisimmista ajoista lähtien, ja hänen opetuksiaan 

kuultiin. Herran ääni teki itsensä inhimilliseksi ja ymmärrettäväksi alkukantaisille luoduille. Heissä oleva 

omatunto, joka on jumalallista viisautta, opetti heitä tunnistamaan hyvän ja pahan. Kun he tekivät hyviä 

tekoja, he tunsivat rauhaa, ja kun he tekivät pahaa, he kokivat tuskaa. Nämä olivat ensimmäiset oppitunnit, 

ensimmäiset omantunnon ilmaukset. 

6 Ajan myötä, kun ihmiset eivät enää kuunnelleet tätä ääntä, lähetin ihmisiä, jotka olivat täynnä 

hyveellisyyttä ja viisautta ja jotka sanoillaan ja esimerkillään saivat heidät seuraamaan hyvää tietä.  

7 Muistakaa, että varhaisimpina aikoina lähetin vanhurskaan miehen, Aabelin, jonka rakkauden 

polttouhri Jumaluuttani kohtaan oli rukouksen ja täydellisen palvonnan edeltäjä. 

8 Lähetin teille Nooan, hurskaan, joka ei välittänyt pilkasta ja kiinnitti huomiota vain jumalallisen 

käskyn noudattamiseen rakentaakseen pelastuksen arkin luottaville ihmisille. 

9 Teidän joukossanne olivat Aabraham, Iisak ja Jaakob, jotka muodostivat puun rungon, josta kasvoi 

oksia, lehtiä ja hedelmiä. Näiden patriarkkojen esimerkki on säilynyt kirjallisesti ─ Aabrahamin 

horjumaton usko, Iisakin kuuliaisuus ja Jaakobin uskollisuus ja hengellinen voima. Yksi tuon puun 

hedelmistä oli Mooses, minun lakini edustaja, minun oikeudenmukaisuuteni ruumiillistuma. Hänessä 

voitte nähdä majesteettini kuvan. 

10 Ajan kuluessa olen astunut yhä enemmän ihmisten tunne-elämään, ja siksi minun oli myös tultava 

ihmiseksi, jotta voisin tulla vielä lähemmäksi sydäntänne. Mutta tullakseni maailmaan oli välttämätöntä 

ilmoittaa Minusta profeettojen kautta. 

11 Elin ihmisten keskellä ja tein elämästäni esimerkin, oppikirjan. Opin tuntemaan kaikki 

kärsimykset, kiusaukset ja kamppailut, köyhyyden, työn ja vainot. Koin sukulaisten hylkäämisen, 

kiittämättömyyden ja petoksen, pitkän päivätyön, nälän ja janon, pilkan, yksinäisyyden ja kuoleman. 

Annoin koko ihmisen synnin taakan langeta päälleni. Annoin ihmisten tutkia henkeäni sanoissani ja 

lävistetyssä ruumiissani, jossa jopa viimeisetkin kylkiluuni näkyivät. Vaikka Jumala teki minusta 

pilkkakuninkaan, paljastetun, ja minun oli myös kannettava häpeän ristiä ja noustava sen kanssa ylös 

kukkulalle, jossa ryöstäjät kuolivat. Siellä ihmiselämäni päättyi todisteena siitä, etten ole vain sanojen 

Jumala, vaan myös tekojen Jumala. 

12 Vuonna 1866 armoni avasi oven uuteen aikakauteen: Pyhän Hengen aikakauteen. Tietääkö koko 

ihmiskunta, missä ajassa se elää? Ainoastaan spiritualistit, joita kokoan "näiden puiden varjossa", tietävät 

tämän. Minun Työni tunnustetaan maailmassa vasta suurten taistelujen ja tapahtumien jälkeen, oppien ja 

maailmankatsomusten "sotien" jälkeen, niin että ihmiset nousevat ylös ja vahvistavat, että uusi aikakausi 

on koittanut. 

13 On kulunut jonkin aikaa siitä, kun se, jonka kautta tein itseni tunnetuksi ensimmäistä kertaa tällä 

kertaa, lähti tältä planeetalta: Roque Rojas, lähettiläs, jonka askelia ohjasi Eliaksen, Tiennäyttäjän, henki. 

Tällä tavoin vapautin kuudennen sinetin ja tein näin äärettömän suuren läpimurron spiritismille. 

14 Ja Roque Rojasista tähän päivään asti te olette taistelleet, oi trinitaariset-marialaiset spiritualistit, ja 

tässä taistelussa olette käyttäneet voimianne, nuoruuttanne, elämäänne ja kaikkea, mitä teillä on, 

seurataksenne Minua ja kunnioittaaksenne tätä Työtä. Hiljaa ja nöyrästi olette pyrkineet tekemään 

ihmisille tunnetuksi Herran toisen tulemisen. 
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15 Minun "Sanastani" ei ole tullut jälleen ihmistä. Olen tällä hetkellä "pilvessä", tuonpuoleisen 

symboli, josta säteeni lähtee ja joka valaisee äänen kantajan mielen. 

16 Minulle on ollut mieluisaa kommunikoida itseni ihmisen kautta, ja päätökseni on täydellinen. Minä 

tunnen ihmisen, sillä minä loin hänet. Minä pidän häntä arvokkaana, sillä hän on minun lapseni, sillä hän 

on syntynyt minusta. Voin käyttää häntä hyväkseni, koska loin hänet tätä tarkoitusta varten, ja voin 

paljastaa kirkkauteni hänen välityksellään, koska loin hänet kirkastaakseni itseni hänessä. 

17 Voi pojat! Hän on minun kuvani, koska hän on älykkyyttä, elämää, tietoisuutta, tahtoa, koska 

hänessä on jotakin kaikista minun ominaisuuksistani, ja hänen henkensä kuuluu ikuisuuteen. 

18 Usein olet merkityksettömämpi kuin luulitkaan, ja toisinaan olet suurempi kuin voit kuvitella. 

19 Ylpeät luulevat olevansa suuria olematta sitä. Ja kurja on se, joka tyytyy tämän elämän 

tarpeettomiin rikkauksiin löytämättä sydämen ja hengen todellisia arvoja. Kuinka köyhiä ovatkaan hänen 

halunsa, hänen ahneutensa, hänen ihanteensa! Kuinka vähään hän onkaan tyytyväinen! 

20 Mutta se, joka osaa elää, on se, joka on oppinut antamaan Jumalalle sen, mikä kuuluu Jumalalle, ja 

maailmalle sen, mikä kuuluu maailmalle. Se, joka osaa virkistäytyä luonnon helmassa tulematta aineen 

orjaksi, osaa elää. Ja vaikka hänellä ei näyttäisi olevan mitään, hän hallitsee tämän elämän hyödykkeitä ja 

on matkalla Jumalan valtakunnan aarteiden hallussapitoon. 

21 Mitä minä teille tänä aikana kerron, sitä en ole opettanut teille menneinä aikoina. Tämä on minun 

Uusi testamenttini. Minä olen se kiivas pyhiinvaeltaja, joka kolkuttelee lakkaamatta oveasi enkä anna 

sinun nukkua. Olen varjo, joka seuraa sinua kaikkialle. Mitä muuta haluatte? Rakkauteni on ääretön. 

22 Jäähyväisteni hetki lähestyy jo. Vierailuni tänä aikana on ollut pitkä: vuodesta 1866 vuoteen 1950. 

23 Totisesti minä sanon teille: jos joku sanoo, että minun sanani ei ole tehnyt teille hyvää eikä pahaa. 

Mutta muistakaa, etten halua teidän olevan kuin loiskasvit; en halua teidän tyytyvän siihen, ettette tee 

pahaa, vaan että hyvän tekeminen antaa teille tyydytystä. Sillä se, joka ei tee sitä, vaikka hän voisi tehdä 

sen, on tehnyt enemmän pahaa kuin se, joka, koska hän ei kykene tekemään mitään hyvää, tekee vain 

pahaa, koska se on ainoa asia, jonka hän kykenee tekemään hengellisen kehitystasonsa mukaan. 

24 Kutsuin sinut tälle polulle, koska näin sinun olevan surullinen sielussasi. Etsitte valoani erilaisissa 

palvonnan muodoissa, kaipasitte ihmeitä todistaaksenne uskostanne Minuun. Mutta kun risteilin tielläsi 

kysyäkseni sinulta, olitko tyytyväinen, vastasit: "Olen maistanut sitä, mutta se ei ole vahvistanut sydäntäni 

eikä sieluani". 

25 Samaan aikaan elämän puu odotti kulkijaa antaakseen hänelle hedelmänsä, ja kristallinkirkkaan 

veden lähde virtasi janoista pyhiinvaeltajaa odottaen lupauksena rauhasta. Minä olen jumalallinen 

puutarhuri, joka odotti murheellisena ja katseli pelloilla vuodenaikojen kulkua. 

26 Nyt rakkautta, rauhaa, totuutta ja työtä janoavien suuret joukot ovat saapuneet. Olette maistaneet 

hedelmiä, ja kun olette sammuttaneet nälän ja janon, olette tarttuneet työvälineisiin tullaksenne myös 

puutarhuriksi. 

27 Teidän keskuudessanne ei ole enää katoavia rikkauksia. Minne tavarasi ovat kadonneet? Ette enää 

ajattele niitä ettekä valita, että olette menettäneet ne, sillä tänään olette saaneet takaisin totuuteni 

hengellisen aarteen, joka on Sanassani ─ tässä Sanassa, jonka annan teille nöyrän lapsen kautta. Sillä jos 

puhuisin teille jonkun oppineen tai filosofin kautta, ette uskoisi minua. 

28 Kaikkien luokkien ihmiset tulevat luokseni. Mutta nämä luokkaerot ovat merkityksettömiä 

Mestarin edessä. Kaikki, jotka ovat tulleet kuulemaan minua, eivät ole jääneet luokseni. "Monet ovat 

kutsuttuja, mutta harvat ovat valittuja." Monet ovat vielä tulossa, mutta kaikki eivät seuraa minua. Mutta 

totisesti minä sanon teille: Kaikkiin olen kylvänyt Sanani, eikä Kristuksen siemen koskaan kuole. Minun 

siemeneni ei ole turha, ja ihmisen sydän, joka on lyhyen aikaa hedelmätön, tulee hedelmälliseksi ja kantaa 

hedelmää. 

29 Te naiset, jotka kostutatte tämän maailman polun kyyneleillänne ja merkitsette tienne tämän 

elämän läpi verellä: Levätkää kanssani, jotta saisitte uutta voimaa ja voisitte jatkaa rakkauden suojana, 

sydämen tulena, lujana perustuksena talolle, jonka olen antanut teille maan päällä, jotta voisitte edelleen 

olla kuikka, jonka siivet peittävät puolison ja lapset. Siunaan sinua. 

30 Minä korotan miehen ja naisen paikan miehen oikealla puolella. Minä pyhitän avioliiton ja siunaan 

perheen. 
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31 Tänä aikana tulen rakkauden miekan kanssa saattamaan kaikki asiat kuntoon, koska ihminen on 

aiemmin syrjäyttänyt ne. 

32 Jumaluuteni opetuslapset: Olen täällä keskuudessanne näyttämässä teille uutta sivua opetusteni 

kirjasta. 

33 Se on happamatonta leipää, jota syöt tällä hetkellä. Ja vesi, jota juot, on sellaista, joka ei enää 

koskaan tee sitä, joka sitä juo, janoiseksi. 

34 Olette kuin ulkomaalaisia tässä maailmassa, koska todellinen isänmaanne on toinen. Näytän teille 

polun ─ se on se, joka johtaa "luvattuun maahan". Sanani vie teidät edistyksen tielle. Olen väsymätön 

Mestari, joka valmistaa teitä, jotta lähtöni jälkeen voisitte saavuttaa täydellisen yhteyden Jumaluuteeni. 

35 Tänään rakkauden Sanani taltta muotoilee ja silottaa sydämiänne. 

36 Kuten ensimmäisellä aikakaudella, olette parhaillaan ylittämässä Vierailun autiomaata. Mutta te 

ette kuole nälkään ja janoon vaelluksillanne. Omasta sydämestäsi, joka on kovettunut kuin kallio, annan 

virrata katumuksen ja rakkauden kristallivettä, joka sammuttaa sielun janon. Ja kun oikeudenmukaisuuden 

ja totuuden nälkä valtaa ihmiset, Sanani laskeutuu teidän päällenne kuin manna erämaassa, jotta voitte 

syödä sitä. 

37 Tulee hetki, jolloin te kaikki palaatte luokseni. Mutta nyt pysykää ihmisten keskellä, jotta voisitte 

opettaa heitä vaeltamaan totuuden tiellä. Hajaannutte eri poluille ottamatta toista matkalaukkua mukaanne, 

luottaen Minuun. Mutta te työskentelette hiljaisuudessa, nöyrästi ja pröystäilemättä, ja Minä autan teitä 

taistelussa ja vahvistan teitä rukouksissanne, kutsuittepa Minua sitten yöleirinne nurkassa tai puun 

varjossa. Tulee päivä, jolloin saatte tunnustusta kanssani. 

38 Teidän on ymmärrettävä, että lähtöni on lähellä, jotta voitte avata sydämenne ja nostaa sielunne 

katsomaan Minua. 

39 Monien äänenkantajien kautta olen tehnyt itseni tunnetuksi, jotta ette epäilisi Minua. Olen valinnut 

heidät ottamatta huomioon heidän yhteiskuntaluokkaansa, elinolojaan tai rotuaan. Kaikkien heidän suunsa 

kautta olen antanut teille perintönne, jotta ette tuntisi oloanne orvoksi tai hylätyksi Sanani puuttuessa. 

40 Jos todella valmistaudutte, teistä tulee puu, lähde ja pöytä juhlaillalliselle, joka ottaa vastaan kaikki 

Isän kodista eksyneet "tuhlaajapojat". Silloin kansat eivät kumarra sinua, vaan he tunnustavat sinut ja 

polvistuvat minun edessäni. 

41 Laini on aina tuntunut liian taipumattomalta, jotta olisitte voineet täyttää sen, ja siksi olette luoneet 

lahkoja ja riittejä, jotka ovat olleet teille ymmärrettäviä, teidän henkisen kykynne kannalta. 

42 Jos olisitte noudattaneet ensimmäisen aikakauden käskyjäni, olisitte tunnustaneet Jeesuksen ettekä 

olisi uhranneet häntä. Jos ihmiskunta olisi elänyt toisen aikakauden opetusteni mukaisesti, se ei olisi 

epäillyt todistustani ihmisen älyn kautta. 

43 Te ette ole se, joka tuomitsee kansat. Mutta kuten kirjoitettu on, minä tuomitsen kansat ja 

uskonnolliset yhteisöt teidän keskuudessanne. Tämän kansan on oltava innokkuuden, puhtauden ja 

hengellisyyden esimerkki. 

44 Ihmiskunnan valitukset nousivat Minulle. Se on lasten itkua, se on nuorison oikeutta vaativaa 

huutoa, se on vanhusten rauhaa vaativaa huutoa. 

45 Syynä tähän on se, että ihmiset ovat kadottaneet rakkauden siemenen, jota he tietämättään kantavat 

sydämensä puhtaimmassa osassa ─ niin syvällä, etteivät he itse kykene löytämään sitä. 

46 Rakkauden siemen on tukahdutettu vihalla, turhamaisuudella ja alhaisilla intohimoilla. Ja niin 

kärsimyksen malja täyttyy vielä kerran, jotta se voidaan juoda loppuun asti. 

47 Kun maailma on haaksirikkoutunut myrskyn keskellä, sinä katselet katastrofia rauhallisesti 

pelastusveneestä. 

48 Sinä nukut Isän helmassa ajattelematta niitä, jotka itkevät. Silti he viettävät Minulle pyhitettyä 

jumalanpalvelusta kohtalon iskujen keskellä, ja Minä hyväksyn sen, vaikka he ovat kietoutuneet 

fanaattisuuteen ja epäjumalanpalvelukseen, koska Minä olen Isä. Mutta annan heidän ymmärtää, että 

Sydämeni odottaa täydellistä palvontaa. 

49 Alttarilta toiselle, riitistä toiselle ja lahkosta toiseen ihmiset etsivät elämän leipää löytämättä sitä. 

Pettymyksestä heistä tulee pilkkaajia, he kulkevat polkuja ilman päämäärää ja elävät ilman Jumalaa ja 

lakia. Mutta muistakaa, ihmiset, että heidän joukossaan on suuria henkiä, että minä löydän heidän 

joukostaan Pyhän Hengen profeettoja ja opetuslapsia! 
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50 Valon henget, jotka työskentelevät hengellisessä, valmistelevat nyt polkuja tasankojen, merien, 

vuorten ja aavikoiden läpi, jotta nuo rodut, nuo kansat voivat lähteä karavaaneina ja suurina joukkoina 

kohti sitä kansaa, jossa sanani on kuulunut ja ihmeeni on nähty. 

51 Sitten kun nämä ihmiset kolkuttavat ovellesi ─ mitä aiot tarjota heille? Älkää siis tarjotko heille 

epätäydellisyyksiä, sillä he ovat kyllästyneet niihin. He tulevat etsimään totuutta, armoa ja rakkautta. He 

tulevat oppimaan, miten juhlia palvelusta, joka on yhtä puhdas kuin kukkien tuoksu. 

52 Tänään käsken teitä opettamaan jälkimmäisille minun lakini täyttämistä. Se sisältää Kolmen ajan 

opetukset. 

53 Inspiroidu rukoilemaan. Getsemanen puutarhan rukouksessa olen näyttänyt teille, miten täydellisen 

rukouksen tulisi olla. 

54 Niin kauan kuin ette ole valmistautuneet, Minun tieni pysyvät tukossa, enkä anna kutsua suurille 

joukoille. 

55 En halua erota teistä erimielisyytenne, tottelemattomuutenne ja ymmärtämättömyytenne aikana. 

56 Näen, että valmistelet jo ristini lähtöäni varten ─ kiittämättömyyden ristin. 

57 Vielä on aikaa kaksinkertaistaa ponnistelunne, jotta tämä hetki ei tulisi teille yllätyksenä ja 

sanoisitte: "Isä on lähtenyt", koska ette enää kuule Minua äänenkantajan kautta. Mutta minä olen läsnä, ja 

näkijät todistavat sen. Kuulette ääneni inspiraation kautta, ja kun opetatte kodeissa ja maakunnissa, eivät 

teidän huulenne puhu, vaan Minä. 

58 Hengen ja hengen välinen vuoropuhelu saavuttaa huippunsa noina aikoina, ja läsnäoloni koetaan 

yhä selvemmin ajan kuluessa ja sukupolvesta toiseen. 

59 Näiden ilmestysten valossa kukaan ei voi valittaa Sanani poissaoloa, ja se, joka siitä huolimatta 

vuodattaa kyyneleitä, tekee sen siksi, että hänen omatuntonsa moittii häntä siitä, että hän ei ole käyttänyt 

hyväkseen sitä aikaa, jonka olin täällä keskuudessanne, ja siksi hän tuntee olevansa liian heikko ja 

kömpelö jatkaakseen tiellä. 

60 Haluan, että pysytte todistajina siitä, että olette olleet kanssani ─ ja näytätte ihmisille "kultaisia 

kirjoja", jotka olen antanut teille koota. 

61 Tämän kansan keskuudessa ei saa olla pappeja eikä palvelijoita. Siellä on vain palvelijoita. Näistä 

kokoontumispaikoista tulee kokoontumis- ja opiskelupaikkoja, joissa kirkon johtajat kiinnittävät huomiota 

ihmisten lähetystehtävän toteuttamiseen. 

62 Monien opetusten valtakausi on hyvin lyhyt. Sillä jokainen niistä, joka ei sisällä totuuden, 

oikeudenmukaisuuden ja rakkauden siementä, tuhoutuu. 

63 Rakkauden työni kuitenkin tunnustetaan. Ulkomaalainen tulee ja koputtaa ovellesi. Päästäkää 

hänet sisään, valmistakaa hänelle leiri, jotta hän voi levätä. Mutta jos hän haluaa ensin syödä jotain, anna 

se hänelle. Kun hän on saanut tarpeekseen ja nukkuu, vartioi hänen untaan. Kun hän herää ja näkee 

päivänvalon, hänen tekonsa kulkevat hänen mielessään, ja hän pesee viimeisenkin tahran pois 

kyynelillään. Sitten annan hänelle valkoisen kaapun ja asetan hänet niiden joukkoon, jotka ovat olleet 

kanssani. 

64 Olen kolmannella aikakaudella antamassa opetuksiani ihmiskunnalle. Sillä te ette ole luottaneet 

niihin sanansaattajiin, jotka minä lähetin teille. 

65 Kun ihmisolennot keskustelevat jumaluudestani, olemassaolostani ja opetuksestani, on maailmoja, 

joissa minua rakastetaan täydellisyydessä. 

66 Samaan aikaan, kun jotkut ovat saavuttaneet suurimman hengellisen puhtauden, planeettanne elää 

suuren moraalisen ja hengellisen turmeltuneisuuden aikaa. 

67 Mutta te, jotka kuulette minua, tietäkää, että lähetin teidät ihmisten keskuuteen näyttämään 

esimerkkiä nöyryydestä ja kuuliaisuudesta lakiani kohtaan. Lähetin sielusi armooni pukeutuneena, valooni 

käärittynä ja lakia omallatunnollaan kantavana. 

68 Kun olette lyhyeksi ajaksi langenneet turmioon, astuneet pimeyteen ja alistuneet heikkouksiin, 

nostan teidät ylös äänelläni ja todistan siten ihmiskunnalle, että voin itse valita opetuslapseni lian joukosta. 

69 Minä olen jumalallinen hyvyys, joka paljastuu joka käänteessä. Jos ette halua nousta 

korkeammalle etsimällä Minua hengellisesti ja haluatte mieluummin jäädä katselemaan luontoa, niin 
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löydätte Minut myös siitä: Kuninkaallinen tähti, jonka valonsäteet antavat elämää ja lämpöä, puhuu 

minusta. Ilma, joka antaa sinulle elämän, on minun oma hengitykseni. 

70 Mutta kun nostatte itsenne hengellisesti puoleeni teoissanne tai rukouksissanne, havaitsette tuolla 

takana olevan armon ja tien valoon, joka lupaa ihmeitä ja ilmestyksiä Isän taivaallisessa aarrekammiossa. 

71 Teillä on tietoa näistä kauneuksista, joita tuonpuoleinen elämä pitää sisällään, ja siksi 

työskentelette innokkaasti Herran viinitarhassa. 

72 Haluan, että työntekijöiden keskuudessa vallitsee rakkaus, haluan, että he ovat armollisia. 

73 Puu, jonka olen asettanut harteillesi, ei ole raskas, eikä sinun ole mahdotonta suoriutua sielullesi 

uskotusta tehtävästä. Jos luotatte voimaani, näette, kuinka mahdoton on mahdollista teidän askeleillenne, 

ja huomaatte, että jokainen, joka elää kuuliaisesti opetuksilleni, on lähellä minua. 

74 Lähetän jokaisen "työntekijän", joka on riittävästi valmistautunut, maan maihin tuomaan Hyvää 

Sanomaa. 

75 Sielusi käy tänään suurta taistelua ruumiin kanssa. Se on vetänyt miekkansa kohdatakseen 

kiusauksen, joka kukistaa sen minun nimessäni. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 218 
1 Siunattu kansa: tulette tapaamaan Mestaria, joka kutsuu teitä lakkaamatta kokoontumaan, jotta hän 

ravitsisi teitä rakkaudellaan ja vahvistaisi teitä koettelemusten aikoina. Tulette jättämään kaiken taaksenne 

kuullaksenne Minua. Isät jättävät lapsensa, äidit vauvan kehdossa, koska he haluavat lohdutusta itselleen 

ja sinulle. Nuoret luopuvat maallisista nautinnoista, vanhukset unohtavat koettelemustensa taakan, ja 

kaikki jättävät taaksensa inhimilliset kurjuudet, sairaudet ja pelot sopeutuakseen Minuun ja sanoakseen 

Minulle: "Mestari, olemme rukoilleet varhain ja nostaneet sielumme ylös, ja Elia, meidän paimeneni, on 

valmistanut meidät kuulemaan jumalallista sanaa. Ottakaa meidät vastaan." 

2 Yhdistytte tämän puun varjossa, joka on levittänyt oksansa tämän valitsemani kansakunnan 

rajoille, ja kuulette sen monien oksien alla saman sanan, saman merkityksen ja saatte saman hedelmän, 

jonka olen antanut teille niin kauan. 

3 Olen luonut teistä kaikista kansoista kansan, joka on esikoinen kaikkien maan kansojen joukossa, 

joka on valittu kaikkina aikoina, mutta joka ei ole ainoa minulle rakas. Sillä minä rakastan ja olen 

rakastanut kaikkia maailman kansoja kaikkina aikoina. Mutta tämä, valittuni, on rakastanut minua 

ainutlaatuisella tavalla ja osoittautunut suosioni arvoiseksi. 

Mutta ne suosiot, jotka olen antanut sille, ovat tehneet siitä rikkaan ahneen, ja siksi se on sanonut: 

"Minä olen kaikkein rakkain, valittu, muiden yläpuolella oleva, se, joka on lähimpänä Herran Henkeä. 

Muiden on kumarruttava minun edessäni, sillä minun päälleni Isä on vuodattanut lakinsa, hyvyytensä." 

Mutta minä sanon teille: Älkää tulko ylimielisiksi. Minua on miellyttänyt lahjoittaa teille Kolme 

Aikakautta. Kolmen pitkän aikakauden aikana olen vaikuttanut sieluusi eri ruumiissa, joita sinulla on ollut, 

jotta ottaisit Minusta esimerkkiä ja jakaisit lahjani ja olisit täynnä rakkautta lähimmäisiäsi kohtaan kuin 

puu, jonka varjo ja hedelmät olisivat kaikkien vaeltajien saatavilla. 

4 Mutta nyt, tällä aikakaudella, Henkeni valaisemina, alatte ymmärtää, mitä Isä antoi teille entisinä 

aikoina, mitä Jeesus opetti teille toisella aikakaudella, ja sanon teille: älkää olko jälleen rikkaiden kurjien 

kaltaisia, olkaa kuin se Mestari, joka antaa itsensä opetuslapsilleen rakkaudesta. Kun esittäydytte muille 

veljeskunnille, älkää tunteko itseänne ylemmiksi älkääkä sanoko, että vain teillä on hallussanne kolme 

testamenttia ja että te olette niiden omistajia, että teillä on ollut hallussanne liitonarkki, ilmestysmaja ja 

symbolit. Ei, ihmiset! Haluan, että kerrotte veljillenne ja sisarillenne eri roduista, että voitte kaikki kuulua 

Herran valittuun kansaan, siihen siunattuun perheeseen, koska olette kaikki lähtöisin yhdestä Hengestä, 

yhdestä Isästä. 

5 Silloin olette ymmärtäneet tehtävänne ja voitte olla maailman pelastus. Ette enää anna Isän tehdä 

itseään aineellisesti kuultavaksi tehdäkseen itsensä ymmärrettäväksi lapsille, jotka eivät osaa nousta 

hengellisesti, ja sanotte Minulle rukouksessanne hengestä henkeen: "Isä, pysy valtaistuimellasi. Olette 

laskeutuneet alas pitkän aikaa ja kärsineet aineellistumisemme ja syntiemme vuoksi. Jopa kolmannella 

aikakaudella Sinun on täytynyt puhua meille monin tavoin opastaaksesi meitä, ja olet vuodattanut voimasi 

ja hyveesi tämän kansasi päälle, joka on opetuslapsesi. Jättäkää meidät vastuullisiksi ihmiskunnasta." 

6 Kaikkina aikoina teille on tuntunut aivan liian vaikealta täyttää lakiani, koska olette ihmisiä, ja 

siksi olette jo varhaisimmista ajoista lähtien luoneet erilaisia uskontoja ja harjoittaneet niitä 

epätäydellisesti. Jos olisitte ensimmäisellä aikakaudella noudattaneet Mooseksen antamia lakejani, 

Jeesuksen, Isän Sanan, ei olisi tarvinnut tulla luoksenne. Miksi tuo Mestari kärsi? Koska Juudean kansa 

tuomitsi hänet väärin, ajoi hänet pois keskuudestaan ja ristiinnaulitsi hänet tuntematta tai tuntematta, kuka 

hän oli. 

7 Nuo ihmiset eivät olleet valmistautuneet, eivät olleet noudattaneet jumalallisia lakeja, vaan olivat 

tehneet niistä ja käskyistä omat lakinsa, joilla he luulivat voivansa täyttää ne. Mutta jumalallinen Mestari 

tuli ihmiseksi, ja syntymänsä, elämänsä ja intohimonsa myötä Hän kirjoitti uuden sivun jumalallisen 

viisauden kirjaan, jossa jokainen sana vahvistettiin voimakkailla teoilla, verellä sinetöidyillä sanoilla ja 

teoilla. Tällä tavoin te saatte Toisen testamentin, ja jos olisitte noudattaneet näitä kahta testamenttia, 

olisiko Minun pitänyt tehdä itseni tunnetuksi tänä aikana inhimillisen välittämisen kautta, epätäydellisten 

ja katoavien älyllisten elinten kautta? Jos olisitte noudattaneet käskyjäni ja opetustani, jotka olen antanut 

teille niin suurella rakkaudella, ette arvostelisi Minua tänään ettekä epäilisi Minua, koska ilmoitan itseni 

inhimillisen ymmärryksen kyvyn kautta. 
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8 Yhdistäkää kolme testamenttia, älkää vääristäkö sanaani älkääkä mystifioiko sitä. Se on perintö, 

jonka jätän ihmiskunnalle. Henkeni valo valaisee teitä ja sieluanne, joka tietää, kuka se on, muistaa 

menneisyytensä ja tietää myös, miksi olen tullut tähän aikaan, ja voi ymmärtää opetukseni. 

9 Vain tällä tavoin voitte tunnistaa kolmessa ajassa annetun Työni puhtauden ja täydellisyyden, joka 

on ihmisten uskontojen ja ideoiden yläpuolella. Se on jokaisen sielun tie, elämä, alku ja loppu ─ se, minkä 

viisauden kirjani sisältää. 

10 Miksi lahkot ja valtavirran kirkot eivät tunnista Minua ja osoittavat niin suurta 

ymmärtämättömyyttä? Te, jotka kuulette minua, ette saa tuomita ketään. Minä tuomitsen ─ kuten 

kirjoitettu on ─ kaikki kansat ja kaikki uskonnolliset yhteisöt. 

11 Jos täytät tehtäväsi nöyrästi, maailma uskoo sinua. Tämä sanoihin ja riitteihin kyllästynyt maailma 

tarvitsee esimerkkejä. Sinä, Israel, olet aina saanut puhtaan siemenen ─ kenet voisit ottaa esimerkiksesi? 

Mikä syntyneistä uskonnollisista yhteisöistä on kiinnittänyt huomiota kaikkien käskyjeni noudattamiseen?: 

Yksikään. Mutta voin sanoa teille: Jos tapaatte niissä hurskaita ihmisiä, ottakaa heistä mallia. Jos tapaat 

rakkauden, ota heidän rakkaudestaan mallia. Jos näette heissä kunnioitusta Minua kohtaan, ottakaa mallia 

heistä, jotta oppisitte arvostamaan hyveellisyyttä ja myöntämään jokaiselle sen, mikä hänelle kuuluu. 

Mutta älkää koskaan ottako epätäydellistä, moitittavaa, esikuvaksenne. Jos ette tiedä, mikä on oikein ja 

mikä väärin, rukoilkaa, kuunnelkaa sanaani ja antakaa omantuntonne neuvoa teitä. 

12 Ihmiskunnan valitus saavuttaa Minut; lasten, nuorten, miesten ja naisten kypsässä iässä sekä 

vanhusten tuska tunkeutuu ylöspäin. Se on huuto, joka vaatii oikeudenmukaisuutta, on anova vetoomus 

rauhan ja armon puolesta, joka lähtee Hengestä. Sillä rakkauden siemen tässä maailmassa on turmeltunut, 

ja tiedättekö, missä rakkaus nyt on? Ihmissydämen sisimmässä, niin syvällä, että ihminen ei kykene 

löytämään sitä, koska viha, vallanhimo, tiede ja turhamaisuus ovat murskanneet siemenen, eikä siellä ole 

hengellisyyttä eikä armoa. Kärsimyksen malja kasvaa yhä täydemmäksi, ja maailma juo sen täyteen. 

13 Mutta te, ihmiset, katselkaa myrskyä, joka on purkautunut, rauhassa pelastusveneestä, täynnä 

luottamusta Isään. Kun jotkut noista sotivista kansoista pilkkaavat henkeäni ja toiset harjoittavat 

epätäydellisiä uskonnollisia kultteja, te ylistätte minua. Mutta te kaikki heräätte tänä koettelemusten aikana 

ja lopulta yhdytte rakkauden ja hengellisen tiedon kautta. 

14 Opetuslapset, minä otan teidät vastaan ja annan teille nopeasti anteeksi. Haluan tuntea itseni 

rakastetuksi ja haluan myös, että elätte harmoniassa keskenänne. Poissa oleva lapsi palaa syliini, ja jos hän 

on kääntynyt pois minusta ymmärtämättömyyden tai tietämättömyyden vuoksi, hänen ei tarvitse pelätä, 

että moitin häntä käytöksestään. Haluan hyväillä sieluasi ja antaa sille takaisin sen, mitä se on menettänyt 

─ sen rauhan, ilon ja toivon. Toiveeni on, että maistatte tämän elämän suloisuutta, että osaatte myös 

hyväksyä sen vastoinkäymiset, että elätte nöyrästi ja kärsivällisesti ja että pyrkitte kehittymään ylöspäin. 

Kuka voisi poistaa Minut luotasi, tai mikä voima voisi estää Minua rakastamasta sinua ja suojelemasta 

sinua? 

15 Te taas kykenette etääntymään minusta ja käyttäytymään kuin "tuhlaajapoika", ja vasta kun kipu 

haavoittaa sydäntänne, muistatte, että on olemassa Isä, joka rakastaa teitä ja on valmis seisomaan 

rinnallanne ja pelastamaan teidät jokaisesta teitä uhkaavasta vaarasta. 

16 Olen aina juurruttanut sinuun luottamusta, jotta näet minussa rakastavan Isän, uskollisen ystävän ja 

luottamusmiehen. 

17 Muistakaa vertausta tuhlaajapojasta ─ te, jotka kannatte suuren rikkomuksen taakkaa, ja 

muistakaa, että minä olen kaiken rakkauden ja anteeksiannon yläpuolella. Teidän on muistettava, että 

teidän on määrä tulla luokseni täydellisinä, virheettöminä ja puhtaina. Koska teillä on tänään tilaisuus 

muokata sydäntänne ja tehdä suuria hengellisiä tekoja, teidän on hyödynnettävä näitä aikoja ja 

lyhennettävä "karkotuksenne" päiviä. 

18 Koska teillä on jo kokemusta menneistä aikakausista ja tiedätte, että on olemassa hyvityksen laki ─ 

miksi haluatte sortua menneisyyden virheisiin sen sijaan, että ottaisitte suuren askeleen eteenpäin 

polullanne? 

19 Katsokaa ihmiskuntaa sellaisena kuin se nyt sovittaa rikkomuksensa ja pesee tahrat pois. Se käy 

läpi suuria mullistuksia puhdistaakseen ja palauttaakseen kaiken sen, mitä se on tahrannut. 
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20 Minun sanani toteutuu. Olette nähneet suuren osan profetioistani toteutuvan epäuskoisten 

silmienne edessä. Monet muutkin te tulette pian näkemään, ja näistä te saatte todistaa. Tuomioni on avattu, 

kuten ilmoitin näitä aikoja varten. 

21 Kaaos valtaa kansakunnat. Jotkut ovat hereillä ja tietävät kärsimyksensä syyn, mutta monet 

nukkuvat ja tyytyvät elämään vaivaantumatta näkemään kaikkien näiden koettelemusten syytä. 

Tiedätte syyn, olette lukeneet viisauden kirjasta, ja minun sanani on valmistanut teidät. Mikään ei voi 

yllättää sinua. Mutta olette vielä liian epäkypsä herättämään ihmiskuntaa. Et ole vielä kasvanut vahvaksi, 

ja askeleesi ovat vielä epävarmoja. Olette kuulleet sanani, mutta ette ymmärrä sitä, tai jos olette 

ymmärtäneet sen, ette sovella sitä. Olette jakautuneet, vaikka tiedätte, että olette yksi kansa, ja tunnette 

antamani tehtävät ikään kuin ne olisivat sietämätön taakka. 

Kysyn teiltä: Miksi ette ole tunkeutuneet tämän opetuksen ytimeen, vaikka olen valaissut teitä totuuden 

valolla? Miksi te ette ole vahvoilla, vaikka minä olen ruokkinut teidät tällä iankaikkisen elämän leivällä, 

josta murunen riittää antamaan nälkäiselle elämän? Syynä on se, että olette tottuneet Sanaani ja ottaneet 

sen vastaan käyttämättä sitä. Muistakaa: kun te olette täynnä sitä, on monia nälkäisiä, jotka kaipaavat sitä 

saadakseen siitä ravintoa. 

22 Lähestyy aika, jolloin tämä sana loppuu. Silloin sen on jäätävä opetuslasteni sydämiin, ja se 

kirjoitetaan kirjoihin, jotta se voidaan tehdä tunnetuksi ihmiskunnalle. Haluan, että vuoden 1950 jälkeen 

säilytätte suurimman mahdollisen puhtauden palvonnassanne ja kuuliaisuudessanne ohjeilleni ja 

käskyilleni. Tällä tavoin te todistatte, että minä olin kanssanne. 

23 Kaikki tehtävänne on annettu teille kykyjenne ja voimienne mukaan, sillä tiedän, missä vaiheessa 

olette. Työskentele rakkaudesta, älä pelosta. Katsokaa opetusteni ydintä. Isällinen rakkauteni ja 

anteeksiantoni ilmenevät kaikissa lapsissani. 

24 Millaista onnea löydän sydämissänne, kun kuulette Sanaani! Olen ääretön kärsivällisyys, joka 

odottaa aikaa, jolloin nousette täysin taisteluun. Olen paljastanut sinulle tulevaisuutesi. 

25 Kuinka suuri onkaan teidän työpäivänne minun lähtöni jälkeen! Et ole vielä edes arvannut. Tällä 

kertaa minulla on joitakin salaisuuksia paljastettavana teille, jotta voitte vakuuttaa miehet. 

26 Yllätin teidät kuin ne toisen aikakauden kalastajat, jotka löysin tekemästä työtään ja 

velvollisuuksiaan ja joille sanoin: "Seuratkaa minua, tästä lähtien te olette ihmisten kalastajia." Annoin 

heille kyvyn parantaa sairaita, annoin heille sanan lahjan, valistin heitä ilmestyksilläni ja opetin heitä 

vapauttamaan riivatut. Kun he olivat valmistautuneet ja vahvistuneet, näytin heille tietä ja ohjasin heidät 

eri alueille, jotta he soveltaisivat siellä Pelastusoppiani. 

27 Tänä aikana teitä ei ole ollut kaksitoista valittua. Te olette suuri joukko, jonka olen koonnut ja 

opettanut eri puiden varjossa. Teidän on määrä olla niitä, jotka antavat ihmisille rohkeutta maailmaa 

uhkaavien suurten koettelemusten aikana. 

28 Pian henkimaailma ei enää tee itseään tunnetuksi, ja haluan teidän avaavan lahjojaan, jotta ette 

silloin horju. 

29 Haluan teidän elävän hereillä, jotta voitte intuitiivisesti tai unissa kuulla tuonpuoleisen äänen, kun 

se sanoo teille: "Nouse!" Sitten suuntaat askeleesi koteihin ja maihin, joissa taudit tai luonnonvoimien 

vapauttama väkivalta ovat jättäneet jälkeensä hävitystä. Jos teidän on mentävä kaukaisille maille, 

kuunnelkaa Isän ohjeita, joka ilmoittaa ajan ja näyttää tien. 

30 Ihmiset kirkoista ja lahkoista tulevat katsomaan sinua. He testaavat auktoriteettisi. Jotkut, jotka 

ovat vakuuttuneita lahjoistasi, houkuttelevat sinua rahalla käyttääkseen sinua aineellisiin tarkoituksiin. 

Älkää unohtako, että kaikki ne, jotka tekevät Työstäni liiketoimintaa, menettävät armoni. 

31 En pian enää puhu teille ihmisten välityksellä, sillä tämä on määrätty kirjallisesti. Mutta minä en 

hylkää sinua. Annan sinulle inspiraatiota ja saan sinut tuntemaan läsnäoloni. Hyvä omatuntosi ei anna ajan 

jättää syviä jälkiä kehoosi. 

32 Jokainen rukoushuone ja kokous, jossa opetustani ei harjoiteta vilpittömästi, katoaa, ja vain ne 

jäävät henkiin, jotka ovat turvapaikka ja pelastusvene hädässä olevalle. 

33 Minun lähtöni jälkeen tämä kansa puhdistuu. Maailmallisten taistelujen ja konfliktien aika on 

silloin täydessä vauhdissa, minkä jälkeen tulee rauha ja kurjuus poistuu. 

34 Olkaa vahvoja, sillä taistelun aikana teitä vainotaan ja vastustetaan. Teiltä evätään työ ja leipä. 

Mutta sitten paljastan teille armoni ja voimani. Sillä sinä et joudu kärsimään nälkää, kasvosi eivät koskaan 
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turmeltuisi, etkä joutuisi puutteeseen. Silloin sielusi muistaa matkan autiomaan läpi Luvattuun maahan 

ensimmäisellä aikakaudella ja muistaa, että kun olit janoinen, kallio avautui tarjotakseen sinulle raikasta 

vettä. Kun paahtava aavikon aurinko poltti teitä, pilvet peittivät teidät kuin suojavaippa, ja kun nälkä ja 

puute uhkasivat, manna putosi alas viestinä Isänne rakkaudesta. 

35 Ennen kaikkea varoitan teitä, jotta ette huomenna sanoisi, etten ollut valmistanut teitä tähän. 

36 Selitän opetukseni teille selkeällä tavalla, jotta ette joutuisi kiusaukseen ettekä yllättyisi. 

37 Haluan aina nähdä teidät valmistautuneina, jotta ymmärtäisitte ja kunnioittaisitte Tahtoani. Koska 

olette ensimmäiset, jotka ovat saaneet opetukseni, ja olette kokeneet itsessänne ne todisteet, joiden vuoksi 

tulin alas välittämään itseni ihmisille, teidän on pyrittävä jättämään hyvä esimerkki niille, jotka tulevat 

teidän jälkeenne. Teidän on tunnettava henkinen alkuperänne, tehtävänne ja tehtävänne, jotka olen teille 

uskonut, jotta voitte valvoa sieluanne ja pitää itsenne hyveessä. 

38 Kun olette kehittyneet ja tulleet maan päälle yksi toisensa jälkeen eri inkarnaatioissa, näette, että 

koko kuluneiden aikojen ajan Työni on pysynyt muuttumattomana, muuttumattomana. Paljastan teille aina 

samat ominaisuudet, annan teidän tuntea isällisen rakkauteni, äärettömän kärsivällisyyteni, lunastavat 

työni. Kaikista näistä todisteista huolimatta ette kuitenkaan tunnista Minua. On välttämätöntä, että heräätte 

ja annatte tiliä siitä ajasta, jonka olen antanut teille, jotta voitte siinä saada pelastuksenne. 

Lähestyy hetki, jolloin lähdette tuonpuoleiseen, mutta ette ole kiirehtineet tulemaan luokseni juuri 

silloin, kun kutsun teitä tarjoamaan sadonkorjuutanne. Tämä sato koostuu siemenistä, joita on viljelty 

rukouksen kautta. Lisäksi sielusi on parhaassa mahdollisessa parannuksen ja kohotuksen tilassa. 

39 Muistakaa: Koska olette osa Henkeäni, teillä on elämä ja armo aivan kuten minullakin. Olette 

puhtaita alkuperältänne, ja samoin palatessanne teidän on saavuttava Minuun. Siksi teidän on tällä hetkellä 

ponnisteltava lakkaamatta, jotta voitte palata alkuperäiseen puhtauteenne ja täydellisyyteenne. 

40 Olkaa myötätuntoisia veljiänne ja sisarianne kohtaan ja itseänne kohtaan, sillä te kaikki 

muodostatte yhden perheen, yhden sielun. Yläpuolellanne on olentoja, jotka työskentelevät pelastuksenne 

ja kohentamisenne puolesta, ylittävät avaruuden suojelijoinanne ja työskentelevät hyödyllisesti. Mitä 

sinusta tulisi ilman heidän apuaan? Sillä te ette ole ymmärtäneet, miten Tahtoani tulkitaan, ja te erehdytte 

joka hetki. 

41 Ajattele henkisten suojelijoittesi kamppailua ja tue heitä tekemällä heidän työstään vähemmän 

tuskallista. Älkää sirotelko heidän polkuaan ohdakkeilla, älkää kuunnelko heidän ääntään, joka aina 

varoittaa teitä vaarasta, heidän neuvojaan, jotka ohjaavat askeleitanne, ja heidän valoaan, joka johdattaa. 

Eläkää sopusoinnussa niiden kanssa, niin olette täydellisessä yhteydessä Minuun. 

42 Teidän ei pidä erottautua lähimmäisistänne virkamerkillä tai millään aineellisella ominaisuudella. 

Erottautukaa teoillanne, joista omat lähimmäisenne todistavat. Näin voitat ympärilläsi olevien ihmisten 

luottamuksen ja käännät vihollisesi ystäviksi. 

43 Ette ole kaikki heränneet. Mutta käytän yhtä valmista sydäntä jokaisessa kokoontumispaikassa 

herättääkseni loput. Jotta kutsun hetkellä, Herran oikeudenmukaisuuden hetkellä, te kaikki voitte tarjota 

Minulle yhtä hedelmää, joka on yhtäläinen kaikkien työläisteni käsissä. Jotta Isä voisi antaa kutsun 

ihmiskunnalle ja jotta kaikki maan kansat pääsisivät kansasi luokse, jotta he voisivat tulla vastaanottamaan 

paitsi kirjoittamani sanan myös esimerkkisi. 

44 Näin opetukseni pääsee tiensä kaikkien opetusten joukkoon. Sillä lopulta se voittaa ja voittaa 

kaikkien muiden joukossa. 

45 Jokainen opetus, jota ei ole vahvistettu teoilla ja esimerkeillä, on langettanut oman 

kuolemantuomionsa. Mutta jokainen opetus, jonka teot vahvistavat, voittaa. Esimerkkini, uhrikuolemani 

toisella aikakaudella kertovat teille paljon, ja tänään minä kerron teille: Hän, joka sinetöi sanansa verellään 

ja hengellään, on esimerkki totuudellisuudesta ja sielunvoimasta. 

46 Tänä päivänä ja tänä aikana ette sinetöi sanojanne verellä ettekä hengellä. Maailmalla ei ole nälkää 

elämästäsi eikä janoa verestäsi. Ihminen janoaa totuutta, rakkautta ja armoa. Kun olette valmistautuneet ja 

hengellistäneet itsenne sortumatta mihinkään fanaattisuuteen, kun noudatatte vilpittömästi jumalallisia 

lakejani ja inhimillisiä lakeja, niin kuin Isä on opettanut teille, silloin annatte maailmalle sen pelastuksen 

salaisuuden, rauhan ja pelastuksen salaisuuden kaikilla tavoin. 
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47 Työni ei ole suunnattu tiedettä eikä inhimillisiä instituutioita vastaan. Se ei kohdistu avioliittoa ja 

perhettä vastaan. Se ei ole suunnattu mitään sellaista vastaan, joka liittyy oikeudenmukaisuuteen ja 

rakkauteen. 

48 Totisesti minä sanon teille: Jos ihminen on muina aikoina noussut tiedettä vastaan Jumaluuteni 

palvelijana, tämä palvelija ei ole kunnioittanut Minua, ei ole ymmärtänyt Minua eikä ole seurannut Minua. 

Koska olen kaiken henkisyyden alkuperä, olen myös kaiken tieteen alkuperä. Mutta jos olette usein 

kuulleet, että Isä inhoaa inhimillisiä tieteitä, tämä ei tarkoita itse tieteitä vaan sitä tarkoitusta, jonka 

ihminen on niille antanut. Inhoan huonoja tieteitä, jotka ovat saattaneet ihmiskunnan tuhoonsa ─ tieteitä, 

jotka ihminen on asettanut pahan palvelukseen, elämän ja elämän perustan tuhoamiseksi. Tämä on minun 

silmissäni se, mikä tieteissä on inhottavaa. Mutta jokaiselle tiedemiehelle, josta on tullut ihmiskunnan 

hyväntekijä, minulla on valittu paikka hengellisellä tasolla, vaikka ette olisikaan julistaneet häntä pyhäksi. 

49 Tämän Mestari kertoo teille tänä päivänä, jotta ette sortuisi fanaattisuuteen. Sillä todellisuudessa 

tekin nautitte tieteen hedelmistä, koska olen innoittanut ihmisiä valollani, jotta he löytäisivät elämän 

elementit tieltään. Jos ei olisi ollut tahtoni, että ihminen käyttäisi tiedettä hyödykseen, en olisi luonut 

luonnonvoimia enkä olisi sijoittanut maan sisälle ja elämänsfääreihin kaikkea sitä, mitä ihminen on 

käyttänyt edistymiseensä ja kehitykseensä. Mutta tein kaiken sielun ja myös ruumiin virkistämiseksi, 

hyödyksi ja kehittymiseksi ylöspäin. 

50 Jo varhaisimpina aikoina annoin maan sen ensimmäisille asukkaille ja sanoin heille: "Annan sen 

teidän huostaanne, se on teidän aarteenne, teidän puutarhanne, teidän asuinpaikkanne ja kotinne. Kasvakaa 

ja lisääntykää!" Mutta tämän lauseen annoin teille paitsi ihmisolentoina ihmissuvun lisääntymistä varten, 

myös sieluina ja älykköinä. Sillä minä teen teidät moninkertaisiksi kaikilla tavoilla ja kaikilla aloilla, 

hengessä ja totuudessa. 

51 Tänä aikana käännyn kaikkea turhaa ja tarpeetonta vastaan, kaikkea pahaa, tuomittavaa, jokaista 

huonoa siementä vastaan. Henkisellä opetuksellani taistelin kaikkia niitä vastaan, jotka asettivat tieteen 

pahuuden palvelukseen. Taistelen kaikkia huonoja tieteitä vastaan, kunnes ihminen herää totuuteeni. 

Silloin tämä opetus tunkeutuu kuin päivänvalo kaikkialle ja herättää kaikki. Valmistautukaa tähän ja 

tunnustakaa tehtävänne, tehtävänne ja vastuunne ihmisten keskuudessa. 

52 Tunnista, mitä Työni opettaa sinulle. Katsokaa niitä näköaloja, jotka oppini ja sanani avaavat teille, 

ja miettikää, kuinka suuri sielu on ja kuinka lyhyet etäisyydet. Hän, joka on rukoillut rakkaudella ja 

tuntenut veljensä tuskan, on vapautunut ja lähtenyt täältä kaukaisiin paikkoihin jättäen rakkautensa, 

parantavan balsaminsa ja hyväilynsä kärsiville. 

53 Tämän kansani Israelin rukouksen tähden, joka nousee luokseni kaikissa kokoontumispaikoissa, 

siunaan maallisen maailman ja annan sille valoni ja isällisen hellyyttäni, koska se ei ota osaa sanaani. 

Annan rakkauteni voiman tavoittaa kaikki sydämet, että he kaikki tuntevat minut, että he lähtevät totuuteni 

tielle, etsimään tietä. Sillä minä valmistan nyt kaikki niin, että he voivat tavoittaa minut. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 219 
1 Annan sinulle parantavan balsamini, voimani ja hyväilyni tällä hetkellä. 

2 Minä olen ristinkantajanne. Sillä kun maan päällä ristini taakka kävi raskaaksi, oli mies, jolla oli 

myötätunto sydämessään ja joka jakoi taakkani kanssani. 

3 Tässä minä olen ─ valmiina ryntäämään apuun, kun kaadut polulla, antamaan sielullesi voimaa ja 

nostamaan sen ylös, jotta se voi jatkaa matkaansa. 

4 Lähestytte askel askeleelta maanpäällisen elämänne "Golgataa", jossa sielunne sanoo Minulle: 

"Isä, Sinun käsiisi minä annan henkeni, sillä kaikki on täytetty." 

5 Autuaita ovat ne, jotka ovat suorittaneet tehtävänsä, kun tuo hetki koittaa ja he puhuvat nämä 

sanat, sillä heidän rauhansa ja autuutensa on suuri. 

6 Haluan, että te kaikki saavutatte tuon huipun, vaikka tulisitte sinne rähjäisinä ja ilman aineellisia 

hyödykkeitä. Siellä saatte tuntea läsnäoloni ja armoni niin kuin ette ole koskaan ennen tunteneet sitä. 

7 Siellä odotan miestä, siellä odotan naista, vanhempia, äitejä ─ kaikkia niitä, jotka tulivat 

maailmaan ja joilla oli tehtävänsä. 

8 Haluatko päästä huipulle? Luota minuun, joka olen kohtalosi. Ottakaa koettelemukset vastaan 

rakkaudella, totelkaa tahtoani, oli se mikä tahansa, hymy huulillanne, usko ja antautuminen sydämessänne. 

9 Älkää unohtako, että olen kaikkivoipa ja kaikkialla läsnä, jotta epäilys tai heikkous eivät johtaisi 

teitä kiusaukseen. 

10 Joskus, kun itkette maailmassa ja ajattelette, että asun Taivaassa, jossa kaikki on Hengen autuutta, 

epäilette rakkauttani, koska ette ymmärrä, että Isällä on ilo, kun miljoonat Hänen luodut maan päällä 

kärsivät kuolemaan asti. Syynä on se, ettette halua ymmärtää, että onneni ei ole täydellinen ennen kuin 

viimeinen lapseni on saavuttanut pelastuksen maan. 

11 Koska olen teidän Isänne, minun on pakko tuntea myötätuntoa lasten tunteita kohtaan. Vain näin 

ymmärrätte, että ─ vaikka jokainen teistä kärsii ja tuntee oman tuskansa ─ Jumalallinen Henki jakaa 

kaikkien lastensa tuskan. 

12 Todisteeksi tästä totuudesta tulin maailmaan tullakseni ihmiseksi ja kantaakseni ristiä, joka edusti 

kaikkea maailman tuskaa ja syntiä. Mutta jos minä, ihmisenä, kantaisin harteillani epätäydellisyytenne 

taakkaa ja tuntisin kaiken tuskanne ─ voisinko silloin osoittaa itseni Jumalana tunteettomaksi lasteni 

kärsimysten edessä?  

13 Hengessäni on ylistyslaulu, jonka säveliä kukaan ei ole vielä kuullut; kukaan ei tunne sitä, ei 

taivaassa eikä maan päällä. Tuo laulu kuuluu kaikkialla maailmankaikkeudessa, kun kipu, kurjuus, pimeys 

ja synti sammuvat. Nuo jumalalliset sävelet kaikuvat kaikissa sieluissa, ja Isä ja lapset yhdistyvät tuossa 

harmonian ja autuuden kuorossa. Totisesti sanon teille, että jopa kivet puhuvat, kun tämä harmonia 

valaisee rakkaiden lasteni elämää. 

14 Jatkakaa sielunne puhdistamista, jatkakaa sen kehittämistä ja täydellistämistä, kantaen aina 

uskoanne sisällänne kuin sammumatonta liekkiä. 

15 Minun on kerrottava teille, että niin kauan kuin asutte maan päällä, voitte pyrkiä tekemään 

olemassaolostanne siellä mahdollisimman miellyttävää. Ei ole välttämätöntä itkeä, kärsiä ja "vuotaa verta" 

lakkaamatta ansaitakseen rauhan tuonpuoleisessa. 

16 Jos voisitte muuttaa tämän maan kyynelten laaksosta onnellisuuden maailmaksi, jossa rakastaisitte 

toisianne, jossa pyrkisitte tekemään hyvää ja eläisitte minun lakini mukaisesti, totisesti sanon teille, että 

tämä elämä olisi silmissäni jopa ansiokkaampaa ja ylevämpää kuin olemassaolo täynnä kärsimystä, 

onnettomuuksia ja kyyneleitä, vaikka olisitte kuinka halukkaita kestämään niitä. Milloin pystytte 

yhdistämään hengellisen elämän ja ihmiselämän niin, että ette enää näe rajaa toisen ja toisen välillä? 

Milloin teette olemassaolostanne yhden ainoan elämän hylkäämällä kuoleman ajatuksen päästäksenne 

ikuisuuteen? Tämä tiedon valo on ihmisissä vasta, kun henkistyminen kukoistaa maailmassa. 

17 Sanani valo pelastaa teidät tänä aikana materialismin pimeydestä, johon sielut on haudattu ─ 

pimeydestä, joka ei anna heidän tunnistaa totuutta, vaikka se on lähellä heitä ja he kantavat sitä sisällään. 

18 Kolmas aika on teidän kanssanne, ja siitä annetaan ihmisille todisteita ja merkkejä, ja vielä 

suurempia merkkejä seuraa, kuten silloin, kun valtava kello soi herättääkseen elävät ja kuolleet. 
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19 Rukoilkaa, tarkkailkaa, mietiskelkää, antakaa inspiraationi ohjata teitä. Tunnistatte sen aina, koska 

tunnette, että se kannustaa teitä hyvyyteen ja ylösnousemukseen, kun sielunne tervehtii Luojaansa. 

20 "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maan päällä rauha hyväntahtoisille ihmisille." 

21 Siunattu kansa, armostani valitut: olen valinnut teidät näinä turmeluksen, sekasorron ja tuskan 

aikoina yhdistääkseni teidät yhdeksi perheeksi ja muodostaakseni rauhan kansan maan kansojen 

keskuudessa. 

22 Elätte kaaoksen aikaa. Vain ne, jotka pystyvät henkistämään itsensä näinä koettelemusten aikoina, 

voivat selvitä tuskasta, hämmennyksestä ja lähestyvästä myrskystä. Vain ne, jotka nousevat kaikkien 

maallisten epäkohtien ja inhimillisten vaikeuksien yläpuolelle, kykenevät kestämään maailmanlaajuisen 

kaaoksen tyynesti ja rauhallisesti, ja he ovat kuin meren keskellä haaksirikkoutuneet, jotka onnistuvat 

pitämään kiinni puunpalasesta, joka on usko rakkauteeni. 

23 Valmistelen teitä tätä aikaa varten. Siksi opetan teitä ottamaan Minusta esimerkkiä. Mutta minun 

tahtoni ei ole, että te olette ainoat, jotka noudattavat opetustani. Haluan, että sydämesi hyveet, sanasi ja 

tekosi vetävät puoleensa kaikkia sydämiä, joiden on tultava luokseni vastaanottamaan opetukseni tänä 

aikana, jotta ihmiset lisääntyisivät lukumäärältään, voimallisuudeltaan ja korkeutensa puolesta 

ihmiskunnan keskuudessa. 

24 Mutta mistä tämä kaaos, tämä myrsky, tämä lähestyvä koettelemus on tehty? Se on sen 

kärsimyksen maljan hiivoja, jota ihmiskunta ei ole vielä juonut. On välttämätöntä, että ihminen, joka on 

luonut tuon maljan kautta aikojen teoillaan, tyhjentää sen viimeistä pisaraa myöten, jotta hän voi tunnistaa 

oman työnsä ja sen hedelmät. 

25 Siunattu kansa: Ne miehet, jotka nousevat ylös täynnä itsetuntoa ja vaativat valtaa kansakunnissa, 

maan kansoissa, ovat suuria sieluja, joilla on valtaa, ja joilla on suuria tehtäviä. Ne eivät kuitenkaan 

palvele Jumaluuttani. He eivät ole asettaneet suuria lahjojaan ja kykyjään rakkauden ja laupeuden 

palvelukseen. He ovat luoneet itselleen maailman, lain, valtaistuimen, vasallit, valtakuntansa ja kaiken, 

mitä he voivat tavoitella. 

Mutta kun he tuntevat, että heidän valtaistuimensa järkkyy vierailujen alla, kun he tuntevat, että 

voimakkaan vihollisen hyökkäys on välitön, kun he näkevät aarteidensa ja nimensä olevan vaarassa, he 

lähtevät liikkeelle kaikin voimin, täynnä suuruudenhulluutta, maallista turhamaisuutta, vihaa ja pahaa 

tahtoa, ja he heittäytyvät vihollisen kimppuun välittämättä siitä, jättääkö heidän työnsä, heidän ajatuksensa 

jälkeensä vain tuskan, tuhon ja pahan jäljen. Heillä on mielessään vain vihollisen tuhoaminen, vielä 

suuremman valtaistuimen perustaminen, jotta heillä olisi mahdollisimman suuri valta kansojen, 

rikkauksien, jokapäiväisen leivän ja jopa ihmisten elämän yli. 

26 Valmistan teitä olemaan sotilaitani, mutta ei niitä, jotka aiheuttavat tuhoa tai pahaa, ei vihan ja 

turmeltuneisuuden, pimeyden ja ahneuden sotilaita, vaan hengellisyyden, veljeyden, rakkauden, 

lempeyden ja laupeuden sotilaita. Teidän pitäisi lähteä liikkeelle täynnä voimaa ja luottamusta Minuun, 

esikuvaanne, ja täynnä luottamusta aseisiinne, jotka ovat totuus ja oikeudenmukaisuus. Valmistan teitä, 

jotta voitte jo nyt taistella tuota vihollista vastaan, joka on myös voimakas, mutta ei voimakkaampi kuin 

te. 

27 Sinä päivänä, kun heräät hengellisyyteen, tulet ymmärtämään, että pimeys on heikkoa valoon 

verrattuna, että viha on vain atomi rakkauden vastustamattoman voiman edessä ja että tämä atomi häviää, 

kun se koskettaa todellista armoa, että materialismi vähenee hengen lahjojen edessä. Aineellinen on 

katoavaista, mutta hengellisellä on ikuinen elämä. 

28 Olette parhaillaan muodostamassa henkistynyttä kansaa, joka kykenee purkamaan maailman 

sekasortoa, vapauttamaan sen materialismista ja fanaattisuudesta esimerkkinne, hyvien ajatustenne, 

sanojenne ja tekojenne avulla, jotka ovat jo teidän. 

29 Kun ihmiset kyselevät teiltä opetuksista, joita ette ole kuulleet minulta tai joita ette ole kyenneet 

ymmärtämään, puhun teidän kauttanne ja yllätän ihmiset ─ oppineet, teologit, mahtavat, täysivaltaiset ja 

tuomarit, maan opetusvaltuutetut. 

30 Huolehdin siitä, että trinitaarinen-marilainen hengellinen opetukseni tunkeutuu kaikkialle, niin 

kuin ilma virtaa kaikkialle, niin kuin valo pyyhkii pois kaiken pimeyden ja valaisee maailman. Samalla 

tavalla Työni leviää, samalla tavalla Opetukseni leviää. Se tunkeutuu jokaiseen uskonnolliseen yhteisöön, 

jokaiseen instituutioon, jokaiseen ihmisyhteisöön, jokaiseen sydämeen ja jokaiseen kotiin. Se kulkee pitkiä 
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matkoja, ylittää aavikoita ja meriä ja täyttää tämän maailman, koska kolmas aikakausi, valon aikakausi, on 

koittanut koko ihmiskunnalle. 

31 Olen kaikkina aikoina inhimillistänyt ilmenemismuotoni. Muistakaa, että ensimmäisellä 

aikakaudella valitsin Mooseksen tekemään itseni tunnetuksi teille. Hän oli minun suukappaleeni ja 

sanansaattajani. 

Kutsuin hänet vuorelle ja sanoin hänelle: "Mooses, laske kasvosi alas, sillä et saa katsoa minua. Mene ja 

kerro kansallesi, että minä olen heidän Herransa ja Jumalansa, että minä olen heidän isiensä Jumala, ja 

minun tahtoni on, että he puhdistavat itsensä sisältä ja ulkoa, jotta he olisivat kelvollisia ottamaan vastaan 

käskyni, lakini ja määräykseni." Mooseksen kautta ilmoitin itseni Isänä, lakina ja vanhurskautena. Hänen 

kauttaan minä tein itseni tunnetuksi valitulle kansalleni. Tuon miehen kautta annan käskyjeni tulla jokaisen 

sydämeen. 

32 Toisella aikakaudella halusin olla lähempänä sinua. Ei ollut jumalallinen tahtoni, että ihmiset 

näkisivät minut vain armottomana tuomarina. Halusin tuntea lasteni, kuvakseni ja kaltaisekseni luotujen 

olentojeni hyväilyn. Rakkauden ja lempeyden tekona Isä tuli ihmiseksi opettaakseen nöyryyttä, joka on 

sielun suuruutta, lakien todellista täyttämistä, elämää rakkaudessa ─ opettaakseen ihmistä taistelemaan 

oikeudenmukaisen, ikuisen ja todellisen ihanteen puolesta. 

33 Jeesuksen opetus, joka on annettu oppaaksi, avoimeksi kirjaksi ihmiskunnan tutkittavaksi, ei ole 

samanlainen kuin mikään muu opetus missään muussa maailman kansassa, missään sukupolvessa, missään 

rodussa. Sillä ne, jotka ovat lähteneet jakamaan vanhurskauden käskyjä tai hyväntekeväisyysoppeja, ovat 

minun lähettämiäni polunetsijöitä, sanansaattajia, mutta eivät Jumaluutta. Kristus yksin tuli luoksenne 

Jumaluutena. Hän toi teille selkeimmän ja suurimman opetuksen, jonka ihmissydän on saanut. 

34 Mutta nyt, tässä ajassa, rakkaat ihmiset, en ole tullut ihmiseksi, kuten tuona toisena aikakautena, 

vaan on ollut mieleeni ilmoittaa itseni kaikille luoduilleni ihmisen älyn kautta. Jopa "henkisessä laaksossa" 

ja äärettömissä tiloissa Jumalallinen Läsnäoloni on tuntunut. Sillä täydellisyyteen johtavilla tikapuilla on 

monta askelmaa; "Henkisessä laaksossa" ja äärettömissä tiloissa on monta maailmaa. Mutta totisesti sanon 

teille, että olen aina tehnyt itseni tunnetuksi kaikille, ja sen mukaan, millaisella hengellisellä tasolla 

maailma on, jossa he ovat, ilmestykseni on ollut heidän keskuudessaan. 

35 Joku kysyy Minulta: "Miksi Isä tekee itsensä tunnetuksi ihmisen mielen kautta, vaikka ihminen on 

syntinen, epäpuhdas ja hänessä on alhaisia intohimoja?" Mutta Mestari sanoo teille: Siunattu säteeni on 

kaikki puhtaus ja täydellisyys, ja vaikka Isä ei suuttuisikaan ihmisen synnistä, Hän ei voi ottaa yhteyttä 

epäpuhtaaseen. Tulen siis "jakkaran" hengen luo, ja se on henki, joka välittää valoni, sanani ja opetukseni 

äänen kantajan mieleen. "Jalusta" on jo etukäteen nostanut itsensä Minun luokseni rakkauden, 

kunnioituksen ja valmistautumisen tekona, jotta alemmat intohimot ja lihan taipumukset eivät sekoittuisi 

opetusteni täydellisyyteen. 

36 Mutta pian en enää tee itseäni tunnetuksi ihmisälyn kautta. Sillä tulee aika, jolloin voitte tehdä 

tämän hengestä henkeen. Silloin jumalallinen säteeni saavuttaa myös henkenne, ja siellä kuulette ääneni, 

saatte inspiraationi, profetiani ja ohjeeni. Sinne johdatan teitä tällä hetkellä. 

37 Jatkan opastamistanne ja annan teille anteeksi, jotta ihmismielen kautta tapahtuvan ilmentymiseni 

viimeisinä hetkinä voitte sanoa Minulle: "Herra, kuinka suuri olikaan meidän syntimme ja pahuutemme. 

Olemme tunnistaneet sen ajoissa, olemme puhdistaneet itsemme sisältä ja ulkoa ─ hengellisessä 

elämässämme ja inhimillisessä elämässämme. Ja nyt me uskomme itsemme sinun äärettömään armoosi, 

koska me rakastamme toisiamme, rakastamme kaikkea luotua, muodostamme yhden ruumiin ja yhden 

tahdon." 

38 Kun pääset sinne 1950, syntisen ja hurskaan silmät näkevät Minut kaikessa kirkkaudessani, sillä 

silloin aloitat sen lain täyttämisen, jonka Isä on uskonut sinulle. 

39 Ihmiset, olkaa vahvoja polulla, sillä henkenne suorittaa vaikeaa tehtävää tällä planeetalla. Vain 

sen, joka puhdistaa itsensä rakkauden kautta ja joka noudattaa lakejani, ei tarvitse enää jälleensyntyä tälle 

planeetalle. Kuitenkin jokaisen, joka jättää jäljen verestä tai pahuudesta "viimeisessä" 

jälleensyntymisessään, on palattava tähän maailmaan hyvittämään virheet, rakentamaan uudelleen se, 

mikä on tuhottu, antamaan elämän sille, jonka hän jätti elottomaksi, antamaan anteeksi niille, joille hän ei 

antanut anteeksi. Sanalla sanoen, sovittaa. 
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Siksi ääretön rakkauteni sanoo sinulle: "Oi maan väsymätön pyhiinvaeltaja, joka olet kulkenut 

polkujasi pitkään katkeruus sydämessäsi! Katsokaa Häneen, joka haluaa lohduttaa teitä, vahvistaa teitä, 

jotta voitte kulkea elämän tietä loppuun asti." 

40 Kauan sitten aloititte tämän matkan, eikä tämä ole ensimmäinen kerta, kun olen ilmaissut itseni 

polullanne. Armoni on herättänyt kaatuneet, parantanut sairaat ja palauttanut elämän "kuolleisiin". Isäni 

ääni on herättänyt nukkujan. 

41 Henkeni sinuun säteilemä valo valaisee sieluasi, ja se näkee menneisyytensä pitkänä hengellisen 

sovituksen ja sielun kehityksen tienä. Ymmärrätte myös sen vastuun, jonka olette ottaneet Mestarianne 

kohtaan ja jonka mukaan teidän on oltava opetukseni uskollisia todistajia. Olen kertonut teille, että tulee 

päivä, jolloin kirkkojen ja lahkojen edustajat tulevat kuulustelemaan ja tutkimaan teitä, enkä halua, että he 

näkevät teidät nolona. He löytävät sinut nöyränä, mutta nöyryydessäsi paljastat viisauteni. 

42 Ihmiskunta tulee tarvitsemaan teitä, ja teidän, jotka edustatte hengellisesti maailman vanhinta 

kansaa, ei pitäisi salata lahjoja, joita olen teille antanut. Lukekaa kirjaa, jonka olen avannut edessänne. 

43 Luomisen alusta lähtien olen aina tehnyt liiton kanssanne. Sen, mitä olen tarjonnut, olen täyttänyt 

uskollisesti. Mutta totisesti MINÄ sanon teille: Minun kansani on aina rikkonut valansa! 

44 Olen uudistanut tämän liiton kanssasi kuusi kertaa, koska rakastan sinua ja haluan pelastuksesi. 

45 Niissä kahdessatoista, jotka valitsin toisella aikakaudella, ruumiillistuvat ihmisen hyveet ja 

heikkoudet. Käytin heidän hyveitään esimerkkinä ja kannustimena ihmiskunnalle ja käytin heidän 

puutteitaan opettamaan teille suuria opetuksia. Tuomaksen epäusko edustaa tosiasioihin perustuvaa 

ihmistä, joka uskoo vain siihen, mitä hän koskettaa ja näkee. 

46 Pietari ilmentää sitä, joka pelkää ihmisten tuomioita, ja Juudas niitä, jotka myyvät sielun tavaroita. 

47 Tällä kertaa en anna teille maallisia rikkauksia, olen jo antanut niitä teille muina aikoina. Nyt teen 

teidät viisaudessa rikkaiksi. 

48 Tiedemiehet ovat kaikkina aikoina kieltäneet ilmestykseni ja hengelliset ilmestykseni ja taistelleet 

niitä vastaan. Minä en kuitenkaan taistele tiedettä vastaan, sillä minä olen tiedettä. Minä olen se, joka 

inspiroin sen ihmiselle hänen omaksi parhaakseen ja virkistyksekseen. Totisesti sanon teille: joka käyttää 

tiedettä pahuuden aikaansaamiseksi, ei ole minun innoittamani. 

49 Tunne sanani sen merkityksestä. Minä olen viinipuu, hänestä te juotte viiniä. 

50 Mitä tarvitset voidaksesi seurata minua? Annan sinulle kaiken. Rakennan nyt sydämeesi pyhäkköä 

asuakseni siinä ikuisesti. Sillä sanaani ei pian enää kuulla ihmisen äänenkantajan välityksellä, ja vain 

sielunne tuntee silloin, että se kaikuu äärettömyydessä. 

51 Autuaita ovat ne, jotka ovat henkistyneet, sillä he tuntevat läsnäoloni ja ovat niitä, jotka, vaikka he 

kulkevat tiensä kurjuudessa ja kyynelissä, tuovat lohtua ja pelastusta tälle ihmiskunnalle. 

52 Universaalinen säteeni valaisee havaintosi, ja tässä valossa, joka virtaa lävitsesi, tunnet olevasi 

täynnä Läsnäoloani. Näkijät tarkastelevat ja kokevat ihastuneina tätä valoa, joka ympäröi jokaista sielua. 

He ovat nähneet suuren kirjan, joka osoittaa Israelia ja jossa on opetus, ja joka avataan kuudennessa 

luvussa. 

53 Olette tunteneet teille luvatun valtakunnan hyvin lähellä, kun kuulette Sanaani, ja aistitte jo 

autuuden, joka odottaa teitä. Kaikki pelkosi katoavat, koska alat tunnistaa Minut Isäksi. Ja kun näette, että 

lupaukseni, jotka annoin Israelin kansalle, valitulle kansalle, täyttyvät toisena aikana, täytytte toivolla ja 

alatte tehdä suuria päätöksiä korjaamisesta ja kuuliaisuudesta lakiani kohtaan. 

54 Uudelleen tulemiseni yhteydessä suuren valon sielut ─ olennot, jotka nyt ilmoittavat teille 

valtakuntani läheisyydestä ja valmistavat ihmissydämen ─ seuraavat minua. 

55 Läsnäoloni on valaissut maailmanne. Pian astutte henkisen uudestisyntymisen aikakauteen, jonka 

on johdettava teidät kaikkien hyveiden uudestisyntymiseen ja asetettava teidät elämän korkeammille 

tasoille. Mutta aivan kuten olen tullut luoksenne, olen tullut myös muihin elämän maailmoihin, joissa sielu 

kamppailee, täydellistää itseään ja sovittaa kipua. Näiden elämismaailmojen ja teidän maailmojenne välille 

haluan solmia liiton ja ystävyyden. Haluan, että yhdistätte ajatuksenne niiden olentojen kanssa, jotka 

asuvat niissä, ja omistatte heille rukouksia, jotka lohduttavat ja valaisevat veljienne ja sisartenne kärsiviä 

sieluja. 
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56 Tällä tavoin tulette ymmärtämään, että tehtävänne ei rajoitu vain näkyvien veljienne ja sisartenne 

auttamiseen, vaan että on olentoja, joita ette tunne, joita ette voi havaita suoraan nykyisestä 

elämismaailmastanne ja jotka kuitenkin tarvitsevat teitä. 

57 Tämä maailma, joka on kotinne tänään, jossa selkeä ilmestykseni on annettu teille, on sopiva teille, 

jotta voitte esirukoilla kanssani ja rukoilla niiden olentojen puolesta, joista puhun teille. 

58 Olen paljastanut itseni jokaisena aikakautena täynnä viisautta, olemusta ja rakkautta. Olette olleet 

ilmestysteni todistajia. Kuka ei tiedä, että minä, Jehova, olen puhunut maailmalle sen ensimmäisistä 

päivistä lähtien? Kuka ei tiedä, että Jeesuksessa tulin antamaan teille opetukseni? Haluan ihmiskunnan 

tietävän, että olen tullut tänään selittämään ja tulkitsemaan jokaista sanaa ja salaisuutta, joka saattaa 

sisältyä Iankaikkisen viisauden kirjaan. 

59 Keskeytymättömällä matkallasi läpi elämän olet ollut Minun suojeluksessani. Olette ikuisia 

vaeltajia ettekä tiedä tulevaisuutta, joka teitä odottaa. Et arvaa, milloin myrsky lähestyy tai milloin rauhan 

sateenkaari ilmestyy. Minä yksin, joka valvon teitä, ilmoitan teille ─ kun olette valmiita ─ mitä on tulossa. 

Tämä maan laakso, joka on joskus ollut teille miellyttävä ja suloinen, on myös ollut teille vihamielinen ja 

saanut teidät vuodattamaan kyyneleitä, joilla olette puhdistaneet ja puhdistaneet sielunne. 

60 Tulkaa luokseni, te, jotka olette väsyneet tiehen. Tulkaa tämän puun varjoon, joka on täynnä armoa 

ja rakkautta kaikkia lapsiaan kohtaan. Sitten, kun olet levännyt ja kaikki kärsimyksesi ovat helpottuneet, 

ajattele niitä, jotka kärsivät, ja rukoile heidän puolestaan. Voin antaa heille kaiken ilman teidän 

välitystänne, mutta Minulle on mieluisaa, kun rakkaus, myötätunto ja laupeus ilmenevät lapsessa ja hän 

jakaa veljiensä ja sisartensa tuskan tai onnen. 

61 Olemassaolollanne ei ole rajaa, lihan loppu ei ole sielun loppu. Sillä kun se uppoaa maahan, se 

selviää siitä ja löytää uudesta elämästään loputtomasti kannustimia ponnistella ja nousta edelleen. Silloin 

sielu vapautuu, vapautuu kehosta, joka on ahdistanut sitä, ja löytää laajan toimintakentän, jossa se voi 

käyttää hallussaan olevia kykyjä ja hyveitä. 

62 Kun Jeesus kuoli ristillä, poistitte mielikuvituksestanne ihmiskuvan ja kuvittelitte Minut 

rajattomana ─ kykenevänä tunkeutumaan kaikkiin maailmoihin ja syleilemään maailmankaikkeutta 

rakkaudellani. 

63 Pitäkää itseänne tasavertaisina, rakastakaa toisianne kuin veljiä. Sillä vuoden 1950 jälkeen 

"virastot" katoavat keskuudestanne. Ei tule olemaan enää johtajia, eikä äänenkantajia, "pilareita" tai 

näkijöitä, "lahjojen kantajia" tai "kultasulkia", eikä "peruskiveä", ei tule olemaan enää eroja. Merkittävää 

on, että Minulle riittää, että näen teidät valmiina, vaikka ette olisikaan hoitaneet mitään virkaa, jotta voin 

toteuttaa esirukoukseni teidän välittämisenne kautta ja jotta se ohjaisi teitä. 

64 Suurten tehtävien suorittamiseen valtuutettuja eivät ole vain ne, jotka ovat olleet näissä viroissa. 

Haluan, että te kaikki palvelette tätä asiaa ja että jokaisella teistä on kaikki virat sisällänne, jotta te kaikki 

tunnette vastuun työstäni. 

65 Sanani ei enää tee itseään fyysisesti kuultavaksi, ja siten saavutatte suuremman henkistymisen. 

Silloin nimittäin etsitte Minua äärettömästä nostamalla ajatuksianne. Pyrkikää miellyttämään Minua 

tekemällä ansiokkaita tekoja, ja tämä antaa teille suuremman hengellisen edistyksen. 

66 Haluan, että pidätte itseänne todellisina veljinä ja sisarina, että elätte yhdessä, jotta tuntisitte 

itsenne läheisemmiksi toisianne kohtaan, jotta olisitte lähempänä Minua. Te, jotka olette saaneet 

suuremman ymmärryksen Työstäni ─ opastakaa veljiänne ja sisarianne, kaikkia niitä, jotka ottavat 

ensimmäisiä askeleitaan. Yhdistäkää kätenne, suojelkaa toisianne. Tämä on minun testamenttini. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 220 
1 Opetuslapset, olkaa tervetulleita luokseni. 

2 Tässä on Mestari, joka täyttää lupauksensa toisesta aikakaudesta ja tulee Pyhänä Henkenä 

valaisemaan maan valollaan. 

3 Minun kanssani ovat ne, jotka epäilivät, jotka pilkkasivat minua, mutta jotka tänään tulevat katuen 

pyytämään anteeksiantoa ja tulevat palvelijoikseni. 

4 Ennen kuin tulisin, Elia on ollut kanssanne hälventämässä yötä ja tuomassa teille valoa, tuomassa 

teitä lähemmäksi armon ja viisauden lähdettä, joka minä olen. 

5 Löysin teidät valmistautuneena ja pakotin teidät istumaan pöytääni maistamaan ruokaani. 

6 Hengellisesti vuodatin Vereni pisara pisaralta tasoittaakseni teille tietä hyvityksen tekemiseksi, 

jotta ette enää koskaan eksyisi polulta. 

7 Rakkauteni vuodattaa päällenne, mutta kaikki teistä eivät ole sille vastaanottavaisia. Jotkut tuntevat 

sen sydämessään, toiset pysyvät välinpitämättöminä. En kuitenkaan poista ketään pöydästäni, sillä 

hengellinen ylösnousemus tapahtuu kaikissa lapsissani. 

8 Ne, jotka ovat todella tunteneet läsnäoloni tässä julistuksessa, kiittävät minua siitä lohdutuksesta, 

jonka Sanani on antanut heidän sydämilleen, jotka tunsivat itsensä yksinäisiksi ja hylätyiksi. 

9 Tämä kokoontumispaikka ei ole Isän koti, vaan minun alttarini on sydämessänne. Uskosi on 

minulle sytytetty kynttilä, ja omatuntosi on se korkeampi valo, joka loistaa polullasi, joka kääntää sinut 

pois huonoilta teiltä, joka varoittaa sinua kuiluista ja joka rohkaisee sinua tekemään hyvää. 

10 Tiedätte, että loin valon, aivan kuten loin kaikki luodut asiat, jotta tuo valo, jota olette kutsuneet 

"päiväksi", paljastaisi teille luomakunnan kirkkauden, ja te saisitte tietoa rakkaudestani ja voimastani. 

11 Loin teidät "kuvakseni ja kaltaisekseni", ja koska olen kolmiyhteinen, teissä on myös tämä 

Kolminaisuus. 

12 Aineellinen kehosi edustaa Luomakuntaa muotonsa ja täydellisen harmoniansa kautta. Sinun 

ruumiillistunut sielusi on kuva "Sanasta", joka tuli ihmiseksi jättääkseen rakkauden jäljen ihmisten 

maailmaan, ja henkesi on Pyhän Hengen jumalallisen valon säteilevä kipinä. 

13 Aina kun ihminen on kääntynyt pois minun laistani eikä ole kuunnellut omantuntonsa ääntä, hän 

on astunut kiusauksen, pimeyden ja synnin yöhön. Sitten minun oli tuomittava hänen tekonsa, ja 

tuomiossani hän koki kipua. Annoin hänelle kuitenkin aina mahdollisuuden katua ja aikaa hyvittää 

tekonsa: Tuomioni edessä syntinen kumartui. Mutta myöhemmin, kun hän oli saanut anteeksiantoni ja 

armolahjani, hän palasi takaisin syntiinsä. Näyttääkseen teille tien hyvitykseenne Jumala tuli 

keskuudessanne ihmiseksi, ja Universaalisen Äidin oli tultava naiseksi lunastaakseen teidät äidillisellä 

rakkaudellaan. 

14 Henkisesti olette jo kulkeneet pitkän matkan, ja nyt hämmästytte intuitiosta ja avautumisesta, 

jonka uudet sukupolvet paljastavat hellävaraisesta lapsuudestaan. Sillä he ovat sieluja, jotka ovat kokeneet 

paljon ja tulevat nyt uudelleen edistämään ihmiskuntaa ─ toiset hengen poluilla ja toiset maailman 

poluilla, kykyjensä ja tehtävänsä mukaan. Mutta niiden avulla kaikki ihmiset löytävät sisäisen rauhan. 

Nämä olennot, joista puhun teille, tulevat olemaan lapsianne. 

15 Teillä ei ole enää aikaa ylittää aavikoita, ettekä teillä ole aikaa työllistää itseänne turhilla tehtävillä. 

Ajattele tulevaisuutta ja valmistele huomisen ihmiskuntaa. Sillä kun puhut opetuksestani ja vuodatat 

parantavaa balsamia, ihmiset kysyvät sinulta hämmästyneinä: "Keneltä olet saanut niin suuren opetuksen 

ja kuka on antanut sinulle niin suuren voiman parantaa sairauksia?" Silloin ihmiset tunnistavat voimani 

"työntekijöitteni" rakkauden teoissa. 

16 Sielulle annetaan seitsemän vaihetta eri jälleensyntymissä sen kehittymistä ja täydellistymistä, sen 

edistymistä ja sovittamista varten. Mutta sille ei ole annettu mahdollisuutta muistaa aiempia maanpäällisiä 

elämiä. Ruumiin aine on kuin tiheä verho, joka peittää sen. Vain omatunto antaa teille intuition siitä, että 

teidän on kuljettava eteenpäin valon polulla, joka on tie täydellisyyteen. 

17 Tämä polku on seitsemänportaiset tikapuut, jotka johtavat sielun minun syliini, jossa se pysyy ja 

säteilee ikuisesti valoaan niille, jotka ovat alemmilla portailla. 

18 Tämä on minun jumalallinen ja ikuinen suunnitelmani. Olette työtovereitani ja lopulta hallitsette 

kanssani, kun olette murtautuneet materialismin kahleista. 
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19 Vauhtia! Tee kaikki voitava tänään! Seuratkaa ohjeitani, ja saatte kokea rauhani jopa tämän 

maailman suurimmassa kaaoksessa. 

20 Usko, toivo ja rakkaus leijuvat silloin sielusi yllä kuin enkelit. 

21 Valaistan sydämen, sielun ja mielen, jotta tänä ilmestymiseni aikana ymmärtäisitte sanani 

viisauden. Tämä aika jättää jälkensä tuleviin sukupolviin, jotta he ymmärtäisivät ajan, jossa he elävät. 

22 Olen tullut majakaksi valaisemaan sieluanne, vahvistamaan sitä, ja olen ollut ylösnousemus 

kaikille niille, jotka minua kuultuaan uskoivat. Sillä kun he ovat oppineet tuntemaan korkeamman elämän 

rauhan, he ovat ryhdistäytyneet, päättäneet parantaa itseään ja luopuneet turhista tavaroista. Jos he 

pystyvät kestämään koettelemukset, he muodostavat hyväntahtoisten sotilaiden armeijani. He vastustavat 

pahan maailmaa, jota asuttavat henkisesti häiriintyneet ihmiset, jotka, vaikka he käyttävät hyväkseen sitä, 

mitä olen luonut, silti kieltävät Minut ─ maailma on tehty autiomaaksi, jonka polttavan kuuma hiekka 

polttaa vaeltajan jalkapohjia. Tässä säälimättömässä autiomaassa ideologiset myrskyt ruoskitaan ihmisiä 

säälimättömästi. 

23 Kuunnelkaa minua: valmistautukaa, älkääkä pelätkö. Sillä jos teillä on usko sisällänne ja ihanteena 

työni, teillä on voimani sauvana, joka tukee teitä elämän tiellä. 

24 Sallikaa rakkauden ja uskon osoittautua sydämissänne, sillä niistä kumpuaa anteeksianto sille, joka 

on loukannut teitä. Totisesti minä sanon teille: pahuus on aina pysähtynyt tähän muuriin. Oi rakkaat 

opetuslapset, teidän on kuitenkin juotava hyvin katkeria kuppeja. 

25 Taistelu alkaa lähtöni jälkeen, kun en enää ole neuvonantajanne ihmisälyn kautta, ja löydätte 

Sanani vain niistä kirjoituksista, jotka jätän teille. 

26 Sanani on selittänyt teille kaiken, mikä oli teille aiemmin mysteeri, niin että mikään ei ole teille 

tuntematonta ja että voitte kohdata koettelemukset rohkeasti ja tyynenä. 

27 Opetusteni kautta teillä on ollut sammumattomien ilojen aikaa. Sielunne, joka kaipasi yleviä 

nautintoja, pysyy tyytyväisenä, koska se on voinut tarkastella lausumieni merkityksessä totuuden valoa, 

sielun elämää, joka odottaa teitä ─ sitä elämää, jossa mikään ei ole rajoitettua, jossa kaikki on kaunista ja 

täydellistä ja jonka heijastuksen avulla voitte jo puhdistaa sielunne. 

28 Kun sielusi tuntee ikuisuuden autuuden, kun ennakoit tuota olemassaoloa, kehosi herää henkiin ja 

suoristuu, koska ihminen tietää silloin, että kaikki hänen tuskansa, kamppailunsa ja luopumisensa saavat 

sielulleen oikeutetun palkkion: rauhan. 

29 Se, mitä olette tällä hetkellä hankkimassa, on henkistymistä, sillä henkistyminen on myös tietoa 

ikuisesta elämästä. Mutta kun tulette olemaan sopusoinnussa luomakunnan kanssa, olette löytäneet 

toisenlaisen henkistymisen muodon, koska elätte minun lakieni mukaisesti. 

Jos ennen ruumiin hajoaminen merkitsi teille polun loppua, nykyään tiedätte, että polku alkaa vasta 

silloin. Ruumis on vain ohimenevä vaate. 

Ymmärrätte jo, että ette ole vain substanssi vaan myös olemus, koska tiedätte, että se, mihin ihminen 

päättyy, ei ole sielun polun päätepiste. 

30 Mutta te kysytte: "Mestari, onko siis mahdollista, että se, mikä on olemusta, sekoittuu siihen, mikä 

on aineellista?" Ja minä sanon teille: "Kyllä, lapseni. Sillä Isä, joka on kaikkivoipa ja kaikkialla läsnä, on 

kaikessa luodussa, jotta sillä olisi elämä." 

31 Kuule aina totuus. Se on kuin kristallinkirkas vesi, joka antaa sinun nähdä kaiken, mitä sen 

pohjalla on. Ymmärtäkää löytää Minut omasta inspiraatiostanne. 

32 Sanani on yksinkertainen, vaikka puhun suurista ilmestyksistä. Sillä aivan kuten olen selittänyt 

teille selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla tien, joka johtaa todelliseen taivaaseen, niin kerron teille, että 

tänä aikana minä poistan sanallani helvetin, jonka ihmiset ovat luoneet uskontojensa ja erheellisten 

tulkintojensa avulla, jotta he voisivat lietsoa pelkoa ja panna tietämättömyyden silmälapun ihmisen päälle. 

33 Sanani on avannut sivunsa edessänne kuin kirja antaakseen teille yksinkertaisen kuvan 

tuonpuoleisesta. Ajat, jolloin ihmiset harjoittivat uskontoaan kirkollisissa muodoissa ja unohtivat lain, 

menevät ohi, sillä se merkitsi velvollisuuksien vastaista toimintaa. 

34 En tullut pelottelemaan teitä. Olen tullut herättämään teissä rakkautta. 

35 Olen opettanut teille, etten rankaise teitä, vaan annan teidän vain korjata kylvönne hedelmät, jotka, 

jos ne ovat makeita, ovat autuutenne ja pelastuksenne, ja jos ne ovat katkeria, herättävät teidät 

katumukseen ja haluun täydellistää itsenne. 
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36 Auttaakseni teitä taistelussanne olen valmistanut uuden päivän, joka on täynnä valoa ja armoa, 

jotta voitte virkistäytyä sanallani, Israelin kansa. 

37 Lapsuudestanne, nuoruudestanne, kypsässä iässänne ja vanhuudessanne olette etsineet minua. 

Olette tulleet luokseni eri ikäisinä. Näen Israelin kansaan kuuluvissa yhteisöissä kaikenikäisiä ─ äskettäin 

syntyneistä lapsista vanhuksiin. 

38 Vanhus sanoo Minulle: "Myöhään olen tullut Sinun luoksesi, Isäni! Ja hyvin lyhyen aikaa saan 

nauttia sanastasi, hyvyydestäsi ja armostasi." Mutta Isä sanoo hänelle: "Vanhus, ole minun kanssani, äläkä 

enää koskaan eroa minusta. Seuratkaa minua tänään, ja sitten kun sielunne saavuttaa 'Henkisen laakson' 

kynnyksen, toisin sanoen uuden elämän, ette ole enää vanhoja. Olet aina nuori ja vahva. 

Älkää valittako siitä, että olette tulleet vasta nyt, kun ruumiinne on väsynyt ja sairas, oppimaan oppini 

valoa. Muistakaa, että olen kutsunut koolle lapsia, jotka ovat kasvaneet Työni helmassa ja jotka nyt, kun 

heistä on tullut miehiä ja naisia, ovat lähteneet pois, kyllästyneet Sanaani ja lähteneet etsimään uusia teitä 

unohtaen neuvoni ja hyväilyni. Mutta minä vedän heidät jälleen puoleeni, ja viimeisenä hetkenä he kaikki 

ovat kanssani, sillä minä olen kaikilla elämän tasoilla, joilla sielu asuu." 

39 Kun ihminen rukouksen ja hyvien tekojen laiminlyönnin vuoksi poikkeaa hyvyyden tieltä, hän 

menettää moraalisen voimansa, hengellisyytensä ja altistuu kiusauksille, ja heikkoudessaan hän sallii 

synnit, jotka tekevät sydämen sairaaksi. Mutta minä olen tullut lääkärinä sairaiden leiriin ja olen antanut 

hänelle kaiken rakkauteni ja huolenpitoni. Minun valoni on ollut kuin raikasta vettä hänen kuumeen 

kuumentamilla huulillaan, ja kun hän tunsi balsamini otsallaan, hän sanoi Minulle: "Herra, vain Sinun 

armosi voi pelastaa minut. Olen sielultani hyvin sairas, ja kuolema tulee minulle hyvin pian." Mutta minä 

sanoin hänelle: "Sinä et kuole, sillä minä, joka olen elämä, olen tullut, ja kaikki, mitä olet menettänyt, 

palautetaan sinulle." 

40 Täyttäkää velvollisuutenne ja muuttakaa kaikki pahat tekonne hyväksi. Annan teille sielunvoimaa 

tämän suuren uudistustyön toteuttamiseen. Minulla on teille suuri tehtävä. 

41 Näin tapaan teidät kolmannella kerralla. Tiedän kärsimyksesi ja pelkosi. Mutta te kaikki tulette 

parantumaan, sillä teissä on iankaikkisen elämän periaate. 

42 Valmistautukaa niin, että samalla kun teette itsenne Minun arvoiseni, voitte esittää sydämenne 

Minulle sisältä ja ulkoa puhtaana astiana, johon voin sijoittaa Sanani. Valon avulla, jonka annan sinulle, 

voit ymmärtää sen. 

Muodosta lauseet jokaisesta "sanastani" ja tee niistä hienoja kirjoja. Koulutan havaintokykyänne, jotta 

voitte puhua kanssaihmisillenne ja tyydyttää ihmiskunnan tuntemaa totuuden ja oikeudenmukaisuuden 

nälkää. 

43 Vaali sanaani, ettet sanoisi eron hetkellä: "Kuinka suuri etuoikeus minulla olikaan, enkä 

ymmärtänyt." 

44 En halua, että teistä tulee sellaisia lapsia, jotka, vaikka heillä on kiltti ja rakastava isä, halveksivat 

häntä ja vasta sitten, kun tämä on sulkenut silmänsä tältä maailmalta ja kun annan hänen ottaa paikkansa 

"hengellisessä laaksossa" hyveellisyytensä vuoksi suosittujen lasten joukossa, itkevät rakkauden ja 

kiitollisuuden puutettaan tuota isää kohtaan ja tajuavat liian myöhään, mitä hyvää heillä oli, jota he eivät 

arvostaneet. 

45 Tehkää työtä nyt, kun minä olen teidän kanssanne, jotta voitte sanoa maailmalle: "Herra puhuu 

parhaillaan ja antaa todisteita läsnäolostaan." Tuokaa luokseni ne, jotka etsivät minua, sillä he uskovat. 

Huomenna teidän on valmistauduttava suuresti vakuuttamaan lähimmäisenne. 

46 Joka hetki teitä iskevät kärsimykset, jotka saavat teidät itkemään, ja sanotte Minulle: "Mestari, 

miksi koettelet minua, kun lupasit minulle rauhan?" Mutta sanon teille: se tapahtuu, koska näiden 

koettelemusten ansiosta sielu pysyy hereillä. Lohdutuksen keskellä uskosi valo sammuu, ja pysyt taistelun 

ja täydellisyyden tiellä. Jos ruumiisi on kipeä tai jos kärsimys vaivaa sydäntäsi, ole iloinen. Sillä tänään, 

minun Työssäni, olette saaneet takaisin rauhan ja sielun terveyden. 

47 Tulee päivä, jolloin menette ihmisten luokse hyvin valmistautuneina, avoimin silmin ja kehittynein 

intuitioin, tunkeutumaan kunnioittavasti heidän sydämensä sisimpään ja löytämään heidän tuskansa, 

heidän sielunsa köyhyyden. Opetukseni avulla voitte sitten lievittää heidän ahdistustaan ja rohkaista 

heidän sieluaan. 
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48 Aina kun sovellatte sanaani, koette ihmeitä. Se ei petä sinua koskaan. Jos valmistaudutte riittävästi, 

täytätte tehtävänne ja tahdon. 

49 Olen antanut jokaiselle seurakunnalle tietyn tehtävän: Jotkut olen valmistanut pelastavaksi arkiksi 

kaikille niille, jotka eivät ole löytäneet ymmärrystä kanssaihmisiltään hengellisten lahjojensa 

kehittämiseksi, toiset valon lähteeksi, johon olen vuodattanut viisauteni. Toisissa olen paljastanut itseni 

rakkautena, joka on täyttänyt heidät sydämellisyydellä ja armollisuudella. Myös uusia seurakuntia ja uusia 

"työntekijöitä" ilmestyy, sillä minä kokoan nyt yhteen "viimeiset". Nämä ovat kuin sauva "ensimmäiselle". 

Tänään he ovat vielä pieniä lapsia, mutta heistä tulee opetuslapsiani, ja myöhemmin heistä tulee uusien 

sukupolvien opettajia. 

50 Jotta teidät tunnustettaisiin, teidän on elettävä hyveellisesti ja täytettävä kaikki käskyni. Minun 

Työssäni olette kaikki tasa-arvoisia, "ensimmäiset" ja "viimeiset". Jälkimmäisten oli valmistauduttava 

lyhyemmässä ajassa opettamaan itseään opetuksessani. 

51 "Työntekijöille" sanon: Kouluttakaa itseänne, jotta henkinen maailma voisi ilmetä täydellisesti 

älykkyytenne kautta ja jotta huuliltanne tuleva sana olisi äänekäs ja henkinen. Älkää antako inspiraationi 

hämärtyä, kun se kulkee mielessänne. Koska vastuunne on suuri, myös palkkionne on suuri. Teillä ei ole 

aavistustakaan siitä ilosta ja rauhasta, joka teille suodaan, kun olette täyttäneet tehtävänne. Lahjoillanne on 

suuri arvo, ja ne tuovat teille todellista autuutta. 

52 Erilaisia ruumiittomia sieluja lähestyy "työntekijöitä" armon toivossa, ja kun he ovat havainneet 

sydämenne ovet suljettuina ettekä ole antaneet heille lohtua, aivonne ovat väsyneet, ja sieluparat ovat 

jättäneet tuskan ja levottomuuden vaikutuksen keskuuteenne. 

53 Tehtävän täyttäminen odottaa sinua. Ole hyväntahtoinen. "Israel on valmistautunut tuomaan valoa 

ja rauhaa tarvitseville sieluille. Ennen kuin täytätte tämän, tunnette, että teillä on suuri velvollisuuksien 

risti, joka ei jätä teitä, ennen kuin olette tehneet työnne. 

54 Lupaan sinulle rauhani arvokkaana palkintona. 

55 Teidän ajattelunne on puhdistunut ja olette valmiita kuulemaan Minua. Esittelen itseni teille 

väsymättä toistaakseni jumalallisia ilmentymiäni, jotta voitte poistaa sydämissänne vielä olevat 

epäilyksenne. 

56 Olen paljastanut läsnäoloni ja olemukseni niin, ettei kukaan voi kieltää, että olen ollut tämän 

kansan keskuudessa. 

57 Viisautta, jota välitän äänenkantajan kautta, ei ole otettu kirjoista, se ei ole tiedon kertymä, jonka 

ihminen olisi voinut hankkia ajan kuluessa. En myöskään välitä teille historiatietoa, kuten ihmiskunta 

tekee. 

58 Paljastan valoni henkilön kautta, joka on kaltaisesi, jolla on sama tieto kuin sinulla. Ainoa asia, 

jota vaadin, on sen älyllinen puhtaus ja sielun vilpittömyys, josta tulee lyhyeksi ajaksi Jumaluuden väline 

ja äänitorvi, sekä niiden hengellinen valmistelu ja kokoaminen, jotka haluavat kuulla Minua. Kun tämä 

ajattelun ja tahtomisen liitto toteutuu, henkeni valo tulee luoksenne. Sillä näinä hetkinä sielunne on 

vapautunut materialismista ja sydämenne ymmärtää hyvän. Silloin koko olemuksenne tuntee tarvetta tulla 

lähemmäksi Isää, sillä olette vakuuttuneita siitä, että ette pysty tekemään suuria tekoja ilman minun 

apuani, olivatpa ne sitten hengellisiä tai aineellisia. 

59 Tulit luokseni epäilyksen repimällä sydämellä, sillä olit etsinyt totuutta pitkään löytämättä sitä, ja 

kun kuulit Sanani, epäilit aluksi. Mutta sen jälkeen tuli usko, ja halusitte tietää sen, mikä on olemassa 

ruumiinne ja aineellisen elämänne ulkopuolella. Halusitte ymmärtää noita hengellisiä lahjoja ja vakuutitte 

itsellenne, että vaikka nyt hallussanne oleva ruumis pysyy kuolleena maassa, sielunne jatkaa elämäänsä, 

koska ääni kertoo teille, että ette ole vain materiaa. 

60 Ja te kysytte itseltänne: Mikä on sielu? Millä tavoin se elää? Miten meidän on valmisteltava sitä 

pääsemään maailmaan, jossa sen on määrä elää ikuisesti? Minkälainen kehitys sen on saavutettava? Ja 

millainen suhde sillä on muihin henkiin ja jopa itse Jumaluuteen? 

61 Kaikki nämä kysymykset, joita olette kysyneet itseltänne, kiinnostus vetää teitä puoleensa ─ se 

kiinnostus, josta on myöhemmin tullut yhä enemmän sielun tarve, jolloin olette tunnistaneet, että se, mitä 

olette kuulleet äänen kantajan suusta, on koskettanut sydäntänne syvästi. 
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62 Olette tulleet ilman kenenkään pakotusta, ettekä ole tulleet petettyinä. Teidät ei ole sokaissut 

näyttävyys tai mahtipontisuus, sillä olette havainneet nämä paikat niukoiksi ja vaatimattomiksi. Se on ollut 

sanani loistava valo. 

63 Älkää olko surullisia, kun muistatte, että sanoin teille jo toisella aikakaudella: "Monet ovat 

kutsuttuja, mutta harvat ovat valittuja." Sillä todellisuudessa en ole minä se, joka valitsee. Kutsun kaikkia, 

ja kanssani pysyvät ne, jotka rakastavat minua ja haluavat seurata minua. Jos te, jotka olette kutsutut, 

haluatte olla niiden joukossa, jotka seuraavat minua, olkaa sinnikkäitä. 

64 Sanani ja ilmestykseni ovat kaikkia varten. Jotkut saavuttavat ymmärryksen aikaisemmin, toiset 

myöhemmin, mutta kaikki pääsevät perille. 

65 Ihminen on se, joka nauttimansa tahdonvapauden ansiosta valitsee vapaaehtoisesti tien, jonka hän 

ymmärtää tai jota hänen on helpoin seurata. Lähetän kutsun kaikille, mutta parhaan polun valitsee se, joka 

on parhaiten valmistautunut. 

Sama koskee sitä, joka tulee kuulemaan sanaani, joka on ollut vastaanottavainen kutsulle ja vapissut 

kuullessaan opetustani. Hän löytää siitä etsimänsä totuuden eikä enää poistu. Nämä ovat niitä, jotka eivät 

tarvitse ihmisten rakentamien kirkkojen näyttävyyttä ja loistoa, koska ne eivät enää innosta heitä 

hartauteen tai uskoon. He tietävät, että nämä kirkot ovat tarpeettomia heti, kun ihminen on saavuttanut 

hengellisyyden. Hänen valmistautumisensa on kutsu täydellisyyteen, joka on Jumaluuteni, joka lähestyy 

häntä puhdistaakseen hänet. Näin minä asun hänen sydämessään ja luon todellisen hengellisen yhteyden 

hänen ja Henkeni välille. 

66 Jos voisitte hetkeksi luopua kokonaan aineellisesta osastanne, sielunne täyttyisi autuudesta, kun se 

tuntisi olevansa tuonpuoleisen valon ympäröimä. Tämä valo tulee luoksenne rajoitetussa muodossa 

jumalallisen säteeni kautta. Rajoitan itseäni tehdäkseni Läsnäoloni havaittavaksi teille. Koska olen 

universaalinen voima, luominen, voima, valo ja elämä, en voisi tulla luoksenne kaikessa voimassani. 

67 Aivan kuten te tarvitsette elääksenne vain tarpeelliset säteet auringosta, joka paistaa päällenne, 

sanon myös teille: jos käyttäisitte väärin tätä valtaa, vahingoittaisitte itseänne, sillä se on liian suuri ja 

vahva kaltaisillenne olennoille. 

68 Sama tapahtuu hengellisessä elämässä. Teidän on käytettävä sitä osaa Jumaluudesta, joka on 

sielullenne välttämätön, tietäen, että siinä kipinässä, jonka saatte, on kaikki voima tuntea inspiraatio, joka 

liikuttaa sydämenne jousia ─ valo, joka antaa teille älyä ja havaintokykyä tehtävänne suorittamiseksi. Siitä 

löydätte sen harmonian, jonka täytyy vallita Jumalan ja ihmisen välillä. 

69 Kerron tämän auttaakseni teitä ymmärtämään tätä ilmentymää, jotta voitte kohottaa sielunne 

olemisen osaa ja mielenne ottaa vastaan tuonpuoleisen inspiraation, korkean neuvon, joka opettaa teille, 

miten teidän tulisi elää. Silloin ymmärrätte, että pienin osa teistä on keho, joka teillä on kuorena. 

70 Minä olen kuin aurinko, sinä olet kuin sen kipinä. Teidät luotiin pieniksi, jotta voisitte kasvaa 

ansioidenne kautta, kehittämällä kykyjänne. Olit alun perin puhdas ─ puhtaus, jonka myöhemmin tahrit 

koettelemuksissa ja synnissä. Teidät nimittäin asetettiin polulle, jolla kehittyisitte ylöspäin tahtonne 

ponnistelujen kautta, jotta saisitte siinä ansioita ja saisitte satoa. 

Millaisia ponnisteluja olisit tehnyt kehittyäksesi ylöspäin, jos olisit aina asunut taivaan korkeuksissa? 

Millainen halu kehittää itseänne olisi voinut olla teissä, jos olisitte alusta alkaen olleet suuria? Mistä 

ansioista olisin voinut palkita teidät, jos olisitte aina olleet täydellisiä? Mutta te tulitte maan päälle, ja 

maan päällä te löysitte täydellisyyden, hyvyyden vastakohdan. Olet kokenut kiusauksen, joka johtaa 

pahaan, lihan heikkouden, maailman viettelykset. Silloin alkoi sielun kamppailu ruumiillisessa kuoressa, 

jonka luonne oli erilainen kuin sielun oma. Sielu ─ aluksi hämmentyneenä maailmasta ja luonnosta, jonka 

se näki olevan sen ympäröimänä ─ vaipui uneliaisuuteen ja antoi ruumiin kasvaa ja toimia maallisten 

olosuhteidensa, ruumiillisten intohimojensa mukaan. 

71 Silloin oli välttämätöntä, että sielu tulisi maan päälle yksi toisensa jälkeen eri ruumiissa, joista 

toiset olisivat täydellisempiä kuin toiset, joilla olisi pidempi elämä kuin toisilla, ja joilla kaikilla olisi 

erilaiset taipumukset, jotta sielu muodostaisi käsityksen itsestään, jotta se saavuttaisi tiedon ja 

kohoamisen. Näin vähitellen saattoi tulla aika, jolloin se ei ainoastaan ymmärtäisi vaan jopa oppisi 

tuntemaan tulevaisuutensa ihmiskunnan keskuudessa ja myös sen odottaman hengellisen elämän. Se, joka 

hankkii syvällistä tietoa olemassaolosta käymänsä taistelun aikana, ei enää tarvitse uusia maallisia 
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ruumiita kehittyäkseen, sillä hän pystyy asumaan elämän henkisissä maailmoissa. Näin hän nousee 

vähitellen täydellisyyden tikapuita askel askeleelta, kunnes hän saapuu Minun luokseni. 

72 Koska kohtalonne on niin suuri ja henkinen sielunne on Minun kaltaiseni, miten voitte langeta 

epäjumalanpalvelukseen ja luoda käsillänne kuvan palvellaksenne Minua siinä? Miksi ette mieluummin 

ihaile Minua luonnossa ─ koska ette osaa tunkeutua hengelliseen ─ ja innostu sen loistosta, siitä elämästä, 

joka versoo ja kuohuu jokaisella askeleellanne? niissä lukemattomissa kauneuksissa ja ihmeissä, joilla 

olen koristanut maailmanne, taivaanrannassa, jossa loistavat tuhannet teille tuntemattomat maailmat, jotka 

puhuvat teille elämästä, laista ja kuuliaisuudesta, jotta voisitte muodostaa niistä rakkauden rukouksenne, 

kiitoksenne ja uskontunnustuksenne?" Voisitteko kertoa, mitä teette? 

73 Tämä on teidän aikanne, oi sielut! Herää, nouse, tule luokseni! 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 221 
1 Ihmiset, kosketan nyt sydämenne herkimpiä säikeitä valmistellakseni teitä ja tehdäkseni teistä 

kelvollisia vastaanottamaan opetukseni. 

2 Puhun teille nyt Jumalallisen Äidin kautta, sen Hengen, joka tuli ihmiseksi toisella aikakaudella 

täyttääkseen korkean kohtalonsa. 

3 Maria lähetettiin paljastamaan hyveellisyytensä, esimerkkinsä ja täydellisen jumaluutensa. Hän ei 

ollut samanlainen nainen kuin kaikki muutkin miesten joukossa. Hän oli luonteeltaan erilainen nainen, ja 

maailma tarkasteli hänen elämäänsä, oppi hänen ajattelu- ja tunnetapansa, tunsi hänen sielunsa ja 

ruumiinsa puhtauden ja armon. Hän on esimerkki yksinkertaisuudesta, nöyryydestä, epäitsekkyydestä ja 

rakkaudesta. Vaikka hänen elämänsä oli tuon ajan maailman ja sitä seuranneiden sukupolvien tiedossa, 

monet eivät kuitenkaan tunnista hänen hyveellisyyttään, neitsyyttään. He eivät voi selittää sitä, että hän oli 

sekä neitsyt että äiti. Syynä tähän on se, että ihminen on luonnostaan epäuskoinen eikä osaa arvioida 

jumalallisia tekoja heränneellä hengellä. Jos hän tutkisi pyhiä kirjoituksia ja perehtyisi Marian 

inkarnaatioon ja hänen esi-isiensä elämään, hän lopulta tietäisi, kuka Maria on. 

4 Maria on luonteeltaan jumalallinen, hänen henkensä on yhtä Isän ja Pojan kanssa. Miksi tuomita 

häntä inhimillisesti, kun hän oli valittu tytär, joka oli ilmoitettu ihmiskunnalle aikojen alusta lähtien 

puhtaaksi luoduksi, jossa "jumalallinen Sana" ruumiillistuisi? 

5 Miksi sitten ihminen pilkkaa ja epäilee minun valtaani ja tutkii tekojani ilman kunnioitusta? Syynä 

on se, että hän ei ole uppoutunut jumalallisiin opetuksiini, ei ole pohtinut, mitä kirjoitukset sanovat, eikä 

alistunut tahtooni. 

6 Nykyään, "kolmannella aikakaudella", hän epäilee myös sitä, että Maria tekee itsensä tunnetuksi 

miehille. Mutta kerron teille, että hän osallistuu kaikkiin tekoihini, koska hän on jumalallisessa Hengessäni 

asuvan hellyyttävimmän rakkauden ruumiillistuma. 

7 Olen antanut teille todisteita tästä totuudesta ja sallinut kaikkien aikojen profeettojen todistaa 

Mariaa Universaalisena Äitinä. Nykyään ne, joilla on tämä lahja, ovat niin ikään nähneet hänen ilmenevän 

vertauskuvina tai vertauksina. Olette tunteneet, kuinka hänen äidillinen vaikutuksensa on hyväillyt teitä, 

kuinka hänen rohkaisunsa ja lohdutuksensa on lievittänyt kärsimyksiänne, ja te myös tunnette, että hänen 

esirukouksensa on pelastanut teidät monilta vaaroilta ─ aikana, jolloin maailma kulkee eri teitä 

henkeäsalpaavalla vauhdilla tieteen ohjaamana, jolloin materialisoituminen, turhamaisuus ja nautinnot 

ovat johtaneet ihmiset harhaan oikealta tieltä. 

8 Siksi kutsun kansani sydämen opettamaan heitä ja sitten lähetän heidät tämän hyvän uutisen 

sanansaattajiksi. 

9 Lähettilääni on aina hylätty. Mutta älkää olko huolissanne, sillä Kaikkivaltias on palvelijoidensa 

kanssa. Minut itse arvioitiin väärin, sillä kaikki eivät kyenneet tunnistamaan Jumalan läsnäoloa 

Kristuksessa ja olivat valmiita näkemään hänessä vain profeetan tai valaistuneen. 

10 Minun täytyi todistaa itsestäni elämäni, yli-inhimillisten tekojeni ja yli-inhimillisen kuolemani 

kautta. Ja tämän totuuden vuoksi monet lähtivät liikkeelle palava usko sydämessään ja todistivat 

opetuksestani. 

11 Vaikka olin kuollut, en jättänyt sinua. Sillä uhrikuoleman jälkeen ilmoitin itseni hengellisesti 

täynnä elämää. Tulin kansani luo "henkiseen laaksoon", ja siellä valmistin heidät, käärin heidät valooni, 

puin heidät puhtauden valkoiseen kaapuun ja lähetin heidät maailmaan tulemaan jälleen ihmisiksi. Mutta 

tuli aika yhdistää kansani heimot, ja niin kutsuin heidät tähän maan kolkkaan. Sillä te olette todella Israelin 

kansaa, mutta ette veren kautta, vaan hengellisesti. Valtakuntani ei ole tästä maailmasta, eikä ikuinen 

kotinne ole maan päällä. 

12 Katsokaa Kuningastanne ja Herraanne, kun Hän laskeutuu täynnä nöyryyttä ja rakkautta ihmisen 

turmeltuneisuuteen tuodakseen opetuksensa niille, jotka ovat kuolleet kolmannen aikakauden valoon. 

13 Älkää enää etsikö Minua epäjumalanpalveluskulteista. Nyt ei ole enää aika rakastaa Minua 

fanaattisella tavalla. Jo varhaisimmista ajoista lähtien olen taistellut näitä pahoja taipumuksia vastaan 

keskuudessanne ja paljastanut teille suoran yhteyden Henkeni kanssa rukouksen avulla. 
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14 Menneiden aikojen kirjoitukset voisivat paljastaa teille sen, mitä toistan teille tänään; mutta 

ihminen on uskaltanut väärentää totuuksiani levittääkseen niitä väärennettyinä. Ja niin teillä on nyt 

henkisesti sairas, väsynyt ja yksinäinen ihmiskunta. 

15 Siksi herätyskutsuni kuullaan äänenkantajan kautta, koska en halua teidän joutuvan 

hämmennykseen. 

16 Polulla, jonka asetan eteesi tällä hetkellä, voit löytää sen, mitä olen opettanut sinulle menneinä 

aikoina, sillä ne ovat kaikki yhtä ja samaa. 

17 Ihmiset kulkevat tietään kaihoisina, oikeudenmukaisuuden, totuuden, laupeuden ja rakkauden 

toivossa. Ne kompastuvat ja kaatuvat ihmisten välinpitämättömyyden vuoksi. Mutta ne, jotka ovat kuulleet 

tämän äänen kolmannella aikakaudella, ovat tunteneet läsnäoloni, ja henkisessä olemuksessani he ovat 

tyydyttäneet nälän, janon ja tuskan. Kuitenkin niiden joukossa, jotka ovat nähneet minun ilmestymiseni, 

on niitä, jotka kieltävät sen, koska he pitävät mahdottomana, että Jumala antautuisi ilmaisemaan itsensä 

syntisen ihmisen kautta. 

Epäuskoiselle sanon, että jumaluuden puhtainta valoa ei ihmisen syntisyys himmentäisi, koska minun 

valoni on äärettömän paljon ihmisten hyvien tai pahojen tekojen yläpuolella, ja lisäksi olen tullut antamaan 

valoa sille, joka asuu pimeydessä. 

18 On jumalallinen ilo tulla syntisen luo, lohduttaa hänen sydäntään, saada hänet tuntemaan Isän 

lämpö ja antaa hänen tuntea iankaikkisen elämän leivän maku. 

19 Te, jotka kuulette minua ja tiedätte, että olette Herran kansa ─ ymmärtäkää, että tähän asti ette ole 

täyttäneet tehtävää, jonka Isä on antanut teille aikojen alusta lähtien, että olette kätkeneet lain ja kylväneet 

tuskan poluille. Mutta katkeruus ja kohtalon iskut ovat saaneet sinut tuntemaan tuskan, jotta voisit 

ymmärtää ja rakastaa sisartasi, ihmisyyttä. 

20 Minun sanani on universaali. Mutta jos koko maailma ei kuule sitä, se johtuu heidän 

materialismistaan, joka peittää ihmisten silmät kuin pimeä side, ja siitä, että heidän hengellinen kuulonsa 

on menettänyt herkkyytensä kuulla jumalallista Sanaa. 

21 Teille on tulossa vaarallisia aikoja. Sota ja sen aiheuttama suunnaton tuska, kurjuus ja suru 

ravistelevat ihmiskuntaa jälleen kerran. Ajatukset ja tunteet joutuvat sekasortoon, ja kaikki tämä osoittaa 

ihmiskunnalle, ettei se ole kuuliainen rakkauden ja oikeudenmukaisuuden lakejani kohtaan. Mutta minä, 

rakastavana Isänä, vastustan kaaosta ja loistan valoni kuin rauhan ja lunastuksen aamunkoitto 

taivaanrannalla. 

22 Valmistan teitä, jotta teistä tulisi huomenna maailman valo, jotta teistä tulisi elämä ja leipä, 

laupeus ja rakkaus lähimmäistenne keskuudessa. 

23 Tutustukaa Sanaani, ja löydätte Minut sen merkityksestä. 

24 Sanani, joka on valoa ja rauhaa sielulle, laskeutuu sydämiinne näinä hetkinä. Valoni haluaa tätä 

kansaa, joka on saanut jumalalliset ilmestykseni "Kolmessa ajassa". 

25 Israel nukkui, kun yhtäkkiä minun tulemiseni merkit alkoivat herättää ja häiritä sitä. Asetin itseni 

ihmisten keskelle ja avasin heille uuden aikakauden. 

26 Toin uusissa opetuksissani kattavampia opetuksia kuin menneinä aikoina, koska löysin mielissä 

enemmän vastaanottavaisuutta ja sieluissa suurempaa kehitystä. 

27 Älkää pitäkö sitä, että olen valinnut yhden maan kansan muiden joukosta, etusijalla: Rakastan 

kaikkia lapsiani ja heidän muodostamiaan kansoja yhtä paljon. 

28 Jokaisella kansalla on oma tehtävänsä maan päällä, ja "Israelin" kohtalo on olla Jumalan profeetta 

ihmisten keskuudessa, uskon majakka ja tie täydellisyyteen. 

29 Ennustuksiani ja ilmestyksiäni, joita olen antanut teille ensimmäisistä ajoista lähtien, ei tulkittu 

oikein, koska ei ollut vielä tullut hetki, jolloin ihmiskunta olisi voinut ymmärtää ne. 

30 Menneisyydessä "Israel" oli maan kansa; nykyään se on ympäri maailmaa hajallaan olevia ihmisiä; 

huomenna Jumalan kansa koostuu kaikista sieluista, jotka yhdessä Isänsä kanssa muodostavat täydellisessä 

harmoniassa olevan Jumalallisen perheen. 

31 Minun Sanani on Viisauden Kirja, joka antaa ihmisen astua tuntemattomaan, korkeampaan ja 

kauniimpaan elämään. Hän oppii tuntemaan sen olemuksen, ja hänen henkensä kautta hän ymmärtää ne 

ilmestykset, jotka aiemmin näyttivät hänelle käsittämättömiltä salaisuuksilta, mutta jotka Isä halusi 

paljastaa heille, kun hetki oli koittanut. 
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32 Tulette etsimään ja rakastamaan hengellisiä opetuksia, ja kun pyritte tähän ihanteeseen, tunnette, 

että elämänne polku maan päällä helpottuu. Jokainen tunti, joka kuluu, jokainen päivä ja vuosi, joka kuluu, 

vie teidät lähemmäs tämän ajan huipentumaa. 

33 Minä annan sanaani runsaasti, jotta kun sitä ei enää kuulla, ette ole hämmennyksissä. En halua, että 

tuo päivä yllättää "ensimmäiset" ja "viimeiset". Kuinka luottavaisin mielin voitte sen jälkeen omistautua 

tehtävänne täyttämiselle, jos osaatte ymmärtää ja noudattaa ohjeitani! 

34 Teidän on vielä hylättävä monet tavat, jotka edelleen pimentävät elämäänne ja 

jumalanpalvelustanne. Teidän on pyrittävä kohottamaan olemassaoloanne, jotta voitte oppia lukemaan 

jumalallista kirjaa, joka on olemassa minussa. 

35 Puhun enemmän hengelle kuin sydämelle, sillä henki on se, joka voi käsittää, mitä korkeus ja 

ikuisuus tarkoittavat. Mutta niille, jotka ovat tehneet tästä maasta "ikuisen" kotinsa ja etsivät siitä kunniaa, 

kunnianosoituksia, nautintoja ja valtaa, sanon: Katsokaa maailmaanne, kuinka se on tuskan ravistelema, 

täynnä kurjuutta ja kurjuutta ja kuinka sitä säteilevät itsekkään ja turhanpäiväisen tieteen petolliset valot! 

36 Näinä hetkinä tuomitaan koko elämä ja kaikki ihmisten teot. Jopa luonto kummittelee sieluissa 

elementtiensä kautta ja puhuttelee sydämiä. 

37 Kysyn jokaiselta olennolta, mikä on sen tehtävän hedelmä. Mikä on hänen vastauksensa 

Iankaikkista kohtaan? Ja te ihmisjoukot, jotka olette kuulleet minun ääneni tänä aikana ja tiedätte, että 

jokaisen sanani myötä olette saaneet toimeksiannon ─ mitä vastaatte, kun hetki koittaa? 

38 Totisesti sanon teille, että annan sekä joillekin että toisille tarvittavan ajan, jotta he eivät ilmestyisi 

Minulle alasti, tahrattuna tai kurjana. Haluan nähdä teidät vahvoina, jotta kestätte onnettomuudet, elämän 

suuret oppitunnit ja kiusaukset. 

39 Todellakin, sanon teille, että olette vahvempia kuin luulette, mutta teidän on syvennyttävä 

opetukseeni vielä enemmän, jotta voitte löytää itsestänne sen hengellisen aarteen, joka jokaisella 

ihmisolennolla on. 

40 Voit ratkaista ristiriitoja, hälventää pimeyttä ja tehdä valoa, poistaa pahaa ja houkutella hyvää. 

41 Jumalan sotilaiksi kutsutaan niitä, jotka osaavat tarttua aseisiinsa ja kukistaa niiden avulla minkä 

tahansa vastustajan. Kehittyneemmät sielut suojelevat tahtomattaan heikompia veljiään ja sisariaan, ja 

nämä puolestaan aistivat, minkä sydämen kanssa he tuntevat olonsa turvallisemmaksi. 

42 Miehen suuruutta ei enää mitata hänen maallisella omaisuudellaan, titteleillään tai vaatteillaan. 

Köyhässä ihmisessä voi olla sielu, jota sen kehitys ja henkistyminen kohottaa, ja näiden joukossa on 

monia, jotka paljastavat ihmiskunnalle ikuisen totuuden. 

43 Tämä hetki, jolloin yhdistytte Minuun, on teille henkisen autuuden hetki, koska valmistaudutte 

vastaanottamaan sanani inspiraation ja käskyni. Sielunne on puhdistunut vastaanottamaan ja 

ymmärtämään tämän opetuksen ytimen. 

44 Jotkut teistä ovat olleet halukkaita ja valmiita kuulemaan Minua, toiset taas ovat itsepäisesti 

kieltäytyneet tunnustamasta Minua. Mutta odotan kärsivällisesti näiden opetuslasten heräämistä. Olen 

tullut taistelijana ja heittäytynyt taisteluun valloittaakseni sieluja, koska he ovat lapsiani. Heidän 

niskoittelunsa ei tule voittamaan ankaruus, vaan Minun rakkauteni ja kärsivällisyyteni. Haluan teidän 

näkevän Minut, tunnistavan Minut, jotta voisitte rakastaa Minua ja tietää, että elätte 

maailmankaikkeudessa, jota hallitsen valppaasti, ja että teidän on seurattava vanhurskauden polkua, jonka 

olen tarjonnut teille. 

45 Olen antanut teille lain ja odottanut, että noudatatte sitä sen mukaan, mitä omatuntonne sanoo 

teille. En ole pakottanut tahtoani teille, sillä olen antanut teille oman tahdon, tahdonvapauden ja kyvyt 

tehdä teistä Minun kaltaisiani. Mutta jos haluatte tietää toiveeni, kerron teille, että haluan nyt nähdä teidän 

kulkevan mielessänne vanhurskauden lakeja noudattaen, vapaina rikkomuksista, jotta voitte jättää 

jälkeläisillenne hyvän siemenen, selkeän esimerkin, valoisan tien. 

46 Ohjeet, jotka jätän teille tänään täydellistymistänne varten, ovat osa Sanani kirjaa, jossa viisauteni 

sisältyy, jotta sitä voidaan tutkia ja tuntea ─ enemmän hengellä kuin mielellä tai sydämellä. 

47 Ihmisten sieluissa on paljon köyhyyttä, joka johtuu heidän alhaisesta hengellisyydestään. Siitä 

suru, hylätyksi tulemisen tunne ja nälkä tulevat. Tämän ihmiskunnan, jota rakastan niin paljon, on 

ravittava itseään viisaudella, puhtaalla olemuksella, ja vain Jumalallinen Sana vahvistaa sitä. Jotta 
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ihmiskunta voisi ottaa vastaan niiden ihmisten todistuksen, jotka ovat kuulleet Minua, heidän on 

odotettava valmistautumistanne ja omistautumistanne tehtävänne täyttämiseen. 

48 Olen opettanut teitä työskentelemään hengessä, jotta työstänne saataisiin runsaasti hyötyä. Olen 

kertonut teille, että sinne, minne jalkanne eivät voi mennä, koska etäisyys on liian suuri, henkenne voi 

viedä sanomanne ja parantaa vaarassa olevien kansojen ja kansakuntien tilannetta, niiden kotien tilannetta, 

joihin kärsimys on tunkeutunut, tai niiden sairaiden tilannetta, jotka pyytävät armoa. Kaiken tämän, mitä 

voitte tehdä Minun nimessäni, sallin teidän tehdä, jotta voitte osoittaa suurempaa ansiota Minulle. 

49 Hengelle ei ole sellaista etäisyyttä, jota se ei voisi voittaa. Voit lähettää rukouksen tai hyvän 

toiveen lähimmäisellesi, etkä kohtaa mitään estettä, joka estäisi sinua lähettämästä hyvän tahdon viestiäsi 

muille. 

50 Henkesi aistii, että nyt on lähellä aika, jolloin se astuu suuremman kohoamisen kauteen, jolloin sen 

on saavutettava lahjojensa ymmärtäminen niiden täydessä merkityksessä. 

51 En halua jättää teitä ilman, että olette saaneet viimeisetkin oppitunnit, jotka minulla on teille 

annettavaa. Tuon Työni teidän tietoonne tänä aikana, ensimmäisestä osasta viimeiseen, jotta voitte tuntea 

kykenevänne osoittamaan ihmiskunnalle Sanani todistuksen rakkauden teoillanne. 

52 Olen opettanut teitä rukoilemaan, jotta oppisitte olemaan yhteydessä minuun ja saamaan 

inspiraationi, joka valaisee teitä koettelemuksen hetkillä. Sillä ihmiset joutuvat suurempaan kaaokseen 

kuin mitä he elävät tällä hetkellä, ja siksi on välttämätöntä, että rukoilette kaikkien kanssaihmistenne 

puolesta. 

53 Kirjoitan ylös ihmiskunnan historiaa. Tähän kirjaan kirjataan kaikki, mitä olet tehnyt maailmassa. 

Haluatko näyttää esimerkkejä kuuliaisuudesta ja kärsivällisyydestä, vai haluatko mieluummin jättää 

tottelemattomuuden ja kapinoinnin perinnön? 

54 Monilla teistä ei ole toista tilaisuutta palata Maahan hyvittämään rikkomuksiaan. Teillä ei ole enää 

käytössänne työkalua, joka on kehonne, johon nojaudutte. Teidän on ymmärrettävä, että maailmaan 

tuleminen on sielulle etuoikeus, se ei ole koskaan rangaistus. Siksi teidän on hyödynnettävä tätä armoa. 

55 Tämän elämän jälkeen menette muihin maailmoihin saamaan uusia oppitunteja, ja siellä löydätte 

uusia tilaisuuksia nousta pidemmälle ja täydellistää itseänne. Kun olette tehneet velvollisuutenne ihmisinä, 

lähdette tästä maailmasta tyytyväisinä, koska olette täyttäneet tehtävänne, ja sielussanne on rauha. 

56 Tällä hetkellä olen lähettänyt teidät eteenpäin, en ainoastaan pelastamaan itseänne, vaan koska 

olen antanut teille legioonan ruumiillistuneita ja ei enää ruumiillistuneita olentoja, joille teidän on määrä 

toimia oppaina ja suojelijoina. 

57 Teidän on tuotava Sanani kaikille samalla puhtaudella, jolla olen antanut sen teille ─ ulkoiselta 

muodoltaan yksinkertaisena, mutta ytimeltään syvänä, täynnä sisältöä, täynnä paljastuksia kaikille, 

olivatpa he koulutettuja tai kouluttamattomia. Niiden suurten kiistojen jälkeen, jotka puhkeavat 

maailmassa totuuden etsimiseksi, minun opetukseni voittaa, yksi maailmankatsomus voittaa. Ihmisten 

Jumalan palvonnan muodot yksinkertaistuvat ja muuttuvat hengellisiksi. Olette tunteneet kaikki polut ja 

olette valinneet lyhimmän polun päästäksenne Minuun. 

58 Työni kruunaa kaikkien niiden ponnistelut, jotka ovat eläneet uhrautuvasti paluutani odottaen. Se 

selventää monia niistä mysteereistä, joita ihminen ei ole vielä kyennyt ymmärtämään, se on voimakas ase 

niiden käsissä, jotka rakastavat hyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta, ja se täyttää sydämet ilolla. 

59 Tulette näkemään, kuinka suuret "ruhtinaat" kääntyvät opetukseni mukaan ja luopuvat vallastaan, 

ajallisesta vallastaan, saavuttaakseen Hengen vallan ─ sen, joka ei koskaan katoa. Samoin tulette 

näkemään kirkkojen romahtavan, jotka ennen loistivat ylimielisyydessään ja turhamaisuudessaan, 

seuratakseen sitten nöyryyden jälkiäni. Nälkäiset, jopa viimeisissä sanoissani, etsivät ahnaasti Totuuden 

Henkeä, Lohduttajaa, Mestaria, joka palaa voittajana rakentamaan valtakuntansa uudelleen ihmisten 

sieluihin. 

60 Ennen kuin kaikki tämä tapahtuu, kaikki petokset ja valheellisuus tuomitaan. Ette enää salli mitään 

vääristelyä. Kirjat, jotka eivät sisällä totuutta, katoavat, ja jäljelle jää vain se yksi kirja, jonka olen uskonut 

ihmisille ja joka on kirjoitettu heidän omiin sieluihinsa aikojen alusta lähtien. 

61 Aina kun ihmiskunta on ollut vaarassa, olen tullut pelastamaan sen. Tänään valmistan kansaani 

olemaan tämän ihmiskunnan linnake, joka on sotkeutunut niin moniin kamppailuihin, joka on vajonnut 

kaaokseen, josta se ei ole kyennyt nousemaan. Kun tämä koettelemus on ohi, rauhan sateenkaari loistaa. 
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62 Kuka teistä on maan päällä tuolloin? Kuka teistä elää nähdäkseen tämän rauhan ajan? Totisesti 

minä sanon teille, se päivä ei ole kaukana, ja silloin nämä 

maailma on heijastus lupauksen maasta, joka on olemassa tuonpuoleisessa. 

63 Rakkaus, joka on teidän alkuperänne ja olemassaolonne syy, tulee olemaan kaikissa sydämissä, ja 

siitä syntyy yksinkertainen ja puhdas Jumalan palvonta, joka saavuttaa minut. 

64 Et ole ajatellut huomista ja odotat rauhallisesti tapahtumien etenemistä. Luotat siihen, että mestari 

puolustaa työtään. Mutta teidän on muistettava, että se on ihminen, jonka haluan pelastaa Työlläni. Olen 

aina kääntynyt hänen vihollisiaan vastaan, mutta nämä ovat hänen turhamaisuutensa, itsekkyytensä, 

maailmanrakkautensa ja materialisminsa, ja haluan teidän olevan voittamattomia sotilaita tässä taistelussa, 

jotta voitte pysäyttää ja tuhota pahuuden, joka asuu sisällänne tänään. 

65 Katumus puhdistusvetenä pesee nyt sielut puhtaiksi, ja valo, käskyjeni tunnistaminen, tunkeutuu 

niihin. Hyvät aikeet ovat alkaneet itää. 

66 Siunaan kaikkia lasteni tekoja ja hyviä ajatuksia. 

67 Tulen antamaan teille sen, mitä teiltä puuttuu. Mitä ne olennot voivat antaa teille, joiden kautta 

Minä ilmaisen itseni ravitsemaan sieluanne? Vaikka he, kuten tekin, ovat kuvani kaltaisia ja heillä on 

hyveeni sisällään, he eivät kykene tarjoamaan teille Hengen leipää. Pitäkää heitä vain välineinäni tässä 

ilmenemismuodossa, johon olen ryhtynyt ihmisten kanssa. 

68 Israelin sielu on kehittynyt. Se ei kuitenkaan ole saavuttanut täydellistä henkistymistä, ja Minun on 

ollut tarpeen antaa teille opetukseni kuultavin sanoin inhimillisen ymmärryskyvyn kautta, jotta tekisin 

itseni teille ymmärrettäväksi. 

69 Ajat, jolloin Jeesus, minun ruumiillistunut "Sanani", paljasti itsensä ihmisille, ovat ohi. Hän on nyt 

esimerkkinä tämän päivän äänenkantajille, ja jos he ottavat mallia hänestä, he saavat suuria vastaväitteitä 

ja suuret ihmisjoukot seuraavat heitä. 

70 Kaikki eivät ole ymmärtäneet Työtäni, joka on kirjoitettu kirjaimilla, jotka ovat pysyneet 

lähtemättöminä kautta aikojen. Siksi lähestyn teitä auttaakseni teitä ymmärtämään menneiden aikakausien 

opetukseni ja tutkimaan nykyisiä ilmoituksia. Vapauttakaa itsenne, ihmiset, älkää enää joutuko orjuuteen 

tai vankeuteen. Olkaa vapaita rakastamaan, uskomaan, ajattelemaan ja työskentelemään 

maailmanlaajuisen hyvän puolesta. 

71 Etsikää ja tunnistakaa itsessänne se kaltaisuutenne, joka teillä on Minuun, niin että saatte aikaan 

voimakkaita tekoja ja annatte kuvani näkyä rakkauden teoissanne lähimmäisiänne kohtaan. Jos taas 

eksytte oikealta tieltä, etäännytte Luojastanne, ettekä anna henkeni näkyä teoissanne. Silloin rajoitatte 

voimia, jotka olen teille antanut, menetätte suunnan ettekä tiedä, mistä olette tulleet, minne olette menossa 

ja milloin palaatte luokseni. 

72 Ihmisen henki on nälkäinen, ja se etsii ravintoa, jota siltä puuttuu uskonnoista, 

maailmankatsomuksista tai opetuksista. Hän tuntee Isänsä kutsun eikä tiedä, mistä löytää hänet. Puhuin 

hänen hengelleen vuorelta käsin, jotta hän oppisi kehittymään ylöspäin ja pääsisi suoraan yhteyteen 

henkeni kanssa. 

73 Kutsun kaikki kotiini, ja koska monet eivät osaa etsiä Minua, olen tehnyt ilmestykseni suoraan 

havaittaviksi. Hyvän paimenen tavoin teen esteen, joka on kohtuni, havaittavaksi, jotta sielut saisivat 

levätä siinä. 

74 Minä annan teille kaiken paluumatkalle luokseni. Ymmärtäkää Sanani merkitys, niin teillä on siinä 

tarvittava tieto ja rohkaisu. 

75 Älkää sulkeko ketään pois, kaikilla poluilla on hyväntahtoisia ihmisiä ─ sieluja, jotka rakastavat 

Minua ja osaavat ottaa vastaan lahjani. Pitäkää aina silmienne edessä käskyni, jossa sanotaan: "Rakastakaa 

toisianne". 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 222 
1 Näette Mestarin lähdön olevan hyvin lähellä, ja siksi itkette hiljaa, koska olette tottuneet 

rakastavaan Sanaani. Mutta minä sanon teille: En lähde ilman, että olen ensin antanut teille viimeisen 

ohjeeni, joten teidän ei tarvitse olla hankala välittää ohjeitani. 

2 Suuret, tuskalliset koettelemukset lähestyvät, ja rukouksenne voi saada paljon aikaan noina 

katkeruuden tunteina. Yhdistykää hengelliseen työhönne, noudattakaa käskyjäni, sillä en halua, että 

rikkomuksenne ja tottelemattomuutenne painetaan Kultaiseen kirjaan. 

3 Tänä aikana kutsuttujen määrä on ollut suuri. Joka kerta, kun asetan itseni keskuuteenne, uudet 

sydämet tulevat lisäämään joukkonne. Ne muistuttavat hautoja, koska ne pitävät sisällään vainajaa, joka on 

niiden oma sydän. 

4 Mutta kipu puhdistaa sielut. Siksi monet eivät enää inkarnoidu. He menevät muihin 

elämismaailmoihin omistautumaan tehtäviin, joita Isä käskee heidän tehdä. 

5 Autan teitä uudistumisessanne, niin että kun lähdette tästä maailmasta, teidän ei tarvitse sovittaa 

rikkomuksianne, vaan voitte tulla Korkeimman Tuomarin eteen puhtaana kaikista tahroista. 

6 Ymmärtäkää, että kaiken, mitä teette kanssaihmisillenne, teette Minulle, koska olette kaikki osa 

Minua itseäni. Älkää unohtako tätä, jotta voitte nähdä Isänne jokaisessa lähimmäisessänne. 

7 Ihmiset päätyvät nauttimaan kivun aiheuttamisesta. Mutta ennemmin tai myöhemmin katumus 

tulee myös armottomana tuomarina tuomitsemaan sinut ja pesemään sinut puhtaaksi. 

8 Jos tällä kertaa täytätte korkean tehtävänne uudistaa itsenne ja pelastaa lähimmäisenne, huomenna 

teidän ja kansani nimestä puhutaan kunnioituksella ja kiitollisuudella jopa kaukaisimmilla alueilla. 

9 Älkää menettäkö sitä tyydyttävää tunnetta, että voitte kutsua itseänne oikein opetuslapsikseni 

lähtöni jälkeen. Teidän on kuitenkin oltava valmiita näyttäytymään maakunnissa, kaupungeissa ja kylissä, 

tuomaan Kolmannen testamenttini ilosanomaa ja todistamaan siitä hyvillä teoillanne. 

10 Tällä hetkellä, kaikesta päätellen, jotkut inhimilliset opit ovat voittaneet, ja on olemassa erilaisia 

ideologioita. Mutta lähestyy hetki, jolloin yksi maailmankatsomus on vallitseva, jolloin ihmiskunta 

yhdistyy yhteen ainoaan oppiin, ja tämä tulee olemaan spiritismi. 

11 Luonnonvoimat pitävät huolen siitä, että ihmiset heräävät, ja aina kun he yrittävät vääristää 

totuuttani, nuo voimat puhuvat oikeudestani. 

12 Työni saavuttaa papiston, maan kuninkaat ja herrat, ja näette heidän polvistuvan Jumaluuteni 

edessä. Silloin monet kirjat katoavat tuleen, ja kirjasta tulee yleistä tietoa, jonka "kultasulkani" ovat 

kirjoittaneet ylös saneluni mukaan tulevien sukupolvien tietoisuuteen. 

13 He tutkivat tätä kirjaa, ja ihmiset haluavat sitä innokkaasti, koska he haluavat tietää 

tulevaisuudesta. Sillä ihmiskunta tulee näkemään suuren kaaoksen. 

14 Pitäkää järkähtämättömästi kiinni toivosta, sillä tämän kaaoksen jälkeen rauha on suuri! Vauraus 

tulee olemaan hyvin suurta. Jopa luonto, joka toisinaan tuntuu vihamieliseltä, on ihana eri vuodenaikoina. 

Vuoret, laaksot ja kukkulat kukoistavat ja ovat kauniita. Puut ovat täynnä hyviä hedelmiä, ja terveys, 

hyvinvointi ja rauha ympäröivät ihmiselämää. 

15 Tänään maa puhdistaa itsensä kaikesta epäpuhtaudesta, kunnes se saavuttaa uuden neitsyyden. 

16 Juuri ennen kuin vitsaukset puhkeavat, annan teille ennakkoaavistuksen niistä ja puhun teille 

unissa, jotta voitte varoittaa ja rukoilla muiden puolesta. 

17 Ette ole vielä nähneet työni vastaisen taistelun alkua, ja teidän on herättävä, sillä koulutetut ihmiset 

taistelevat sitä vastaan. 

18 Lakatkaa ajattelemasta liikaa ruumiin tarpeita ja ajatelkaa sen sijaan koko ihmiskunnan hengellistä 

tulevaisuutta. 

19 Opetukseni leviää koko maan päälle, mutta sitä eivät tee tunnetuksi ne, jotka ovat unohduksissa. 

Heistä tulee uusia nöyryyden ja hengellisyyden apostoleitani, jotka töillään todistavat Luojansa armosta ja 

rakkaudesta. 

20 Älä anna ihmiskunnan nähdä, että olet heikko etkä ole oppinut minulta mitään. Ymmärrä, että 

ihmisillä on paljon opittavaa sinulta. Älkää olko niiden kaltaisia, jotka sanovat: "Herra, tee minussa 

tahtosi", mutta jotka kapinoivat koettelemuksen hetkellä ja uskaltavat jopa syyttää Minua puutteista. 
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21 Puhun yksinkertaisesti, teidän kielellänne, sillä en halua jättää mitään salaisuuksien peittoon. 

Näinä viimeisinä vuosina, jolloin oleskelen keskuudessanne, tuon monia opetuksia tietoisuuteenne. Oi 

Israelin siunattu kansa, joka kuljette erämaata väsymättöminä vaeltajina: pysähtykää hetkeksi kuulemaan 

sanani. Taloni avaa porttinsa kaikille vaeltajille, jotka nöyrästi kolkuttavat niihin. Tyydytä nälkäsi ja 

janosi, niin et enää koskaan ole nälkäinen ja janoinen. 

22 Elätte nyt koettelemuksen päiviä, puhdistuksen ja hyvityksen aikoja. Mutta olen kanssanne 

auttamassa teitä, ettette heikkene koettelemuksessa. Vahvistukaa siinä varmuudessa, että olette samaa 

väkeä kuin menneinä aikoina: vahvaa, rohkeaa väkeä, pelastusvenettä haaksirikkoutuneille, hyvää 

matkakumppania, ystävää, veljeä ja esikuvana. Tehtävä, jonka olen antanut teille tänään, on rakastaa. 

Rakkaus on siemen, jonka olen kylvänyt teihin, koska se on kaikkien luotujen alkuperä ja syy. 

23 Kun pohditte, että Minä olen viisaus, viisaus kumpuaa rakkaudesta. Kun tunnustatte Minut 

Tuomariksi ─ tämä tuomiovalta perustuu rakkauteen. Kun pidätte Minua voimakkaana ─ voimani 

perustuu rakkauteen. Jos tiedätte, että olen ikuinen ─ ikuisuuteni tulee rakkaudesta, koska se on elämää, ja 

elämä tekee sieluista kuolemattomia. Rakkaus on valoa, on elämää ja tietoa. Ja tämän siemenen olen 

antanut teille aikojen alusta lähtien ─ ainoan, jonka olen kylvänyt täydellisenä maanviljelijänä pelloille, 

jotka ovat teidän sydämiänne. 

24 Tänään, kolmannella aikakaudella, olette jälleen kerran lähdössä Herran pelloille kylvämään 

löytämäänne siementä. Mutta olette kokeneet, että kaikki pellot eivät ole helppoja kylvää, ja olette myös 

nähneet, että toiset kantavat hedelmää pian ja toiset myöhään. Jotkut niistä ovat olleet kovia kuin kiviä, 

toiset ovat olleet ohdakkeiden ja rikkaruohojen peitossa, ja hyvin harvat ovat olleet puhtaita ja valmiita. 

Peltojen raivaaminen ja kylväminen vaati kovaa työtä. Mutta jos olette olleet kärsivällisiä ja kastelleet 

niitä uskon vedellä, voitte nähdä aiemmin hedelmättömillä pelloilla, että siemen oli itänyt ja kasvanut, ja te 

iloitsitte siitä. Ne pellot, jotka näyttivät jatkuvasti hylkäävän sinut, ovat nyt ystäviäsi, toivosi, ja ne ovat 

tuoneet rauhan sielullesi. Siellä on työnne, innokkuutenne ja omistautumisenne, ette voi enää erottaa 

itseänne niistä. 

25 Valvokaa edelleen noita peltoja ja rukoilkaa niiden puolesta, sillä niittämällänne hedelmällä voitte 

ravita itseänne ikuisesti. Jotta tämä hedelmä maistuisi sinulle ja toisi sinulle todellisen elämän, sinun on 

kuitenkin viljeltävä sitä ahkerasti, jotta siemenestä tulisi kasvi ja siitä mahtava puu, jonka leveät oksat 

antavat tervetullutta varjoa kulkijalle ja jonka runsas hedelmä antaa elämän suurille ihmisjoukoille. Ja sen 

jälkeen tämän siemenen on palattava maan sydämeen itämään, kasvamaan ja kantamaan hedelmää aikojen 

loppuun asti. 

26 Kuinka suuri onkaan iloni, kun olen opetuslasteni keskellä näinä todellisen hengellisen yhteyden 

hetkinä. Se on se onnellinen hetki, jolloin Isä tuntee lastensa rakkauden ja he saavat isällisen suudelman, 

joka vahvistaa heitä. Se on se hetki, kun saapumisenne jälkeen sanotte Minulle: "Isä, olemme 

työskennelleet ohjeidesi mukaan. Koska emme kuitenkaan ole täydellisiä, tulemme Sinun luoksesi kuin 

pienet lapset, täynnä nöyryyttä ja nöyryyttä, näyttämään Sinulle siemenemme sellaisena kuin se on tällä 

hetkellä, ja että Sinä, jumalallinen Mestari, opastaisit meitä rakkaudellasi ja viisaudellasi, korjaisit meitä ja 

kertoisit, miten meidän tulee edetä. Näytä meille, mitä olemme tehneet huonosti, jotta voimme avullasi 

parantaa sitä ja armosi valmistamina esitellä teoksen ihmiskunnalle lisäämättä siihen mitään ansioita tai 

ottamatta siitä mitään pois." 

27 Minä vastaan teille: Olkaa siunattuja, koska luotatte minuun. Tiedätte, että ette ole tulleet 

teloittajan tai epäoikeudenmukaisen tuomarin luo, vaan että olette Isän luona, joka on täynnä rakkautta ja 

opetusta. 

28 Annan teille lisäohjeita, jotta voitte valmistautua ja käyttää sanojani viimeiseen hetkeen asti, jotta 

voitte vuoden 1950 jälkeen pysyä opettajina ja ihmisten johtajina. 

29 Maailma on oikeudenkäynnin kohteena, kansakunnat tuntevat, että oikeudenmukaisuuteni koko 

paino lankeaa heidän päälleen, ja valoni, ääneni, joka kutsuu teitä, tuntuu kaikkialla ihmiskunnassa. 

Ihmiset tuntevat Läsnäoloni, he huomaavat Universaalisen Säteeni laskeutuvan ja lepäävän heidän 

yllään; he epäilevät Minua tietämättä tätä Työtä*, kuulematta Sanaani, ja he nostavat sielunsa Minun 

luokseni kysyäkseen Minulta: "Herra, mitä aikoja me elämme?". Nämä kärsimykset ja kärsimykset, jotka 

ovat kohdanneet ihmisiä, mitä ne tarkoittavat, Isä? Etkö kuule tämän maailman valituksia? Etkö sanonut, 

että tulisit takaisin? Milloin sitten tulet, oi Herra?" Ja jokaisessa uskontoryhmässä ja uskonnollisessa 
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yhteisössä lasteni henki nousee, ja he etsivät Minua, kysyvät Minulta, tiedustelevat Minulta ja odottavat 

Minua. Ja kun he eivät pysty tuntemaan Minua, koska he eivät ole valmistautuneet, heidän uskonsa 

heikkenee, he ovat hämmentyneitä ja pilkkaavat. 

Mutta sanon teille, että olisi jo ollut aika, että lähettiläänne olisivat ylittäneet kansanne rajat ja tulleet 

heidän luokseen opetukseni pioneereina, tuoneet heille Hyvän Sanoman ja auttaneet heitä ymmärtämään 

koettelemusten merkityksen, syyn siihen kaaokseen, jossa ihmiskunta elää. 
* 

Kristuksen ilmestykset Hänen Toisessa tulemuksessaan Sanassa, hengellisessä muodossa, jotka alkoivat vuonna 

1866 Meksikossa pioneeri Elian kautta. 

30 Te nukahditte, ihmiset, ja annoitte ajan kulua käyttämättä, ja rajoititte itsenne vain nauttimaan 

Sanani sydämellisyydestä, vastaanottamaan ihmeeni, kuulemaan anteeksiantoni, joka hyväili teitä 

jatkuvasti, ajattelematta, että juuri niinä hetkinä, kun nautitte rauhasta, oli miljoonia kanssaihmisiänne, 

jotka eksyivät elämästä ja menettivät uskonsa, jotka kulkivat tietään ilman Jumalaa ja ilman lakia, jotka 

olivat vailla jokapäiväistä leipää ja hengellistä ravintoa. 

31 Samalla kun te kokoonnutte pöydän ääreen veljienne ja sisartenne, lastenne, vaimojenne tai 

puolisoidenne kanssa nauttimaan aterioistanne, tuhannet hajallaan olevat perheet näkevät kotinsa 

tuhoutuneen sodissa, jotka ovat lietsoneet ihmisten intohimoja ja vallanhimoa. Monet vanhemmat ovat 

menettäneet lapsensa, monilla äideillä ei ole ruokaa pienille lapsilleen. On monia orpoja, jotka eivät ole 

voineet nähdä vanhempiensa rakkaita kasvoja pitkään aikaan ─ leskiä, jotka ovat menettäneet järkensä 

silkasta tuskasta, lukuisia miehiä, jotka on vangittu, jotka tyhjentävät kärsimyksen maljan ja syövät vain 

palan leipää, joka ei riitä ravitsemaan heidän ruumistaan. 

32 Vaikka kansojen kärsimä fyysinen tuska on veristä ─ miettikää, kuinka paljon suurempaa tuskaa 

sielut tällä hetkellä kärsivät. Totisesti minä sanon teille, he juovat nyt katkerimman maljan hiivaa. 

33 Nouskaa, oi ihmiset, valmistautukaa rukouksessa, jotta voitte saavuttaa nuo kansat ajatuksillanne 

kuin rauhankyyhkyset ja avata valon, järjen ja oikeudenmukaisuuden portit noille kansoille. Valmistelen 

teitä nyt, mutta ensin halusin puhdistaa teidät. Muistakaa: saavuttaaksenne Minut ─ kuinka monta 

koettelemusta teidän täytyi elää läpi, ja kuinka katkeruus ruoskitti sieluanne ja ruumistanne! Joillekin se 

oli sairaus, toisille vastoinkäymiset, rakkaiden hylkääminen, heidän laiminlyöntinsä tai lähtönsä. Kipu 

kaikissa muodoissaan juotiin kuin erittäin katkera kuppi, jotta se lopulta puhdistaisi sinut. Sydämesi 

avautui syvimmässä tuskassa, joka puhdisti sinut voidaksesi tunnistaa ja rakastaa Minua. 

34 Kun tulitte luokseni Hyvän Paimenen Elian johdolla, tulitte hyvin nöyrästi kysymään Minulta, 

mitä tekisin kanssanne. Sillä pyysit minua nöyrästi toteuttamaan tahdon sinussa. Ja tahtoni on ollut opettaa 

teille rakkautta, anteeksiantoa ja laupeutta kaikissa niiden muodoissa. Tätä varten olen antanut teille 

hengellisiä lahjoja, kykyjä ja armolahjoja. 

35 Olen edelleen keskuudessanne, koska ette ole vielä kyenneet ymmärtämään jumalallista opetustani 

kaikessa suuruudessaan. Ette ole vielä varustautuneet taisteluun, ja siksi jatkan puhumista teille vuoden 

1950 loppuun saakka. 

36 Tämä opetus ei pelasta ainoastaan minun valittua kansaani, vaan kaikki maan kansat. Vapautan 

lapseni kaikista kahleista ja vankeudesta, jotta he voivat tuntea itsensä omiksi herroikseen eivätkä enää 

lankea tietämättömyyden tai fanaattisuuden vankeuteen. Sitten, kun he ovat saavuttaneet täyden 

vapautumisen, he voivat ryhtyä vapauttamaan lähimmäisiään. Puhdistatte edelleen tapojanne ja 

rituaalejanne ─ sekä hengellisiä että inhimillisiä. Sen jälkeen teette samaa työtä ihmiskunnan keskuudessa. 

Minun on kuitenkin huomautettava teille, että teidän on tehtävä se nöyrästi, kerskailematta hengellisellä 

korkeudellaan ─ nöyrästi, joka paljastaa aikeidenne vilpittömyyden todellisen rakkauden kautta 

teoissanne. 

37 Suorittakaa tehtävänne lujana ja luottaen Minuun ja tehkää kaikki se, mitä ette tehneet menneinä 

aikoina, jotta jätätte työnne päätökseen ja voitte vihdoin saavuttaa teitä odottavan hengellisen 

täydellisyyden. 

38 Jos tämä maailma on tähän asti ollut kyynelten laakso, se johtuu siitä, että ihminen on poikennut 

minun laistani. Loin hänelle paratiisin ja sain monet ensimmäisistä hengistä ruumiillistumaan 

ensimmäisiin maallisiin ruumiisiin lakkaamatta olemasta enkeleitä. Halusin, että kun he tulevat maan 

päälle, he eivät menettäisi armoaan ja eläisivät rauhassa ja antautuen. Mutta ihminen ei halunnut sitä niin, 
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ja hänen heikkoutensa ja kiittämättömyytensä, hänen hengellisyyden puutteensa loivat perustan tuskan ja 

kamppailujen maailmalle. 

39 Mies on kärsinyt työskennellessään jokapäiväisen leipänsä eteen, ja nainen on seisonut hänen 

rinnallaan tuskan ja onnettomuuden tiellä. Mutta tästä maailmasta, joka on ollut kyynelten laakso niin 

monien aikojen ajan, tulee rauhan laakso, kun te, ensimmäiset opetuslapseni, olette tulleet eheiksi ja 

menette kaikkialle todistamaan minusta hyvillä teoillanne. 

40 Tämä planeetta, joka on ottanut vastaan eriasteisesti kehittyneitä sieluja, joista useimmat olivat 

jälkeenjääneitä, saa rinnalleen korkeasti kehittyneitä olentoja, jotka voivat kommunikoida kanssani 

hengestä henkeen. Jokainen tuleva sukupolvi elää yhä puhtaammin, kunnes taivaan valtakunta on tullut 

ihmisten sydämiin. 

41 Kaiken tämän saavuttamiseksi teidän on ponnisteltava omassa kodissanne niin, että teette siitä 

rakkauden ja minun lakini opetuksen temppelin, jossa vanhemmat ovat lapsilleen minun maanpäällisiä 

edustajiani, ja lapset ovat vanhemmilleen arvokkaita jalokiviä ─ hentoja kasveja, joita on hoidettava 

rakkaudella. Kun ihminen viljelee peltoa ja tekee hänelle osoitettua työtä, hänen pitäisi rohkeasti edistää 

tehtävänsä täyttämistä lipunkantajana. Naisen tulisi olla miehen rakastava kumppani ja uhrautuva äiti, jotta 

molemmat yhdessä lastensa kanssa siunaisivat leipää, joka antaa heille ravintoa. 

42 Haluan, että otatte opetukseni leivän mukaanne kaikkialle, minne menette, ja saarnaatte nöyrästi. 

Sillä jotkut, jotka katsovat elämäänne, kysyvät uteliaina: Keitä ovat nämä, jotka osaavat elää niin paljon 

rakkautta ja yksinkertaisuutta? Keitä ovat ne, jotka ovat tyytyväisiä leipään ja jotka köyhyydestään 

huolimatta ovat terveitä ja vahvoja, eikä heidän tarvitse kääntyä tiedemiesten puoleen saadakseen neuvoja 

ja terveyttä? 

Mutta kun he lopulta kysyvät teiltä, kuka teitä opetti, teidän on kerrottava heille: Jumalallinen Mestari 

"Hengessä", joka tuli luoksemme kolmannella aikakaudella täyttääkseen lupauksen, jonka Hän antoi 

menneinä aikoina. 

Haluan, että todistatte Minusta teoillanne, sillä ihmiskunta on kyllästynyt sanoihin. On monia 

kanssaihmisiänne, jotka kamppailevat evankeliumin julistamisen kanssa ja jotka, vaikka se on Sana, jonka 

annoin teille toisella aikakaudella, eivät ole pystyneet pelastamaan tämän kolmannen aikakauden 

ihmiskuntaa, koska heiltä on puuttunut hyvien tekojen harjoittaminen, esimerkillisyys. Apostolini antoivat 

henkensä juuri näiden sanojen vuoksi. He ymmärsivät hyvin ottaa Minut esikuvakseen ja sinetöivät 

tehtävänsä täyttämisen verellään. 

43 Tänään en vaadi verta, enkä sitä, että uhraat henkesi. Pyydän teiltä rakkautta, vilpittömyyttä, 

totuudellisuutta ja epäitsekkyyttä. 

44 Näin opetan teitä, näin neuvon teitä ja näin kasvatan Jumaluuteni opetuslapsia tällä kolmannella 

aikakaudella, sillä näen teidän katselevan maailman menoa välinpitämättömästi, ja tämä johtuu siitä, että 

ette osaa asettua ihmisten sydämeen, jossa on niin paljon kurjuutta ja tuskaa. Eriarvoisuus on suurta, sillä 

näen herroja, joilta puuttuu vain kruunu, jotta he voisivat kutsua itseään kuninkaiksi, ja näen alamaisia, 

jotka ovat todellisia orjia. Tästä on syntynyt taistelu. Niiden herrojen joukossa, jotka ovat rikastuneet 

maailmassa, on monia, jotka kutsuvat itseään kristityiksi, mutta sanon teille, että he tuskin tuntevat 

nimeäni. 

45 Ne, jotka eivät näe lähimmäistä lähimmäisissään, jotka kerryttävät rikkauksia ja anastavat sen, 

mikä kuuluu muille, eivät ole kristittyjä, koska he eivät tunne myötätuntoa. Henkisen ja aineellisen välinen 

taistelu tulee, ja ihmiskunta joutuu tähän konfliktiin. Mutta kuinka monta kärsimystä sen onkaan 

kestettävä, jotta oikeuden voitto tulisi! 

46 Tämän oppien ja maailmankatsomusten kiistan keskellä opetuksestani tulee pätevä kuin majakan 

valo, joka ilmestyy myrskyn keskelle. Ymmärtäkää sanani perusteella tilanne, joka masentaa ihmiskuntaa. 

Silloin voitte arvioida paremmalla arvostelukyvyllä ja tiedätte, mitä teidän on tehtävä, jotta ette jäisi 

toimettomiksi. 

47 Ymmärtäkää, että ainoa hengellinen aarre, jonka puolesta teidän on taisteltava, on minun lakini. 

Olette uhranneet symbolit, joiden kautta tapasitte palvoa Minua, antaaksenne pääsyn täydellisemmälle 

käsitykselle. Kuitenkin ─ näette, kuinka jopa tänä aikana kansakunnat nousevat ja kiistelevät niiden 

maiden ja paikkojen vallasta, joissa olen ilmoittanut itseni menneinä aikoina. Olen saanut monet symbolit 

katoamaan, mutta ihmisiltä eivät lopu syyt epäjumalanpalvontaan ja fanaattisuuteen. 
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Minä sanon teille: Ennen kuin tulevat sukupolvet kumartavat tämän päivän epäjumalien edessä, 

oikeudenmukaisuuteni tuhoaa ne, ja ainoat pilarit, jotka kestävät oikeudenmukaisuuteni voiman, ovat ne, 

jotka tukevat sydämenne perustalle rakennettuja pyhäkköjä ─ uskon, rauhan ja veljeyden pyhäkköjä. Sillä 

hengellinen on tuhoutumaton. 

48 Sitten, kun maa on valmis, henkinen opetukseni tunkeutuu lempeästi ihmisten sydämeen 

kolmannella aikakaudella, sen voittoa ei saavuteta verellä eikä loukkauksilla. Spiritualismi tulee mukaan 

keskinäisen ymmärryksen kautta. Kenestäkään, joka yrittää pakottaa opetukseni väkisin läpi, ei tule 

totuuden sotilasta, koska opetukseni ei tule aineellisen valloituksen kautta. 

Sillä jos sanoin teille toisella aikakaudella, kun valmistelin teitä hallitsemaan sydämissänne, että 

valtakuntani ei ole tästä maailmasta ─ kuinka voisin sanoa teille muuta tänään, kun nostan sielunne 

hallitsemaan siinä? 

Oppini perustuu rakkauden perustalle. Mutta te olette unohtaneet tämän, ja siksi sanoin teille, että 

minun olisi välttämätöntä palata ihmisten keskuuteen muistuttaakseni heitä unohdetusta laista, jota 

edeltäjänne rakastivat ja jonka puolesta monet marttyyrit ja apostolit kuolivat teitä ajatellen. 

49 Silloinen uhraukseni ei riittänyt, ja siksi olen täällä kanssanne jälleen. Uusia apostoleja tarvitaan, ja 

pian lähetän heidät jumalallisen siemenen kanssa. Niin kuin tuulet, jotka kulkevat maan äärestä toiseen, 

niin myös minun oppini leviää. Sanansaattajani eivät kulje yksin, vaan näkymättömien olentojen maailma 

kulkee heidän mukanaan valon isäntinä, jotka tekevät heidän matkastaan vieläkin ihmeellisemmän, ja 

kaikki todella kuulevat heidät. 

50 Opetuslapset, oppikaa minulta, kunnes tulee aika, jolloin teidän on lähdettävä opettamaan 

opetuksiani lähimmäisillenne. Tietäkää jo nyt, että kun vuosi 1950 on ohi, te ette enää ole siinä 

haltioituneisuudessa puhuaksenne, että silloin riittää, että nostatte ajatuksenne Minun luokseni sillä 

valmistautumisella, jonka olen opettanut teille, niin että valon sanat tulevat huuliltanne. Kehittäkää 

hengellisiä lahjojanne, jotta voitte vastaanottaa inspiraationi. 

51 Annan teille nämä ohjeet, jotta voisitte tutkia niitä perusteellisesti ja ymmärtää niiden merkityksen, 

josta on teille hyötyä huomenna, kun teidän on opetettava lähimmäisillenne rakkautta koskevaa opetustani. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 223 
1 Olen tullut luoksenne etsimään teitä, sillä olette kulkeneet harhaan jo pitkään ettekä ole tehneet 

mitään löytääksenne oikeaa tietä. 

2 Olit kaivannut läsnäoloani Mestarina, ja siksi asetuin luoksesi antaakseni sinulle rohkeutta, voimaa 

ja uskoa taistella pelastuksesi puolesta. 

3 Ihmiskuntaa ympäröi suuri henkinen tietämättömyys, se ei ole tietoinen kohtalostaan ja 

vastuustaan maan päällä, ja siksi se on eksynyt harhaan. 

4 Ihminen ei tiedä, kuka hän on, eikä hän siksi tiedä, kuinka paljon hänellä on sielussaan. Hän on 

tyytynyt kehittämään inhimillisiä kykyjään. Mutta hän ei ole kiinnittänyt huomiota sieluun liittyviin 

asioihin, koska hän ei ole kiinnostunut siitä, mikä on kohottavaa ja jaloa. 

5 Miten ihminen voisi näin löytää ne kyvyt, jotka hänellä on itsellään? 

6 On ollut tarpeen vetää Minut lähelle sydäntänne ravistellakseni teidät hereille siitä syvästä 

hengellisestä uneliaisuudesta, johon olitte vajonneet, ja muistuttaakseni teitä siitä, että ette ole pelkkää 

materiaa, että ette ole merkityksettömiä ettekä vielä vähemmän paria. 

7 Kun kuulitte sanani, sanoitte minulle iloiten: "Herra, onko mahdollista, että meidän 

olemuksessamme on niin paljon lahjoja?" Sitten aloitte ymmärtää jotakin siitä, mitä olette ja mitä 

merkitsette maailmankaikkeudessa. 

8 Joskus epäilette lahjoja, joiden omistajina olen kertonut teille olevanne. Mutta kerron teille, että 

epäilyksenne johtuu siitä, että ette ole avanneet niitä, minkä vuoksi ne eivät voi ilmetä haluamallanne 

tavalla. 

9 On totta, että on tapauksia, joissa voit saada aikaan hämmästyttäviä tekoja pelkän uskon avulla. 

Mutta teidän on tiedettävä, että rakkauteni oli se, joka antoi teille tuon ihmeen vahvistaakseen uskoanne, 

vaikka te itse ette olisi vielä kyenneet suorittamaan tuota työtä. 

10 Sielun kykyjen kehittyminen vie pitkän ajan, eikä siihen riitä yksi ainoa maallinen ruumis eikä yksi 

ainoa olemassaolo maan päällä. Mutta kaitselmukseni, joka on kaikessa, antaa aina jokaiselle sielulle 

uuden ruumiin, jossa se voi jatkaa kehitystään, ja auttaa sitä täydellisyydessään, jotta se voi päästä sille 

tarkoitettuun paikkaan. Kerron teille tämän, koska olen saanut teidät kiinni siitä, että olette ajatelleet, että 

se, mitä olette saavuttaneet, on hyvin vähän verrattuna siihen, mitä teille on kerrottu, ja silloin sydämeenne 

nousee epäilys ja epätoivo tarttuu teihin. 

11 Sen kautta, mitä olen nyt kertonut teille, pystytte nyt ymmärtämään, että teidän ei ole mahdollista 

kehittää täysin niitä lahjoja, joilla sielunne on varustettu. Koska ne kuuluvat olennolle, joka kuuluu 

ikuisuuteen ja on osa ääretöntä, on vain luonnollista, että niin lyhyen elämän aikana kuin ihmisen elämä 

maan päällä, ette pääse niin pitkälle, että voisitte kokea joidenkin kykyjenne täyden kehityksen. 

12 Minun on kuitenkin selitettävä teille, että koska tiedätte, että nykyisessä olemassaolossanne ette 

voi saavuttaa lahjojenne suurinta mahdollisia avautumismahdollisuuksia, teidän ei pidä laantua 

innostuksessanne saavuttaa korkeampi kehitys. Päinvastoin, ajattele, että jos voisit kokea hengellisten 

lahjojesi täyden kehityksen yhden olemassaolon aikana, ne olisivat hyvin pieniä. 

13 Pyydän teiltä vain, että otatte yhden askeleen eteenpäin jokaisessa inkarnaatiossa, mutta että se on 

luja askel kohti täydellisyyttä. Silloin sielunne on se, joka havaitsee edistymisensä, kun se paljastaa itsensä 

yhä lisääntyvällä viisaudella niiden ruumiiden kautta, jotka kukin on sille uskottu. 

14 Nyt olette valmisteluvaiheessa: teille on jo paljastettu Sanani kautta kaikki lahjat, joita teillä on, ja 

teille on annettu tieto siitä tehtävästä, joka teidän on suoritettava henkisen kehityksen polullanne. 

15 Teidät on jo koeteltu niillä koettelemuksilla, joita sielun on läpikäytävä saadakseen viestin tai 

jumalallisen ilmestyksen. Teidän on vain aloitettava kehittymisenne luottaen siihen, että tietänne valaisee 

omantunnon valo, joka aina kertoo teille, mitä teidän on tehtävä. 

16 Haluaisit, että vuoropuhelusi hengestä henkeen olisi täydellistä, että näkijyyden lahja ilmenisi 

täysin, että parantamisen voima antaisi sinulle mahdollisuuden tehdä ihmeen joka tapauksessa ja että 

(sisäisen) sanan lahja kukoistaisi huulillasi ja tulvisi lohdutuksina, viisautena ja profetioina. Mutta kun 

vakuutatte itsellenne, että olette vielä kaukana noiden korkeuksien saavuttamisesta, teistä tulee surullisia, 

mykkiä ja synkkiä. Miksi, opetuslapset? Ettekö ymmärrä, että suuri osa siitä, mitä haluatte saavuttaa, 

riippuu valmistautumisestanne? 
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17 Tiedätte, millainen valmistelu opetuslapsella on oltava, jotta hän voi virkistää itseään 

hengellisyyden hedelmillä, ja mitä on elää puhdasta elämää: olla valmis rukoilemaan, palvelemaan 

lähimmäisiään, vastustamaan kiusauksia, niin että sillä hetkellä, kun tarvitsette hengellistä voimaanne ja 

lahjojanne jonkun rakkauden työn suorittamiseen, huomaatte olevanne valmis ja näin ollen saatte 

tyydytyksen siitä, että näette rukouksessanne Isältä pyytämänne ihmeen toteutuvan. 

18 Silloin voitte nähdä sen suuren päivän ensimmäiset valonsäteet, josta profeetat ja sanansaattajat 

ovat jo kauan ilmoittaneet. Tulette tuntemaan, kuinka tulen alas Hengessä puhumaan teille Ikuisesta 

elämästä, joka odottaa teitä kaikkia, koska teidät kaikki on tarkoitettu samaan. 

19 Tunkeudun olemuksenne sisimpään todistaakseni teille, että Minulle ei ole esteitä eikä esteitä, 

jotka estäisivät valoni pääsemästä sielunne pohjalle. 

20 Kerron ihmisille, että ─ koska he ovat kulkeneet läpi maallisen elämän välittämättä sielun 

velvollisuuksista ja tehtävistä ─ lähetän heille tämän viisauden viestin, jotta he voisivat valmistautua ja 

pystyä astumaan Hengelliseen elämään, kun kutsu kuuluu kaikille. 

21 Sanon heille: Koska ne ovat tukkineet sielun tien täällä maan päällä, antakaa sen ainakin 

valmistautua siihen aikaan, jolloin se ei enää tarvitse maallista ruumista. 

22 Luuletko, että elämä rajoittuu vain olemassaoloosi maan päällä? Luuletteko, että minun lakini ja 

oppini valaisevat vain elämäänne maan päällä? Ei, te ihmisjoukot, jotka kuulette sanaani: en säätänyt 

jumalallista lakia ruumiinne vuoksi, vaan valistin sillä sielunne. 

23 Tiedän, miksi puhun teille tällä tavalla. Sillä katseeni löytää väkijoukosta ne ihmiset, jotka 

tarvitsevat minua puhumaan heille tällä tavoin. 

24 Materialistit eivät näe pidemmälle kuin mihin heidän silmänsä kykenevät, he eivät usko, että 

heidän älykkyytensä ja aistiensa tuolla puolen alkaa ikuisuus, totuus, viisaus. 

25 Ne, jotka ovat jo alkaneet antaa henkisielun hallita tekojaan, ajatuksiaan ja koko elämäänsä, ne, 

jotka ovat jo alkaneet vapauttaa sielunsa kaikesta, mikä sitoo sen maailmaan, eivät tarvitse Minun puhuvan 

heille tällä tavalla. Myös he tulivat aineellistuneessa tilassa Sanani ilmentymään ymmärtämättä 

kuulemaansa, ymmärtämättä sen merkitystä, ja vierailin myös heidän luonaan siinä, mitä he elämässään 

eniten rakastivat. 

26 Hengen valtakunta on ääretön, mutta jotta pääsisit korkeuteen, joka antaa sinulle mahdollisuuden 

nauttia siitä ja elää siinä, on välttämätöntä tuntea tie ja saada valoa, jotta voit nousta sinne. Älkää 

kuitenkaan luulko, että väheksyn maallista elämäänne: ei, opetuslapset. Miksi minun pitäisi väheksyä sitä, 

kun olen valmistanut sen teille! Ymmärtäkää, että elämä aineellisessa maailmassa on myös osa elämää 

henkisessä, äärettömässä ja ikuisessa maailmassa. 

27 Tarkkaan ottaen Sanani tarkoitus, joka teidän keskuudessanne täyttyy, on näyttää teille se varma 

polku, jota pitkin teidän on kuljettava saavuttaaksenne henkistymisen. 

28 Kun puhun teille hengellisestä elämästä, en viittaa ainoastaan ruumiittomien sielujen 

olemassaoloon, vaan annan teidän ymmärtää, että hengellistä elämää on kaikkialla, koska kaikki lähtee 

siitä. 

29 Vain tuon elämän valo pystyy paljastamaan teille totuuden, vain siinä ihmiset pystyvät 

ymmärtämään kaiken sen, mitä he näkevät ja mitä heidän tarvitsee tietää. 

30 Ne, jotka haluavat välttämättä olla tuntematta sielun elämää, ovat vain köyhiä olentoja, jotka elävät 

maan päällä ilman päämäärää, kompastellen ja kaatuen tajuamatta, että he kantavat sisimmässään avainta 

ikuisuuden oveen ja myös lamppua, joka voi valaista heille tien, joka johtaa rauhaan, viisauteen ja 

autuuteen. 

31 Mutta armoni herättää heidät syvältä unestaan, herättää "viimeiset", jotta he auttaisivat 

"ensimmäisiä" tämän ajan taistelussa materialismia vastaan ─ kaikessa, mihin he eivät olleet kykeneviä. 

32 Maailmaa valmistellaan ja puhdistetaan tuskalla, ja se odottaa Jumalallisen Mestarin opetuslapsia. 

Ihmiskunta käy läpi koettelemuksen tuntia. 

33 Ymmärrä tehtäväsi laajuus. 

34 Minä valaisen polkusi, kun valosi pimenee lyhyeksi aikaa, jotta sielusi ei kompastuisi eikä eksyisi. 

Sillä te olette rauhan sanansaattajia, ikuisen ilmoituksen haltijoita. 

35 Ulkomaiset vaikutteet eivät enää saastuta palvontatapojasi, etkä joudu jälleen hengelliseen 

orjuuteen. 
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36 Ihmiset eivät saa ripustaa Herransa kuvaa teidän silmienne eteen, koska he eivät ole vielä kyenneet 

löytämään todellista kuvaani, vaikka he kantavat sitä sisällään. 

37 Jokaisessa ihmisessä on tuonpuoleinen, salainen aarrearkku, jotain ääretöntä, salaisuus. Siellä on 

pyhäkkö, jossa Isä asuu, jonka ovi on suljettu, koska ette ole pystyneet tunkeutumaan sisimpäänne. 

Ihminen ei ole ymmärtänyt löytää todellista pyhäkköä, jota hän kantaa sisällään. Hän katsoo vain ulospäin 

ja tuntee vain ulkopuolisen. Se on keho ja fyysiset aistit. 

38 Tämä on aika, jolloin koko ihmiskunta on hengellisessä unessa. Ei ole yhtään uskonnollista 

yhteisöä, joka tarjoaisi Jumalalleen todellista palvontaa. Te nousette tuomaan Sanaani ja todistamaan 

Minusta esimerkillänne. Ilman rakkauden tekoja huulillanne oleva opetukseni ei voi vakuuttaa. 

39 Lähetän teidät kansojen luo, kun näen teidät valmiina, kun sielussanne ja lihassanne on 

totuudellisuus. Silloin pystytte ratkaisemaan suuret ristiriidat, pystytte kulkemaan suurten 

pyörremyrskyjen läpi ilman, että teidät pyyhkäistään pois, pystytte kestämään myrskyjä ja kulkemaan 

tiheiden sumujen läpi, koska avaatte jo silmänne korkeammalle valolle kuin mikään ihmistiede. 

40 Koska olet nöyrä, sinun kohtalosi on poistaa monia verhoja filosofien ja oppineiden kasvoilta. 

Teille kaikille tulee olemaan rauha, lohtu ja pelastus. 

41 Kaikille maan kansoille annan tällä hetkellä merkkejä uudesta ilmentymisestäni intuition ja unien 

kautta. Askeleideni kaiku kuuluu jo läheltä. 

42 Ymmärtäkää, kuinka paljon rakastan teitä: miksi pelkäätte minua? Sillä, joka noudattaa lakiani, ei 

ole mitään pelättävää minulta. 

43 Kuuntelette Minua kunnioittavasti ja antaumuksella ja silti pelkäätte Minua. Syynä on se, että 

omatuntosi kertoo sinulle, ettet vielä tee täydellisiä tekoja. 

44 Täyttäkää velvollisuutenne Jumalaa ja lähimmäistänne kohtaan, maksakaa kiitollisuudenvelkanne, 

niin Herra ottaa teidät kaikki vastaan. 

45 Jos jotkut pysähtyvät polulla kömpelyyden, opiskelun puutteen, henkisyyden puutteen tai 

tietämättömyyden vuoksi, älkööt muutkin pysähtykö. Mutta tukekaa sitä, joka on kaatunut, ja herättäkää 

se, joka nukkuu. 

46 Totisesti sanon teille, että "ensimmäiset" eivät saavuta todellista täydellisyyttä tässä maailmassa, 

ettekä te saavuta sitä, vaikka etenisitte pidemmälle polulla. Heidän jälkeensä tulevat toiset, jotka ottavat 

toisen askeleen eteenpäin, ja heidän jälkeensä toiset, jotka menevät vielä pidemmälle, ja niin edelleen. 

Mutta samalla kun he edistyvät kehityksessään, te henkisinä olentoina olette jo nousseet henkisesti 

ylöspäin. Siksi sanon teille, että "ensimmäisen" on aina tasoitettava tietä "viimeiselle". 

47 Pian te poistutte tästä maallisesta ruumiista, ja sitten, kun astutte Henkimaailmaan, voitte vakuuttaa 

itsellenne, että elämänpolkunne tässä maailmassa ei ole ollut hyödytön ja että henkisyyden tuntemus on 

mahdollistanut sen, että voitte ruumiinne jätettyänne levittää sielunne siivet saavuttaaksenne Isänne 

läheisyyden. 

48 Ravitse toivoa tästä uudesta elämästä, ja sinua lohdutetaan niissä onnettomuuksissa, joista nyt 

kärsit tässä kyynelten, veren ja kuoleman laaksossa. 

49 Tehkää lähimmäisenne minun opetuslapsikseni. Katsokaa, kuinka "viimeinen" ymmärtää heti 

sanani. Ymmärrä, ettet saa tarjota hänelle huonoja hedelmiä. 

50 Ihmiskunta on nyt saavuttamassa tietyn sielullisen kypsyyden ymmärtääkseen työtäni. 

51 Vuoden 1950 jälkeen tätä opetusta ei unohdeta, vaan se kukoistaa. Työ tehostuu, ja kultaiset kirjat 

avautuvat, niin että niistä voi virrata viisautta, ja te tulette ymmärtämään sen, mitä ette aiemmin 

ymmärtäneet. Kirjoituksia, jotka sisältävät periaatteitani ja vertauksiani, kuljetetaan maakunnasta toiseen, 

kodista kotiin ja sydämestä sydämeen. 

52 Silloin saatte kokea, kuinka monet ottavat teidät hyvin vastaan ja toivottavat teidät tervetulleeksi 

avosylin, koska heidän sielunsa kaipaa nähdä Isää Hänen todellisella alttarillaan. 

53 Teidän tulee välittää opetuksiani käyttäen opillisia esimerkkejä ja Mooseksen käskyjä, muistaen 

Jeesuksen sanat ja sen, mitä olen paljastanut teille tällä "Kolmannella aikakaudella", yhdistäen kaiken 

yhdeksi työksi. 

54 Maailmassa puhkeaa maailmankatsomusten ja -opetusten "sota". Mutta minä huolehdin siitä, että 

tämä liike johtaa teidät valoon. 
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55 Minun valoni on koko maan päällä. Kaikkialla hänessä minä herätän miehiä ja naisia, joiden kautta 

teen itseni tunnetuksi. 

56 Tämä kansakunta, jossa asutte, täyttää suuren tehtävän tänä ja tulevina aikoina. Suurimmissa 

tuskissa ja koettelemuksissa se on linnake, se antaa valoa ja rauhaa ja on tukipilari muille kansoille. Hänen 

sydämensä vapautuu itsekkyydestä ja etujen tavoittelusta ja muuttuu hyväntahtoiseksi ja veljelliseksi. 

57 Kaikki uskonnolliset yhteisöt tuomitaan, ja voimakkaimmat joutuvat eniten kärsimään. Ette tiedä, 

kuka heistä ottaa kunniansa valtaistuimen harteilleen siirtääkseen sen muihin maihin paetakseen 

oikeudenmukaisuuttani. 

58 Tänään haluan kertoa teille, että teidän keskuuteenne ei saa pystyttää aineellisia kirkkoja eikä 

fanaattisuuden alttareita. Riitti ja perinne katoavat. Papit ja papisto eivät saa korottaa itseään sinun 

edessäsi. 

59 Teillä ei ole valtuuksia tai valtaa antaa kenellekään ihmiselle pyhimyksen arvonimeä. 

60 Ne, jotka saavuttavat vahvan hengellisen yhteyden jumaluuteeni, ovat nöyrimpiä. 

61 On tullut aika, jolloin yhtäkään kiveä ei jätetä toisen päälle epätäydellisestä kultuksesta, jolloin 

ainoa kirkko on ihmisen sisällä, alttari hänen sydämessään, uhri hänen teoissaan, kynttilänjalka hänen 

uskossaan ja kello hänen kutsussaan, herättämässä nukkuvia sieluja. 

62 Puhun teille rakastavasti, jotta voitte tunnistaa Minut tästä rakkaudesta. 

63 Olette pieniä olentoja, joita johdatan henkisen ylöspäin suuntautuvan kehityksen tiellä ja joille 

annan anteeksi heidän virheensä, jotta he oppisivat antamaan anteeksi lähimmäisilleen. 

64 Tutki sanaani tavu tavulta, niin että olet hengellisesti vahva ja olet kuin sauva ihmisten joukossa. 

65 Olen antanut teille valoni, jolla voitte valaista veljiänne ja sisarianne. Tämän auktoriteetin avulla 

vapautat Jeesuksen tavoin pimeyden sielut, jotka asuttavat maan orjuudessa ja hämmennyksessä. 

66 Valoni ympäröi ja ympäröi kaiken, koska olette kaikki tulleet Hengestäni. Te kuulutte minulle, ja 

teidän on palattava luokseni. 

67 Älkää luulko, että tulen vain Israelin kansan vuoksi. On totta, että olen jo varhaisimmista ajoista 

lähtien antanut teille lakeja, toimeksiantoja ja ohjeita tehdäkseni teistä opetuslapsiani, joiden on opetettava 

ihmiskuntaa, joiden on oltava sokeille näköä, ontuville sauva, spitaalisille parantava balsami. Siksi olen 

jättänyt teidät vain vanhimmiksi veljiksi ja sisariksi. 

Mutta haluan teidän myös ymmärtävän, että kun puhun näistä kärsimyksistä, puhun sielun sokeudesta, 

henkisen ketteryyden tai vapauden puutteesta ja spitaalista, joka on pahe ja synti. Tietäkää, että haluan 

pelastaa sielunne, vaikka myös ruumiinne on armoni arvoinen. Mutta tämän lisäksi annan vielä kaikki 

nämä asiat. 

68 Sielussanne on suuri parantava voima, joka ei ole täysin ilmennyt, koska ette ole uskoneet ja 

luottaneet tähän lahjaan. 

69 Sielu on puettu minun armooni, mutta se kompastuu lihan heikkouteen. Pyrkikää sielunne ja 

ruumiinne väliseen sopusointuun ja liittoon, jotta voitte tehdä tahtoani. 

70 Sanani on kristallinkirkasta vettä, joka virkistää teitä, jotta ette enää janoaisi tässä maailmassa. 

71 Ihmiskunta etsii ja rakastaa Minua uskonnollisissa yhteisöissään ja lahkoissaan, ja se saa 

hellyyttäni ja valoani. 

72 Sielut ovat tikapuiden eri portailla, mutta rakastan heitä kaikkia yhtä paljon ja annan heille keinot 

päästä huipulle. Samalla tavalla teidän tulisi rakastaa kanssaihmisiänne ottamatta huomioon sitä, kuinka 

kehittynyt sielu heillä on. 

73 Haluan, että avaat sydämesi kokonaan, jotta voin valmistaa sinne asuinpaikkani ja sytyttää sinne 

uskon soihdun. Haluan opettaa sinua tuntemaan toisten tuskan niin kuin se olisi omaasi. 

74 Tämän "kansan" "heimot" yhdistyvät hengellisesti ennen kuin ilmoitetut suuret vaikeudet tulevat. 

75 Teidän on nyt ansaittava ansioita, jotta maailma saisi valoa tielleen ja jotta voitte hengellisesti 

torjua itsekkyyttä ja vihaa, jotka ovat jälleen kerran vallanneet ihmisten sydämet. 

76 Autuas se, joka kuulee minua ja avaa sydämensä ovet, sillä hänestä tulee hyvä opetuslapseni. 

77 Antakaa sydämessänne tilaa uskolle, toivolle ja rakkaudelle, jotta siinä olisi ehdoton luottamus 

Herraan, jotta ette tuntisi väsymystä matkalla ettekä pysähtyisi ja jotta voisitte tehdä laupeudentekoja 

kärsivien parissa. 
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78 Tämän siemenen olen aina antanut teille. Mutta jos et ole saavuttanut täydellisiä tekoja Isäsi 

tavoin, se johtuu siitä, että olet vasta puolivälissä ja lihasi tekee yhä syntiä. Tiedän kaiken tämän, ja siksi 

etsin teitä äärettömän kärsivällisesti. 

79 Siksi luon parhaillaan oppitunti oppitunnilta Viisauden kirjaa, jonka jätän silmienne eteen, kun 

vedän Sanani takaisin. Löydätte siitä opetuksia, jotka rohkaisevat teitä jatkamaan kapeaa polkua 

tehtävänne täyttämiseksi täynnä toivoa ja kaipaamaan sitä maata, jonka olen tarjonnut teille, joka on oma 

kohtuni. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 224 
1 Kirjoitan jokaisen teoksenne sielun ylöspäin suuntautuvan kehityksen kirjaan. Ja jotta voisitte 

tuntea tehtävänne maan päällä, olen herättänyt henkiset lahjat, jotka olen antanut teille aikojen alusta 

lähtien. 

2 Te tulitte minusta, ja siitä hetkestä lähtien teidät valmisteltiin, ja kun lähetin teidät maan päälle, 

joka on kamppailun ja täydellisyyden paikka, annoin teille lain, joka opettaa teitä rakastamaan Isäänne ja 

kertoo teille myös: rakastakaa toisianne, jotta olisitte sopusoinnussa kaikkien luomieni olentojen kanssa. 

Minun silmissäni te kaikki olette hienoja, arvokkaita. Olen luonut kaikki samalla rakkaudella, ja Minulle 

ei ole eroja yhden ja toisen välillä. 

3 Olen jo pitkään odottanut lasten paluuta. Jos sydämenne ei liiku kuullessanne sanani, jos ette 

vuodata katumuksen kyyneleitä, se johtuu siitä, että ette ole tarkkailleet ja odottaneet, että lupaukseni, joka 

on annettu teille toisella aikakaudella, toteutuu. Olen nyt tullut tuomaan henkistä ja aineellista hyötyä. 

Sanani, joka on elämän puun hedelmä, tyydyttää nälkänne. Minä tuon rauhan hyväntahtoisille ihmisille, ja 

se on palkinto, jonka annan teille siitä, että tottelette käskyjäni maan päällä. 

4 Kohottakaa sielunne, puhdistakaa sydämenne ja astukaa hengelliseen yhteyteen Minun kanssani 

rakkauden osoituksena Jumaluuttani kohtaan. Minä vuodatan hyvyyteni teidän päällenne. 

5 Rukoilkaa, ja rukouksenne käännyttää syntiset ja vakuuttaa hänet rikkomuksestaan, joka on tehnyt 

syntiä tietämättömyyttään eikä tiedä, kuinka paljon hän on rikkonut Minua vastaan. Minä poistan pahan 

idun ja annan teidän tuntea uudistumisen ja tehtävän täyttämisen hyödyt. 

6 Jokaiselle hyvälle teollenne minulla on siunaus, jokaiselle ongelmallenne ratkaisu ja jokaiselle 

kivullenne parantava balsami. Mutta kun sitten olette terveitä ja vahvoja, opettakaa lähimmäisiänne, 

innoittakaa heitä tekemään hyvää ja olkaa esimerkkinä, niin että teot eivät ole vain sanoja, jotka puhuvat 

Minusta, vaan teot, jotka todistavat, että olette opetuslapsiani ja että otatte Minusta esimerkkiä. 

7 Puhun kristitylle maailmalle ja niille, jotka eivät ole uskoneet Kristukseen, Israelin kansalle eli 

Moosekseen uskoville. Kaikille annan valoni ja hellyyttäni. Tämä valo poistaa erehdyksen ja 

tietämättömyyden, ja usko Minuun yhdistää kaikki sielut ja tekee niistä keskenään tasa-arvoisia. 

8 Suuren taistelun jälkeen rauha palaa ihmisten keskuuteen. Tänään kohtaatte uskonne, 

hengellisyytenne ja hyvien tekojenne vihollisia, koska vallitseva ilmapiiri on epäpuhdas, ettekä ole 

pystyneet pysäyttämään pahan etenemistä. Mutta todellisuudessa teidän tehtävänne on muuttaa tämä 

maailma palauttamalla sille sen menettämä terveys, rauha ja usko. 

9 Et ole yksin kamppailussasi. Sitä ennen Jumalasi taistelee, ja Hän taistelee kuten aina. Pahan 

voimat sidotaan, ihminen vapautetaan ja hänen elämänsä palautetaan, ja usko palaa hänen sydämeensä. 

10 Jos koette suuria voittoja lahjojenne käyttämisessä, älkää ylpeilkö niillä, älkää antako itsenne 

ihailla itseänne vain siksi, että olette olleet väline, jota olen käyttänyt "puhuakseni" ihmisille. 

11 Muistakaa, että olen antanut anteeksi rikkomuksenne ja poistanut epätäydellisyytenne. Olen 

käyttänyt yksinkertaisia, kouluttamattomia ja tietämättömiä mieliä, jotka olen kouluttanut toteuttamaan 

neuvojani. 

12 Minun sanani säilytetään kirjallisesti. Tämä kirja on opas ja ohje ihmisille. Jos ette ole riittävän 

valmistautuneita ymmärtämään uusia vetoomuksiani, jatkakaa Sanani tutkimista. Valmistan niiden 

opetuslasten sydämet, joiden on koottava tämä kirja. Siitä löydät olemukseni ja läsnäoloni. Se on perintö, 

jonka jätän ihmiskunnalle. Ne, jotka ovat innoittamiani, säätävät rakkauden lakeja, jättävät viisaita 

käskyjä, ajatuksia ja periaatteita, jotka maailma oppii tuntemaan. Sillä Sanani löytää vastaanottavaiset 

sydämet, jotka ovat valmiita ottamaan sen vastaan kaikissa maan kansoissa. 

13 Ne kansat, jotka ovat eläneet sodan vaikeuksien läpi, odottavat lähettiläitä, jotka vahvistavat 

heidän uskonsa siihen, että olen tullut uudelleen perustamaan valtakuntani ihmisen henkeen ja tekemään 

rakkauden ja oikeudenmukaisuuden liiton hänen kanssaan, kuten kirjoitettu on. 

14 Olen asettanut oikealle kädellesi suojelusenkelin, joka tuntee elämäsi. Hänen tehtävänään on 

opastaa sinua ja suojella sinua vaaroilta. Se on "henkinen maailma", joka auttaa teitä ja täyttää siten suuren 

rakkauden tehtävän. Teillä on Elia, uhrautuva paimen, joka ohjaa sieluanne, olipa se sitten ruumiillistunut 

tai ei enää ruumiillistunut. 
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15 Hänen nimensä ei ole koko ihmiskunnan tiedossa, eikä hänen tehtävänsä. Mutta pian se oppii, että 

hän on aina minun edelläkävijäni. 

Maria on äidinrakkaus ja lohtusi kaikissa ahdistuksissa, joita sielu joutuu kokemaan. Hän rukoilee 

puolestasi, ja näinä vaikeina aikoina hän seisoo rinnallasi ja rohkaisee sinua koettelemuksessa. Hän on 

esirukoilija Pojan ja Isän välillä. Ja Mestari, joka puhuu teille, on tullut opettamaan teitä ja jättämään teidät 

valmiina seuraajikseni, kun minä lähden. 

16 Ihmiskunta, palaan luoksenne ihmismielen avulla asettaakseni opetukseni henkeenne ja 

olemukseni sydämeenne. Palaan luoksenne taivaallisen valon soihtuna johdattamaan ihmisiä 

henkistymisen tielle, joka on tie ikuiseen elämään. 

17 Opetusteni valo valaisee teidät niin, että loistatte tämän maailman varjoissa. 

18 Ottakaa vastaan tämä viesti, jonka Kristus lähettää teille, jotta voitte ottaa henkisesti yhteyttä 

taivaalliseen Isäänne, sillä Hän vastaa teille rakastavasti samalla tavalla. 

19 Tervetuloa, te kärsivät ihmiset, jotka olette väsyneitä kärsimykseen: tulkaa lepäämään 

rakkaudessani. Minä olen rauha ja mielenrauha, ja haluan jättää saman sieluusi. Minä olen ristinkantajanne 

ja toivonne. Iloitkaa ja rohkaistukaa, minä olen teidän kanssanne! 

20 Niinä hetkinä, kun kuulette Sanani, tunnette olonne onnelliseksi. Jumalallisessa hengessäni on 

rauha, kun tunnen, että kuuntelette minua, ja haluan välittää tämän tunteen teille. Olette odottaneet 

paluutani jo pitkään. 

21 Pitäkää minun sanani, joka on kultaista nisua, älkääkä kadottako sitä. On välttämätöntä, että 

tunnustatte lähimmäisenrakkauden valtavan merkityksen, sillä silloin saatte kokea, millaisia ihmeitä 

rakkaus saa aikaan. Kuinka surullista onkaan, kun joku lapsistani ei tunne sydämessään sitä iloa, jota 

heidän hengellinen sielunsa kokee! Haluan nähdä teidän lohduttavan, rakastavan ja parantavan, olipa kyse 

kärsivän ruumiista tai sielusta. Se, joka rakastaa, ei tunne vihaa, joka katkeroitti elämän. Se, joka rakastaa, 

ei tunne kaunaa, joka tuhoaa sydämen ja surettaa sielun. Hän, joka rakastaa, on hyvä sanoissaan, 

katseessaan ja teoissaan, hänen elämänsä on täynnä rakkautta, ja hänen fyysinen kuolemansa on lempeä. 

22 Ikuisesti Henkeni lohduttaa teitä Isällisen Sanansa avulla. Mutta kun kärsit syvästi ja huudat minua 

tuskassasi, uskot, etten ole kuullut huutoasi. Epäilette, koska ette pysty tuntemaan Minua. Sillä vaikka 

kannatte Minua sisällänne, ette tiedä sitä ettekä usko sitä. Milloin olen jättänyt kertomatta, että rakastan 

sinua? Jos voisitte kuulla Minut ─ kuinka onnellinen olisitte. Jokainen ihminen olisi kylväjä pelloillani, 

taimitarhuri hedelmätarhoissani, ja Minä kastelisin hänen rakkauden siemenensä. 

23 Olette materialisoituneet, ja siksi olette eksyneet harhaan ja tunnette olevanne kaukana Minusta. 

Mutta annan teille henkistämisen, joka tuo teidät lähemmäs tätä viisauden ja ilmestyksen lähdettä. On 

monia, jotka lukevat päivittäin evankeliumini sivuja noudattamatta ja elämättä opetuksiani. Mitä hyötyä 

heille on toistaa sanojani? Toisaalta ne, jotka seuraavat Minua sydämen, tunteiden polulla, tulevat 

lähemmäs Mestariaan. 

24 Totisesti sanon teille: Tulkaa luokseni, ihmiset, mutta sen on tapahduttava rakkauden, anteliaiden 

ajatusten tikapuilla. Aloittakaa nyt, jotta voitte lopettaa kärsimyksenne, jotta voitte lakata itkemästä ja 

herätä unesta, johon olette vajonneet. 

25 On niin monia tapoja palvella Minua ja olla hyödyksi lähimmäisellesi. Levitä siemeneni 

lohdutukseksi niille, jotka kärsivät. Kestäkää tuskan koettelemukset, jotka kohtaavat teitä elämänne 

matkalla uskon kautta. Usko ei tunne "mahdotonta", koska se on jumalallinen lahja. Yhdessä rakkauden 

kanssa se on puolustuksenne tämän maailman myrskyjä vastaan. Mitä sinusta tulee ilman hyviä tekoja 

elämässä? Hyödyntäkää tätä olemassaoloa, sillä jos näin ei tapahdu, ette tunne sielun terveyttä, koska se 

saa voimansa vain hyvyydestä. Huolehtikaa siitä, että ajatuksenne ovat puhtaita kuin liljat, että teoissanne 

on kukkien tuoksu. 

26 Nouskaa, te ihmiset, ja tulkaa minun luokseni, sillä minä odotan teitä. Tulkaa sydämen tietä, ja 

pääsette määränpäähän sitä pitkin, ja vaikka vuosisatoja kuluu, odotan teitä edelleen. 

27 Älkää olko kuin nuoret linnut, jotka kuolevat pesäänsä ennen kuin ne ovat oppineet lentämään. 

28 Puhun teille ajatusten kautta, jotka tulevat Jumalalta sisäisen valmiuden hetkellä (äänenkantajat), 

vaikka ne ilmaistaan ihmishuulten kautta. Läsnäoloni tulee luoksenne, hyväilee teitä ja herättää teidät. 

Älkää siis odottako huomista hyväilläksenne niitä, jotka puolestaan odottavat teitä. En halua kuulla teidän 

sanovan: "Huomenna lähden täyttämään tehtävääni." Sillä jos et käytä elämääsi, vuodatat edelleen 
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kyyneleitä, ja minä odotan sinua edelleen. Sinä olet rakas siemeneni, joka minun huolenpidollani lupaa 

tuottaa kauniita kukkia ja hyviä hedelmiä. 

29 Ikuisuudessa ovat niiden sielut, jotka ovat olleet suuria maailmassa rakkautensa ja laupeutensa 

kautta. Siellä he yhdistyvät saatuaan tehtävänsä päätökseen maan päällä, ja sieltä käsin he tarjoavat apuaan 

heikoille ihmisolennoille ja pelokkaille sieluille, jotka yhä vaeltavat maailmassa, ja vuodattavat 

rakkauttaan ihmiskunnalle. Siellä ei ole jakolinjoja eikä vieraantumisia kuten teidän maailmassanne, jossa 

ihmiset eivät rakasta eivätkä ymmärrä toisiaan, koska heidän uskontunnustuksensa ja uskonnolliset 

dogminsa jakavat heitä. Tietäkää, että uskonnot ovat vain väliaikaisia polkuja, jotka johtavat sielut valoon, 

jossa kaikki loistavat yhtä lailla, rakkauden lain yhdistäminä. 

30 Siksi sanon teille, että rakkauden pitäisi olla jokaisen uskonnon kulmakivi, koska tämä valo on 

kaiken teorian, tieteen tai filosofian yläpuolella, ja kaikki ihmiset tuntevat ja tunnustavat sen. 

31 Niiden joukkojen joukossa, jotka kuulevat sanani tänä aikana, on niitä, joilla on vahvat ja 

kehittyneet sielut, jotka tulevat hengellisen halusta ja jotka karttavat seremonioita, riittejä ja palvonnan 

muotoja. He tulevat tänne haluten Jumalaa rakkautena ja viisautena, jota he palvovat enemmän kuin 

materiaa, ja kun he ovat vapaita, he tuntevat, etteivät he tarvitse pappeja, mestareita tai opettajia. Ne ovat 

kuin soihtuja, jotka valaisevat muiden tietä. 

32 Monet, jotka elävät nykyään "Hengellisessä laaksossa", ovat merkinneet teille kehityksen polun 

lähtemättömällä uskon, armon, viisauden ja rakkauden jälkellään. He ovat korkeita, säteileviä olentoja, 

jotka tapaatte, kun palaatte tuonpuoleiseen. Sillä ne yhdistävät kaikki Isän äärettömään rakkauteen, jossa 

kaikkien uskonnollisten yhteisöjen tulisi yhdistyä maan päällä. Tämän maailman olentojen lähettämät 

viestit tulevat kuin valkoiset linnut asettuakseen rakkauden ja inspiraation valmistelemien ihmisten 

mieliin. Kuinka monet niistä ajatuksista, innoituksista tai viesteistä, jotka tulivat ihmisille enkelien 

muodossa, joutuivat palaamaan tuonpuoleiseen, koska he eivät osanneet ottaa niitä vastaan. Siellä, 

rinnassani, ne odottavat, että ihmissydämet valmistautuvat lähettämään ne jälleen kerran rakkauden 

henkäyksenä. 

33 Valmistautukaa, oi ihmiset! Älkää enää sulkeko sydämiänne, kun viesti palaa teille, kun aallot 

palaavat, kun lintujen laulu palaa aamunkoiton myötä, kun toivo palaa kärsimykseen ja odottamiseen 

väsyneisiin sydämiin. 

34 Rakkaus! Ne, jotka eivät rakasta, kantavat sisällään syvää surua: sitä, että heillä ei ole hallussaan, 

että he eivät tunne elämän kauneinta ja korkeinta asiaa. 

35 Tätä Kristus opetti teille elämällään ja kuolemallaan, ja tämän hän jätti teille jumalallisessa 

Sanassaan, joka tiivistyy lauseeseen: "Rakastakaa toisianne sillä rakkaudella, jolla minä olen opettanut 

teitä". 

36 Tulee päivä, jolloin ne, jotka eivät ole rakastaneet, vapautuvat katkeruudestaan ja 

ennakkoluuloistaan, tulevat luokseni ja lepäävät kanssani, missä he palaavat elämään ja kuulevat 

rakastavan Sanani, joka on täynnä ääretöntä hellyyttä. Totisesti sanon teille, että rakkaudessani on 

voimani, viisauteni ja totuuteni. Se on kuin äärettömät portaat, jotka näkyvät eri muodoissaan ─ alimmista 

ihmisolennoista korkeimpiin sieluihin, jotka ovat saavuttaneet täydellisyyden. Rakastakaa, vaikka omalla 

tavallanne, mutta rakastakaa aina. Älkää vihatko, sillä viha raahaa mukanaan kuoleman jälkiä, kun taas 

rakkaus saa teidät antamaan anteeksi ja unohtamaan kaiken kaunan. 

37 Tutkikaa minun sanaani. Haluan kuulla teidän puhuvan Hengen lahjoista, rakkaudesta ja 

laupeudesta. 

38 Tietäkää, että viisaus saavutetaan myös sydämen tunteiden kautta. Nuo tunteet muuttuvat sanoiksi, 

jotka sisältävät syvällisiä opetuksia, yleviä ajatuksia, joita rakkaus syöttää. 

39 Annan teille tämän valon, jotta elämänne kohoaisi ja muuttuisi, jotta voisitte antaa tätä valoa 

sairaille, lapsille ja apua tarvitseville, sillä tämä tie ei väsytä teitä. 

40 Ryhtykää hyvyyden apostoleiksi, ja hengellisestä olemuksestanne tulee niin kaunis, että se 

heijastuu teoistanne. 

41 Jos olette uskoneet, että olette päässeet taivaaseen, koska kuuntelette opetuspuheitani, olette 

erehtyneet. Vain se, joka noudattaa opetuksiani, saavuttaa taivaan. Jos uskotte, että sielu saa tarvittavan 

mielenrauhan osallistumalla eri uskonnollisten yhteisöjen riitteihin, sanon teille varmuudella: ei! Sielulla 

on rauha vain silloin, kun omatunto ei moiti sitä. 
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42 Rakkauteni etsii aina sitä, joka sitä eniten tarvitsee. Niinpä tulin tuolloin ihmiseksi omistautuakseni 

kansalle. Tämä kansa kuuli sanani. Mutta vaikka he kuulivat totuuden, he eivät tunnistaneet minua, ja 

heidän sokeutensa huipentui Karitsan viattoman veren vuodattamiseen. 

43 Jerusalem! Jerusalem! ─ Maa, jossa saarnaamiseni ja uhraukseni päättyivät. Et ole ainoa, joka 

kärsii tuskasta ja sodasta. Silti teitä koettelee ankara kärsimys. Mutta sotaa tulee olemaan myös muualla, 

koska ihmiset luovat sitä ajattelullaan, ja siinä heidän on löydettävä loppunsa. 

44 Jos ihmiset ajattelevat mielessään sotaa, se johtuu siitä, että heillä ei ole rakkautta sydämessään. 

Mutta kysyn teiltä: Miksi ette voi rakastaa ettekä antaa anteeksi? Luuletteko, että rakastan niitä, jotka 

uhrasivat Minut, vähemmän kuin niitä, jotka itkivät Minun vuokseni? Tietäkää, että ristiinnaulitsette 

Minut edelleen rakkauden ja ymmärryksen puutteellanne. 

45 Jerusalem on nyt tuskan paikka, ja minä sanon teille: Varokaa vuodattamasta viatonta verta tai 

panettelemasta lähettiläitäni, sillä silloin lapsenne vuodattavat paljon kyyneleitä kaikkien niiden vuoksi, 

jotka te hylkäätte, ja kärsivät suurta tuskaa sen vuoksi, jolle te aiheutatte tuskaa. Tämä ei ole minun 

rangaistukseni, vaan teidän kylvönne hedelmä. 

46 Itkekää, te ihmiset, jos ette osaa rakastaa, itkekää, jos ette osaa antaa anteeksi, itkekää sen 

katkeruudella, joka itkee omaa kuolemaansa. Sillä joka ei rakasta, ei voi tulla minun luokseni. Sen tähden 

minä sanon teille: Itkekää, liikuttukaa sisimmässänne, sillä jos tunnette, se johtuu siitä, että teillä on vielä 

elämää ja voitte pestä itsenne puhtaiksi katumuksen kyynelillä. 

47 Olen aina puhunut kansani lapsille muistuttaakseni heitä Isän kanssa tehdystä liittosopimuksesta ja 

kertoakseni heille, että he ovat rauhani sanansaattajia tämän synnin teille eksyneen ihmiskunnan 

keskuudessa. 

48 Minun valoni on aina valaissut "Israelin" polkua, jotta se tekisi siinä tekoja, jotka ovat miellyttäviä 

Herran silmille. 

49 Jumaluuteni valo on aina loistanut ihmisille. Mutta kun he luulivat, että heidät oli hylätty, he 

menettivät hengellisyytensä ja uskonsa ja sortuivat epäjumalanpalvelukseen. 

50 Siksi sen hengellinen kehitys on ollut hidasta. Jos tämä kansa olisi vapautunut itsekkyydestä jo 

varhaisimmista ajoista lähtien ja välittänyt maan kansoille kaiken sen, mitä annoin ja paljastin sille, koko 

ihmiskunta kunnioittaisi lakiani ja oppiani. Mutta katsokaa maailmaa, joka kulkee ilman minun lakiani, 

juoden hyvin katkeraa maljaa ja kärsien nälkää ja tuskaa. 

51 Kansani ei pystynyt estämään maan kastumista ihmisverestä. Rauhaa ei koskaan syntynyt, koska 

sen sanansaattajat pitivät sen omissa sydämissään, koska he epäilivät, että he kykenisivät toteuttamaan 

tämän ihmeen. Olette kuin opetuslapseni Tuomas, joka antoi teille tuskallisen esimerkin ja näyttäytyi teille 

apostolinani, joka epäili totuuttani. Myös teidän keskuudessanne on niitä, jotka epäilevät. 

52 On tämän kansan lapsia, joiden sydämet ovat tulleet turhiksi, kunnes he luulivat olevansa 

vaatimattomia herroja maan päällä. Ne ovat sieluja, joita hallitsee maailman materialismi ja sydämen tarve 

kerskua. 

53 Ne, jotka ovat unohtaneet oikeudenmukaisuuteni ja sielun kuolemattomuuden, ovat peittäneet 

heidät tummalla siteellä, joka estää heitä näkemästä valoni kirkkautta. Mutta oikeudenmukaisuuteni ja 

rakkauteni laskeutuvat tällä hetkellä tämän kansan jäsenille, jotka ovat tahtoni mukaisesti jälleen kerran 

ruumiillistuneet maan päälle kertomaan ihmisille, miten rauhani ja siunaukseni jaetaan ihmiskunnan 

keskuudessa. 

Tämän kansan joukossa on niitä, jotka lähetin tällä kertaa, jotta he vahvistaisivat uuden ilmestykseni 

teidän keskuudessanne ja jotta he myöhemmin todistaisivat siitä lähimmäisillenne. 

Tunnette nyt syvää tuskaa, kun näette, että vaikka olette lähellä Herraanne, ette rakasta toisianne, ette 

ole tunnustaneet toisianne ja teillä on hetkiä, jolloin tunnette itsenne rauhattomiksi. 

54 Ette näe Minua ihmisenä tällä hetkellä, mutta vaikka ette näe Minua silmillänne, uskotte 

ilmestymiseeni. Teidän on tunnustettava, missä ajassa olette hengellisesti ja mikä on tehtäväni, jonka olen 

antanut teille. 

55 Tämä vastuun aika painaa sinua. Jotta voisitte edetä taistelussa, tutkikaa sanaani etukäteen ja 

tuntekaa, kuin kuuntelisitte Mestaria joen rannalla. Tänä aikana sielusi saavuttaa uudistumisen kautta 

suuren puhtauden ja tulee arvokkaaksi jakamaan lahjojaan muiden kanssa ja arvokkaaksi olemaan 

läsnäolossani. 
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56 Kun maailma saa tietää, että teillä on ollut minut keskuudessanne ja että olette kuulleet minua, se 

etsii tästä kansasta hyveitä, esimerkkejä ja opetuksia, jotka voivat vakuuttaa heidät. 

57 Et ole ainoa, joka tekee hyvää muille. Minä olen se, joka valmistan sydämet tekemään teille 

palveluksia, kun niitä tarvitsette. Ja te, jotka olette selvänäkijöitä, tiedätte, kenelle olette velkaa nämä edut. 

58 Sillä minun tahtoni ei ole se, että tiellenne asetetaan orjantappuroita, koska minä todella rakastan 

teitä. Kohtaatte vain sen, mitä itse olette kylväneet polulla, ja jos se on tuskaa, jos se on vastenmielisyyttä, 

jos se on kyyneleitä, älkää syyttäkö Jumalaanne älkääkä pilkatko, sillä te olette valon lapsia. 

59 Ymmärtäkää, että olette kaikki valtakuntani perillisiä. Mutta saadaksesi sen, sinun on tehtävä 

suuria palveluksia. 

60 Toimi elämässäsi minun lakini mukaan, ja se vie sinut kuin loistavan tähden "Luvatun maan" 

porteille. 

61 Ole maailmassa valo, tie, tieto. Kutsukaa lähimmäisenne pöytääni, joka odottaa teitä. Sen äärellä 

nautit ikuisen elämän leipää. 

62 Syökää, rikkaat ja köyhät, sillä tämä juhla ei maksa teille mitään. Teidän on kuitenkin 

sekaannuttava toisiinne, jotta todellinen ilo voisi vallita tässä juhlassa. 

63 Tule lähelle kuulemaan tätä sanaa, sillä pian et enää kuule sitä. 

64 Kun puhun tämän ilmentymän lopun lähestymisestä, jotkut teistä eivät voi ymmärtää, miksi en 

anna sen jatkua loputtomiin ihmisten keskuudessa. Vastaan teille, että mikään niistä ilmenemismuodoista, 

joissa Jumala on puhunut ihmisille aikojen kuluessa, ei ole ollut ikuinen. Isänne oli aina inhimillistettävä 

itseään tässä prosessissa, ja kuinka paljon se oli välttämätöntä, jotta te voisitte kuulla, nähdä ja tuntea sen. 

Siksi fyysinen havaittava ilmentymä ei koskaan tule olemaan korkein ja täydellisin tapa kommunikoida 

Herran kanssa. 

65 Kun olette saavuttaneet elämänne kohotuksen henkistymisen kautta, kun oppini sisältämä 

vanhurskaus, rakkaus ja valo ovat tekojenne normi ja kun kunnioitus, jota osoitatte Minulle, on 

ehdottoman hengellistä, silloin olette henkien välisen vuoropuhelun, täydellisen kommunikaation aikana ─ 

kun Isää ei enää pakoteta, kun Hänen ei enää tarvitse tehdä Jumalallisesta "Sanastaan" ihmistä puhuakseen 

ihmisille ihmishuulten kautta ─ kun Hänen ei enää tarvitse käyttää niiden äänenkantajien kömpelöä älyä, 

joille olen antanut esirukoukseni tässä Kolmannessa ajassa. 

66 Kiveen kaiverrettu lakini on merkitykseltään ikuinen, mutta sen ulkoinen muoto on katoavainen. 

Minä sain taulut, joihin käskyt oli kaiverrettu, katoamaan. Isänne halusi, että laki pysyisi kirjoitettuna 

sydämiin. Kerron teille myös, että edes Jeesus, luvattu, voideltu, Jumalan Poika, ei ollut ikuinen maan 

päällä. Hänen sanansa, opetuksensa, työnsä ja esimerkillinen elämänsä olivat todellakin katoamattomia, 

niillä oli ikuinen olemus. Mutta hänen ihmiselämänsä maan päällä oli lyhyt. Sillä sen jälkeen, kun hän oli 

vuodattanut itseään viisaudessa, rakkaudessa ja laupeudessa, ei ollut mitään syytä jäädä enää hetkeksikään 

sen jälkeen, kun hän oli lopettanut esimerkillisen työnsä. Kristuksen ääni on Isän Sana, se kuului ja kuuluu 

ikuisesti kaikissa sieluissa. 

67 Sama tapahtuu tälläkin kertaa, ihmiset. Tämä tapa, jolla Henkeni tekee itsensä tunnetuksi teille 

äänenkantajien aivojen kautta, päättyy pian, sillä se ei ole kaikkein täydellisin. Merkitys, joka kuitenkin 

tulee esiin sanoista, jotka tulevat äänenkantajien huulilta, on ikuinen, sillä se on sama sanojen ydin kuin se, 

jonka toin teille aiemmin, ja sama ydin, joka sisältää lain, jonka annoin teille ensimmäisellä aikakaudella. 

68 Ajatelkaa vakavasti hyvinä opetuslapsina, niin ymmärrätte, että Isänne kaikkien 

ilmenemismuotojen ulkoiset muodot, inhimillistetty tai aineellinen osa, eivät voi olla keskuudessanne 

ikuisesti. Jos näin tapahtuisi, ette koskaan löytäisi tietä ulos pysähtyneisyydestänne, ette koskaan 

kehittyisi. Teidän on kuitenkin ymmärrettävä, että henkinen kohtalonne on nousta, saavuttaa, valloittaa ja 

tietää. 

69 Tuon Siinain vuorella tapahtuneen Isän ilmestyksen ulkoinen osa oli kivi, joka toimi välineenä 

jumalallisen lain kaiverrukselle siihen. 

70 Jumalan Jeesuksen kautta ihmiskunnalle antaman ilmoituksen ulkoinen osa oli ruumis, Kristuksen 

ihmismuoto. Ja tällä hetkellä ilmenemismuotoni ulkoinen osa on ollut äänenkantaja, minkä vuoksi tämä 

ilmestysmuoto, kuten menneiden aikojenkin, tulee loppumaan. 
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71 Ymmärtäkää, että te olette spiritistien lapsia, joiden ei tule elää muodoista vaan olemuksesta. Jos 

ymmärrätte sanani oikein, ette enää koskaan sorru epäjumalanpalvelukseen, ettekä takerru ulkoisiin 

palvontatapahtumiin, muotoihin, katoavaisuuteen, koska te aina tavoittelette olennaista, ikuista. 

72 Ymmärtäkää, että elätte sidottuna materiaan kaikessa. Olen nähnyt, kuinka, kun joku rakkaistanne 

lähtee tästä maailmasta, te takerrutte hänen elottomaan ruumiiseensa, haluten antaa sille uuden elämän tai 

pidättää sitä, ajattelematta, että teidän ei tarvitse olla yhteydessä tuohon ruumiiseen, tuohon muotoon, vaan 

hänen sieluunsa, joka tuosta hetkestä lähtien katsoo teitä valoisammasta maailmasta, poistumatta 

rinnaltanne, hämmentämättä tai unohtamatta teitä, katkaisematta ikuisia siteitä, jotka yhdistävät teitä 

kaikkia. 

73 Se, joka itkee lihan kuolemaa, koska hän luulee näkevänsä siinä rakkaan olennon lopun, on 

"kuollut ihminen", joka itkee toista kuollutta ihmistä, on tietämätön ja vailla valoa oleva ihminen, joka on 

sulkenut sydämensä siltä, joka katsoo häntä valosta. 

74 Jos ihminen tyytyisi monimutkaisten uskontojen sijasta opiskelemaan ja elämään oppini opetusten 

mukaan, maailmassanne olisi enemmän valoa ja sieluissa olisi rauha. 

75 Suuri on se testamentti, jonka Jumala on antanut käsiisi. Mutta te ette vielä tiedä, mitä teillä on. 

Siksi planeettanne on edelleen kyynelten laakso. 

76 Jos sen sijaan, että ihmiset unelmoisivat löytävänsä liitonarkin, joka sisälsi lain taulut, ja 

haluaisivat ikuistaa jumalallisen Mestarin hahmon erilaisissa kuvissa, he tyytyisivät syventymään 

jumalallisen lain ja opin merkitykseen, he todella yhdistyisivät, ja vallitsisi rauha. 

77 Kerron teille kaiken tämän, koska te, jotka olette saaneet jonkin suurista ilmestyksistä tällä 

hetkellä, olette vaarassa takertua ulkoiseen osaan, eli muotoon, yrittäen pitää sen mukananne ikuisesti. Ne, 

joiden pitäisi toimia näin, ovat "kuolleita", jotka vartioivat kuolleitaan, koska kaikki muodot katoavat ja 

niistä jää jäljelle vain olennainen, hengellinen, ikuinen. 

78 Käytä älyäsi ymmärtämiseen ja tahtoasi toimintaan. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 225 
1 Rakkaat opetuslapset: Rakkauteni ja rauhani ovat kanssanne. Opetan teitä jumalallisella ohjeellani 

unohtamaan maan tavarat, jotta sielunne voi irrottautua ja yhdistyä Mestarin kanssa tuonpuoleisessa. 

2 Jokaisessa sydämessä on murhe, valitus, jonka yritätte piilottaa katseeltani. Tulette oppimaan 

Minulta ettekä halua näyttää Minulle suruanne. Mutta olet läpitunkevan katseeni edessä, joka tunkeutuu 

sydämesi pohjalle ja ymmärtää tuskasi. 

3 Ennen kuin annan teille opetukseni, laitan balsamia haavoillenne, täytän sielunne rauhalla. Haluan 

nähdä sinut vahvana, tuntea sinut lähelläni. Teidän ja Isän väliset siteet kiristyvät päivä päivältä, niin että 

sydämenne maahan sitovat kahleet murtuvat ja sielunne vapautuu. Olen opettanut teitä tottelemaan 

hengellisiä ja inhimillisiä lakeja, jotta ette sortuisi materialismiin tai hengelliseen fanaattisuuteen. 

4 Olette kärsineet paljon päästäksenne siihen pisteeseen, että voitte todistaa kolmatta ilmestystäni ja 

kuulla Sanani uudelleen. Teidän joukossanne on niitä, jotka eivät ole vapaita kärsimyksestä, vaikka he 

ovatkin kuulleet Minua, koska heidän sielunsa ei ole kyennyt vapautumaan inhimillisistä tarpeista. Mutta 

tulen kärsivällisenä ja rakastavana Mestarina auttamaan teitä opetuksellani, jotta tulokkaat voivat edetä 

vaelluksillaan. 

Elämän koettelemukset ovat osa opetustani, ne muokkaavat ja terästävät sielujanne kestämään tulevat 

uudet koettelemukset. Kipu on ollut keino, jonka avulla olette tulleet luokseni. 

Sama tapahtui toisella aikakaudella. Sokeat, spitaaliset, halvaantuneet, riivatut, kuurot ─ ne, joilla oli 

märkiviä haavoja paitsi ruumiissaan myös "sydämessään" ─ todistivat Minusta. 

5 Rakkauden ja laupeuden teot, joita tein keskuudessanne ja joita kutsuitte ihmeiksi, sytyttivät 

noiden sydämien uskon, ja niiden kautta monet muut tulivat luokseni. Minun tahtoni oli tehdä nuo työt, 

jotka saisivat sydämen ja sielun syvimmät jouset vapisemaan, jotta ihminen kokisi suoraan Jeesuksen 

voiman ─ tuon yliluonnollisen ihmisen, joka teki töitä, joita muut ihmiset eivät voineet tehdä ─ töitä, jotka 

olivat tieteen ja kaiken sen yläpuolella, mitä Herran sanansaattajat olivat tehneet menneinä aikoina. 

Aikojen täyttymys ei ollut vielä koittanut, ja siksi Isä, koska hän on Henki, laskeutui ihmisten luo 

Jeesuksen lihaan kätkettynä, jotta kaikki hänen tekonsa olisivat näkyviä ja hänen sanansa kuultavissa. 

6 Siksi paransin ensin fyysisesti sairaita monissa yhteyksissä, jotta kaikkein epäuskoisimpienkin 

silmille annettaisiin todiste, ja se toteutuisi. Sillä jos olisin tehnyt vain sielulle nuo ihmeet, ihmiset eivät 

olisi nähneet niitä eivätkä olisi uskoneet niitä. 

7 Ajat ovat muuttuneet. Jos ette olisi samanlaisia, toistaisin nuo ihmeet keskuudessanne 

todistaakseni Minusta. Mutta te olitte todistajiani niinä aikoina. Te ette ainoastaan todistaneet armoani 

vaan myös saitte sen. Kuinka moni teistä onkaan tuntenut Jeesuksen hyväilyn, hänen kätensä lempeän 

painostuksen päässänne. Kuinka moni teistä onkaan kuullut tuon sanan äänen, joka täytti ruumiinne ja 

sielunne sen parantavalla voimalla ja rakkaudella. 

8 Tänään tulen suoraan sielunne luo, sillä olen havainnut sen olevan joissakin sokea, toisissa 

liikuntakyvytön, toisissa kuuro jumalalliselle äänelle ja joissakin synnin ja paheiden aiheuttama spitaali. 

Olen siis kutsunut teidät tulemaan luokseni vapaaehtoisesti ja rauhanomaisesti. Mutta sinä olit sydämeltäsi 

paatunut. Vasta kun kipu oli hyvin voimakasta, lähdit etsimään Minua. 

Ennen koputit ovea toisensa jälkeen etsiessäsi mielenrauhaa, terveyttä tai mukavuutta. Mutta kun ette 

huomanneet näitä etuja missään, kumarritte nöyrästi niskaanne tullaksenne läsnäolooni. Te kaikki olette 

tulleet tätä tietä. Yksikään sydän, yksikään sielu ei ole tullut luokseni, joka ei olisi tarvinnut armoani, ja 

siksi kerron teille jälleen kerran, että olette löytäneet tämän tien kivun kautta. 

9 Jotkut vaativat epäuskossaan minulta ihmettä uskoakseen. Sitten panin heidät koetukselle, kun en 

myöntänyt heille heidän vaatimaansa ihmettä. Sillä se, joka uskoo minuun ja rakastaa minua, ei koskaan 

aseta Isälle ehtoja. Toiset jatkoivat uskon puutteesta huolimatta opetusteni kuuntelemista, kunnes heidän 

sydämensä taipui, mikä sai aikaan sen, että ihme tapahtui heidän kohdallaan. Kun he avasivat silmänsä 

täynnä uskoa Herraan, he tajusivat äärettömän iloisesti, että he olivat saaneet takaisin terveyden ja rauhan. 

Ja vielä toiset, jotka niin ikään kuuntelivat sinnikkäästi Sanaani, unohtivat fyysisen tuskansa ja kohottivat 

sielunsa, kunnes he itse siunasivat kärsimyksensä, koska he olivat niiden joukossa, jotka tulivat 

lähemmäksi Minua. 
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10 Olkaa siunattuja, koska olette huomanneet, että olen tällä tavoin koetellut uskoanne ja 

rakkauttanne ja että pelastuksen kaipuunne kautta olette saaneet armoni ja lahjani. 

11 Olen ollut Mestari, olen ollut Isä, Lääkäri ja Tuomari. Minä olen korkein rakkaus. Etsikää Minua 

aina Isänä ja Mestarina. Älkää sairastuko, ettette etsisi Minua lääkärinä, älkääkä kyseenalaistako 

oikeudenmukaisuuttani, etten olisi kanssanne tuomarina. 

12 Moraalin, hyveellisyyden ja henkistymisen harjoittaminen vapauttaa teidät ruumiin sairauksista ja 

omantunnon moitteista. 

13 Kerron teille vielä kerran, etten ole tullut ihmiskunnan luo tänään toistamaan toisen aikakauden 

ihmeitäni. Sillä olen tullut himoitsemaan sieluanne, mutta unohtamatta kuitenkaan ruumistanne, sillä sekin 

on minun luomukseni. Olen lähestynyt täyttääkseni sydämesi rauhalla ja saadakseni kasvosi hymyilemään 

tämän ajan vastoinkäymisten ja tuskien keskellä. 

14 Olen sytyttänyt sydämenne todellisuutta olevan ihanteen valolla, sillä tämä ihanne olen Minä, sen 

polun päämäärä, jolla teillä on aina läsnäoloni ja apuni. Siinä olen herätys, ystävä, lääkäri ja vartija, joka 

suojelee untasi. 

15 Sielusi on nyt löytämässä maailmaansa, vaikka se asuu edelleen maan päällä. Se on nyt 

tutustumassa pyhäkköönsä, se on löytänyt tien, ja siitä se näkee horisontissa todellisen isänmaansa. 

Kysyt Minulta sydämessäsi, mitkä niistä tavoittavat hänet, ja Minä vastaan sinulle: Kaikki. 

Tulevaisuudessa kipu ei kuitenkaan ohjaa teitä eikä koettelemukset pakota teitä. Se on rakkautesi, valo, 

joka johtaa sinut luokseni. Polun koettelemukset vain ravistelevat teidät hereille materialismista. 

16 Kun myrskyt ja hurrikaanit ovat ohi, sydämissänne on rauhaa ja hiljaisuutta. Silloin saavutatte 

liittonne, ja Isä sanoo teille: "Nyt olette valmiit. Ajattele nyt muita, nyt sinulla on oikeus opettaa 

lähimmäisiäsi, sillä nyt voit näyttää hyvää esimerkkiä. 

17 "Uusi Jerusalem" avaa porttinsa. Siihen jäävät vartijat, ja sieltä lähtevät sanansaattajat kansojen luo 

tuomaan autuutta ja todistusta. 

18 Sanasi työntää epäjumalat jalustoiltaan, ja sinusta lähtevä valo hälventää pimeyden. 

19 Vaikka se tuntuu sinusta liian suurelta vastuulta, kerron sinulle, että pystyt suoriutumaan tästä 

tehtävästä. Sillä sielusi aloitti evoluution polkunsa kauan sitten. 

20 Ensimmäisellä aikakaudella Israel säilytti liitonarkkia vain itsellään. Mutta kun Jeesus saarnasi 

maan päällä, hän ylitti Juudean rajat ja lähetti apostoleitaan muihin kansoihin levittämään rakkauden 

siementä. 

21 Tänään tulen Pyhänä Henkenä, ja Universaalinen opetukseni kattaa kaikki, rotuja erottelematta, 

oppineet ja tietämättömät, rikkaat ja köyhät. Siinä kaikki maailmankaikkeuden asukkaat yhdistyvät ja 

asuvat äärettömässä määrässä maailmoja. 

22 Tästä "kansasta" nousee hengellinen temppeli, jossa tulen asumaan ikuisesti ─ sisäinen temppeli, 

jossa nousee rakkauden alttari Jumaluuttani kohtaan ─ pyhäkkö, jota ei rakenneta kivillä vaan rukouksilla, 

laupeuden teoilla ja todellisilla todistuksilla. Tässä temppelissä tulee olemaan minun kuvani ─ ei ihmisen 

tekemä, vaan se, jonka olen luonut "kuvakseni ja kaltaisekseni": ihminen, jolla on sielu ja jonka Hengen 

valo valaisee. 

23 Teillä on jumalallisen heijastus sisällänne, olen todella sisällänne. Älykkyys, tahto, kyvyt, aistit ja 

hyveet, joita teillä on, todistavat siitä korkeammasta luonnosta, johon kuulutte, ja ne ovat elävä todistus 

Isälle, josta olette lähtöisin. 

24 Toisinaan tottelemattomuuden ja synnin kautta tahraatte ja saastutatte sen kuvan, jonka kannatte 

minusta olemuksessanne. Silloin ette muistuta minua, sillä ei riitä, että teillä on ihmisruumis ja -sielu, jotta 

voitte olla Luojan kuva. Todellinen kaltaisuutenne Minulle muodostuu valostanne ja rakkaudestanne 

kaikkia lähimmäisiänne kohtaan. 

25 "Kasvakaa ja lisääntykää", sanon sielullenne tällä kolmannella aikakaudella, kuten sanoin 

ihmiskunnan isille, kun käskin heitä kansoittamaan maan ihmisolennoilla. Kasvakaa ja lisääntykää, 

rakkaat ihmiset, mutta kasvakaa hengellisyydessä ja lisääntykää hyveissä. 

26 Olkaa valoa niin paljon pimeyden keskellä, joka vallitsee tänä aikana. Olkaa rukous ja manna, 

olkaa balsamia ja hyväilyä, silloin olette sopusoinnussa niiden ihmisten kanssa, jotka rakastavat Minua, 

niiden sielujen kanssa, jotka palvovat Minua. 
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27 Teillä on maan päällä turvapaikka, joka on kotinne ─ se instituutio, joka on maailmankaikkeuden 

kuva, jotta voitte sen helmassa saada voimia elämän taisteluun. 

28 Huolehdi siitä, että kodissasi on jotakin pyhäkön kaltaista, että se on pieni valtakunta, keidas 

elämäsi kuivassa ja vihamielisessä autiomaassa. Valvokaa kotinne hyveellisyyttä, mutta älkää sortuko 

itsekkyyteen liian kunnianhimoisten pyrkimysten vuoksi, sillä silloin se ei enää muistuta 

maailmankaikkeutta vieraanvaraisuuden, rakkauden ja laupeuden puutteen vuoksi. Olkoon kattonne 

vieraanvarainen ja pöytänne veljellinen. 

29 Vain rakkauden polulla saavutatte Minut ja opitte tuntemaan Minut. Siksi olen opastanut teitä 

elämään tämän opetuksen mukaisesti. Sillä se inspiroi sinua todellisella rakkaudella. 

30 Sanani on oppaananne tässä Kolmannessa ajassa, ja se vie teidät esteiden, "kuilujen" ja 

"pimeyksien" läpi, koska se sisältää ohjeeni. 

31 Muistakaa, että minä yksin olen teidän pelastuksenne. Menneinä aikoina, nykyisin ja tulevina 

aikoina, minun lakini on ollut, on ja tulee olemaan teidän sielujenne tie ja opas. 

32 Autuaita ovat ne, jotka rakentavat minun lakini varaan, sillä he eivät koskaan eksy risteyksissä. He 

tulevat Luvattuun maahan ja laulavat voitonlaulun. 

33 Rakkaat ihmiset: Jokaista askelta eteenpäin, jonka otatte polulla, siunaan ja täytän siten sielunne 

rauhalla ja luottamuksella kannustimeksi, ettette pysähtyisi ettekä nukahtaisi kuten menneinä aikoina. 

34 Älkää tyytykö ja olko tyytyväisiä aiempiin töihinne. Olkaa tietoisia siitä, että päämäärä on vielä 

kaukana, ja saavuttaaksenne sen teidän on vielä "vaelteltava" paljon, hankittava uusia ansioita ja 

ponnisteltava saavuttaaksenne kohonneen asemanne. 

35 Sielun täydellisyyttä ei voi mitata maan päällä vietetyn ajan, vuosisatojen tai aikakausien, 

perusteella. Sielun täydellisyyden ja kehityksen toiminta-alueena on ikuisuus. Mutta koska teillä on 

ikuisuus edessänne, ette saa jättää huomiotta maallisen elämänne päiviä tai minuutteja ajattelematta, että 

jos jätätte ne käyttämättä, teillä on vielä paljon mahdollisuuksia korvata ne. 

Ette ole tulleet tietoisiksi siitä, mitä sielunne kärsii, kun se on jättänyt yhdenkin askeleen ottamatta 

kehityspolullaan tai kun se on jäänyt "hetkeksi" jälkeen. On välttämätöntä, että tunnistatte olemassaolonne 

jokaisen hetken arvon, jotta elätte hereillä ja käytätte sitä fyysisen ja henkisen parantumisenne hyväksi. 

36 Tiedän, että kaikki teistä eivät voi edetä tällä polulla samalla askeleella. Siksi sanon niille, jotka 

ovat jo pystyneet kulkemaan varmoin ja lujain askelin: Älkää unohtako niitä, jotka tulevat teidän 

jälkeenne. Tunnusta, että jotkut tulevat väsyneinä, toiset ovat pysähtyneet ja toiset menettävät uskonsa 

lyhyeksi aikaa. 

37 Annan teille toimeksiannon huolehtia niistä, jotka kompastuvat ja kaatuvat matkan varrella, jotta 

teillä olisi tilaisuus harjoittaa veljeytenne ja todistaa, mitä olette oppineet opetuksistani. 

38 Jos joku aikoo pitää tietonsa, uskonsa ja lahjansa omana tietonaan, koska hän pelkää, että muut 

käyttävät ja nauttivat siitä, mitä hän on saanut aikaan, hän tulee luokseni yksin ja tyhjin käsin. Hän antaa 

minulle siemenensä, mutta ei satoaan, koska hän ei koskaan kylvänyt, vaan tyytyi ottamaan siemenen 

vastaan ja käyttämään sen itse. 

39 Hän, joka unohtaa itsensä antaakseen lähimmäisilleen sen, mitä hän kantaa sielussaan, ja jonka 

suurin ilo on auttaa lähimmäistään nousemaan vuoren huipulle, jossa on hengellinen päämäärä, saapuu 

perässään suuret joukot, hengelliset veljet ja sisaret siunaavat häntä, ja hänen sielunsa on täynnä valoa 

hänen tehtävänsä täyttämisessä. 

40 Tulkaa luokseni, opetuslapset, oppilaat ja harhailijat. Kutsun opetuslapsiksi niitä teistä, jotka ovat 

opiskelleet opetustani siitä hetkestä lähtien, kun paljastin teille, että nyt on Kolmas Aika, jolloin ihmisen 

sielun on noustava korkealle ja saavutettava suuri korkeus ollakseen sopusoinnussa Isän kanssa. 

Ja teille, jotka tunnette itsenne opetuslapsiksi, sanon totuuden nimissä, että tämä ei ole ensimmäinen 

oppitunti, jonka olette saaneet minulta. Kauan sitten, toisina aikakausina, minä puhuin teille, ja siitä lähtien 

te olette tunteneet lain, ja siitä lähtien olen myös odottanut, että te täytätte sen. 

Teille, joita olen kutsunut harhailijoiksi, sanon, että teidän ei pitäisi yllättyä siitä, että teen itseni 

tunnetuksi keskuudessanne, sillä oli ennustettu, että palaisin ihmisten luo. 

41 Kuunnelkaa minua, te kaikki, ja valmistakaa sielunne, sillä annan teille sielunruokaa, leipää, jossa 

ei ole hapatusta, kuten kerroin teille toisessa aikakaudessa. Vain minulta voitte saada tämän leivän, joka on 

Henkeni olemus ja rakkaus jokaista luotua kohtaan. Ravitsekaa itseänne sillä tästä päivästä lähtien, jotta 
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kukaan lapseni ei jäisi vaille tätä ravintoa. Älkää kuolko nälkään, sillä minä, Isä, sanon teille nyt, että en 

ole koskaan ollut niin lähellä teitä kuin nyt. 

42 Olen luvannut tukea teitä ja antaa teille suojelusta, koska olette lapsiani. Älkää enää epäilkö, älkää 

tunteko, että tämä rakkaus on nälkäistä tai hylättyä, ja tuntekaa Läsnäoloni jokaisella tasolla, jolla olette. 

43 Haluan, että tunnette tarjoamani hedelmän maun, jotta teitä ei petetä. Sillä ilmestymiseni loppu 

lähestyy, ja sen jälkeen valittua kansaa uhkaavat vaarat ja ansat. Ne, jotka eivät tutki tarkkaan saamaansa 

opetusta, joutuvat helposti kiusaukseen. Vain ne opetuslapset, jotka pysyvät valppaina ja rukoilevina, 

näkevät itsensä vapaana erehdyksestä ja tuovat mukanaan puhtaan siemenen ja osaavat välittää sen 

lähimmäisilleen. 

44 Olen merkinnyt ilmestykseni ajankohdat kolmeen aikakauteen: Ensimmäisestä ihmisestä 

Jeesuksen syntymään ulottuva aika oli ihmiskunnan ensimmäinen aikakausi. Se oli pitkä ajanjakso, joka 

oli täynnä koettelemuksia, kamppailuja ja kokemuksia sielullesi, joka oli täydessä kehityksessä. Jeesus 

merkitsi toisen aikakauden alkua, ja ihminen tutki hänen antamansa oppitunnin hänen esimerkillään, ja 

hän järkyttyi, kun hän tunsi "Sanan", Isän lähettilään, lähestyvän. 

Hänen oleskelunsa tässä maailmassa oli lyhyt; lyhyen ajan kuluttua hän palasi Isän luo, josta oli tullut, 

koulutettuaan ja valmisteltuaan valittuja, jotta hänen sanansa voitaisiin viedä maan ääriin. Siitä ajasta 

vuoteen 1866 saakka, jolloin ilmestyivät merkit, jotka ilmoittivat uuden aikakauden alkamisesta, tapahtui 

se, mitä toinen ajanjakso sisälsi. 

Tuon ajan jälkeen ihmiskunnalle on avautunut uusi sykli, kolmas, ja Henkeni on täydessä 

tehokkuudessaan opastanut teitä etenemään kaudesta toiseen ja vastaanottamaan siemenen, valon ja 

armon, jotka vastaavat kyseistä aikaa, jotta voitte tunnistaa saavuttamanne kehitysasteen ja lähestyä askel 

askeleelta henkistymistä. 

45 Ajanjakso, jonka kuluessa annan teille opetukseni ihmisen välityksellä, on määrätty, ja kuten 

jokaisen käskyni, sen on tapahduttava. Sen jälkeen uskonne, intuitionne ja luottamuksenne Minuun 

kertovat teille, että olen lähellä teitä, ja tunnette, että olen syvällä sielussanne ohjaamassa askeleitanne, 

osoittamassa aina vuoren huipulle ja auttamassa lapsiani saavuttamaan täydellisyyden, joka on sielujen 

tavoite. 

46 Siunattuja naisia: Myös te kuulutte apostolikuntaani. Miehen ja sinun henkesi välillä ei ole eroa, 

vaikka olette fyysisesti erilaisia ja vaikka molempien osapuolten tehtävät ovat myös erilaisia. 

47 Ota Jeesus henkesi isännäksi ja seuraa häntä hänen rakkautensa viitoittamalla tiellä. Tee hänen 

sanansa omaksesi ja ota vastaan hänen ristinsä. 

48 Puhun hengellenne samoilla sanoilla, joilla puhun ihmisille, koska olette hengellisesti 

samanarvoisia. Jos kuitenkin naissydämenne etsii esikuvaansa, jos tarvitsette täydellisiä esikuvia, jotka 

tukevat teitä täydellistymisessä elämässä, muistakaa Mariaa, tarkkailkaa häntä koko hänen maanpäällisen 

elämänsä ajan. 

49 Isän tahto oli, että opetuslapseni, jotka tunsivat hänet ja keskustelivat hänen kanssaan koko hänen 

palvelutyönsä ajan, kirjoittaisivat ylös Marian nöyrän elämän. 

50 Tuo elämä ─ nöyrä niille, jotka sen tuntevat ─ oli säteilevää syntymästä maailman loppuun asti. 

Maria kirjoitti monta sivua rakastavaa opetusta henkensä nöyryydellä, äärettömällä hellyydellään, 

sydämensä puhtaudella, rakkaudellaan ihmiskuntaa kohtaan, jonka hän ilmaisi enemmän hiljaisuudella 

kuin sanoilla tietäen, että Hän, jonka piti puhua ihmisille, oli Kristus. 

51 Marian henki oli itse äidillinen rakkaus, joka lähti Isästä antaakseen ihmiskunnalle täydellisen 

esimerkin nöyryydestä, kuuliaisuudesta ja nöyryydestä. Hänen kulkunsa maailman halki oli valon polku. 

Hänen elämänsä oli yksinkertaista, majesteettista ja puhdasta. Hänessä täyttyivät ennustukset, joissa 

ilmoitettiin, että Messias syntyisi neitsyestä. 

52 Vain hän oli kyennyt kantamaan Jumalan siementä kohdussaan, vain hän oli arvokas jäämään 

ihmiskunnan henkiseksi äidiksi täytettyään tehtävänsä Jeesusta kohtaan. 

53 Siksi Maria on täydellinen esimerkkinne, naiset. Kääntykää kuitenkin hänen puoleensa ja ottakaa 

hänestä mallia hiljaisuudessaan, nöyryydessä, äärettömässä itsensä kieltämisessä rakkaudesta apua 

tarvitsevia kohtaan, hiljaisessa tuskassaan, kaikkia anteeksiantavassa myötätunnossaan ja rakkaudessaan, 

joka on esirukousta, lohdutusta ja suloista apua. 
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54 Neitsyet, aviopuolisot, äidit, vanhemmattomat tytöt tai lesket, yksinäiset naiset, te, joiden sydämen 

on lävistänyt kipu, kutsukaa Mariaa rakastavaksi ja huolehtivaksi äidiksenne, kutsukaa häntä ajatuksiinne, 

ottakaa hänet vastaan hengessänne ja tuntekaa hänet sydämessänne. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 226 
1 Mestari siunaa teitä, ihmiset. Valmistaudun siihen, että virkistäydytte läsnäolossani ja saatte 

voimaa kestää hengelliset, moraaliset ja aineelliset koettelemukset, joita teidän keskuudessanne yhä on. 

2 Olen usein puhunut teille niistä koettelemuksista, jotka kohtaavat maailmaa tänä aikana. Jos 

avaatte silmänne, näette, että ne ovat jo saapuneet. Suuremmat tulevat huomenna. Te, joilla on vastalääke 

niitä vastaan, saatte mahdollisuuden saada kunnioitusta. Jos noudatatte ohjeitani, voitte komentaa 

luonnonvoimia, jotka sitten pysähtyvät eivätkä vahingoita rakkaitanne, ja he tottelevat teitä kuin 

tottelevaiset palvelijat. Sinun voimasi ei ulotu vain pieneen ihmisryhmään, vaan kokonaiset alueet ja 

kansakunnat saavat helpotusta ahdistukseensa "Israelin kansan" rukouksen kautta. Mutta voi sinua, jos et 

pysy "valppaana" ja rukoilevana, sillä silloin lähetystehtävän täyttämisen puute painaa sieluasi ja tunnet 

itsesi liian hauraaksi kohtaamaan vastoinkäymisiä. 

3 Tänä pohdinnan ja tehtävän täyttämisen aikana teidän on valmistauduttava saattamaan päätökseen 

tehtävä, jonka aloititte menneinä aikoina. Korjaa virheet, anna sielullesi rakastavasti takaisin sen puhtaus. 

Epäilyksenne on suuri, koska ette ole Minun lähettiläinäni välittäneet eteenpäin kaikkea sitä, mitä olen 

uskonut teille ihmiskunnan hyväksi. 

4 Siunattu on se, jolla on uskoa, mutta siunaan myös sitä, joka tulee luokseni ja pyytää Minulta tätä 

arvokasta lahjaa. "Usko pelastaa teidät", olen aina sanonut teille. Vakavissa kriiseissä, suurissa 

koettelemuksissa jokainen, joka rukoilee ja luottaa, pelastuu. Miksi putoatte joskus epätoivon ja 

toivottomuuden kuiluun, vaikka tiedätte, että rakastan teitä ja että nautitte täydestä suojeluksestani? Jos 

teillä ei ole energistä uskoa, etsikää sitä itsestänne, ja kun olette löytäneet sen, kantakaa sitä mukananne 

kuin lamppua, joka valaisee tietänne. Silloin olet vahva, kärsivällinen ja sopusoinnussa kohtalosi kanssa. 

5 Olen opettanut sinua rukoilemaan, ja tuossa rukouksessa olimme ajatusten yhteydessä. Olette 

kutsuneet minua kärsimyksissänne ja rauhallisina hetkinänne. Jopa silloin, kun olet tehnyt syntiä, olet 

etsinyt läsnäoloani itkeäksesi kanssani rikkomuksiasi ja rauhoittaaksesi siten sieluasi. Rakkauteni ja 

kärsivällisyyteni ovat rajattomat, ja ne paljastuvat teille lakkaamatta. 

6 Lähestyy lähtöpäiväni. Silloin sanani loppuu, mutta minä pysyn hengessä opetuslasteni sydämissä. 

Siihen mennessä teidän on täytynyt oppia etsimään Minua olemuksenne sisäisestä temppelistä. Sen kunnia 

tulee olemaan sielusi uskossa, rakkaudessa ja kohotuksessa. Kukaan ei pysty tuhoamaan tätä pyhäkköä, jos 

olette rakentaneet sen vankkumattomalla uskolla. Pysy sinnikkäästi opetuksessani, jotta tunnistaisit aina 

sen tehtävän, jonka olen sielullesi uskonut. 

7 Etsikää Minua Äärettömässä sielunne herkkyydellä, mutta älkää pyytäkö näkemään Minua. Teidän 

silmänne eivät voi nähdä minun henkeäni. Johannes, toisen aikakauden opetuslapseni, ei suuressa 

näyssäan nähnyt Henkeäni kaikessa loistossaan. Näytin hänen hengellisille silmilleen vain vertauskuvia, 

jotka sisälsivät suuren mysteerin, jota hän kaikessa ylevyydessään ei kyennyt tulkitsemaan. Hän kiitti 

Minua siitä, mitä olin antanut hänelle, ja kirjoitti tuleville sukupolville muistiin, mitä hän näki ja kuuli 

tuosta suuresta kasvoista. 

8 Tämän ajan profeetat: astukaa kunnioittavasti Äärettömään, ja minä annan teille 

valmistautumisenne vuoksi kauniita näkyjä, jotka rohkaisevat ihmisiä ja ilmoittavat heille tulevista 

tapahtumista. Jopa lapset todistavat siitä, mitä he ovat nähneet; minä annan heille suuria näkyjä. Viisauteni 

valo loistaa sinulle. 

9 Mestarin tänä aikana välittämällä sanalla on se ansio, että se paljastaa ihmisille tuntemattomia 

opetuksia sellaisen valmistautuneen miehen kautta, joka täyttää tehtävänsä äänenkantajana todellisella 

ymmärryksellä. Tämä armo opettaa teitä samalla ymmärtämään ilmentymieni kautta evoluution, jonka 

sielu on saavuttanut kolmannella aikakaudella. 

10 Valoni on saanut teidät näkemään tämän totuuden selvästi, se läpäisee koko olemuksenne. Se on 

kristallinkirkasta vettä, jolla väsynyt sielu voi sammuttaa janonsa. Sydämelle se on rohkaisua taistelussa 

kurjuutta ja kiusauksia vastaan, joita joudut vastustamaan päivästä toiseen. Tämä tieto on voima, joka 

rohkaisee teitä, on armo, joka uudistaa opetuslapsiani. 

11 Jotta voisitte tietää jotakin enemmän sielustanne ja teitä ympäröivästä elämästä, teidän on täytynyt 

avautua eri maaelämien aikana. Olette astuneet valon aikakauteen, joka antaa teille mahdollisuuden 

tunnistaa oppini opetukset niiden todellisessa merkityksessä, ei enää siten kuin olette ne kuvitelleet. Ja sen 
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avulla voit tunnistaa tien, joka johtaa ikuiseen elämään. Kuinka monta ilmestystä ihminen tuleekaan 

tuntemaan tämän valon kautta, ja kuinka monta menneisyyden virhettä hän joutuu valittamaan, kun hän 

huomaa ne! Sillä nyt on heräämisen hetki, on hengen ja ajatusten vapauden aika. 

12 Kaikki turhat tavat, joita ihminen raahasi mukanaan kuin kahleita, putoavat hänestä pois, kun hän 

vapautuu materialismista uuden valmistelunsa kautta. 

13 Sinun on korotettava ääntäsi, jotta maailma kuulee sen. Teidän on oltava tämän ilosanoman 

suukappaleina, todellisina todistajina, jotka osaavat selittää sen, mitä heidän korvansa kuulivat ja mielensä 

vastaanotti, ja vahvistaa sen rakkauden ja laupeuden teoilla. 

14 Jos tekonne eivät ole tähän asti olleet täydellisiä, se johtuu siitä, että ette ole halunneet muuttaa 

itseänne opetukseni kautta. Sinulta on puuttunut tahto, itsensä kieltäminen ja ponnistelut. Mutta sielunne 

haluaa kohota korkealle halusta tulla lähemmäksi Minua ja täyttää tehtävänsä. 

15 Jos tiedemiehet toitottavat oppineisuutensa suuruutta, se johtuu siitä, että he ovat siitä 

vakuuttuneita. Voidaksenne puhua työstäni teidänkin on uppouduttava siihen, kunnes olette vakuuttuneita 

sen totuudesta. 

16 Ymmärrä: Et voi puhua tai vahvistaa sellaista, mitä et tiedä, koska pelkäät joutuvasi valheeseen tai 

erehdykseen. Jos taas olet valmistautunut, ja sinussa on tietoa ja syvää uskoa, sinulla on totuuden valo. 

17 Muista, että opetukseni ei rajoitu vain sinun ajatuksiisi ja ymmärrykseesi. Jumalallisella 

viisaudellani ei ole rajaa. Kukaan ei voi väittää tienneensä tai ymmärtäneensä mitään ilmestyksistäni jo 

ennen kuin paljastin ne hänelle. 

18 Kun tiedemiehet yrittävät selittää kaiken aineellisella tiedollaan, minä paljastan nöyrille Henkisen 

Elämän, todellisen Elämän, jossa on syy, syy ja selitys kaikelle olemassa olevalle. 

19 Jakamasi tieto antaa ihmisille käsityksen työstäni. Monet tuomitsevat ymmärryksen puutteessa 

oppini teidän huomaamattomuutenne perusteella, aivan kuten "toisella aikakaudella" Jeesus, Kristus, 

tuomittiin hänen vaatimattoman ulkonäkönsä ja yksinkertaisen vaatetuksensa perusteella ja koska ne 

kaksitoista ihmistä, jotka seurasivat häntä, olivat myös yksinkertaisesti puettuja. Mutta kerron teille 

totuuden nimessä, että he eivät olleet ryysyissä ja että he olivat hylänneet maalliset turhuudet vain siksi, 

että he olivat opetukseni ansiosta ymmärtäneet, mistä sielun todelliset arvot koostuvat. 

20 Sanon teille, opetuslapset: Kun ihmiset alkavat tutkia työtäni ja he etsivät teitä ja kyselevät teiltä, 

älkää joutuko kiusaukseen ja luulko olevanne ylempiarvoisia sen tiedon vuoksi, jonka olette saaneet 

minulta. Mitä nöyrempi olet, sitä jalompana ja luotettavampana he pitävät sinua. 

21 Tällä tavoin valo, joka hajottaa fanaattisuuden ja vapauttaa sielun, etenee vähitellen ihmisestä 

toiseen. Ja ne, jotka kutsuivat itseään kristityiksi olematta sitä, tulevat tuntemaan ja tulkitsemaan 

Kristuksen todelliset opetukset tämän valon kautta. Sillä se antaa heille kohottavan käsityksen siitä 

hengellisestä elämästä, josta Jeesus puhui opetuksissaan. 

22 Opetuslapset, kuunnelkaa minua, sillä Hän, joka opetti teille nöyryyttä ja kutsui teitä veljiksi 

rakkaudessaan, on sama, joka puhuu teille tänään tänä aikana. 

23 Salainen aarrekammioni avautuu opetuslasten edessä ja muuttaa heidät mestareiksi. Kuunnelkaa 

minua ja opiskelkaa sanaani, jotta voin lähettää teidät maakuntiin ja kansoihin levittämään opetuksiani. 

24 Tällä hetkellä puhun teille "valtaistuimeltani", ja ääneni kuuluu maailmassanne lahjoittamani 

henkilön kautta. 

25 Aivan kuten Messiaan tulosta ilmoitettiin ensimmäisellä aikakaudella, myös minä ilmoitin paluuni 

teille. Ja tässä minä nyt olen! 

26 Vuonna 1866 Elia, profeetan ja pioneerin Henki, teki itsensä tunnetuksi valmistellakseen Herran 

teitä, sytyttääkseen valon "ensimmäisten" sydämissä, ilmoittaakseen heille lähestyvästä tulostani ja 

valmistellakseen äänenkantajia, kouluttamattomia miehiä ja naisia, joiden kautta Pyhä Henkeni ilmoittaisi 

itsensä. 

27 Näiden suukappaleiden kautta olen tehnyt itseni tunnetuksi, jotta myös Jumalan nimitetyt palvelijat 

maan päällä kuulisivat sanani, jotta kaikki ne, jotka rikkovat lakejani jollakin tavalla, voisivat pidättäytyä 

jatkamasta niiden häpäisemistä ja jotta he voisivat opettaa ihmisille oikeaa tietä, joka johtaa luokseni. 

28 Taas kirjanoppineet ja fariseukset nousevat tuomitsemaan ja koettelemaan minua ─ nyt teissä. 

Mutta minä sanon teille: Olkaa nöyriä sillä nöyryydellä, jota minä opetan teille, jotta he tunnistaisivat 

teidät opetuslapsikseni. 
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29 Israelin kansa ei ole vielä yhdistynyt. Sillä vaikka jotkut ovat "hengessä", toisilla on edelleen 

maallinen ruumis. Jotkut pelastuvat, toiset ovat kuilun partaalla. Näiden joukossa on niitä, jotka luulevat 

rakastavansa Isää, mutta todellisuudessa palvovat kultaista vasikkaa. Mutta aika lähestyy, jolloin tämä 

kansa on yhdistynyt ja valmistautunut. 

30 Te, jotka kuulette Minua ja kuulutte siihen kansaan, kuulutte niihin, jotka ovat seuranneet kutsuni 

ääntä, joka on kuin sointuva kellonsoitto. Saatte palkkion kuuliaisuudestanne ja hyvästä tahdostanne, kun 

kuulette "jumalallisen Sanan" ─ saman, joka puhui Jeesuksessa, galilealaisessa rabbissa. 

31 Opetan teitä olemaan sensuroimatta kanssaihmistenne uskomuksia ja palvontatoimia heidän eri 

uskonnollisissa yhteisöissään. Oppini, joka on kaiken kattava, opettaa teille kunnioitusta jokaista uskoa 

kohtaan. Te tiedätte, että minä olen kaikissa, sekä siinä, joka on puhdas, että siinä, joka on synnin 

saastuttama. 

32 Rakastan kaikkia enkä rankaise ketään. Minun oikeuteni on se, joka korjaa ja täydellistää sieluja. 

33 Jumalallinen Henki on täynnä rakkautta, Hänessä ei ole vihaa. Usko pois: Jos Isä tuntisi hetken 

vihaa loukkauksistanne ja rikkomuksistanne, tuo hetki riittäisi sammuttamaan teidät. 

34 Siksi olen tullut "valkoisella pilvellä" antamaan teidän kuulla Sanani, poistamaan pahuutenne, 

avaamaan hengelliset silmänne totuudelle ja esittäytymään elämänne autiomaassa palmuna, jonka varjossa 

olette levänneet. 

35 En ole antanut teille aineellisia rikkauksia, sillä jos ottaisitte vastaan kaiken, kääntyisitte minusta 

pois. Mitä tekisit, jos sinusta tulisi rikas? Mutta totisesti minä sanon teille: Se, minkä annan teille nyt, on 

enemmän kuin jalokivi ─ se on aarre. 

36 Minne sielut menevät fyysisen kuoleman jälkeen? Sydämenne ei tiedä, se ei tunne näitä 

maailmoja. Mutta teidän on noustava henkisen kehityksenne kapeaa polkua, jotta sielunne ei pääse 

pimeyden laaksoon. 

37 Nouse elämään uutta elämää, rauhan elämää. Haluan, että "katsotte" ja rukoilette nyt, sillä 

ihmiskuntaa uhkaa tuhoutuminen. 

38 Jotkut eivät usko läsnäolooni, koska he vastustavat näiden kokoontumispaikkojen köyhyyttä ja 

vaatimattomuutta ja niiden äänenkantajien huomaamattomuutta, joiden kautta teen itseni tunnetuksi. Mutta 

jos tällaiset epäilijät tutkisivat Kristuksen elämää, he ymmärtäisivät, ettei hän koskaan etsinyt 

mahtipontisuutta, kunnianosoitusta tai rikkauksia. 

39 Nämä paikat voivat olla yhtä köyhiä ja alhaisia kuin se talli ja olki, jonka päällä minä tuolloin 

synnyin. 

40 Opetuslapset, te olette olleet taivaallisessa pöydässäni, ja siinä te olette syöneet ja juoneet 

rakkauteni leipää ja viiniä. 

41 "Valtaistuimeltani" lähetän säteeni ilahduttamaan teitä Sanani konserteilla. 

42 Olen odottanut tuloanne kuten menneinä aikoina. 

43 Istukaa pöytääni ja ympäröikää Minua. Jos olet nälkäinen ja janoinen, tässä on ruokaa: Ottakaa itse 

ja syökää. Kun olet surullinen tai sairas, läsnäoloni antaa sinulle terveyttä ja lohtua. 

44 Ravitse aina toivoa siitä, että saat asua ikuisesti kanssani. Niin kuin olen täyttänyt lupaukseni 

maailmasta, täytän myös lupaukseni hengellisestä elämästä. 

45 Tehkää ansioita maan päällä, ettekä koskaan eksy polulta, joka johtaa Minuun. 

46 Tällä hetkellä kuljette uuden autiomaan läpi, jossa ette ole menehtyneet nälkään, koska siinä on 

tapahtunut Sanani ihme, joka on ravinnut sieluanne, aivan kuten te ravitsitte itseänne mannalla 

autiomaassa ja söitte myöhemmin Jeesuksen ihmeen leipiä ja kaloja ─ myös autiomaassa. 

47 Tänään te ette kulje kuuman hiekka-aavikon halki, enkä tarjoa teille maan leipää. Nyt olette 

nousemassa vuoren huipulle, ja iankaikkisen elämän leipä ravitsee teitä. Sielunne ymmärtää täydellisesti 

sen kuvainnollisen merkityksen, jossa puhun teille, koska hengellisen kehityksenne ansiosta voitte 

tunkeutua opetukseni ytimeen. 

48 Nyt kiipeät vuorta askel askeleelta ristisi painon alla. Kun väsyt, huuda Minua, ja heti Mestari 

auttaa sinua ristinkantajana taakkasi kanssa, jotta voit jatkaa sovituksen matkaasi loppuun asti. Teillä 

kaikilla on tehtävänne ja velvollisuutenne, ja siksi olen kaikkien kanssa ─ niin lasten, nuorten kuin 
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aikuistenkin. Mutta jos olen määritellyt kohtalosi ja antanut ristin sinulle, se johtuu siitä, että tiedän sinun 

pystyvän tekemään oikeutta Isällesi. 

49 Kukaan ei pysty määrittelemään oman henkisen kehityksensä tasoa eikä sitä olemassaolon tasoa, 

jolla hänen lähimmäisensä on. Vain minä voin arvioida tämän. 

50 Olen tullut murtamaan kahleet, jotka sitovat teidät maailmaan, ja antamaan teille henkisen 

vapauden nousta valon, joka on totuus, halussa. 

51 Kukaan ei halua olla viimeinen, kaikki haluavat olla ensimmäisiä. Hankkikaa siis ansioita, tehkää 

työtä. Kastele pellot rakkaudella, tee ne hedelmällisiksi ja kylvä niihin Mestarin siemen. Silloin 

sukupolvet, jotka tulevat teidän jälkeenne, tunnistavat merkistänne, että Isä on opettanut teitä. 

52 Puolustakaa peltojanne valon miekalla, jonka olen antanut teille, niin etteivät kiusaukset pilaa 

siementänne. 

53 Olen tarjonnut teille taivaan valtakuntaa palkkioksi hengellisestä työstänne. Siinä olette Luojanne 

kanssa, joka tässä aikakaudessa tulee luoksenne Isänä ja Mestarina lohduttamaan ja valistamaan teitä. 

Tässä on opetukseni, jossa näette rakkauteni, vilpittömyyteni, oikeudenmukaisuuteni ja myös neuvoni, 

jonka avulla haluan johdattaa teidät kohti viisautta. 

54 Olen aina ilmoittanut itseni ihmiselle yksinkertaisella tavalla, jotta hän voisi ymmärtää Minut, ja 

olen aina tehnyt sen älysi ja sydämesi ulottuvilla. Olen tullut luoksenne alas antaakseni teille esimerkin 

nöyryydestä, kun alennuin kurjaan elämäänne, jotta voisin nostaa teidät parempaan elämään. 

55 Olen kysynyt teiltä, millä tavalla haluaisitte Minun mieluiten puhuvan teille, ja te olette vastanneet 

Minulle, että tunnistatte Minut missä muodossa tahansa. Älä koettele minua. Teidän on yritettävä 

henkistää itsenne, jotta voitte paremmin tulkita ilmenemisiäni ja siten todistaa täydellisesti oppiani 

todellisen rakkauden teoilla. 

56 Olen aina tuonut teille valoa ja näyttänyt teille ylöspäin vievän polun. Tänään valmistelen teitä 

niin, että rukouksenne myötä voitte joutua suurempaan hurmioon ja nähdä Henkisen elämän läheltä ja 

nähdä Isänne kaikessa kirkkaudessaan luotujensa yläpuolella. 

57 Henkeni kutsuu tällä hetkellä jokaista sielua, mieltä ja sydäntä syömään Minusta, koska teillä on 

nälkä. Ette ole osanneet ravita sanoillani, ette ole käyttäneet opetuksia, joita olen antanut teille menneinä 

aikoina. Elämän kirja, jossa on laki ja käskyt, on säilytetty, mutta nykyinen maailma on unohtanut sen. 

58 Olen tullut hengessä, ja Läsnäoloni on herättänyt teidät. Valoni on saavuttanut sinut, ja omatuntosi 

on muistuttanut sinua kaikista teoistasi. 

59 Kutsun teitä astumaan uuteen elämään ja saavuttamaan suuremman sielun kohotuksen. Olen 

sallinut henkisen kehityksenne kautta aikojen, jotta nykyään ymmärrätte ilmestykseni ja, kuultuanne 

Minua, otatte sielullanne vastaan jokaisen vastuun, joka teille tulee, ja otatte tehtävänne vastaan 

rakkaudella. 

60 Miten saatte ihmiskunnan saavuttamaan henkisyyden näin suuren materialisoitumisen ja mielen 

hämmennyksen aikakaudella? Ole tietoinen siitä, että työsi on vaikeaa ja että sinun on oltava vahva ja 

kärsivällinen kamppailussa sen suorittamiseksi. Teidän on ponnisteltava kovasti korjataksenne sen 

väärintulkinnan, joka on annettu lailleni, ja myös sen epätäydellisen tavan, jolla tarjoatte Minulle 

palvontaanne. Teidän on kuitenkin pidettävä mielessä, että ette voi muuttaa jumalanpalveluksen ajatuksia 

ja muotoja hetkessä, vaan että tämän saavuttamiseksi teidän on varustettava itsenne kärsivällisyydellä ja 

hyvällä tahdolla ja näytettävä teoillanne esimerkkiä rakkaudesta. 

61 Ensimmäisellä kerralla tarjouksenne olivat aineellisia. Teidän uhrinne olivat viattomia olentoja: 

Karitsat tai linnut, myös siemenet ja sadot, joilla luulitte miellyttävänne Minua. Olit vielä hyvin epäkypsä 

etkä nähnyt maailmasi ulkopuolelle. Myönsin teille aikaa toisensa jälkeen, aina odottaen heräämistänne. 

62 Toisella aikakaudella saitte Sanani Jeesuksen kautta, ja hän opetti teille täydellisintä rakkautta, jota 

lapsi voi osoittaa Isälleen. Hän avasi ihmisen sielulle uuden maailman ja jätti sinulle viisauden aarteen, 

jota et ole vieläkään ymmärtänyt. 

Tänään, kolmannella aikakaudella, avaan teille Elämän Kirjan, ja siinä näytän teille uusia oppitunteja, 

jotka puhuvat teille Henkeni läheisyydestä, rauhan aikakaudesta, joka odottaa ihmistä hänen 

puhdistautumisensa ja henkisen kohentumisensa jälkeen. 

63 Kaikki nämä oppitunnit elävät sielusi syvyyksissä. Tänään opetan teitä, jotta huomenna voisitte 

olla uusien sukupolvien johtajia ja opettajia ja huolehtia heidän sieluistaan, jotta turhat perinteet tai väärä 
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tieto eivät juurtuisi heihin. Kanna sielussasi lakia ja sanaani. Opettakaa sen kanssa ja tuokaa ihmiskunta, 

joka alkaa herätä henkiin, turvalliselle tielle. 

64 En lähettänyt Moosesta tai profeettoja tuomaan teille tätä viestiä. Olen tullut itse valmistamaan 

teitä ottamaan ratkaisevan askeleen henkisellä tiellä. 

65 Valvokaa ja rukoilkaa, olkaa aina varovaisia ja toimikaa ohjeideni mukaan, jotta voitte ymmärtää 

tämän kolmannen aikakauden ilmestyksen suuruuden. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 227 
1 Oi rakas kansa: Kuulen jälleen rukouksenne, jossa pyydätte Minua lohduttamaan teitä, koska 

käytte läpi kovia koettelemuksia, jotka saavat teidät vuodattamaan kyyneleitä. 

2 Näen ennenaikaisesti taipuneita vartaloita, ennenaikaisesti harmaantuneita ohimoita, lasten ja 

nuorten vanhentuneita kasvoja. En näe iloa ihmisten sydämissä enkä rauhaa sieluissa. 

3 Edes te, jotka olette valittua kansaa, ette nauti täydellisestä onnesta, koska tiedätte muita 

paremmin, että elätte kamppailujen, sovituksen ja koettelemusten maailmassa, että rauha vallitsee muissa, 

tätä korkeammissa maailmoissa ja että noustakseen ylöspäin on hankittava ansioita. 

4 Olen antanut tälle ihmiskunnalle pieniä taukoja sen taistelun keskellä, jotta se saisi uutta voimaa ja 

voisi levätä hetken polullaan. 

5 Ihminen etsii turhaan hyvinvointia, rauhaa, valtaa ja maallista kunniaa. Hän on aina kokenut vain 

kompastumista, pettymystä ja tuskaa. 

6 Voi, kunpa hän vain hyväksyisi kohtalonsa nöyrästi ja ymmärtäisi luontonsa henkisieluna, jolla on 

voimaa ja valtaa. Hänen kamppailunsa elämässä olisi erilaista ja hänen voittonsa todellista, hänen 

ponnistelunsa olisi anteliasta ja hänen voittonsa todellista. 

7 Älkää kuitenkaan uskoko kertomani perusteella, että tämä ihmiskunta, jonka osa te olette, on 

kuilussa. Tuon heidät askel askeleelta valoon, pelastukseen, sillä kaikkien on määrä asua oikealla 

puolellani, ja minä olen heidän oppaansa. 

8 Tämä ihmiskunta on maa, joka janoaa ja janoaa tietoa ja henkistymistä. Totisesti minä sanon teille: 

synti ei tule voittamaan, vaan hyvä tulee vallitsemaan ja rauha tulee maan päälle. 

9 Ihmisen sielu on puhdistanut itsensä tuskassa, koettelemuksissa, ja on nyt valmis kuulemaan, 

näkemään ja ymmärtämään Minua. 

10 Monille teistä opetukseni tuntuu mahdottomalta seurata, ja se johtuu siitä, että olette 

materialisoituneet ja langenneet virheeseen. Mutta ne teistä, jotka ovat nöyriä, jotka ovat antaneet tuskan 

kuluttaa itsensä loppuun ja jotka ovat kumartaneet kaulansa Minun edessäni ja joilla ei ole muuta kuin 

halu nousta Minun luokseni, ovat havainneet Sanani noudattamisen mahdolliseksi ja ovat ilolla nähneet 

kylvönsä ensimmäiset hedelmät. 

11 Te tulette erilaisista lähtökohdista. Mutta en tee teissä mitään eroa luokan, arvonimen tai rodun 

suhteen. Olette kaikki yhdistyneet opetuslapsina ja muodostatte yhden yhteisön. Löydän keskuudestanne 

suuria sieluja, jotka ovat piilossa köyhän ja huomaamattoman peitetarinan alla, ja jos heitä ei tunnisteta, se 

johtuu siitä, että he ovat nöyriä eikä heillä ole koulutusta. Mutta he rakastavat minua, todistavat ja 

ymmärtävät minua. Muodostan uuden apostolikuntani kaikista niistä, jotka ovat uskoneet Sanaani tänä 

aikana, ja todistan tälle ihmiskunnalle, että opetukseni on kaikkia aikoja varten, että opetukseni on ikuinen. 

12 Kaikki eivät tunnistaneet minua "toisella aikakaudella". Kun ilmestyin juutalaisen kansan 

helmassa, joka jo odotti Minua, koska näki profeettojen antamien enteiden toteutuvan, läsnäoloni aiheutti 

hämmennystä monille, jotka eivät ymmärtäneet tulkita profeettoja oikein ja odottivat näkevänsä Messiaan 

mahtavana ruhtinaana, joka kukistaisi vihollisensa, nöyryyttäisi kuninkaat ja sortajat ja antaisi omaisuutta 

ja maallisia hyödykkeitä niille, jotka odottaisivat häntä. 

13 Kun nuo ihmiset näkivät Jeesuksen ─ köyhän ja vailla jalkavaatetta, hänen ruumiinsa peitettynä 

vain yksinkertaisella vaatteella; hän syntyi tallissa ja työskenteli myöhemmin yksinkertaisena 

käsityöläisenä, he eivät voineet uskoa, että hän oli Isän lähettämä, luvattu. Mestarin oli tehtävä näkyviä 

ihmeitä ja tekoja, jotta ihmiset uskoisivat häntä ja ymmärtäisivät hänen jumalallisen sanomansa. 

14 Totisesti minä sanon teille: minä en tullut alas vain antamaan sokeille näköä, puhdistamaan 

spitaalisia enkä herättämään kuolleita henkiin. Työni oli sen Jumalan työtä, joka oli täynnä viisautta ja 

ikuisuutta ja joka tuli himoitsemaan ihmisten nukkuvia sieluja herättääkseen heidät todelliseen 

Hengelliseen elämään. 

15 Nuo ihmeet olivat vain todisteita siitä, että se, mitä minä tein, ei onnistunut muilta, ja tällä tavoin 

herätin ja kutsuin sieluja, jotka olivat vajonneet syvään uneen. 

16 Kuka tunnisti Minut niinä päivinä? Syntiset, joille annoin anteeksi; ne, jotka janosivat ja janoavat 

vanhurskautta, ne, jotka kaipasivat totuutta, hengellisyyttä ja ikuisuutta. 
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17 Kuka ei tunnistanut minua? Voimakkaille, teologeille, fariseuksille ja monille, jotka eivät 

uskoneet, Sanani aiheutti hämmennystä. 

18 Monet sanoivat: "Se, mitä tämä mies saarnaa, ei voi mitenkään toteutua." Mutta te tiedätte, että 

kaksitoista miestä seurasi minua suoraan ja oppi minulta, ja heille minä sanoin: "Pitäkää kiinni 

opetuksistani, toimikaa ja opettakaa. Minä menen pian pois, mutta en ole kaukana, teillä on minut 

sydämissänne, ja minä jatkan todistamaan minusta. Mitä minä olen tehnyt teille, tehkää myös 

lähimmäisillenne. 

19 Nuo profeettojen valmistamat ihmiset eivät kyenneet ymmärtämään Minua. Mutta siemeneni 

kylvettiin nyt ja vietiin kansojen ja maakuntien luo noiden kahdentoista opetuslapsen kautta. Kun valittu 

kansa hylkäsi heidät, vainosi heitä ja tuomitsi heidät tuomioistuimissaan, pakanakansojen ihmiset ottivat 

siemeneni vastaan, ja se kantoi hedelmää. 

20 Pakanallinen Rooma otti vastaan opetuslapseni ja heidän mukanaan opetukseni siemenen. Tuo 

kansa, joka oli tuskan hedelmöittämä ja nautintoihin kyllästynyt, otti opetukseni ilolla vastaan ja vahvistui 

hengellisesti. Siitä nousi uusia apostoleja, jotka veivät opetukseni muille kansoille. 

21 Ne ihmiset, jotka eivät kyenneet seuraamaan Minua, jotka pitivät mahdottomana seurata opetustani 

─ missä he ovat nyt? Kerron teille, että moniin osiin jakautuneina he ovat jälleen kerran maan päällä: 

joistakin on tullut voimakkaita maallisen vallan kautta, ja he liikuttavat tämän maailman kohtaloita; toiset 

ovat kanssani uuden ilmestymiseni todistajina; ja loput ovat jälleen kerran inkarnoituneina odottamassa 

Minua. 

22 Te edustatte sitä kansaa, joka seurasi minua ja joka koostuu sairaista, syntisistä ja 

oikeudenmukaisuuden nälkäisistä. 

23 Tänään en ole tullut vain toistamaan toisen aikakauden opetustani, vaan antamaan teille toisen 

oppitunnin, jotta ottaisitte askeleen eteenpäin. Kylvämäni siemenen hoidan, jotta voisin myöhemmin 

korjata sen hedelmän. 

24 Täyttäkää itsenne henkistymisellä ja jatkakaa hyötyjeni vastaanottamista, jotta voitte tuoda 

opetusteni hedelmiä ihmiskunnalle. Tunne läsnäoloni. Tulen luoksenne valonsäteenä, josta tulee leipää, 

lohdutusta ja hyväilyä, kun se tunkeutuu sydämeenne. 

25 En ilmesty tuomarina paljastaakseni rikkomuksianne veljienne ja sisartenne silmien edessä. 

Rakkauteni Sana on olemassa korjaamassa ja tasoittamassa sydämiä. 

26 Maailmassa ei ole ketään, joka opettaisi oppiani sillä totuudellisuudella, jolla olen sen paljastanut. 

Mutta on todellakin niitä, jotka ovat salanneet sen. Siksi olen tullut tähän maailmaan tässä 

ilmenemismuodossa, jotta ihmiskunta voi jälleen kerran nähdä loistavan tähden, jotta haaksirikkoutuneet 

voivat löytää pelastusveneen. 

27 Minä olen antanut perinnöksi hylkiöille, minä olen parantanut sairaat ja tehnyt heistä sen jälkeen 

parantajia, jotta he osoittaisivat maailmalle voimani. Sillä tällaisten tekojen edessä jopa tiedemiehen on 

herättävä ja tultava tietoiseksi ajasta, jossa hän elää. 

28 Opetan teitä hallitsemaan kehoanne ja tekemään siitä kuuliaisen työtoverinne hengellisessä 

tehtävässänne. Mutta opetan myös sieluanne vapautumaan ruumiillisesta kuorestaan, kun se huomaa 

olevansa väsynyt, levittääkseen siipensä ja työskennelläkseen täynnä rakkautta "hengellisessä laaksossa" 

ja palatessaan tuodakseen sydämelle toivon ja rohkaisun viestin. 

29 Siksi sanon teille, että teistä tulee maailman valo, koska olette spiritismin apostoleja. Mutta 

käyttäkää hyväksenne sitä, että olen luonanne, sillä vuosi 1950 lähestyy. Lakkaan puhumasta teille tässä 

muodossa, enkä näe teitä vielä valmiina. 

30 Tämän kolmannen aikakauden lakini ja sanani ilmestyksineen, profetioineen ja armolahjoineen 

muodostavat Uuden Liiton arkin, jossa ihmisten sielut sulautuvat ja yhdistyvät. Sitä ennen se on kuitenkin 

torjuttava ja sitä vastaan on taisteltava. 

31 Te tulette olemaan niitä, jotka puolustavat Uutta tabernaakkelia, asiani uusia sotilaita, joita ei 

voiteta taistelussa, koska Läsnäoloni ja Sanani ovat tehneet teistä vahvoja. 

32 Älkää kätkeytykö koettelemusten päivinä, sillä ei olisi oikeudenmukaista, jos ─ vaikka olen tullut 

antamaan teille viisautta ja valtaa ─ kätkisitte lahjanne niiltä, joilta puuttuu teidän armonne. 

33 Näe Mestari jälleen kerran opetuslastensa ympäröimänä. Paljastan itseni viisaudessa, ja sielunne 

vapisevat, sillä koetukset, joihin olen heidät alistanut, ovat koetelleet heitä, ja he tuntevat halua kyllästyä 
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valoon ja vahvistua. Se on valonsäteeni, joka saavuttaa sen aivot, jonka kautta ilmentän itseni ─ se on 

inspiraatio, jonka kautta lähetän teille viestini. Tällä tavoin paljastan teille hengellisen elämän, ja näin 

valaisen jälleen kerran polkua, jonka Jeesus osoitti opissaan. 

34 Siinä määrin kuin vähitellen kuulette Sanani, olemuksestanne tulee kevyempi ja 

oikeudenmukaisuuden jano vähenee. Silloin omatuntonne valaisee tietänne, ja olette riittävän valmiita 

tarjoamaan Minulle tekoja, jotka ovat lakini mukaisia. 

35 Kun lähestytte Minua, ette etsi ainoastaan sielunne pelastusta, vaan myös ruumiinne pelastusta, ja 

kun Isä näkee ponnistelunne, Hän antaa etua jommallekummalle, niin kuin Hänen tahtonsa on. 

36 Sielu on se osa olemustasi, jonka elämällä ei ole rajoja. Se oli olemassa ennen maallista ruumistasi. 

Puhun sielullenne, koska se kuuluu toiseen maailmaan. Puhun kuitenkin myös keholle ja hyväilen sitä. 

Sillä jos sen sydämessä on rauha ja hiljaisuus, ihminen pystyy ottamaan Minut paremmin vastaan. 

37 Jos olet liian keskittynyt fyysisiin tarpeisiin, häiritset sieluasi ja poistat sen tehtävistään. 

38 Vielä on niitä, jotka Minua kuullessaan kysyvät itseltään: "Onko totta, että Mestari tekee itsensä 

tunnetuksi ihmisen kautta? Että Jumala, vaikka Hän on Kaikkivaltias, Luoja, välittää itsensä aivojen 

välityksellä, jotka eivät ole kelvolliset välittämään Hänen kirkkauttaan nöyrässä kokoontumispaikassa?" 

Minä sanon teille: Älkää katsoko näiden kokoontumispaikkojen rikkaita kalusteita tai köyhyyttä 

antaaksenne teille käsityksen Jumalastanne. Onko välttämätöntä, että teidän on aina haluttava riittien 

valheellista loistoa uskoaksenne minun läsnäolooni? Älkää unohtako nöyryyden ja aineellisen köyhyyden 

esimerkkiä, jonka Jeesus näytti teille siitä paikasta, jossa Messias syntyi, siihen paikkaan, jossa hän kuoli. 

Mestarinne suuruus on nöyryydessä. Jumalan valtakunta perustuu todella ikuiseen, ei vallan loistoon. 

Ymmärtäkää todellinen suuruuteni, nöyryyteni ja laupeuteni, jotta ette enää hämmästyisi siitä, että teen 

itseni tunnetuksi sellaisen ymmärtämiskyvyn kautta, jota pidätte arvottomana ─ kokoontumispaikassa, 

jolla ei ole aineellista merkitystä. Älkää myöskään arvioiko tämän työn tärkeyttä niiden vähäisen määrän 

perusteella, jotka ympäröivät minua tänään, sillä se, mitä olen teille ilmoittanut, tulee olemaan voimassa 

aikanaan ja hämmästyttää maailmaa. 

39 Totisesti minä sanon teille: teidän elämänne ja tekonne tulevat todistamaan, että olette minun 

opetuslapsiani. 

40 Rakastakaa Minua kaikessa luomassani ja torjukaa ajatus siitä, että Jumala voisi olla millään 

tavoin rajoittunut. Ihmiskunta on valmistanut minusta kuvan eri tavoin tunteakseen, että olen heidän 

kanssaan. Miksi et etsi minua teoistani? Olen sallinut teidän tarkastella kaikkia teitä ympäröiviä ihmeitä, 

jotta voisitte tunnistaa niissä luovan voimani ─ tuskin havaittavista luoduista aina majesteettiseen 

kuninkaalliseen tähteen asti. Mutta minä en sano teille, että minä olen luonto, enkä että se on Jumala. En 

myöskään sano teille, että aurinko on Jumalallinen Henkeni, sillä ne kaikki ovat vain hiukan atomeja 

Luojan työssä. 

41 Jos rajoittaisitte mielenne näihin uskomuksiin, jäljittelisitte esi-isiänne ─ niitä, jotka palvoivat 

Minua auringossa. Mutta teidän ei pidä tuomita esi-isiänne huonosti, sillä tuon ajan ihminen tuskin kykeni 

tunnistamaan Jumalan luovaa voimaa tuossa luonnonvoimassa. Sillä siinä hän löysi lämpöä, valoa ja 

elämää. Muistakaa, että he eivät olleet kovin kaukana totuudesta. 

42 Kun ilmaisen itseni ihmisen välityksellä, en kerro teille, että tämä henkilö on teidän Jumalanne. 

Minun on kuitenkin rajoitettava itseäni vain siksi, että voitte vastaanottaa Minut ja kuulla Sanani ytimen, 

joka on sama kaikille äänen kantajille, vaikka ilmaisumuoto muuttuisikin. Yksittäinen äly ei riitä tekemään 

kaikille tiettäväksi sitä, mitä minulla on teille paljastettavana. 

43 Tällä yksinkertaisella tavalla olen antanut teille opetukseni, jotta voisitte löytää tien, joka johtaa 

sielunne rauhaan ja täydellisyyteen, jota se kaipaa. Tämän vuoksi kehotan teitä hylkäämään 

turhamaisuudet ja huonot taipumukset. Opetan teitä rakastamaan lähimmäisiänne ja tekemään heille hyvää 

todellisen veljeyden ja tietoisina velvollisuuksistanne heitä kohtaan. 

44 Olen opettanut teille, että ruumiinne hajoaa ja vain sielunne jää henkiin. Se nousee tämän elämän 

jälkeen sinne, minne sen ansiot sitä johtavat. Siitä eteenpäin se jatkaa ponnistelua noustakseen yhä 

enemmän ja enemmän ja tullakseen lähemmäksi täydellisyyttä, mikä tarkoittaa sitä, että se tulee 

lähemmäksi Jumalaa. 

45 Tämän saavuttamiseksi opetan teitä parhaillaan rukoilemaan ja etsimään Minua. Ja haluan, että 

opastatte lähimmäisiänne todellisella lähimmäisenrakkaudella aivan kuten minä opastan teitä. 
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46 Aivan kuten en ole tuominnut teidän puutteitanne, en myöskään halua teidän tuomitsevan 

lähimmäistenne puutteellisuuksia. 

47 Näyttäkää heille vain se, mitä olen opettanut teille. Se, joka on valmistautunut, ymmärtää sinua. 

48 Kylväkää, vaikka ette saisikaan satoa täällä. 

49 Tutkikaa sanaani, lapseni. Sillä näinä kolmena viimeisenä vuotena, jolloin te vielä kuulette minua, 

teistä tulee opetuslapsista opetuslapsia. 

50 Tulette täydelliselle polulle, joka johtaa teidät Vapahtajan luo. Ja jälleen kerran, kuten menneinä 

aikoina, Israel tulee ihmiskunnan edelle. Teillä on tietoa Hengellisestä elämästä ja olette vastuussa laista. 

51 Lepo ja passiivisuus ovat ohi: Olet noussut täyttämään tehtävääsi ja sulkenut sydämesi maailman 

houkutuksille. 

52 Olet uudessa jälleensyntymässä, eli uudessa ruumiinkuoressa, jotta sielusi voi saattaa loppuun 

kohtalonsa maan päällä ja tulla luokseni puhdistuneena vastaanottamaan sen, mitä minulla on sitä varten 

varattuna tuonpuoleisessa. 

53 Te olette uusia opetuslapsia ja olette kuin ne toisen aikakauden kaksitoista opetuslasta, jotka 

toisinaan lähtivät Mestarin luota todistamaan saamiaan lahjoja ja opetuksia ja jotka sen jälkeen palasivat 

surullisina, koska he eivät olleet tehneet ihmeitä uskon tai rakkauden puutteen vuoksi. 

54 Tuolloin opetin heille vertauksen sinapinsiemenestä ja kerroin heille, että usko voi siirtää vuoria. 

He näkivät Minun herättävän kuolleita, vapauttavan riivatut sekavista hengistä, parantavan 

parantumattomia ja pelastavan syntisiä. Mutta sen jälkeen kun Mestari oli kuollut, he heräsivät todelliseen 

uskoon lahjoissaan, jatkaakseen täydellisesti oppimaansa opetusta ja opettaakseen sitä rakkaudella 

lähimmäisilleen. 

55 Myös te odotatte nyt lähtöäni, jotta voitte sitten lähteä jakamaan hyvää uutista. 

56 Tutkikaa sanaani, oppikaa minulta, jotta teistä tulisi pian hyviä apostoleja, jotka todistavat Pyhästä 

Hengestä rakkauden teoillaan. 

57 Olen vuoren huipulla. Sieltä käsin puhun teille ja painan sanani sydämeenne ─ siinä odotuksessa, 

että osaatte käyttää tahdonvapauttanne oikein, niin että hylkäätte maailman turhuudet ja teette tietoisesti 

tahtoani, joka on täydellinen. 

58 Älkää yrittäkö ymmärtää sanaani vain älyllä, kuunnellen henkenne ääntä, jossa salaisen 

aarrekammion viisaus paljastuu. 

59 Olen kutsunut syntisiä tehdäkseni heistä hyveellisiä ihmisiä. Tehtäväni Mestarina on opettaa 

lakkaamatta, kunnes sielut ovat täydellistyneet. Monet kanssaihmisistänne valmistautuvat seuraamaan 

teitä, ottamaan teistä mallia, koska he tietävät, että te olette minun opetuslapsiani. Oletteko jo valmiita 

vastaanottamaan Minut? Oletteko jo oppineet Minulta? Sanon teille, että vain henkisten ja maallisten 

velvollisuuksienne täyttäminen antaa teille oikeuden kutsua itseänne Minun opetuslapsikseni. 

60 Jos teette työtä ihmiskunnan uudistamiseksi, näette lopulta vilaukselta "uuden päivän" 

aamunkoiton ja tunnette rauhani. 

61 Sanani opettaa teitä, mutta se ei pakota teitä. Olen antanut teille tahdonvapauden, jotta voisitte 

tuntea olevanne tekojenne herroja ja täyttää lakia vakaumuksellisesti, jotta ansionne olisivat aitoja. 

62 Jälleen kerran maa on värjäytynyt verenpunaiseksi, sota on pimentänyt ihmisten sielut. Tunnelma 

on täynnä surua, kärsimystä ja pelkoa. Silti tämän kaaoksen keskellä olen ilmestynyt ja tehnyt itseni 

näkyväksi joillekin ja kuultavaksi toisille. Minun maljani on täynnä tuskasta, jota maailma kokee. Tätä 

tarjoatte Minulle tällä hetkellä, ja minä hyväksyn sen. 

63 Opetukseni tuo valoa jokaiselle sielulle. Asetan rauhan, harmonian, sydämeenne. Älkää kuunnelko 

minun ääntäni, joka on teitä rakastavan Isän ääni. 

64 Pitäkää sanani, sillä vuosi 1950 on jo lähestymässä, ja minun tahtoni on, että tuona aikana 

opetukseni painetaan, jotta ne olisivat sielullenne ravintoa. Sitten valmistaudutte antamaan nämä 

kirjoitukset ihmisten luettavaksi, ja muistatte ne onnen hetket, joita koitte kuunnellessanne Mestaria. 

65 Kolmannen aikakauden taistelijat, te, jotka levitätte sanaani: Ole väsymätön. Te kiirehditte 

valmistautumaan sitä lähemmäksi sitä aikaa, jolloin jätän teidät ilman Sanaani. Vähitellen olette 

kyllästyneet siihen voimaan, jonka oppini sisältää. 
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66 Kaikki, jotka kuulivat Minua toisella aikakaudella, eivät uskoneet Minuun. On ollut tarpeen palata 

maailmaan antamaan teille uusia todisteita. Tällä hetkellä kaikki, jotka ovat kuunnelleet minua, eivät 

myöskään ole uskoneet minua. Keho estää sielua paksun verhon tavoin vastaanottamasta jumalallista 

valoa. Mutta tämä verho katoaa, kun tutkii opetuksiani, jotka antavat tilaa sielun impulsseille vapautua 

materialismista ja lähestyä Luojaansa. 

Jos jotkut, jotka kuuntelevat minua, eivät ole tunteneet tätä kohotusta olemuksessaan, sanon teille, että 

tulee aika, jolloin he näkevät tuon valon. Toiset, jotka kuuntelevat minua uskollisesti, eivät ole 

saavuttaneet tietoa hengellisistä ilmestyksistä, koska heiltä on puuttunut tarvittava valmistautuminen 

opetuksen ymmärtämiseen. 

67 Jos monet ihmiset maailmassa ovat pysähtyneet kehityksessään, se johtuu siitä, että he ovat 

erehtyneet uskomustensa epäjumalanpalveluksessa. He eivät kykene ymmärtämään korkeita ajatuksia, 

koska he ovat antaneet hengellisen havaintokykynsä surkastua. 

Työssäni olette tunteneet, että korkeampi lähestyy teitä ja ympäröi teidät rauhan ilmapiirillä. Jopa 

ruumiisi on osallistunut tähän rauhaan, sillä sekin on Herran luomus, joka on luotu täydellisyyteen. 

Täydellinen on sekä henkinen että aineellinen. Näin voitte tunnistaa jumalallisen kaikkivoipaisuuden 

jopa atomissa ja solussa. Ja jos tutkit henkeä, huomaat sen yksinkertaisen luonteen korkeamman elämän 

atomina. Silloin oivallatte, ettei ole mitään Jumalasta erillistä. 

68 Kaikki luomistyössäni on liikettä, harmoniaa ja järjestystä, jotka johtavat täydellisyyteen. Jotta 

ihminen heräisi ja jotta hänen henkensä ääni ohjaisi häntä todellisuuteen, hän ei saa tarkastella 

luomakuntaa vain sen ulkoisen olemuksen kannalta eikä siten huomioida sen olemusta. Ihminen, jolla ei 

ole uskoa hengelliseen elämään, vaipuu materialismiin, koska hän pitää ainoana elämänä tämän maailman 

elämää. Mutta kun hän lopulta kyllästyy nautintoihinsa tai vaipuu epätoivoon kärsimyksissään ─ mitä 

hänelle tapahtuu? Jotkut menettävät henkisen tasapainonsa, toiset loukkaantuvat elämästään. 

69 Kaikki ihmiset eivät ole samalla tasolla ymmärtämisessä. Toiset löytävät ihmeitä joka käänteessä, 

kun taas toiset näkevät kaiken epätäydellisenä. Jotkut unelmoivat rauhasta maailman henkistymisen ja 

moraalin huipentumana, kun taas toiset julistavat, että sodat ovat ihmiskunnan kehityksen moottori. 

70 Tähän minä sanon teille: Sodat eivät ole välttämättömiä maailman kehityksen kannalta. Jos ihmiset 

käyttävät niitä kunnianhimoisiin ja itsekkäisiin tarkoituksiinsa, se johtuu siitä, että niitä suosivat ihmiset 

ovat joutuneet materiaaliseen tilanteeseen. Jotkut heistä uskovat vain olemassaoloon tässä maailmassa, 

eivätkä tiedä tai kiellä hengellistä elämää; mutta ihmisten keskuudessa heitä pidetään oppineina. Siksi on 

välttämätöntä, että kaikki tulevat tuntemaan tämän ilmestyksen. 

71 Niin kauan kuin ne, jotka uskonnollisessa fanaattisuudessaan odottavat vain helvetin rangaistusta 

tuonpuoleisessa, pitävät kiinni tästä mielipiteestä, he luovat oman helvetin, koska sielun sekavuus on 

samanlainen kuin ihmismielen, vaikkakin paljon voimakkaampi. Kysytte nyt: "Mestari, onko noille 

pelastusta?" Sanon teille, että kaikille on olemassa pelastus, mutta rauha ja valo tulevat näihin sieluihin 

vasta, kun harhan pimeys on hälvennyt. Oletko koskaan säälinyt ihmistä, jonka sekava mieli saa hänet 

näkemään asioita, joita ei ole olemassa? Kuinka paljon suurempi olisi tuskanne, jos näkisitte 

tuonpuoleisessa niitä harhaisia olentoja, jotka katselevat kuvitteellista helvettiään! 

72 Kuka ihminen, jolla on tieto siitä, mikä on ruumiillinen kuolema ja todellinen sovitus, voisi joutua 

hämmennykseen kuoleman hetkellä? 

73 Opetukseni täydellisestä rakkaudesta ja viisaudesta ei ole vain tämän ajan tai toisen aikakauden 

asia. Olen aina puhunut teille näistä opetuksista. Mutta ilmoitusten väärä tulkinta on saanut ihmisen 

sortumaan fanaattisuuteen ja hämmennykseen. 

74 Kun materialismin tuska tulee hämmentyneelle sielulle sietämättömäksi, tuo kipu herättää sen 

valoon. Sitten se valittaa syvästi virhettään. 

75 Opeta näitä opetuksia lähimmäistesi keskuudessa, jotta ihmisissä kasvaisi kaipaus pyrkiä 

täydellisyyden maailmaan, jossa sielut täydellisyytensä kautta pääsevät Isän syliin. 

76 Minä olen valo, joka yhdistää teidät kaikki Minussa. Antaakseni teille tämän sanan käytän 

hyväkseni yhtä teistä, jolla on yhtä vähän ansioita kuin teillä kaikilla. Näe siinä rakkauteni ja armoni. 

77 Vuosi 1950 lähestyy, ja sen lopussa jätän teidät hyvästit. Se tulee olemaan tuskallista, ja te tulette 

kaipaamaan Sanaani. Mutta se säilyy kirjallisena, ja siitä kaikki löytävät Mestarin opetuksen. Silloin te 

sanotte: "Kuinka rakastava olikaan hänen opetuksensa! 
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Sitä aikaa varten valmistan mieliä ja huulia, jotka puhuvat teille inspiraation kautta. Toiset lukevat 

opetuksiani, ja silloin tunnette jälleen voiman, jonka saitte, kun tein itseni tunnetuksi. Tällä tavoin olen 

keskuudessanne, sielussanne ja mielessänne, sopusoinnussa ja veljeyden keskellä. 

78 Olen antanut teille kaikille lisää valoa elämäänne. Jos kohtaat piikkejä joka käänteessä, se johtuu 

siitä, että ihmisen tie on piikkinen. Rukoilkaa, ja uskonne tukee teitä ikuisen elämän halussa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 228 
1 Vuoren huipulla, jossa Mestari on, on myös Maria, Universaalinen Äiti ─ se, joka tuli naiseksi 

"toisella aikakaudella", jotta "Jumalallisen Sanan" inkarnaation ihmeestä tulisi totta. 

2 Ihminen on usein tuominnut ja tutkinut Mariaa ja myös tapaa, jolla Jeesus tuli maailmaan, ja nämä 

tuomiot ovat repineet sen Äidillisen Hengen puhtauden vaatteen, jonka Sydän sai Hänen verensä 

virtaamaan maailman päälle. 

3 Olen vetänyt pois tuntemattoman verhot tänä aikana poistaakseni epäuskoisen epäilyksen ja 

antaakseni hänelle tietoa hengellisistä opetuksista. 

4 Ihmiset ovat tehneet totuudestani, joka on kuin tie, monia sivuteitä, joita pitkin he useimmiten 

eksyvät. Vaikka jotkut pyytävät Taivaallisen Äidin esirukousta ja toiset arvioivat häntä väärin, hänen 

rakkauden ja hellyyden vaippansa ympäröi heitä kaikkia ikuisesti. 

5 Ajan alusta lähtien paljastin Henkisen Äidin olemassaolon, josta profeetat puhuivat, jo ennen kuin 

hän tuli maailmaan. 

6 Joskus nuhtelen teitä sanassani, mutta nuhteluni sisältää valoa, ihmiset. En olisi täydellinen 

Mestari, jos en kertoisi teille kaikkea, mitä teidän tarvitsee tietää. En olisi Isä, jos en kertoisi teille, kun 

olette eksyneet harhaan. 

7 En halua, että sielunne saastuu, enkä halua, että kuolette todellisen elämän suhteen. Sen vuoksi 

etsin teidät oikeudenmukaisuudellani, kun huomaan teidän antautuvan haitallisille nautinnoille ja 

huvituksille. Sielusi on tultava puhtaana minun syliini, niin kuin se sieltä lähti. 

8 Kaikki ne, jotka jättävät ruumiinsa maahan ja irrottautuvat tästä maailmasta hajamielisyyden 

tilassa, heräävät ─ kun he näkevät Läsnäoloni, joka paljastuu ikuisuuden valossa, joka valaisee henkeä ─ 

syvältä unestaan katkerissa kyynelissä ja itsesyytösten epätoivossa. Niin kauan kuin lapsen kipu jatkuu, 

jotta hän voisi vapautua kärsimyksistään, myös Isä kärsii. 

9 Älkää epäilkö, että teen itseni tunnetuksi ihmisälyn kautta, jotta "viimeiset", kun he kuulevat 

kellon äänen ja Herran kutsun, voivat nähdä Pyhän Hengen valon, joka antaa heille pelastuksen. 

10 En etsinyt kirkkoja enkä synagogia tuona aikana. Koska synnyin tallin suojassa toisella 

aikakaudella, ilmoitan itseni tänään ihmisen kautta, vaikka hän on syntinen. Keinolle, jolla esittelen itseni, 

on ominaista köyhyys ja nöyryys. Mutta älkää yllättykö, kun otetaan huomioon, että siihen aikaan asuin 

köyhien kanssa ja osoitin nöyryyttäni jopa vaatteissani. 

11 Rakastaessani ihmisiä, jotka eivät osaa etsiä minua, eksyneitä ja kaikkia minua tarvitsevia ─ 

jumalallisessa tehtävässäni rakastaa teitä, olen etsinyt tapaa lähestyä teitä, jotta voisitte nähdä minut, 

kuulla minut ja tuntea minut. 

12 Tänään annan teille sanani näiden talojen nöyrän katon alla, jotka ovat vastine niille paikoille, 

joissa olen aikoinaan koonnut teidät: joen rannoille, vuorille tai erämaahan. 

13 Mutta jos tapahtumat toistuvat ─ täytyykö teidän jälleen kerran ristiinnaulita minut ja lävistää 

tuskallisesti Marian sydän seitsemällä tikariniskulla? 

14 Kun Jeesus kuoli ristillä, Häntä ympäröi hetken ajan pimeys ja ääretön hylätyksi tulemisen tunne. 

Samalla hetkellä Maria tunsi äitinsä sydämessä mittaamattoman hylätyksi tulemisen. Syynä tähän oli se, 

että Poika tunsi, että ihmiset ymmärsivät hänet tuolloin väärin. 

15 Tulkaa luokseni, ihmiskunta, Minä olen Tie, Totuus ja Elämä, Minä olen Rakkauden Mestari, joka 

muuttaa ihmisen sielun. Te sairas ja väsynyt ihmiskunta, otan teidät vastaan ja siunaan teidät, ja samalla 

kun siunaan teitä, lievitän kipuanne. 

16 Tule lapsenomaisella luottamuksella lepäämään kanssani ja saamaan tarvitsemasi opetus. Minä 

olen Hän, joka toivottaa teidät tervetulleeksi piristääkseen sydäntänne. Tila on täynnä valituksia, 

tuskanhuutoja sekä vanhoja ja uusia kärsimyksiä. 

17 Te, jotka kuulette tämän sanan tai toistatte sen huomenna ─ kun saatte sen merkityksen, jättäkää 

kaikki ongelmanne, heikkoutenne ja toiveenne taaksenne ja omistautukaa pohtimaan Jumalallista, jonka 

tuon teille. 

18 Myös sielulla on ongelmia, ja sinun on ponnisteltava niiden ratkaisemiseksi. Millä tavalla? 

Sallimalla viisauden tunkeutua sinuun ─ se siemen, joka minun huolenpidollani ja sinun ponnisteluillasi 
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itää ja kehittyy, kunnes siitä tulee ikuisen elämän puu. Silloin annatte hyviä hedelmiä maailmalle, jota se 

tarvitsee niin paljon. Tämä on minun Työni toteutuminen teidän keskuudessanne. 

19 Minä olen sanonut teille: "Nouse ja kävele." Mutta tänään olen sanonut sen sielullenne 

yksinkertaisin sanoin ja näyttänyt sille tien, joka johtaa todelliseen paratiisiin, ikuisuuteen. 

20 Haluan herättää teidät surullisesta uneliaisuudestanne, jotta voisitte tietää kaiken, mikä on 

tarkoitettu sielulle, ja lisäksi opettaa teitä omistamaan sen. Vuosia, aikakausia ja aikakausia on kulunut 

tämän planeetan yli, mutta ihmiskunta jatkaa edelleen tietämättä totuutta ja edelleen kieltäen Kristuksen. 

Sillä ihmisille on olemassa vain aineellisten ruumiiden ja muotojen näennäinen elämä, ja vain niille he 

antavat merkityksen, kun he eivät ota huomioon eivätkä havaitse sielun kykyjä. 

21 Ihminen, joka on luotu sielun ja ruumiin kanssa, unohtaa sielun elämän merkityksen, jonka pitäisi 

olla hänelle ensiarvoisen tärkeää, ja kiinnittää huomiota vain inhimilliseen osaan, etsii aineellisesta sen 

onnea, sen nautintoja, sen tyydytyksiä ja intohimoja, ja kun puhun hänelle sielusta, hän päätyy sanomaan, 

että nämä opetukset ovat vain yksi monista. Tästä syystä hän pysyy apaattisena polullaan. 

22 Toisaalta se ihminen, joka kaipaa henkistymistä, puhdistaa sydämensä ja mielensä, pesee itsensä 

katumuksen vedessä, luopuu kunnianhimoisista aineellisista tavoitteista ja tuntee, että Jumalan valo 

valaisee hänen elämänsä askeleet. Tämä ihminen tietää, että ne, jotka saavuttivat sielunsa suuruuden, 

muuttivat itsensä kärsimystensä sulattimessa, jolloin heistä tuli ihmiskunnan johtajia maan päällä ja 

myöhemmin valaistuneita olentoja henkisessä avaruudessa, ihmisten suojelijoita, innoittajia ja suojelijoita. 

Nuo sielut ovat rakkauden kautta yhdistyneet ihmiskuntaan, ja niinpä ne loistavat näkyvän tuolla puolen, 

ihanassa hengellisessä elämässä, ja ne valaisevat tätä ihmiskuntaa valollaan luopumatta siitä koskaan. 

23 On välttämätöntä, että heräätte, jotta sielunne ymmärtää kaipuunsa ilmentyä aineellisen ruumiinsa 

kautta. Tietäkää, että teostenne kautta voitte ilmaista sielunne kehitysasteen. Aloita olemalla 

suvaitsevainen toisten heikkouksia kohtaan. Muistakaa, että jos olette jo kulkeneet vaikeat tiet ja 

korjanneet virheenne, on muitakin, jotka eivät ole vielä kulkeneet niiden läpi, ja siksi teidän on oltava 

ymmärtäväisiä lähimmäistänne kohtaan ja autettava heitä nousemaan uudelleen putoamistaan antamalla 

heille kokemuksenne valoa. 

24 Totisesti sanon teille, että vanhemmat veljenne ja sisarenne, jotka kulkivat ennen samaa tietä kuin 

te kuljette tänään, ovat kiivenneet hengellisiin korkeuksiin, koska he elivät rakastaakseen lähimmäisiään 

ollessaan hyväntekijöitä, lääkäreitä ja opettajia maan päällä. Sen tähden minä sanon teille: Jos olisit 

totellut sielusi impulsseja, olisit paremmassa paikassa. Ja jos ette käytä hyväksenne sitä, mitä tarjoan teille 

tässä opetuksessa, tulen myöhemmin hengellisessä maailmassa moittimaan teitä velvollisuudentuntonne 

puutteesta. Älkää siis hukatko tätä tilaisuutta, tehkää työtä rakkaudella ja luottakaa Sanaani. 

25 Joka kieltää rakkauden lähimmäistään kohtaan, kieltää sen Kristukselta. Kun näet lähimmäisesi 

kärsivän ja itkevän ja tarvitsevan sinua, miksi et palvele häntä? Syynä on se, että olet materialisoinut jopa 

jaloimmat ja hellävaraisimmat tunteesi. 

26 Muunna olemuksesi ja elämäsi, dematerialisoi se, minkä olet materialisoinut. Spiritualisoi tunteesi, 

ajatuksesi ja työsi. Olkaa yhä tietoisempia henkisielun tehtävästä, niin tämän muutoksen kautta teistä ei 

enää tule hyödyttömiä ja teistä tulee hyödyllisiä, ja elämänne todistaa totuudestani. 

27 Kaikille koittaa hetki, jolloin sielu tuntee palavan halun voittaa ruumis, hävittää itsekkyys, 

paljastaa Isältä saamansa rakkaus ja perintönä saamansa viisaus ja voima. Kun sielu ottaa todellisen 

paikkansa ihmisessä, hän on Kristuksen kaltainen. Sana "Kristus" tarkoittaa rakkautta, voimaa ja viisautta, 

totuutta ja elämää. 

28 Mutta tässä maailmassa kuluu vielä muutama sukupolvi ilman, että ihmiskunta ymmärtää 

Kristuksen suuren merkityksen. Kristus katosi ihmisenä ja ilmestyi voittoisana henkenä ilman ruumista, 

täysin rakkautena. Hän on jumalallisen armon jatkuva ilmestys ihmiskuntaa kohtaan. 

29 Tietäkää, että Minua miellyttää nähdä teidät hyödyllisinä ja valmiina palvelemaan lähimmäisiänne. 

Minua ilahduttaa nähdä sinut sairaiden leirillä. Iloitsen, kun näen teidän kylvävän opetukseni siemeniä, 

hyväilevän, lohduttavan ja auttavan niitä, jotka sitä tarvitsevat. Muista: Kun olin maailmassa, jätin 

Opetukseni, joka perustui tämän jumalallisen korkeimman käskyn perustalle: "Rakastakaa toisianne". 

Mutta vuosisatoja on kulunut, ja yhä odotan, että tunnette tämän käskyn sydämessänne. 

30 Valmistakaa sydämenne, mielenne ja sielunne, sillä te kuulette taivaallista sanaani. 
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31 Ette saa langeta erehdyksen uhriksi, sillä puhun teille täydellisessä selkeydessä ja eri 

äänenkantajien kautta. 

32 Tulen myös tutkimaan sydämiänne ja pohtimaan, mitä olette ymmärtäneet opetuksestani. Etsin 

uskonne valoa. 

33 Kuuntele henkesi ääntä. Meditoi, jotta voit täyttää kaiken sen, mitä olet Isällesi luvannut. 

34 Minun lakini on saastutettu tässä maailmassa, mutta olen aina antanut teille tehtäväksi vartioida ja 

puolustaa sitä. 

35 Älkää tahraako lakia, älkää nukkuko, älkää materialisoiko sielujanne. Töihin! 

36 Ajattele, että sielusi on samanlainen kuin se, joka muinoin ei totellut Isän käskyjä, ja että nyt sillä 

on uusi mahdollisuus pelastukseen, jonka Herra antaa sille rakkaudesta. 

37 Tiedän, Israel, että huolimatta suuresta rakkaudestani sinua kohtaan, väkijoukot nousevat, kuten 

toisena aikakautena, satuttaakseen Minua ja pilkatakseen Minua. Tiedän, että teidän keskuudessanne 

piileskelee Iskariot. Mutta ilmenemismuotoni ihmisälyn kautta ei ole hyödytön, ei ole turhaa, että olen 

vapauttanut kuudennen sinetin. 

38 Minun tuloni luoksenne on ollut pelastaa teidät uudistuksen ja korjauksen kautta, kääntää teidät 

pois saastasta ja synnistä ja tarjota teille sen sijaan tie rauhaan ja hyvinvointiin. 

39 Autuas on se, joka puhdistaa ja valmistaa itsensä, sillä hän voittaa koettelemukset. 

40 Sodan ja tuhon elementit pääsevät valloilleen. Nälkä ja rutto tuntemattomine ja parantumattomine 

tauteineen uhkaavat teitä. Valvokaa ja rukoilkaa siis. Työskentele tehtävässäsi, niin koettelemus menee 

ohi. 

41 Minä olen Kristus, sama, joka paljasti itsensä Jeesuksessa toisella aikakaudella. Minulle on ollut 

mieluisaa tehdä itseni tunnetuksi teille tässä muodossa. 

42 Tällä hetkellä kaikkien maan kansojen on tunnettava Minut. 

43 Sanani on opetuskirja, jonka olen antanut käsiinne tutkittavaksi. Tulee olemaan lahkoja lahkoja 

vastaan, uskontoja sodassa toisia uskontoja vastaan ja oppeja oppeja vastaan. Tämän sielujen kaaoksen 

edessä haluan teidän näyttävän esimerkkiä ja olevan suojeleva puolustus. 

44 Älkää tulko ylimielisiksi, koska olette minun valittujani. Kun olette ottaneet tämän vastuun, ette 

saa "nukkua", sillä silloin putoatte jälleen niihin kuiluihin, jotka olette jättäneet taaksenne, ja sitten, kun 

kurjuus ja tuska kohtaavat teidät matkallanne, kysytte itseltänne: "Miten on mahdollista, että meidän, jotka 

olimme niiden joukossa, jotka kuulivat Mestarin opetukset, on juotava niin katkera malja?". 

45 Muistakaa esimerkillisiä tekojani ja oppikaa rakastamaan henkistä enemmän kuin aineellista ja 

huolehtimaan aidosti sielunne hyvinvoinnista sen maallisen elämän jälkeen. Suunnittele sille tästä lähtien 

elämä, joka on täynnä valoa ja rauhaa. Sillä tähän asti ruumiinne hyvinvointi, sen turhamaisuudet ja 

vaatteet ovat olleet teille tärkeämpiä kuin sielu, joka kuolee nälkään ja janoon ja jonka vaatteet ovat 

repeytyneet. 

46 Älkää erehtykö. Ruumis on sielun vaate, ja sielun on noustava luokseni. Ruumis on tomua, ja se 

palaa tomuksi maallisen omaisuutensa kanssa. Anna sielusi saavuttaa hengelliset aarteet, sillä ne se voi 

hyvin ottaa mukaansa ikuisuuteen. 

47 Niille, jotka ovat rikkaita maallisilla tavaroilla, minua ei ole olemassa, heidän rikkautensa on heille 

kaikki kaikessa. He ovat unohtaneet minut. Mitä he välittävät maailman kurjuudesta ja tuskasta? Mitä he 

välittävät toisten surusta? He ovat sulkeneet korvansa omantunnon ääneltä, joka tuomitsee heidät joka 

tapauksessa ja puhuu heille voimastani joka käänteessä. 

48 Totisesti minä sanon teille: Tällä tavoin he haastavat oikeudenmukaisuuteni. 

49 Mutta kaikki tulee muuttumaan, majoittuminen tulee loppumaan, ja se valta, jonka olen antanut 

tietyille ihmisille tuoda ihmiskunnalle hyvää tai pahaa, joutuu tuomion kohteeksi. 

50 Kuinka moni olisi jo tutustunut työhöni, jos olisitte lähteneet ulos ja kutsuneet tarvitsevia syömään 

pöytäni leipää! 

51 Muistakaa, että se, mitä olen antanut teille, on tarkoitettu lähimmäisillenne. 

52 "Rakastakaa toisianne", opetin teille jo niinä päivinä. Vuosisatoja on kulunut, puhun teille edelleen 

samasta opetuksesta, mutta ette vieläkään tunne sydämessänne tuota ylevää käskyä. 
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53 Kysyn teiltä, jotta voitte vastata itsellenne sisäisesti: Kuka voi rakastaa itsekästä? Ymmärtäkää, 

että puhun teille niistä, jotka ajattelevat vain itseään, jotka eivät tee palveluksia, eivät anna leipää eivätkä 

lohduta ketään. Minä yksin ymmärrän heidän luonteensa puutteet ja voin siksi rakastaa ja ymmärtää heitä. 

54 Heti kun ymmärrätte, että olette tulleet tähän maailmaan saadaksenne kokemusta ja 

toteuttaaksenne lähimmäisenne kohtaan osoittaman rakkauden ja laupeuden jumalallisen lain, olette 

läpäisseet tämän elämän harmonian. Tiedätte jo ilmestysteni kautta, että jokainen, joka ei noudata lakiani, 

joutuu palaamaan tähän maailmaan, kunnes sielu täyttää sille uskotun tehtävän. 

55 Olette kuin tuhatvuotiaita puita, joissa on lukuisia halkeamia jälkinä niiden kamppailusta aikaa ja 

myrskyjä vastaan, vaikka ihmisessä hänen sielunsa valo ei loista täysin. Rakastan teitä kovasti, mutta 

luonnonvoimien väkivalta tulee jatkossakin piiskaamaan ihmiskuntaa, sillä se on haastanut sen, ja sen 

vaikutukset tulevat olemaan tuhoisia. Se on sota, jonka materialistinen ihminen käynnistää, ja se tuo tuhoa 

kansojen keskuuteen, jotka itkevät katkerasti. Mutta kuka voi lohduttaa heitä? 

Kuuntele: Ihmiskunta saa herätyssoiton toisensa jälkeen, vapautuneet elementit laskeutuvat planeetalle 

ja tuhoavat kokonaisia maa-alueita. Silloin tajuatte, että ette ole eläneet Henkisen työnne mukaisesti, että 

ette ole tehneet mitään. Puhun koko kristilliselle maailmalle. 

56 Ihmiset itkevät mielentilaasi, sillä se on kova kuin graniitti ja kylmä kuin hautakivi. Miten lohdutat 

heitä? 

57 Jos olisit hedelmällinen maa, siemen olisi jo itänyt sinussa. Mutta te olette karua maata, joka ei 

kanna hedelmää. Ihmiskunta kääntää katseensa sinuun. Mutta miten voitte antaa sille sen tarvitsemaa 

rakastavaa rohkaisua, jos sydämenne säteilee vain halveksuntaa, moitteita ja karkeutta? Kuka kuulee 

murheellisten ihmisten valitukset? Kuka on niiden kilpi, jotka kärsivät? Minun on oltava se, jonka on 

lohdutettava kärsiviä äänenkantajieni välityksellä. 

Sanon kuitenkin kristitylle maailmalle: avatkaa sydämenne niin, että edes ymmärrätte ihmisten itkun. 

Pyri torjumaan sotien ja onnettomuuksien vaikutuksia. Todellisuudessa se, mitä tähän mennessä on 

tapahtunut, on vain vähän verrattuna siihen, mitä on vielä tulossa. Ihmisen tuska ei ole vielä saavuttanut 

korkeinta astettaan, ja teidän kristittyjen, jotka väitätte olevanne, on todistettava, että olette. Jos et yritä 

olla sitä nyt ─ milloin lähdet täyttämään tehtävääsi? 

58 Huone kaikuu kanssaihmistesi epätoivoisista tuskanhuudoista. Jos näkisitte, mikä on saavuttanut 

tämän pisteen, katuisitte velvollisuuksienne laiminlyöntiä, ja sitten tekisitte jotain lähimmäisenne hyväksi. 

Henkimaailmassa on olentoja, jotka vuodattavat kyyneleitä näiden ihmisten vuoksi ja rukoilevat niiden 

puolesta, jotka ovat sokeita itsekkyytensä vuoksi, ja myös heidän puolestaan, että tämän maailman yllä 

kytevä myrsky saataisiin laantumaan. Kuten hekin, haluan nähdä sinun muuttuvan parantavaksi 

balsamiksi, hyväilyksi, valoksi ja myötätunnoksi. Poistakaa sydämistänne välinpitämättömyys, joka 

erottaa teidät ihmisperheestä, ja ajatelkaa, että kuolema pyyhkäisee tämän maailman yli pyyhkäisten pois 

suurimman osan sen asukkaista. Sielussa ja ruumiissa on sairaus. On ruumiita, jotka saadaan terveiksi 

aineellisilla lääkkeillä, ja toisia, jotka eivät voi toipua, koska sielu on sairas. 

59 Opetuslapset, ettekö halua parantaa sekä sielun että ruumiin sairauksia? Totisesti, minä sanon 

teille: te pystytte siihen. Mutta milloin aloitat toimintasi? Milloin te lopetatte materialisminne? Milloin 

aloitatte uuden henkistymisen elämän? 

60 Muuntautukaa opetukseni kautta, tuntekaa itsenne uusiksi ihmisiksi, harjoitelkaa hyveitäni, ja valo 

ilmestyy henkeenne ja Kristus ilmestyy tiellenne. 

61 Viestini ovat voima, joka elävöittää maata, ovat kuin aurinko, joka antaa lämpöä ja elämää, ovat 

vettä, joka kastelee. Puhun sydämesi maaperästä, joka on edelleen hedelmätön jatkuvista julistuksistani 

huolimatta. 

62 "Ihmiset, ihmiset, nouskaa, aika painaa, ja jos ette tee sitä tänä 'päivänä', ette herää tässä 

maallisessa elämässä. Haluatko jatkaa nukkumista viestistäni huolimatta? Haluatko, että lihan kuolema 

herättää sinut ─ sielusi katumuksen kuluttavalla tulella ilman ainetta? 

63 Olkaa vilpittömiä, asettukaa henkisen elämän asemaan, Totuuden eteen, jossa mikään ei voi 

puolustella materialismianne, jossa todella näette itsenne ryysyissä ─ tahraantuneina, likaantuneina ja 

repeytyneinä ─ joita sielunne käyttää vaatteenaan. Todellakin, sanon teille, siellä, kurjuutenne näkemisestä 

ja niin suuren häpeän tunteesta, tunnette suunnatonta halua pestä itsenne puhtaiksi syvimmän katumuksen 

vesissä, tietäen, että vain puhtaana voitte mennä Hengen juhlaan. 



U 228 

115 

Katsokaa ihmisen egoismin ja sen heikkouksien tuolle puolen, jotka ovat tällä hetkellä ylpeytenne ja 

tyytyväisyytenne, ja kertokaa minulle, oletteko tunteneet myötätuntoa ihmisten tuskaa kohtaan, kaikuuko 

naisten nyyhkytys tai lasten itku sydämessänne. Kerro siis minulle: Mitä olet ollut ihmisille? Oletteko te 

olleet heille elämässä?" 

64 Sen jälkeen kun olette tehneet itsetutkinnan omantuntonne valossa ─ ettekö ole valmiita siihen, 

että Jumalallinen Henkeni ilmestyy ja vapauttaa teidät kahleista, jotka olette luoneet virheillänne? 

Päättäkää saavuttaa henkistyminen, jotta ryysyt putoaisivat sielustanne. Autan teitä tuntemaan itsenne 

sisäisesti sellaisina kuin olette. 

65 Mutta te, jotka luette suurella mielenkiinnolla kirjoituksia, jotka levittävät Sanani olemusta, liikutte 

sisäisesti, koska tiedätte, että rakastan teitä, kuten kaikki ne, jotka kuuntelevat minua juuri nyt. 

66 Mestari on odottanut teitä elämän tiellä jo kauan, ja vaikka aikoja kuluu, minä odotan teitä 

edelleen. Olkaa tietoisia siitä, että kukaan ei pääse Isän luo muuten kuin Kristuksen viitoittamaa tietä 

pitkin. Tulkaa nyt kuitenkin, vaikka olisitte tahriintuneet, riekaleiset ja likaiset. Puhdistan mielesi ja 

sydämesi, uudistan "vaatteesi" ja johdatan sinut "kartanoon", jossa vietän hengellistä juhlaa. Sieltä löydätte 

viisauden ja rakkauden herkullisia ruokia, siellä kuulette harmonisen ylistyslaulun, jonka koko 

maailmankaikkeus lähettää Minulle. 

67 Haluan, että opitte rakastamaan, jotta rakkaus, joka muuttuu myötätunnoksi, veisi teidät sairaiden 

luo ja saisi teidät etsimään niitä, jotka ovat menettäneet uskonsa. Haluan, että siunaatte kaiken ilman, että 

on mitään, mitä ette voisi siunata, jotta henkistymisenne ja täydellisyytenne kautta voitte vähitellen 

lähestyä ylevän ymmärtämistä. 

68 Materialistinen egoismi on vallannut suurimman osan ihmiskunnasta, ja sielu on odottanut 

vuosisatoja tilaisuutta paljastaa itsensä. Totisesti minä sanon teille: Jos se sallittaisiin, Sanani olemuksen 

ravistelemat kivet liikahtaisivat osoittaakseen, että teillä ei ole hengellistymistä, ja näkisitte niiden 

nousevan ylös ja huutavan: "Kristus on oikeassa." Mutta lopulta valloitan sinut rakkauden avulla. Vaikka 

maailma häpeäisi sinua, en jätä sinua. Kun he tuomitsevat teidät armottomasti, minä puolustan teitä ja 

palautan teidät putoamisiinne. 

69 Teissä on aineellinen osa, joka on maasta, ja henkinen osa, joka on taivaasta. On aika, jolloin 

ihminen tuntee itsensä aineeksi, ja aika, jolloin hän tuntee itsensä hengelliseksi. Kun jätätte tämän 

maallisen ruumiin ja siirrytte hengelliseen tilaan, ymmärrätte sen, mitä ette ole vielä ymmärtäneet. 

Ruumiisi pysyy täällä, koska se kuuluu maahan. Mutta sielunne lentää ylös korkeille alueille, missä 

jatkatte elämäänne jatkaaksenne hengellistä kehitystänne. 

70 "Autuaita ovat ne, jotka surevat, sillä heidän on taivasten valtakunta." "Autuaita ovat ne, jotka 

itkevät, sillä heitä lohdutetaan." Nyt lisään: "Autuaita ovat ne, jotka ymmärtävät pitkissä lauseissa 

kätketyn ja näkymättömän, sillä he saavat viisauden."" 

71 Jokainen, joka rakastaa, on rikas, koska hän tuntee itsensä rakastetuksi. Rakasta, vaikka sinua ei 

rakastettaisi. Ole kuin Jeesus. Rakkaus on pienten asioiden yläpuolella. 

72 Minun ei olisi tarvinnut tulla kärsimään keskuuteenne. Mutta kerron teille, että rakkauteni on 

sidottu kohtaloonne. Tiesin, että tarvitsitte Minua, ja tulin luoksenne. Mutta en ole koskaan sanonut teille: 

"Rakastakaa minua, jotta minä rakastaisin teitä". 

73 Tiedätkö, että joitakin rakastetaan ansaitsematta sitä? Näin minä rakastan sinua. Anna Minulle 

ristisi, anna Minulle ahdistuksesi, anna Minulle epäonnistuneet toiveesi, anna Minulle raskas taakkasi: 

Minä hoidan kaiken tuskan. Tunne olevasi vapaa taakastasi, jotta voisit olla onnellinen; astu rakkauteni 

pyhäkköön ja ole hiljaa maailmankaikkeuden alttarin edessä, jotta henkesi voi keskustella Isän kanssa 

kauneimmalla kielellä: rakkauden kielellä. 

Rauha olkoon kanssanne! 
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Ohje 229 
1 Rakkaat opetuslapset, minä ilmestyn pyhäkköönne, Mestarin asuntoon, joka on avattu sielussanne 

kohotuksenne kautta. 

2 Jotkut teistä ovat kuunnelleet minua monta kertaa, toiset kuulevat Sanani ensimmäistä kertaa ja 

ovat hämmästyneitä. Mutta totisesti minä sanon teille, että jotkut ovat kuulleet tämän äänen toisena aikana. 

3 Minä olen rakkauden Sana, joka tuo lohtua kärsivälle ─ ahdistuneelle, itkevälle, syntiselle ja 

minua etsivälle. Sanani on elämän virta noissa sydämissä, jossa he sammuttavat janonsa ja pesevät pois 

saastumisensa. Se on myös tie, joka johtaa ikuiseen kotiin, jossa on lepo ja rauha. 

4 Kuinka voitte ajatella, että elämän taistelu ─ sen uhraukset, vastoinkäymiset ja koettelemukset ─ 

päättyy kuolemaan ilman oikeudenmukaista palkkiota ikuisuudessa? Siksi minun lakini ja opetukseni, 

niiden ilmoitukset ja lupaukset, ovat virikkeenä, hellänä ja balsamina sydämissänne päivän työnne aikana. 

Vain silloin, kun käännyt pois opetuksistani, tunnet nälkää ja heikkoutta. 

5 Ravitsen teitä rakkaudella, jotta voitte tuntea olevanne sillä kyllästettyjä ja viedä sen täydellisenä 

siemenenä nukkuville sydämille ja niille, jotka janoavat sitä. 

6 Rauha on teidän keskuudessanne, jos rakastatte toisianne. Muistakaa, että minä olen rauhan Henki. 

7 Hengellisesti te olette ihmisiä, jotka on valittu kaikkina aikoina näyttämään ihmiskunnalle tietä. 

Nyt olen tullut kertomaan teille: teidän on määrä olla lähimmäistenne pelastus. Raskas on ristinne taakka, 

oi kansa. Ennen koostuitte heimoista, mutta nyt muodostatte hengellisen perheen. Kuin muukalainen 

koputan lakkaamatta ovellesi rohkaistakseni sinua, jotta voit täyttää kohtalosi ja olla esimerkkinä 

ihmiskunnalle, jota rakastan yhtä paljon kuin sinua. 

8 Sinä olet esikoinen maan kansojen joukossa ─ se, joka ensimmäisenä heräsi Hengen valoon. Siksi 

te olette nyt Pyhän Hengen opetuslapsia. 

9 Älä tunne pelkoa tai epäilyä vastuusi edessä. Sillä vaikka olet hengessä rikas, tuntisit itsesi 

köyhäksi, jos alkaisit epäillä. 

10 Tälläkin hetkellä, kuten menneisyydessäkin, ihmiskunnalla on yhteys jumaluuteeni teidän 

välittämisenne kautta. Teidän kauttanne olen tehnyt tien näkyväksi muille, ja huomenna kaikki lahkot ja 

uskonnolliset yhteisöt tulevat sille yksi toisensa jälkeen. Ihmiset yhdistyvät hengellisesti, sillä on vain yksi 

Jumala, ja te kaikki yhdytte Hänessä. 

11 Ihmiset ovat eri henkisillä tasoilla. Mutta vain minä voin tietää kunkin kehitysasteen. 

12 Kaikki ovat tulleet sovittamaan rikkomuksiaan ja saamaan ansioidensa kautta korkeamman 

aseman. Kaikille minulla on valoa, koska rakastan kaikkia. 

13 Tänään olet keidas. Ette kuitenkaan tiedä, mitä polkuja olette kulkeneet. 

14 Älkää jakako itseänne uudelleen. Muistakaa, että sain "kansanne" syntymään yhdestä miehestä, ja 

se mies, josta löysin hurskauden, oli Jaakob, jota kutsuin "vahvaksi Israeliksi". Hänen sydämessään oli 

pyhäkkö Jumaluudelleni, ja palkitsin hänet antamalla hänelle kaksitoista poikaa, joista tulisi Herran kansan 

kantaisät ─ sen kansan kantaisä, joka on seurannut minua kautta aikojen. 

15 En halua, että jatkatte harhaanjohtamista. Ymmärtäkää, että kannatte valoani kuin sinettiä 

sielussanne. Se on liitto, jonka olette tehneet kanssani, että seuraatte aina valoani ja olette uskollisia 

minulle. 

16 Tässä on pöytäni, johon annan kaikkien istua, erottelematta sukutauluja tai rotuja. Kaikille tarjoan 

samaa leipää. 

17 Tällä tavoin herätän teidät kuin Lasarus, kun sanoin hänelle: "Nouse ylös, älä enää nuku." 

18 Tämä on edistyksen tie, jolla et saa koskaan pysähtyä. Sillä kun ristisi paino painaa sinua, 

jumalallinen ristinkantaja tulee avuksesi ja sanoo sinulle: "Älä pysähdy." 

19 Samalla tavalla kuin paljastan itseni sielullesi, annan ruumiisi tuntea läsnäoloni luonnossa, jotta 

molemmat, muodostaen yhden olennon, voivat nousta vuoren huipulle. 

20 Minusta te olette lähteneet, ja minun syliini teidän on palattava. Minä olen alku ja loppu, alfa ja 

omega. 

21 Inhimillisten olosuhteidenne vaatimattomuus ei ole teille tärkeää, kun tiedätte, että voitte saavuttaa 

sielun suuruuden, joka on korvaamattoman arvokas jalokivi. 



U 229 

117 

22 Älä sulje kättäsi hädänalaiselta äläkä pidä häntä armosi arvottomana, koska hän on ehkä jumalaton. 

Katsokaa pöytääni tällä hetkellä: ympärilläni on monia, jotka ennen makaavat liassa. Tänään he ovat 

opetuslapsiani. 

23 Näin Mestari on puhunut teille tänä päivänä. Annan sinulle anteeksi ja siunaan sinua. 

24 Viisauteni valo on kanssasi. Minä sammutan sielusi janon rakkauteni kristallinkirkkaalla vedellä, 

joka on lohdutusta ja balsamia. Minä olen anteeksianto. Se, joka tekee vakaan päätöksen korjata tekonsa, 

saa kokea anteeksiantoni suloisuuden sillä hetkellä, kun hän tekee sovinnon oman omantuntonsa kanssa. 

Maailma janoaa hengellistä tietoa. Tästä on todisteena se, että ihmiskunta pyrkii tutkimaan luomakunnan 

mysteeriä. Sielu on kuitenkin edelleen epätäydellinen. Siksi se etsii Jumalan läsnäoloa puhdistaakseen 

itsensä hänen kanssaan. 

25 Herännyt sielu etsii valoa ja polkua ilman, että ihmisen osa on siitä usein tietoinen. Silloin sielun 

aineellinen luonto toimii sitä vastaan, vastustaa sen tietä hengelliseen kehitykseen. Siksi selitän salaisuudet 

teille ilmestyksissäni ja teen ne ihmisolennolle ymmärrettäviksi tekemällä itseni yksiselitteisesti tunnetuksi 

ja vetoamalla itse sen aisteihin. Silti ihminen usein vastustaa sen hyväksymistä, mikä on kirkasta kuin 

valo. 

26 Kuinka paljon sielun olikaan taisteltava ruumiin vastarintaa vastaan! Ihminen saavuttaa usein 

suurta kehitystä ja edistystä tieteissä ja ihmiselämässä, mutta sielussaan ei tapahdu minkäänlaista edistystä. 

Uskonnot eivät herätä häntä tästä henkisestä uneliaisuudesta, jossa hän löytää vain mystifiointeja ja 

fanaattisuutta. 

27 Silloin mieli kieltäytyy tunkeutumasta henkiseen, koska pelkää paljastavansa salaisuuden, joka 

paljastaa sille syyn sen henkiseen jälkeenjääneisyyteen ja 

Ihminen luo itselleen tavan vaientaa omantuntonsa huudot mukauttamalla lain mukavuuksiinsa, 

uskomuksiinsa ja elämäänsä. Näin hän tuntee olonsa rauhalliseksi ja oikeutetuksi toimilleen. Tällä tavoin 

hän voi teeskennellä hyväntekeväisyyttä, myötätuntoa ja armoa, vaikka hän on kaukana siitä, että tuntisi 

sitä. Hän voi esiintyä ihmisen luomien upeiden alttarien edessä ja teeskennellä rakkautta ja uskoa, jota hän 

ei edes tunne. 

28 Tulen kolmannella aikakaudella tuomaan valoa maailmaan. Mutta teille, opetuslapset, sanon 

totuuden nimissä: älkää tulko fanaattisiksi opetuksessani. Ymmärtäkää, että olen valmistellut teitä 

vapauttamalla sielunne vanhoista perinteistä, jotta se voisi kehittyä. Ottakaa vastuu korjata lähimmäistenne 

virheet. Kiellä sydämeltäsi ja huuliltasi kaikenlainen arvostelu, niin että voit tuomita ilman närkästystä 

kaiken, mitä polullasi tulee eteesi. 

29 Tulette huomaamaan, että ihmiset uskovat yhä niiden paikkojen pyhyyteen, joihin he kokoontuvat 

viettämään riittejään, ja että he pitävät jopa siellä olevia esineitä pyhinä ja että heidän edustajansa pitävät 

itseään ylivertaisina ja oikeudenmukaisina. 

30 Mutta teille sanon: Oletteko te hyvin lähellä Minua, koska olette kuulleet Minut elävällä äänellä ja 

koska olen antanut teille lahjoja? Tunnetko itsesi ylemmäksi kuin lähimmäisesi? Tähän asti olette vain 

antaneet älykkyytenne kirkastua tarpeeksi ymmärtääksenne Sanani. Kun olet ymmärtänyt sen, voit 

työskennellä sielusi edistämiseksi tietäen, että kaikki, mitä teet hyvän ja lähimmäisesi hyväksi, on sinulle 

ansiokasta ja edistää sielusi kehitystä. 

31 Opetukseni kouluttaa teitä, jotta voitte ikuisesti paljastaa sen valo-olennon, joka on sisällänne ja 

joka on luotu täydellisyydellä ja viisaudella ja joka on sielu, jotta voitte yksi kerrallaan puhdistaa 

maallisten intohimojen siihen jättämät tahrat, kunnes saavutatte alkuperäisen puhtauden. 

32 Totisesti sanon teille, että ennen lähtöäni mieliinne tulee niin paljon valoa, että näette selvästi sen, 

mitä ennen pystyitte ymmärtämään vain vaikeuksin. Silloin tietämyksenne ja uskonne ovat suurempia, ja 

olette oppineet paljastamaan Isänne voiman rukouksessa tapahtuvan hengellisen kohotuksen avulla. Ette 

enää epäile tai näytä tyytymättömyyttä, kuten joskus teette, kun olette sanoneet Minulle: "Mestari, olen 

valmistellut, olen rukoillut, olen laittanut parantavaa balsamia tarvitseville, enkä ole kuitenkaan saanut 

sitä, mitä pyysin." 

Tähän voin sanoa teille: Miksi epäilette? Eikö teidän uskonne ole se, jonka pitäisi pelastaa teidät? Enkö 

ole opettanut teille, että kaikki, mitä pyydätte, ei ole teille hyväksi? Ette edes tunne kanssaihmistenne 

aineellista luonnetta. Mitä tiedätte heidän hengellisestä luonteestaan? Mitä te tiedätte siitä, mitä tuo sielu 

tarvitsee kehittyäkseen, puhdistuakseen ja täydellistyäkseen? 
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33 Opetan teitä ja yksinkertaistan opetuksia: Rakastakaa, olkaa laupiaita, rukoilkaa ja pyytäkää 

lähimmäistenne puolesta, ja antakaa Minun sitten tehdä Tahtoni, niin olette jo täyttäneet velvollisuutenne. 

Tällä tavoin opit hyväksymään kaiken hyödyksi, jopa sen, mitä aiemmin pidit terveyden tai uskon 

vastaisena. 

34 Kumppaninanne ei ole vain antautuminen, vaan myös oivallus siitä, että kaikki, mitä minulta 

saatte, on teidän hyväksenne. Mutta jos suostun pyyntöösi, koska se on niin hyvä sinulle, iloitse ja sytytä 

uskosi vielä enemmän. 

35 Minä olen entisaikojen Mestari, joka opastan teitä uudestaan, Kristus tuli täydellisenä sieluna 

ilmaisemaan itsensä ihmisten keskuuteen. Hänen armonsa oli rajaton, kun hän tuli ihmiseksi ja otti 

itselleen uhrikuoleman rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan. Jeesus on armon malli. Ottakaa Hänestä mallia. 

Älkää unohtako, että jokaisella luodulla on tehtävä, jonka vuoksi se joutuu koetukselle, joka teidän on 

otettava vastaan samalla nöyryydellä kuin Jeesus otti kärsimyksensä vastaan. 

36 Rakkaat opetuslapset: Ymmärtäkää jo nyt, kun olette astuneet valmisteluajankohtaan, että tässä 

muodossa olevan Sanani lopun merkittävä hetki lähestyy. 

37 Mestari ei nuku, ettekä te nuku, koska valmistelen ihmisaivojen kautta tapahtuvan ilmentymiseni 

loppua. Henkeni ei poistu teistä, vaan tulette tuntemaan Minut vieläkin lähempänä henkistymisenne 

kautta. 

38 Se, joka ei valmistaudu ja antaa opetukseni mennä ohi ymmärtämättä sitä, tuntee itsensä orpoksi 

lähdettyään, ja hän tuntee minut poissaolevaksi. 

39 Hyvät opetuslapset eivät ole surullisia eivätkä murehtivia, koska he ymmärtävät syvällisesti 

käskyni ja näkevät sitten, että heidän henkensä edessä avautuu äärettömyyteen ulottuva horisontti, josta he 

saavat Isältä suuria inspiraatioita, jotka eivät enää ole rajoitettuja, kuten äänenkantajan välittämät, koska 

ne tulevat suoraan Pyhältä Hengeltä. 

40 Jumaluuteni määräämän päivän jälkeen ette enää kuule sanaani. Mutta se jää kaiverrettuna 

mieleesi, sydämeesi ja kirjoihin. 

41 Se, joka sitten esiintyy äänenkantajana ja kutsuu säteeni, ei tiedä, millaisen tuomion hän antaa 

itselleen. Tuon tämän teidän tietoonne, jotta ette kuuntelisi vääriä profeettoja, vääriä äänenkannattajia ja 

vääriä Kristuksia. Ravistelen teitä hereille, jotta voitte välttää hämmennyksen aikoja ja estää pimeyden 

sielujen tunkeutumisen keskuuteenne. Katsokaa, sillä joudutte vastaamaan Minulle näistä opetuksista, jos 

ette ole valmistautuneet. 

42 Se, joka jo virittäytyy tähän, tulee nauttimaan suurista inspiraatioista, keskustelemaan kanssani ja 

iloitsemaan siitä, että voi kuulla Minua lukemalla opetuspuheitani, jotka jätän teille perinnöksi. Hänen 

polkunsa ei ole epävarma, hänen tehtävänsä suorittaminen on hänelle helppoa, hän tuntee läsnäoloni 

koettelemuksissa. 

43 Tästä tiedän, että olette ottaneet askeleen eteenpäin. 

44 Näin tapahtuu, kun alatte todistaa opetukseni puhtautta ja ylevyyttä, koska ette salli 

keskuudessanne mitään ulkoisia kultteja, fanaattisuutta tai epäjumalanpalvelusta. 

45 Ajatuksillanne, sanoillanne ja teoillanne todistatte Henkisestä Työstäni. 

46 Niin kauan kuin ette ymmärrä opetustani ettekä ole valmistaneet sydämiänne ja sielujanne, en voi 

käyttää teitä hyvän uutisen sanansaattajina, ja näette, että askeleidenne eteen ilmestyy esteitä, jotka 

seisovat tiellänne. Mutta jos opetuslapsi elää työtäni ja tuntee sen sielussaan, avaan hänelle tiet ja johdatan 

hänet sielua tarvitsevien maallisten pyhiinvaeltajien luo, jotta hän voi esitellä heidät opetukselleni. 

47 Iloitkaa, sillä ääni, joka herättää teidät, on minun rakkauden sanani. Mutta olkaa varuillanne, ettei 

toinen ääni herätä teitä, ja tuo ääni on huomenna maan tuomio. 

48 Ihmiset joutuvat olemaan tekemisissä kanssasi. Siellä on oikeuden ja lain miehiä, teologeja ja 

teosofeja, tiedemiehiä. He tulevat eri aikomuksilla, mutta he etsivät sinut ja panevat sinut koetukselle. Älä 

salaa elämääsi ja tekojasi näyttämällä heille vain minun lakiani. Älkää peittäkö epätäydellisyyttänne 

kirjoihinne kirjoitetun Sanani täydellisyydellä. 

49 Jos ihmiskunnan historiassa on huonoja esimerkkejä, ette saa ottaa niistä mallia. 

50 Aikaisemmin en puhunut teille tällä tavoin. Ensimmäisellä aikakaudella laki valisti ihmishenkeä. 

Toisella aikakaudella Kristus valisti ihmisen sydämen rakkauden valolla. Tänään Pyhän Hengen valo 

valaisee henkesi ja nostaa sen kaiken inhimillisen yläpuolelle. 
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51 Olette saaneet nämä kolme viestiä yhdeltä ja samalta Jumalalta, ja niiden kaikkien välillä on 

kulunut aikakausi ─ aika, joka tarvitaan hengen kehittymiseen, jotta se voisi vastaanottaa uuden viestin tai 

uuden opetuksen. 

52 Nyt voitte ymmärtää, miksi olen kutsunut teitä Pyhän Hengen opetuslapsiksi. 

53 Kaikki luotu kunnioittaa Minua, atomista suurimman ulottuvuuden tähteen, jälkeenjääneimmästä 

ihmisolennosta korkeimmin kehittyneeseen sieluun. Te, jotka tunnette kaiken, mitä maailmassanne on, 

näette, miten jokainen olento ja jokainen ruumis suorittaa tehtävänsä ja täyttää kohtalonsa. Tässä 

täyttymyksessä he kunnioittavat Minua. Se on kunnianosoitus niiden sopusoinnusta kokonaisuuden 

kanssa. Totisesti minä sanon teille: kaikki luodut iloitsevat itsestään, jopa kallio, joka kovuutensa ja 

liikkumattomuutensa vuoksi näyttää teistä turhalta tai kuolleelta. Sillä Jumalan Henki, joka on kaikessa 

hänen luomassaan, on elämä. 

54 Katsokaa, kuinka kuninkaallinen tähti lähettää valonsa, joka on energiaa, elämää ja lämpöä, niin 

pitkälle kuin sen voima yltää. Sen lämpö saa merivedet nousemaan ja muuttumaan pilviksi, jotka tuuli vie 

mukanaan ja jotka putoavat hedelmällisenä sateena kuiville pelloille, jotka peittyvät sitten vehreisiin 

kukkiin, hedelmällisiin puihin ja lehvästöön, joiden oksat toimivat kotina linnuille, jotka laulavat 

kielellään laulujaan äärettömyyteen. Kun kaikki itää, kaikki kasvaa ja lisääntyy, kaikki koristelee itseään 

jatkuvana kunnianosoituksena Isälle, Luoja iloitsee työstään ja antaa kaikkien luotujen iloita hänestä. 

55 Mutta sinä ─ mitä sinä olet luomisen keskellä? Olette myös olentoja, jotka täyttävät tehtävän. 

Mutta te ette kuulu vain aineelliseen luontoon, vaan teillä on myös sielu, jolla on omatunto, intuitio, 

älykkyys, ilmestys, tahto, vapaus, järki ja tunteet. Tästä syystä te olette tämän planeetan kaikkien luotujen 

joukossa ylivertaisia olentoja, joilla on kaikki käytettävissänne työkaluna, palvelijana, ravintona, 

virvokkeena ja elementtinä henkistä ja inhimillistä edistymistänne varten. 

56 Koska sielunne tekee teistä ylivertaisia kehityksessään, muistakaa, että myös 

uskonnonharjoituksenne on oltava ylivertaista, ja se on sielunne harjoittamista. Olen paljastanut sen teille 

kaikkina aikoina. 

57 Ihmiskunta on alusta alkaen etsinyt tapaa tarjota Minulle hengellistä palvontaa. Intuitiivinen tieto 

olemassaolostani on saanut heidät etsimään Minua ja tunkeutumaan tuonpuoleiseen. Ja kun näin ihmisessä 

tuon levottomuuden, paljastin itseni hänelle. Se, mitä olen paljastanut hänelle, on henkinen polku, joka 

johtaa sielun täydellisyyteen. Mutta jotta tämä ihmiskunta voisi saavuttaa henkistymisen, jota se ei ole 

vielä saavuttanut, minun oli pakotettava teidät kulkemaan vakavien rikkomusten ja suurten 

hämmennysten, laajojen kärsimysten ja koettelemusten polkujen, valon ja pimeyden aikojen läpi, kunnes 

saavuitte hengen ajan portille, joka on se aika, jossa nyt elätte. 

58 Kunnioitus, jota sielusi pitäisi osoittaa Minulle korkealla ja puhtaalla tavalla, materialisoitui 

sydämessäsi, kun ruumiisi osoitti sen Minulle muotoilemalla rukouksen mielessäsi ja huulet lausuivat sen; 

kun tarjosit Minulle luonnon hedelmiä ikään kuin ne olisivat sinun tekojasi; kun virkistit aistejasi 

seremonioiden loistokkuudella, kun sielusi taas esitti itsensä Minulle alastomana, nälkäisenä, likaisena ja 

tyhmänä, koska ruumis oli anastanut sille kuuluneen tehtävän. 

59 Kolmannella kerralla hengellinen opetukseni antaa hengelle vapauden levittää siipensä. Ja nousta 

ylös Isän luo ja tarjota Hänelle todellista palvontaa. 

60 Mutta ihmisellä on ihmisolentona myös annettava kunnianosoitus Luojalle. Ja tämä kunnianosoitus 

koostuu maanpäällisten velvollisuuksien täyttämisestä tottelemalla ihmislakeja, osoittamalla moraalia ja 

hyvää harkintakykyä teoissaan ja täyttämällä isän, lapsen, veljen, ystävän, isännän ja palvelijan 

velvollisuudet. 

61 Jokainen, joka elää tällä tavoin, kunnioittaa minua maan päällä ja antaa henkensä kohota ja 

kirkastaa minua. 

62 Sielun rakkaus ei saa rajoittua lapsiin ja maallisiin veljiin ja sisariin. Hengellisen rakkauden on 

oltava universaalia, jotta se rakastaisi yhteiskuntaluokkiin tai sielun kehitysasteisiin katsomatta. 

63 Sielun on oltava vahva aineellisen luonnon heikkouksia vastaan, jotka houkuttelevat sitä 

fanaattisuuteen ja epäjumalanpalvelukseen. Sen on vapautettava itsensä ennakkoluuloista ja intohimoista, 

jotta se voi antaa järjen sille, jolla se on, ja hyväksyä totuuden, jossa hän elää. 

64 Silloin teistä tulee rauhan ihmisiä, jotka noudattavat elämässään sanomaani: "Antakaa Jumalalle, 

mikä kuuluu Jumalalle, ja keisarille, mikä kuuluu keisarille", ja jotka eivät tarjoa Isälle sitä, mikä kuuluu 
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maailmalle, eivätkä maailmalle sitä, mikä kuuluu Jumalalle, vaan jotka kykenevät sovittamaan yhteen 

kaikki lait täyttääkseen ne oikealla tavalla, koska he tunnustavat, että jokainen rakkauden ja 

oikeudenmukaisuuden jumalallinen laki on lähtöisin minulta. 

65 Toisella aikakaudella Jeesus puhui teille kaikkein täydellisimmin. Nyt puhun teille mitä 

selkeimmin ja yksinkertaisimmin. Mutta paljon siitä, mitä paljastin teille tuolloin, en antanut teille 

tuolloin, koska ette vielä kyenneet ymmärtämään sitä. 

66 Jokainen, joka on kutsuttu opetusosoitteeseeni ja joka on määrätty tehtävään, on ollut valmis 

ymmärtämään nämä opetukset. Kerron teille vielä kerran, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun sielunne 

vierailee tällä planeetalla, eikä myöskään ensimmäinen kerta, kun se on saanut jumalallisen ilmestyksen 

valon. Mutta sen menneisyys on tällä hetkellä kätketty aineen verhon taakse. Sielunne tietää tämän, ja kun 

se kuulee sanani, se herää ja tuntee, että se on todella tullut kaukaa, pitkältä, hyvin pitkältä polulta, jolla se 

on nähnyt ja kokenut paljon. 

67 Näiden opetusten kuuleminen edellytti, että sinun oli "vaelteltava" pitkään. Mutta sielusi ei ole 

menettänyt rohkeuttaan, ei ole vanhentunut, koska ikä, rappeutuminen ja kuolema eivät vaikuta sieluun, 

vaan pikemminkin kehitys, kokemus ja avautuminen, jotka merkitsevät kamppailua; ja koettelemukset 

antavat sille kypsyyttä ja tuovat sen lähemmäs iankaikkisen elämän täyteyttä. 

68 Teillä on ollut hyvinvointia ja iloa, loistoa ja nautintoa, toisissa taas epäonnea ja epäonnistumisia. 

Jotkut ovat olleet sovitusta varten, toiset kokemusta varten, jotkut mielen kehittämistä varten, toiset 

tunteiden kehittämistä varten, ja nykyinen olemassaolonne on sielun kohottamista varten. 

69 Olet tiennyt kaiken ja omistanut kaiken. Jos siis tänään huomaatte, ettei teillä ole rikkauksia, ei 

loistavia elinoloja eikä titteleitä, älkää valittako siitä ja muistakaa, että kulkiaksenne lujasti tässä ajassa ja 

saavuttaaksenne henkistymisen teidän oli menetettävä kaikki turha ja tarpeeton saavuttaaksenne henkisen 

edistyksenne. 

70 Koska olette syvällisen hengellisen opetuksen kantajia, ette voi esittää sitä maailmalle ulkoisissa 

kultin muodoissa. Ristiriitaisuudellasi herättäisit vain epäilyksiä ja naurunalaisuutta. 

71 Rauhan valtakunta lähestyy, ja vaikka ette tiedä, kuinka kauan siihen on aikaa, olen aloittanut työni 

moraalisen ja hengellisen ennallistamisen hyväksi. Kun tuo aika koittaa, tästä maailmasta, joka tähän asti 

on ollut sovituksen ja kyynelten laakso, tulee kehittyneiden sielujen koti. 

72 Olkaa hyvillä mielin, sillä minä olen yhä kanssanne. Luottakaa minuun, sillä ette voi vielä luottaa 

liikaa itseenne. Mutta pysykää sinnikkäästi mukana, kunnes saavutatte sen hengellisen valmistautumisen, 

jota vaadin teiltä, jotta voitte luottaa itseenne. 

73 Pian näet ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita hengellisistä lahjoista, jotkut kyselevät ja toiset 

keskustelevat niistä. 

74 Annan sinulle hellyyttäni ja parantavaa balsamia. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 



U 230 

121 

Ohje 230 
1 Näen teidän tulevan eri paikoista, tulette virkistäytymään Isän katon varjossa. Te olette 

kokoontuneet yhteen, ja siksi Isän sydämessä on ilo. Sillä kun jopa kaksi sydäntä on sovitettu yhteen, 

vietän juhlaa. 

2 Elätte koettelemusten aikaa, joiden merkitystä ette ole vielä ymmärtäneet, vaikka teillä on Sanani 

valo. Koska aika on kuitenkin aarre, jota teidän ei pidä tuhlata, tulen Mestarina opettamaan teille, miten 

sitä käytetään, ja ilmoitan teille kohtalonne ja tehtävänne. 

3 Käyttäkää nämä hetket hyväksenne, sillä pian minä lähden luotanne. Jumalallinen Sanani, jonka 

olen antanut teille niin monien vuosien ajan ihmismielen kautta, päättyy silloin ikuisesti. 

4 Vielä on vähän aikaa jäljellä, jonka kuluessa annan teille kaikki opetukseni ja kirjoitan koko 

kirjani. 

5 Siksi tulen kiireesti sydämienne oville kertomaan lapselle, että hän on tottunut liikaa Sanaani, että 

hänen pitäisi herätä syvästä unestaan, että hänen pitäisi tarttua lapioon ja lapioon ja kaivaa ja viljellä 

peltoja ja rakastaa niitä kuin omaa elämäänsä; että hän jakaisi peltonsa ja vetensä lähimmäistensä kanssa, 

että hänen silmänsä katsoisivat ystävällisesti, että hän ojentaisi oikean kätensä ystävyyden merkiksi ja että 

hänen sydämensä olisi vapaa itsekkyydestä, jotta hän olisi todellinen työmies Herran pelloilla. 

6 Älkää odottako, että ihmisten sydämet liikuttuisivat rauhan aikaansaamiseksi maan päällä. 

Nouskaa ylös ja tehkää työtä! Älkää halutko toisten tappiota ja toisten voittoa saadaksenne rauhan ja 

vapauden. Oikeuden, veljeyden ja rakkauden pitäisi voittaa. 

7 Ihmiset eivät luo todellista rauhaa maan päälle. Rauha tulee tähän maailmaan valtakunnastani, kun 

olette saavuttaneet todellisen hengellisen valmistautumisen. 

8 Valo, joka valaisee teitä tällä hetkellä, on kuudennen sinetin valo, ja jos joku väittää, että nyt on 

jokin toinen sinetti avattu, hän on väärässä. Kuudes kynttilänjalka palaa nyt sammumattomana valona, 

valaisee eläviä ja kuolleita ilmestyksillään ja herättää sieluja uusilla profetioillaan. Mutta älkää luulko, että 

tämä valo valaisee vain sen, joka kuulee tämän Sanan. Sillä totisesti minä sanon teille, että jopa 

tiedemiehet ja teologit ovat tämän valon alla. 

9 Miksi ette ponnistele opiskellaksenne opetustani, jotta Mestarin ei tarvitsisi tehdä itseään fyysisesti 

kuultavaksi selittääkseen, mitä teidän pitäisi ymmärtää tulkinnan kautta? 

10 Yhdistäkää tieteen hedelmät sielunrakkauden hedelmiin, ja teillä on hyvä maku suussanne. 

11 Levätkää, vaeltajat, nauttikaa tämän puun viileästä varjosta ja syökää sen hedelmiä. 

12 Isä on kanssanne, joka on aina antanut itsensä tuntua tiellänne. 

13 Otan teidät vastaan koko ihmiskunnan edustajina ja näen teidät valmiina vastaanottamaan ja 

tuntemaan henkisen läsnäoloni. 

14 Olet aina etsinyt Jumaluuttani. Kun tunsit, ettet ollut löytänyt Minua, ryntäsit käsilläsi luomien 

kuvien luo tunteaksesi Minut läheltäsi. Suuri osa ihmiskunnasta elää tällä hetkellä näin. Se etsii ja palvoo 

Minua kuvissa, kun puhun maailmalle tämän ilmentymän ajan huipulla. 

15 Herätän tällä hetkellä ihmisiä unien kautta ─ symboliset ja profeetalliset unet, joihin ihmiset eivät 

uskon ja valmistautumisen puutteessa kiinnitä huomiota eivätkä anna mitään tulkintaa, ja niin he unohtavat 

unen kasvot tietämättä, että se on jumalallinen viesti. 

16 Kuinka kaukana ihmiskunta onkaan oikealta polulta! Maailma elää vapaan tahtonsa vallassa ja 

juoksee nautintojen ja maallisten intohimojen perässä. 

17 Sielu nukkuu, äly ei ole vielä herännyt valoon, joka on totuus, eikä se tunne todellista elämää. 

18 Ihminen ei ole vieläkään antanut omalletunnolleen mahdollisuutta puhua ja tuomita. Vielä on niitä, 

jotka luulevat olevansa erehtymättömiä ja virheettömiä, vaikka he kantavat pimeyttä sydämessään. 

19 Mutta nyt ihmiset ovat kyllästyneet tähän, ja siksi lähestyn heitä osoittaakseni heille tietä, 

täyttääkseni heidän sielunsa valolla, saadakseni heidät ymmärtämään virheensä ja menetetyn ajan ja 

saadakseni heidät aloittamaan taistelun valon ja pimeyden välillä ihmisessä. 

20 Paljastan itseni lapsilleni monin tavoin, aina äärettömällä rakkaudella, jotta heidän sielunsa ei 

hukkuisi. 

21 Jos olette astuneet näihin huomaamattomiin rukoushuoneisiin, se ei ole tapahtunut omasta vapaasta 

tahdostanne. Armoni kutsui teidät tänne antaakseen teille hengellistä ravintoa ja näyttääkseen teille 
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pelastuksen tien, jonka kautta voitte päästä läsnäolooni. Teidän ei pidä tulla lannistuneina eikä 

ylimielisinä, vaan arvokkaina ja nöyrinä. 

22 Tarjoan teille ikuista rauhaa, aivan kuten tarjosin teille Kanaanin maata ensimmäisellä 

aikakaudella. Ette voi eksyä polulta, sillä se on merkitty verelläni. Vereni on totuus, on rakkaus ja 

ikuisuus. Katsokaa, sillä ihmiset ovat vääristelleet oppini kautta paljastettua totuuttani, ja joitakin 

ilmoituksia on salattu. 

23 Kaikki, jotka yrittivät seurata minua, eivät ottaneet minun ja apostolieni esimerkkiä esimerkkinä. 

Monet ovat muuttuneet herroiksi sen sijaan, että olisivat palvelijoita. He täyttivät sydämensä 

ylemmyydentunteella ja ylimielisyydellä, ja he tavoittelivat vain rikkautta, loistoa ja kunniaa. Samalla he 

unohtivat köyhien tarpeet ja tulivat välinpitämättömiksi ja tunteettomiksi muiden kurjuutta ja kärsimystä 

kohtaan. Siksi ihmiset kulkevat uskontokunnasta toiseen etsiessään totuutta. Siksi heidän hengellinen 

tarpeensa luoda uusia lahkoja etsiäkseen minua vapaasti. 

24 Pettynyt ihmiskunta hylkää nyt ne, joita kerran pidettiin pyhimyksinä ja puolijumalina. 

25 Ihmiset eivät enää pyri rippikouluun antamaan heille synninpäästöä vääryyksistään, koska he 

pitävät sitä arvottomana. Eikä ikuisen helvetin tulen uhka enää tee vaikutusta tai pelota syntisen sydäntä. 

26 Susi käyttää tätä henkistä hämmennystä hyväkseen ja väijyy pensasaidan takana. 

27 Jokaisen jumaluuteni palvelijan ja jokaisen edustajan tehtävänä on luoda rauha ihmisten välille. 

Tällä hetkellä he tekevät kuitenkin juuri päinvastoin. Jokainen luulee olevansa ensimmäinen, jokainen 

haluaa olla vahvin ja unohtaa, että ainoa vahva olen Minä, joka olen kaikissa. 

28 Nyt voitte selittää itsellenne, miksi lupasin tulla uudelleen toisella aikakaudella. Nyt ymmärrätte, 

miksi opetan teitä uudestaan. Sillä vain Minun Sanani voi poistaa hengen pimeän siteen, vain Minun 

rakkauteni voi lunastaa teidät synneistänne. 

29 Teidät on kutsuttu ja valittu antamaan esimerkki uskosta tulemiseeni sekä luottamuksesta ja 

kuuliaisuudesta sanaani. Mutta älkää odottako, kunnes ne, jotka ovat tulleet viimeisinä, antavat teille 

esimerkin laini hyvästä täyttämisestä, sillä silloin tuskanne on hyvin suuri. Mutta kun näette heidän 

lähtevän liikkeelle, ylittävän rajoja ja saapuvan muihin kansoihin Sanani sanansaattajina, ymmärrätte 

huolimattomuutenne ja kiittämättömyytenne. 

30 Mieti asiaa, ja jos haluat olla uskottava, aloita näyttämällä hyvää esimerkkiä kotonasi. Haluan, että 

vaikka ennen hylkäsitte toisianne heimojen välisten erojen vuoksi, rakastatte nyt toisianne yhtenä 

perheenä. 

31 Tämä on selkeä sanani. Jos puhuisin teille toisella "kielellä", tämä ei olisi oikein. 

32 Valmistan sydämenne asumaan niissä. Myös maailma valmistautuu, rauhan siemen itää ihmisen 

mielessä, ja te, jotka olette levittäneet sen maan kaikkiin kolkkiin, iloitsette nähdessänne työnne hedelmät. 

Sillä Mestaria seuraten olette opettaneet elämään hyvyydessä ja rukoilleet kaikkien puolesta. 

33 Kaikissa kansakunnissa puhutaan sovinnosta, veljeydestä ja rauhasta, ja tämä on alku 

yhdistymiselle. 

34 Olen valmistellut teitä ja kysynyt teiltä, oletteko jo valmiita lähtemään polulle lähimmäistenne 

luokse näyttääksenne heille sen viisauden, jonka olen antanut teille Sanan inspiraationa, ja vastataksenne 

heidän kysymyksiinsä tyydyttävästi. Älköön kukaan tuntuko mahdottomalta täyttää tätä tehtävää. Ajattele, 

että antamani tieto antaa sinulle mahdollisuuden ymmärtää tehtäväsi. 

35 Teidän kaikkien ei tarvitse vierailla kansakunnissa, joita kutsutte "ulkomaisiksi", levittääksenne 

oppiani. Riittää, että nostatte ajatuksenne rukoukseen ja puhdistatte sydämenne niin, että sielunne ilmaisee 

itsensä lähimmäisillenne kaukaa ja tuntee myötätuntoa heitä kohtaan, missä he sitten ovatkin. Ja valo-

olennot herättävät heidät. 

36 Teidän pitäisi yhdistyä henkimaailman kanssa ja muodostaa sen kanssa suojamuuri, joka estää 

uudet sodat ja uudet kärsimykset. Teidän tulisi edelleen rukoilla niiden puolesta, jotka pyrkivät saamaan 

hengellisen vallan väkisin. Tulette hämmästymään, ja maailma hämmästyy, kun ihmiset ymmärtävät, että 

väkivalta ei ole voittanut järkeä, veljeyttä ja oikeudenmukaisuutta. 

37 Varokaa tekemästä sellaista, mikä näyttää hyväntekeväisyydeltä, vaikka sydämessänne on 

itsekkyyttä. Tee niin paljon hyvää kuin voit ilman omaa etua. Tehkää se rakkaudesta, joka on se laki, 

jonka olen teille opettanut, niin olette ansainneet sielullenne ansion. Esittäkää opetukseni niin kuin olen 

sen teille antanut. Se on sama kuin se, mitä olen opettanut profeetoilleni ja apostoleilleni muina aikoina. 
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38 Ihminen on materialismissaan löytänyt sopimuksen muuttaa sitä sanaa, jonka annoin teille 

menneinä aikoina. Mutta Työni on täydellinen, eikä sen juuret ole maallisissa sanoissa. Valmistautukaa, 

niin löydätte aina totuuteni. Silloin huomaatte, että olen antanut teille siemeneni runsaasti kaikkina 

aikoina, jotta tekin voisitte välittää sitä tällä tavoin. 

39 Teidän ei tarvitse tehdä vaikutusta keneenkään rituaaleilla tai ulkoisilla palvontamuodoilla. 

Sydämesi temppeli tulee näkyväksi, ja siinä lähimmäisesi näkevät lampunjalustansa ja alttarinsa. 

40 Opettele jo nyt tuntemaan Minut, sekä teoissasi että silloin, kun ponnistelet päästääksesi irti liasta, 

kun olet pudonnut. 

41 Olen opettanut teitä etsimään totuutta yksinkertaisuudessa. Kuinka säälittävää onkaan ihmismieli, 

kun se etsii totuutta itse keksimissään monimutkaisissa opeissa. Miksi etsiä Minua niin kaukaa, vaikka 

kantaa Minua sisällään? Kukapa ei tietäisi, että hänet on luotu Isän kuvaksi ja että hänellä on jumalallisia 

ominaisuuksia, kuten henki, älykkyys ja tahto? 

42 Asuin toisen aikakauden ihmisten kanssa, jaoin leipänne ja kattonne. Mutta Kristuksen suuruus 

juontaa juurensa hänen nöyryydestään. 

43 Näin minä opetan teitä, jotta osaisitte erottautua aineellisista asioista lähimmäisenrakkauden 

tähden. Mutta ensin teidän on puhdistettava itsenne, sillä on laki, että te kehitytte, ja koska kaikki kehittyy 

lain mukaan, vielä tulevat tapahtumat eivät saa järkyttää teitä. Se, mitä silmänne silloin näkevät, saa teidät 

riemuiten ilahtumaan, kun ymmärrätte, että kaikkea hallitsee mitä täydellisin laki ja että se, mitä tänään 

tapahtuu, ei olisi voinut tapahtua aikaisemmin, koska kaikki lähestyy täydellisyyttään. 

44 Ihmiskunnan edistymisen eteen ei työskennellä vain maan päällä. Rukoilemme ja työskentelemme 

myös toisesta maailmasta sen pelastamiseksi ja edistymiseksi: se on hengellinen maailma. Siksi sanon 

teille, että hengellinen siemen kantaa hedelmää suurten taistelujen jälkeen kaikkien uskonnollisten 

yhteisöjen helmassa. 

Jos ihmiset sanovat, että tämä on uusi uskonto, joka kylvää eripuraa, teidän on vastattava, että 

spiritismi on oppi, että se on sama kuin ensimmäinen ja ainoa oppi, joka on hallinnut sieluja. Mutta tuon 

äänen on tultava sydämestäsi, josta tunteesi juontavat juurensa. Nämä paljastuvat, kun vuodatat kyyneleitä 

jonkun toisen tuskan vuoksi, jopa silloin, kun itket ilosta lähimmäisesi tuskan vuoksi. Sillä näin olen aina 

opettanut teille. 

45 Puhun teille ihmisälyn kautta, valoni ja armoni virtaavat siihen ja muuttuvat sanoiksi ─ se Sana, 

joka osoittaa ainoan tien tulla luokseni: täydellisyyden ja tunteiden puhtauden tien. 

46 Tarvitset suuria todisteita hengellisyydestä, jotta uskosi voi herätä uuteen elämään ja toivosi voi 

vahvistua. Tarvitsette selkeää sanaa nostamaan teidät ylös siitä letargiasta, jossa olette. Jumalallisen 

Henkeni täytyi ilmaista itsensä tässä muodossa, jotta tuntisitte, ettei Isä koskaan hylkää teitä ja että Hän 

ohjaa teitä totuuden valtakunnasta käsin. 

47 Ettekö ole vakuuttuneita tämän rakkauden todisteen edessä? Ajatukseni ovat valoa, joka loistaa 

alaspäin elvyttääkseen lamppujenne sammuvan valon. Mestari kertoo teille, että maailmankaikkeuden 

totuus paljastuu henkistyneen ihmisen kautta, koska hän tietää, miten elää harmonisesti tässä maailmassa, 

johon hän tulee oppiakseen evoluutionsa kannalta hyödyllisiä opetuksia. Tämä maailma ei ole ikuinen, 

eikä sen tarvitsekaan olla. Kun tämä koti ei enää täytä sitä tarkoitusta, jota varten se nyt on olemassa, se 

katoaa. Kun sielusi ei enää tarvitse niitä oppitunteja, joita tämä elämä antaa täällä, koska toiset, 

korkeammat oppitunnit odottavat sitä toisessa maailmassa, silloin se sanoo tässä maallisessa kamppailussa 

saadun valon perusteella: "Kuinka kirkkaasti minä nyt ymmärrän, että kaikki tämän elämän ylä- ja alamäet 

olivat vain kokemuksia ja oppitunteja, joita tarvitsin ymmärtääkseni paremmin. Kuinka pitkältä tuo 

elämän matka tuntuikaan minusta niin kauan kuin kärsimykset painoivat minua. Nyt kuitenkin, kun kaikki 

on ohi, ─ kuinka lyhyeltä ja ohikiitävältä se minusta tuntuukaan ikuisuuden rinnalla." 

48 Ihminen on kutsuttu tekemään sielustaan suurempi, hänet on kutsuttu henkistämään 

olemassaoloaan sitä enemmän ja enemmän, mitä korkeammalle hän kohoaa täydellisyyden tavoittelussaan. 

49 Myös omistamasi ruumis on tarkoitettu henkistettäväksi. Kun näin tapahtuu, ihmisten elinolot 

muuttuvat. He kehittävät hengellisiä kykyjä, jotka ovat vielä tuntemattomia nykymaailman asukkaille. 

50 Tarvitset tätä opetusta, joka elvyttää toivosi, tätä ehtymättömän ja todellisen viisauden lähdettä, 

joka sammuttaa janosi. Minun valoni laskeutuu sen pimennettyyn mieleen, joka sanoo, ettei hän rakasta 

sielua, koska hän ei tunne sitä, vaan rakastaa aineellista rikkautta, fyysistä kauneutta, joka imartelee hänen 
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turhamaisuuttaan, älykkyyttä, joka aiheuttaa ihailua, nimiä ja titteleitä. Tätä hän rakastaa, ja tämä on sitä, 

että hän rakastaa kelvotonta. 

Ihminen ei ole ruumis eikä sen rikkaudet. Ihminen on arvokas ja olemassa vain sielunsa vuoksi. 

Kerron teille jälleen, että ihminen on kutsuttu olemaan se, joka ilmaisee maailmankaikkeuden, taivaan 

ja maailmojen totuuden. Nykyään hän ei vielä saavuta tätä, koska hänen aineellistumisensa ei anna hänelle 

mahdollisuutta avata hengen hienovaraisia lahjoja. 

Kun tämä materialismi katoaa, hänestä tulee näkijä, joka iloitsee nähdessään Henkisen elämän ihmeet. 

Silloin hän ymmärtää Saulin muuttumisen Paavaliksi, ihmisen muuttumisen siinä määrin, että 

nimenmuutos on ollut välttämätön. Hänen entisen nimensä myötä katosi muisto hänen intohimoistaan, ja 

hänen luonteensa ja hänen tekemänsä vääryydet muuttuivat tuhkaksi. 

Kun sielu ymmärtää, että se on kehittymässä, että siltä puuttuu kohoaminen tai että se, mitä sen oli 

opittava ja kehiteltävä aineellisessa maailmassa, tulee nyt tiensä päähän, silloin se on valmis yhdistymään 

jumalallisuuden valoon, koska sielu on valoa, joka liikkuu kohti valoa. 

51 Iloitkaa, ihmiset, ajatelkaa, että olette muuttolintuja tässä maailmassa, joka on täynnä kyyneleitä, 

kurjuutta ja kärsimystä! Iloitkaa, sillä tämä ei ole ikuinen kotinne, paremmat maailmat odottavat teitä. 

Kun lähdette tältä maalta, tehkää se katumatta, niin tuskan huokaukset, työ ja kyyneleet jäävät tänne. 

Jätät hyvästit tälle maailmalle ja kohoat niiden luo, jotka odottavat sinua taivaan korkeuksissa. Sieltä käsin 

näette maapallon pisteenä avaruudessa, jonka muistatte rakkaudella. 

52 Älkää olko surullisia, sillä tulee päivä, jolloin siirrytte pois tästä kyynelten laaksosta, jossa olette 

kärsineet niin paljon, ja jota huomenna tulette rakastamaan tietäen, että siinä olette saavuttaneet sielunne 

kaipaaman valon. 

53 Ole onnellinen rakastamalla lähimmäistäsi, parantamalla sairaita, lohduttamalla kärsiviä, antamalla 

uutta rohkeutta köyhille. Silloin taivaan siunaukset tulevat luoksesi. Haluatteko henkistää itsenne? Kristus 

auttaa sinua saamaan tämän armon. 

54 Totisesti minä sanon teille: vaikka ihmiset ovat tänään enemmän ainetta kuin henkeä, huomenna 

he ovat enemmän henkeä kuin ainetta. Ihmiset ovat pyrkineet materialisoimaan henkensä täydellisesti, 

mutta tätä täydellistä materialisoitumista he eivät saavuta. Sillä henki on kuin loiste, eikä loiste lakkaa 

koskaan olemasta loiste, vaikka se olisi pudonnut multaan. 

55 Ihminen ei tunne täydellisen sielun autuutta, koska hän ei ole saavuttanut täydellisyyden korkeutta. 

Jos hän puhdistaa sydämensä ja pitää totuuteni sielussaan harjoittaakseen sitä, hän löytää rauhan ja 

autuuden, jota hän ei tuntenut aiemmin. Tämä on se elämä, jota symbolisoi ihmiskunnalle paljastetun 

ensimmäisen vertauksen puu, jonka kypsä hedelmä tyydyttää sielun nälän. Täydentäkää itsenne, nouskaa 

maallisen yläpuolelle, ettekä enää kärsi muiden kiittämättömyydestä tai ymmärtämättömyydestä. 

56 Rakkaus on tikkaat, jotka johtavat Jumalaan, joka rakastaa teitä, ja Mariaan, Hengelliseen Äitiin, 

joka myös rakastaa teitä, ja hengellisiin veljiinne ja sisariinne, jotka myös rakastavat teitä. 

57 Jumalallisesta Hengestä lähtee viestien virta. Pitäkää niistä niin monta kuin ne tuntuvat 

sydämestänne oikeilta. 

58 Luovuta Minulle kärsimyksesi pimeys. Muutan ne rauhan kirkkaudeksi. Luovuta nyyhkytyksesi ja 

kyyneleesi Minulle. Kun vierailen sydämessänne hiljaisuudessa, tunkeudun kuin auringonsäde 

valaisemaan sitä. 

59 Olen antanut teille rakkauden sanan, jotta voisitte tuntea tämän voiman sydämissänne. Tässä on 

lohduttava balsamini, joka valuu kaikkiin kärsimyksiinne ja vahvistaa sielujanne. 

60 Sanon teille, että olkaa siunattuja, jotka lähestyvät Minua valmistautuneella sydämellä. Sillä silloin 

Sanastani tulee parantavaa balsamia ja hyväilyä, joka elävöittää uskonne liekkiä. 

61 Valtakuntani laskeutuu kärsivän ihmiskunnan ylle, ja sanani kaikuu tämän aikakauden valittujen 

kautta, niin että ne, jotka minua kuulevat, voivat tulla veljiensä lohdutukseksi. 

62 Minulla on aina ollut välittäjiä ihmisten ja jumaluuteni välillä. Käytin nöyrää ja nöyrää sydäntä. 

Valmistelen nyt opetusteni uusia sanansaattajia, jotta tämä hyvä uutinen herättäisi ihmiset henkiseen 

elämään. 

63 Kuinka moni niistä, jotka kykenevät täyttämään jalon hengellisen tehtävän, nukkuu yhä hajallaan 

eri puolilla maailmaa! He heräävät, ja he todistavat henkisen edistyksensä, kun heistä tulee tunteidensa 
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ylevyydessä hyödyllisiä olentoja lähimmäisilleen. He ovat nöyriä eivätkä koskaan kerskaile 

ylivertaisuudellaan. 

64 Turhamaisuutta ─ heikkoutta, joka ilmeni jo ensimmäisessä ihmisessä ─ vastaan taistellaan 

henkistymisen kautta. Se on taistelu, joka on aina ollut olemassa hengen ja aineen välillä. Sillä kun henki 

Isän olemusta halutessaan on kallistunut kohti Iankaikkista ja Korkeaa, liha etsii vain sitä, mikä tyydyttää 

ja imartelee sitä, vaikka se olisikin hengen vahingoksi. Tämä kamppailu, joka ilmenee jokaisessa 

ihmisessä, on voima, joka syntyy ihmisessä itsessään sen vaikutuksen seurauksena, jota maailma häneen 

harjoittaa. Sillä maallinen vaatii kaikkea, mikä vastaa sen luonnetta. Jos henki kykenee hallitsemaan tätä 

voimaa ja ohjaamaan sitä oikeaan suuntaan, se on yhdenmukaistanut molemmat luontonsa omassa 

olemuksessaan ja saavuttaa edistyksen ja kohoamisen. Jos se sitä vastoin antaa materian voiman hallita 

itseään, se joutuu viettelemään itsensä pahaan, se on vene ilman peräsintä keskellä myrskyä. 

65 Te, jotka kuulette Minua, tunnette halua kääntyä pois kaikesta haitallisesta vapauttaaksenne 

sielunne. Olette keskellä taistelua, ja siksi sanon teille: Jatkakaa valvomista ja rukoilemista, jotta koittaisi 

aika, jolloin sielunne olisi yhtä ruumiinsa kanssa ja olisi sopusoinnussa sen kanssa. 

Tänään kärsit yhä maailman vetovoimasta ja tunnet itsesi liian heikoksi vastustaaksesi kiusausta. 

Ihminen aistii intuitiivisesti täydellisyyden aikakauden, mutta hän ei tiedä, milloin se tulee tapahtumaan. 

66 Ihmiset pyrkivät tähän tavoitteeseen eri tavoin. Mutta vain ne saavuttavat sen, jotka taistelevat 

sielunsa edistymisen puolesta. Uskonnolliseen fanaattisuuteen sortuvat eivät kehity, ja ne, jotka omistavat 

aikansa aineellisten asioiden tutkimiselle, saavuttavat vain aineellisia tuloksia. 

67 Hengellisyys on se, joka johtaa ihmisen täydellisyyteen. Mutta älkää sekoittako todellisen 

hengellisyyden harjoittamista, joka on yhteyttä Luojaan ja lähestymistä Häneen rakkauden, laupeuden ja 

sisäisen palvonnan kautta, niiden "tieteiden" harjoittamiseen, joilla ihmiset häpäisevät ja tekevät 

aineellisesti havaittaviksi tuonpuoleiset olennot. Tässä on opetukseni, joka poistaa tietämättömyyden 

verhon, joka kätkee totuuden ihmisiltä. 

68 Rakkausoppini valmisti teitä tuona aikana vastaanottamaan keskuuteenne henkimaailmani 

läsnäolon, jotta se auttaisi teitä ymmärtämään sanaani ─ aika, joka on nyt päättymässä. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 231 
1 Läpitunkeva katseeni tunkeutuu teihin, ja näen, että muodostatte sydämestänne kimpun 

tarjotaksenne sen Jumaluudelleni. 

2 Näen kärsimyksenne ja lievitän niitä isällisellä hellyydelläni, jotta teistä tulisi sanani rohkaisemana 

kansa, joka on vahva koettelemuksissa. 

3 Aina kun olette tulleet luokseni esittämään heikkoutenne tai pyytäneet Minulta apua kokemassanne 

piinassa ─ aina kun olette olleet vaarassa romahtaa ristin painon alla ja kääntyneet puoleeni, olen 

vapauttanut teidät taakastanne ja tuskastanne ja tehnyt teistä vahvoja sieluja. Silloin olen sanonut teille: 

Eteenpäin, älkää kääntäkö kasvoja taaksepäin, sillä sielunne täyttyisi pelosta, jos se näkisi menneisyytensä. 

4 Olen pelastanut teidät tuhosta ja tuonut teidät pelastuksen satamaan, jossa olette nyt nauttimassa 

tätä leipää. Sinä olet levännyt rauhallisella rinnallani. Olen ollut valonsäde olemassaolosi pimeydessä 

auttaakseni sinua kulkemaan polkuasi kompastumatta. 

5 Jos suukappaleet tai äänenkantajat, joiden kautta ilmentän itseni, puhuisivat itsestään, he eivät 

pystyisi opettamaan teille totuuden tietä. Silti heidän huulensa puhuvat valon sanoja, koska ilmoitan itseni 

heidän älykkyytensä kautta, ja olen kertonut teille, että minä olen Tie. 

6 Olette nähneet, että monet ihmettelevät näitä opetuksia ja ihmettelevät, onko totta, että Rabbi 

puhuu tässä ─ onko varmaa, että "Sana" on palannut tähän maailmaan, joka ristiinnaulitsi Jeesuksen? 

7 Te täällä tiedätte, että olen luvannut teille tämän, tiedätte, että olen anteeksianto ja että täytän 

jumalallisen tehtäväni herättämällä "kuolleita", parantamalla sairaita ja palauttamalla näön sokeille. Te 

tiedätte paluuni syyn ja tavan, jolla olen tullut. Mutta kaikki tämä asettaa maailman kyseenalaiseksi, ja 

monet epäilevät sitä. 

8 Olen kertonut teille, miksi sen sijaan, että olisin kääntynyt oppineiden, teologien tai tiedemiesten 

puoleen, olen kääntynyt kouluttamattomien ja yksinkertaisten ihmisten puoleen tehdäkseni itseni 

tunnetuksi heidän kauttaan. Sillä yksinkertaisten ihmisten todistus hämmästyttää maailmaa. 

9 Jos tutkitte asiaa perusteellisesti, voitte vakuuttua siitä, että olen aina ollut yhteydessä 

ihmiskuntaan ihmisten välityksellä ja että he ovat aina olleet nöyriä ja yksinkertaisia. 

10 Olen suonut teille erilaisia olemassaoloja maan päällä, jotta voitte todistaa näitä ilmentymiä ja 

täyttää tehtävänne. 

11 Teidän on käytettävä opetuksiani, jotta voitte tunkeutua niihin tuonpuoleisiin salaisuuksiin, jotka 

Isä haluaa paljastaa teille. Salainen aarrekammioni ei ole kätkeytynyt katseeltanne, muuten ette koskaan 

pääsisi ikuiseen elämään. 

12 Opiskelkaa, miettikää syvällisesti, sillä jotkut ovat hämmentyneitä ajatuksesta, miten on 

mahdollista, että ─ jos henkenne on hiukkanen Jumaluuttani ─ että se kärsii? Ja jos hengen valo on Pyhän 

Hengen valon kipinä ─ miten se voi nähdä itsensä tilapäisesti pimeyden peittämänä? Ymmärtäkää, että 

tällä kehityspolulla on tarkoitus hankkia riittävästi ansioita Jumalaa kohtaan, jotta voitte muuttaa henkenne 

tietämättömästä ja kehittymättömästä hengestä suureksi valon hengeksi Isän oikealla puolella. 

13 Tulkaa luokseni ja kuulkaa vielä kerran Sanani, joka on ravintoa sielullenne. Tämä Sana, jonka 

olen toimittanut teille tällä Kolmannella Aikakaudella ihmisälyn kautta, on saanut aikaan ihmeen, joka on 

yhdistänyt teidät, nostanut teidät täynnä intoa ja uskoa Jumaluuteeni, kun se paljastaa itsensä täynnä 

totuutta ja opetusta. Sillä sielusi oli väsynyt maallisiin opetuksiin, jalkasi olivat liian väsyneet kulkemaan 

pitkiä matkoja etsiessään rauhaa, rakkautta ja totuutta. Kädet olivat myös liian väsyneitä viljelläkseen 

peltoja ilman satoa, joka olisi antanut sielullesi tyydytystä. 

14 Oi ihmiset, minun tahtoni on ollut, että kulkisitte näitä teitä ja maistelisitte näitä hedelmiä; että 

kolkuttaisitte eri oville ja tutustuisitte eri rotuisten ja eri sukupuolta olevien ihmisten sydämiin; että 

ottaisitte kirjojen sisällöstä erilaisia filosofioita, oppeja ja teorioita; että tulisit tuntemaan köyhien ihmisten 

elämän maan päällä kaikkine kurjuuksineen ja tuskineen; että kokisit tämän maailman väärän rikkauden 

nautintoineen ja petollisine loistoineen; että kuulisit ihmisten äänen ja tulisit tuntemaan heidän 

innoituksensa; että ottaisit vastaan sen hyvän ja pahan, mitä he sinulle aikojen kuluessa toisivat. Jotta 

tämän matkan jälkeen tapaisitte Minut viimeisenä, joka tulee sydämenne oville ─ viimeisenä, joka ylittää 

polkunne, viimeisenä maan pyhiinvaeltajista, joka kävelee vierellänne ja kysyy teiltä: "Minne olet 

menossa?". Mistä te tulette ja mitä te etsitte?" Ja että silloin ilman ylpeyttä ja itsekorostusta, tuskan 
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kumartamana ja kokemuksen vahvistamana, taistelun valistamana ja terästäytyneenä tunnistaisitte Minut 

välittömästi, avaisitte sydämenne Minulle, tunnustaisitte kurjuutenne ja tunnustaisitte, että vain Minä voin 

ymmärtää tuskanne, epäonnistumisenne ja myös kaipauksenne. 

15 Tämä on syy siihen, miksi suurin osa niistä, jotka tulevat luokseni, joutuu tämän voiman lumoihin, 

kun he kuulevat Sanani. He tuntevat, että näen heidät sydämensä pohjasta ja tuntevat rakkauteni 

ympäröivän heitä. Ja koska odotitte Minua, tiesitte, että suurten taistelujen, olemassaolon suurten 

taistelujen jälkeen, sen pimeän yön jälkeen, jossa elitte, uuden päivän valon oli noustava. Tiesit, että sen 

jälkeen kun olisit tyhjentänyt maljasi katkeruuden sakkaa myöten, tulisi joku, jonka täytettäisiin se 

makeudella. Sillä toivo, luottamus lupauksiini, jotka olin antanut teille muina aikoina, ei ollut sammunut 

sielussanne, liekki oli pysynyt sydämessänne. Jopa ne, jotka ovat kieltäneet, että Minä olen se, joka tänä 

aikana ilmoitan itseni, eivät ole tehneet niin sielunsa, vaan lihallisen luontonsa kautta, joka on tietämätön 

ja reagoimaton hengellisille ilmestyksille ja joka ei tiedä minusta mitään. Silti tiedän kaiken ja olen 

antanut noille epäuskoisille, niskuroiduille, toisen kerran, koska tiedän, ettei heidän sielunsa ole se, joka 

kieltää Minut, ja että sen on noustava täyteen valoa ja vapautettava itsensä oman ruumiillisen kuorensa 

kahleista, jotta se voi nähdä ja tuntea Minut ja huudahtaa, kuten Pietari toisella kerralla: "Totisesti, Sinä 

olet elävän Jumalan Poika!"." 

16 Lapsista opetuslapsiksi minä teen teidät opetuslapsiksi. Sillä kun olet kuullut minua, minä annan 

sinulle viisauden kirjan, jotta voit sen avulla opettaa lähimmäisiäsi ja viedä ilosanomaa kansasi asukkaille 

ja sen jälkeen muille kansoille. Kun opit minulta, olet lempeä ja nöyrä. Te ette tyydy vain tutkimaan 

Sanaani ettekä puhumaan kaunopuheisia sanoja tehdäksenne vaikutuksen väkijoukkoihin, vaan 

inspiraationne ja oivalluksenne, selkeät ja syvälliset sananne saavat vahvistusta teoista, jotka ovat 

ymmärryksenne hedelmiä. En halua, että nämä teokset kumpuavat vain älystänne, vaan että omatuntonne 

sanelee ne sydämeenne, jonne rakkauden siemen kylvetään. 

17 Silloin pystyt varmasti käännyttämään ihmisiä. Sillä kun he ovat väsyneet turhiin sanoihin, sairaita 

ja väsyneitä erilaisten opetusten ja maailmankatsomusten kieroutuneisuuteen, he kaipaavat opetusta, joka 

puhuu heille todellisesta rakkaudesta, laupeudesta ja rauhasta, joka tuo valoa pimeyteen ja vuodattaa 

parantavaa balsamia sinne, missä on kipua ─ joka muuttaa ne, jotka ovat luonteeltaan henkisesti tai 

moraalisesti rappeutuneita. Silloin opetukseni voittaa varmasti, ja niiden määrä, jotka seuraavat minua ja 

vievät eteenpäin rauhan, yhtenäisyyden ja hyvän tahdon lippua, kasvaa. 

18 Haluan, että käytätte tämän ajan kuuliaisesti, että sielu opastaa ja stimuloi ruumiin kuorta, että se 

taivuttaa sitä ja lopulta tekee siitä oman työkalunsa, halukkaan palvelijansa; että "liha" ei tarjoa Minulle 

sitä palvontaa, jota sielun pitäisi tarjota Minulle, että se ei asetu henkenne ja Minun henkeni väliin. Sillä 

silloin puhdistus on kestävää, ja se, mitä keho tuntee, vaikuttaa sieluun, koska se ei vielä pysty voittamaan 

kipua ja heikkoutta. Hengellistäkää itsenne sortumatta fanaattisuuteen, ja saatte kokea, kuinka paljon 

rauhaa koette, kuinka paljon rohkaisua annatte sydämellenne ja kuinka vahvoja olette kivun, vanhuuden ja 

sairauden haasteiden edessä. 

19 Tämä on minun opetukseni. Kuka teistä ei pysty ymmärtämään sitä? Se on päivänvaloa 

kirkkaampi, ja te kaikki voitte nähdä tämän valon. Annan teille tämän opetuksen, jotta voitte painaa sen 

pysyvästi sieluunne. Sillä huomenna se antaa sinulle voimaa, kun koettelemukset uhkaavat sinua. 

20 Tällä maapallolla on aina ollut ihmisten välistä taistelua, sotaa, riitaa, eripuraa. Jo varhaisimmista 

ajoista lähtien joidenkin ajatukset ovat aina nousseet toisten ajatuksia vastaan. Ja niin näette, että 

hyveellisyyttä vastaan on noussut pahe, oikeudenmukaisuutta vastaan epäoikeudenmukaisuus, sielun ääntä 

vastaan "lihan" ääni, toisiaan vastaan tieto. Niillä, jotka ovat varhaisimmista ajoista lähtien tehneet 

tunnetuksi henkistä opetustani, on ollut tiedemiehiä vastustajinaan. Vielä tällä kolmannella aikakaudella 

näen näitä miesten välisiä taisteluita. Mutta on tullut päivä, jolloin minun on sanottava viimeinen sana. 

21 Kaikki viisaus, tieto tai tiede on tullut minulta. Valmistelin tämän planeetan, jotta se olisi koti 

inkarnoituneille sieluille, ja ennen kuin lähetin teidät sinne, hoivasin tätä maailmaa armolla, rakkaudella ja 

viisaudella. Sijoitin sen sisälle, sen pinnalle, kaikkeen, mikä on välttämätöntä elämääsi, lasteni säilymistä, 

iloa ja tyytyväisyyttä varten. 

Jotta löytäisitte tämän luonnon helmasta kaikki elämän lähteet ─ kaiken sen, mikä oli kätketty 

salaisuuksiin tai säilytetty syvällä aarrekammiossa, annoin teille lahjoja, valistin teidät ja varustin teidät 
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tieteen lahjalla, jotta löytäisitte tämän kyvyn avulla ja tarpeidenne, kehityksenne ja koettelemustenne 

mukaan elämän ja viisauden ehtymättömän lähteen. 

22 Olette kaikki nauttineet tästä tieteen lahjasta. Mutta valitsin joitakin, jotta heille uskottaisiin suuria 

tehtäviä, jotta he löytäisivät kaiken sen, mikä on sielun hyväksi, ja sitten he antaisivat teille tuon lähteen 

ehtymättömistä vesistä ja auttaisivat teitä elämässänne ja maallisessa onnellisuudessanne. Näille valituille 

annoin myös intuitiivisen tiedon hengellisestä elämästä ─ siitä elämästä, joka on tieteiden tuolla puolen, 

tämän maallisen luonnon yläpuolella. Siksi ihminen on palvonut Minua jo varhaisimmista ajoista lähtien ja 

arvannut, että on olemassa universaali Olento, voimakas, kaikkivoipa Jumala ja Luoja, joka on varannut 

sinulle tämän maailman tuolla puolen olevan korkeamman elämän ─ elämän, jossa henki, rakkaus, valo ja 

järki loistavat, sillä kaikki tämä on osa sieluasi. 

Mutta vaikka teillä kaikilla on tämä intuitiivinen tieto, joka puhuu teille lakkaamatta näistä kyvyistä, 

Minun on ollut välttämätöntä lähettää teille sieluja, joilla on suuri auktoriteetti, jotta he paljastaisivat teille 

suurimmat salaisuudet; jotta he tekisivät sieluille läpimurron ja johdattaisivat heidät luokseni lyhintä ja 

varminta tietä. Nämä ovat profeettoja, patriarkkoja ja kaikkien aikojen Jumalan lähettämiä. 

23 Vaikka jotkut toivat mukanaan tehtävän antaa valoa sieluille ja toiset tehtävän tehdä tiedettä 

tunnetuksi, toinen on aina noussut toista vastaan ottamatta huomioon, etteivät ne ole vastakkaisia tehtäviä, 

vaan täydentävät toisiaan. Valoni on vuodatettu kaikille ihmisille, jotta ymmärtäisitte tehtävänne ja 

ottaisitte kunnioittavasti vastaan teille kuuluvan osan. 

24 Jos olette kuulleet minulta, että moitin tiedemiesten työtä, että vaadin tiedettä vastuuseen, syynä on 

se, että jotkut eivät ole käyttäneet tätä elämän lähdettä, niitä ilmestyksiä, jotka olen antanut heille, 

ihmiskunnan hyvään ja edistykseen, vaan ovat asettaneet ne pahan ja tuhon palvelukseen. Mutta kaikille 

niille, jotka ovat täyttäneet tehtävänsä, jotka ovat etsineet nöyrästi, ylväästi ja kunnioittavasti löytääkseen 

sen, minkä tahtonut olen heille paljastanut, olen vuodattanut valoni, he kaikki ovat olleet Minulle 

mieluisia; ja katsokaa, kuinka paljon hyväntekeväisyystöitä he ovat tehneet. 

25 Maanpäällinen elämänne on kehittynyt, se ei ole enää samanlainen kuin menneinä aikoina, ja siinä 

määrin kuin askeleenne ovat vieneet teidät evoluution tielle, olette kohdanneet tieteen hedelmät, jotka 

myönnetään kaikille, jotka ovat täyttäneet tehtävänsä. Ne, jotka ovat vääristelleet tehtävääni ja 

tunkeutuneet aarrekammioihini löytääkseen luonnon salaisuuksia ja käyttääkseen luonnonvoimia vain 

tuhoa ja kuolemaa aiheuttaviin töihin, - heitä minä nuhtelen ja kutsun heitä esiin. Sillä olen tullut 

kutsumaan kaikki ihmiset ja luonnonvoimat järjestykseen ja saattamaan ne oikealle tielle, ja kaikki on 

palautettava ja palautettava paikoilleen. 

26 Tulee aika, jolloin ihmiskunta tunnistaa jumalallisen valon, Minun sallimani viisauden, ja se myös 

vihdoin ymmärtää, että Minä olen Lähde, josta kaikki olennot ovat syntyneet ─ että Minussa on siemen ja 

hedelmä, ja että olen sallinut teidän osallistua kaikkeen tähän, jotta voisitte elää sielunne ja Jumaluuteni 

arvoista elämää. 

27 Tuona henkistymisen aikana, josta nyt ilmoitan teille, ihmiset asettavat ymmärryksensä sielun 

palvelukseen, ja jopa tiede kumartaa sen valon edessä. Milloin se päivä koittaa? Valmistelette parhaillaan 

ihmiskunnan tietä tuon tavoitteen saavuttamiseksi. Sillä työ, jonka olen käskenyt teidän tehdä, on 

maailmanlaajuinen tehtävä. 

28 Ihmiset omistavat tieteensä, voimansa, lahjakkuutensa ja sydämensä jumalallisen asiani 

palvelemiseen laiminlyömättä velvollisuuksiaan ja tehtäviään maailmassa. He kääntyvät niiden 

terveellisten nautintojen puoleen, jotka ovat terveellisiä heidän hengelleen ja aineelleen. He kamppailevat 

uudistumisensa ja vapautensa puolesta, eivät anna tartuttaa itseään, eivät ota mitään, mitä eivät tarvitse. 

Silloin korruptio ja häpeämättömyys katoavat maan päältä. Silloin henki on saavuttanut täydellisen vallan 

ruumiillisessa kuoressaan, ja vaikka se yhä asuu aineessa, se elää henkistä elämää, joka on täynnä 

rakkautta, veljeyttä ja rauhaa. 

29 Tämä on se aika, jolloin sodat katoavat, jolloin vallitsee keskinäinen kunnioitus ja avuliaisuus, 

jolloin ymmärrätte, että ette voi enää määrätä lähimmäisenne elämästä ettekä omastanne. Silloin tiedätte, 

että ette ole oman elämänne, lastenne ja puolisoidenne tai tämän maan omistaja, vaan että minä olen koko 

luomakunnan omistaja. Mutta koska olette rakkaita lapsiani, olette myös kaiken sen omistajia, mikä on 

minun. Mutta vaikka olen kaiken luodun Herra ja omistaja, en voi tappaa luotujani, satuttaa ketään tai 
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aiheuttaa heille kipua. Miksi sitten ne, jotka eivät ole elämän omistajia, ovat ottaneet haltuunsa sen, mikä 

ei heille kuulu, ja hävittäneet sen? 

30 Kun ihmiset ymmärtävät tämän opetuksen, he ovat ottaneet askeleen ylöspäin hengellisessä 

kehityksessään, ja tästä maailmasta tulee kehittyneiden henkien koti. Et tiedä, asutko tällä planeetalla enää 

sen jälkeen. Minä määrittelen ne, jotka tulevat kokemaan nuo armon ajat, jotka tulevat näkemään tämän 

maallisen valtakunnan, joka toisessa aikakaudessa oli kyynelten, tuhon ja kuoleman laakso. Nuo meret, 

vuoret ja pellot, jotka ovat todistaneet niin paljon tuskaa, muuttuvat sitten rauhan paikaksi, kuvaksi 

tuonpuoleisista maailmoista. Olen ilmoittanut teille, että kun taistelut loppuvat, valtakuntani on jo lähellä 

teitä, ja silloin henkenne kukoistaa hyveissä. Opetukseni on läsnä kaikissa hengissä, ja teen itseni 

tunnetuksi miesten ja naisten kautta. 

31 Hengen lahjat avautuvat. (Sisäisen) sanan, parantamisen ja hengen ja hengen välisen vuoropuhelun 

lahjoista tulee niiden aikojen ihmisten keskuudessa ihailtavia. 

32 Tiede ei pysähdy matkallaan, mutta tiedemies tunkeutuu opetuksiini, tutkii niitä ja ihmettelee 

ilmestyksiäni. Ja niiden innoittamana hän luo hyväntekeväisyystekoja, jotka eivät edistä ainoastaan 

ihmiskuntaa vaan myös ruumiillistuneiden ja ei-inkarnoituneiden sieluja. 

33 Jos Henkeni oli mielissään menneinä ja nykyisin, kun Hän katseli lasteni tekoja, olivatpa ne sitten 

hengellisiä tai aineellisia ─ kauniita tekoja, jotka kumpuavat herkän tai älykkään sydämen sydämestä ─ 

kuinka suuri onkaan iloni, kun ei ole vain muutama, joiden sielut kohoavat, vaan kun koko ihmiskunta 

harjoittaa rakkautta. Silloin kodeissa ei enää ole kyyneleitä, surua ja orpoutta sotien seurauksena, ja vain 

usko, terveys, voima ja harmonia säilyvät niiden aikojen ihmisten elämässä, jotka on tarkoitettu tälle 

planeetalle. 

34 Te olette ensimmäisiä sukupolvia, jotka saavat tämän kolmannen aikakauden ilosanoman, ja teidän 

on oltava niitä, jotka valmistavat tietä kaikille niille, jotka tulevat teidän jälkeenne. Poistakaa kuilut, 

poistakaa polun kivet, jotta voitte jättää perinnöksi hyvän tahdon, rohkeuden ja hyvät periaatteet. 

35 Te ette ole se, joka saattaa työni huipentumaan. Teidän joukossanne ei ole ketään, jonka pitäisi 

yhdistää Israelin kansa. Ette enää todista, että minun oppini toteutuu kaikkialla maailmassa ruumiissanne. 

Tämän työn aion suorittaa. Sillä jos joku nousee teidän keskuudestanne taivuttamaan kansani itsepäistä 

niskaa ja saamaan aikaan heidän henkistymisensä, tuo henkilö korottaisi itseään tai ei kestäisi niitä 

koettelemuksia, jotka tulisivat hänen kohdalleen. 

36 Mutta minä, vahva, joka rakastan ja annan anteeksi, yhdistän teidät yhteen. Lähetän teille 

koettelemuksen toisensa jälkeen, jotta ne voivat jauhaa teitä ja yhdistää teidät samaan hengelliseen 

ihanteeseen.  

37 En halua, että kansani valmistaa minulle uutta ristiä, veristä telinettä tai tuomioistuinta. Haluan 

asua sisäisessä pyhäkössänne, haluan asettua valtaistuimelleni kansani sielussa voidakseni välittää itseni 

heille joka hetki ja odottaa heitä ikuisessa kodissani, universaalilla nöyryyden valtaistuimellani, rakastavan 

Isän kunniapaikallani, kun te kaikki, jotka olette täynnä ansioita tehtävänne täyttämisen kautta, jotka olette 

tulleet vahvoiksi kamppailun kautta ja jotka olette puhdistuneet hyveiden kautta, tulette kunniassa luokseni 

saadaksenne korkean palkkionne. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 232 
1 Valittu kansa: Te kuulette Sanani ihmisen älyn kautta, teidät on aina valmisteltu edeltämään 

ihmiskuntaa. Kaikki on suotu teille armostani. Olen tullut luoksenne, koska rakastan teitä, ja annan teille 

kirjan kolmannen osan, joka sisältää käskyt, lain teitä ja ihmiskuntaa varten. 

2 Maailmaa ajetaan kovassa myrskyssä, ja se on menettänyt suuntaa. Se ei ole lähtenyt etsimään 

turvallista tietä. Ihminen on tyytynyt elämään, etsimään sitä, mikä on tarpeen hänen ruumiinsa 

säilyttämiseksi, ja unohtanut sielun, joka on hänen olemuksensa ytimessä ja jolle olen antanut hyvin 

korkean tehtävän. Olen ilmestynyt keskuuteenne ja löytänyt teidät elävinä kaaoksen keskeltä, ja Sanani on 

sanonut teille: pysähtykää, palatkaa lain täyttämiseen, ottakaa ristinne, seuratkaa minua, ja rauha on teidän 

keskuudessanne. 

3 Tänä aikana olen valmistanut teitä vuodattamalla valoni virtoina mieleenne. Ensimmäisistä 

askeleistanne lähtien olette olleet vakaita, ja tämä usko, tämä rakkaus Työtäni kohtaan innoittaa teitä 

puhumaan lähimmäisillenne Minun nimessäni. Monet kuulevat teidät ja tulevat luokseni rakkauden nälkää 

ja janoa janoavina. Toiset tulevat kaipaamaan helpotusta kärsimyksiinsä. Toiset tulevat ryntäämällä, vain 

uteliaisuutensa ajamina. Mutta lupaan teille, että kaikki saadaan. Kaikille annan todistuksen, sillä annan 

mielelläni lapselle merkin siitä, että olen kuullut hänen pyyntönsä. 

4 Lähtöni jälkeen jatkatte sydämien valmistamista, johdatte heidät pois tietämättömyydestä, vääristä 

uskomuksista ja fanaattisuudesta. Mutta miten teistä tulee lähimmäistenne opettajia? Miten saavutatte 

nöyryyden, oikeudenmukaisuuden ja vanhurskauden? Rukoilemalla ja täyttämällä lakini. Älkää 

näyttäytykö vanhurskaina, sillä te ette ole vielä vanhurskaita. Näyttäytykää minun opetuslapsinani, 

ponnistellen päivittäin täydellistääksenne itsenne. Kun näen teidän täyttävän tehtävänne epäitsekkäästi, 

tuon luoksenne joukon lähimmäisiänne, jotka olen määrännyt saamaan tiedon lopullisista ilmestyksistäni. 

5 Valitsen ihmisten luomista lahkoista, jotka ovat elämän puun katkenneita oksia, ne, jotka haluavat 

henkistyä ─ ne, jotka etsivät Minua epätäydellisellä tavalla, mutta jotka rakastavat Minua ─ ne, jotka 

lausuvat nimeni hartaasti ja esittävät Minulle rakkauden, nöyryyden ja kiitollisuuden tekoja. Tulen hyvänä 

kalamiehenä, joka haluaa sydämet, ja vaikka tänään niiden määrä, jotka seuraavat minua, on pieni, 

huomenna he lisääntyvät. Jo nyt lähestyy hetki, jolloin todisteet vakuuttavat maailman siitä, että olen tullut 

jättämään teille rakkauden perintöni, ja te, näiden ilmestysten todistajina, puhutte niistä oikealla tavalla. 

6 Älkää tehkö minkäänlaista eroa lähimmäistenne välillä. Henkisessä ihanteessa kaikki ihmisrodut ja 

-luokat yhdistyvät. 

7 Antakaa lähimmäistenne tarpeet sydämelleni. Mitä enemmän he ovat syntisiä, sitä enemmän he 

tarvitsevat rakkautta ja armoa. Nyt lähestyy aika, jolloin opetukseni leviää ja "työntekijät" lähtevät eri 

alueille. He asettuvat tahtoni mukaan paikkoihin, joissa Sanani valuu avoimiin sydämiin, jotka olen 

valmistanut hedelmälliseksi maaksi, joka on valmis vastaanottamaan jumalallisen siemenen syliinsä. Siellä 

on toimintanne paikka. Annan sinulle vastuun useista ihmisistä, jotka annan sinun huostaanne heti, kun 

näen sinut vahvana ja valmiina. 

8 Hyvä uutinen tavoittaa kaikkien oppien ja lahkojen ihmiset. Kaikki tulevat tietämään Minun 

tulemisestani Kolmannella Aikakaudella Pyhänä Henkenä. Tulee aika, jolloin nämä paljastukset ovat 

täysin tiedossa, ja teitä vastaan taistellaan tästä syystä. Mutta älkää huoliko, valoni ei himmene. Juuri 

silloin tämänkertainen sanani loistaa suurimmassa loistossaan. 

9 Valmistan teidät ahkeriksi työläisiksi pelloilla. "Sana tulee olemaan runsaasti huulillanne. Usein 

puhutte teille tuntemattomista opetuksista. Ne tulevat olemaan uusia inspiraatioita, jotka tulevat 

Hengeltäni vastaanottavaiseen sydämeenne. Tekojenne on aina oltava sanojenne mukaisia. Kaikkien 

tekojenne on oltava vilpittömiä, jotta teitä voidaan uskoa. Minä katson tekojasi ja arvostelen ne. 

10 Muistakaa Israelin kansan ensimmäisten aikojen puhtaat tavat ja palatkaa niihin. Sen terveys ja 

voima kumpusi heidän kuuliaisuudestaan ja kunnioituksestaan lakiani kohtaan. Tästä kansasta tuli 

esimerkillisiä miehiä, patriarkkoja ja profeettoja. Aabraham, Iisak ja Jaakob ovat sukusi kantaisä. 

Henkisesti ja fyysisesti heitä koeteltiin, mutta voima ei jättänyt heitä. Oli välttämätöntä, että ne, jotka 

joutuivat antamaan elämän Israelin kansalle, näyttivät esimerkkiä voimasta ja rakkaudesta kaikille 

jälkeläisilleen. Täällä saatte tietää voimanne ja tehokkuutenne suurten koettelemusten hetkellä. 
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11 Valmistelen parhaillaan sieluja, jotka jatkavat ihmisten innoittamista lähtöni jälkeen. He valvovat 

Työni perusoppeja, ja teidän on kuunneltava ja kunnioitettava niitä. 

12 Suorittakaa tehtävänne tällä kaudella, ja sen jälkeen tulevat sukupolvet jatkavat työtänne. Lähetän 

aina maan päälle korkea-arvoisia olentoja valvomaan lakia, oppini olemusta. 

13 Ole samaa mieltä koettelemustesi kanssa. Sille, joka ei ole saanut sitä, mitä hän pyytää Minulta ja 

uskoo sen olevan hänen hyväkseen, sanon: Minä tiedän kohtalosi; mutta se, mitä pyydät Minulta, ei tuo 

sinulle onnea, vaan ainoastaan kärsimystä. Ajattele hyvitystäsi. Maan päällä ette tule nauttimaan 

täydellisestä rauhasta. Vain velvollisuuden täyttäminen antaa sinulle mielenrauhan tänään. Mutta 

huomenna, kun olette hengellisessä elämässä, sanotte Minulle: "Isä, Sinä tiesit, miten ohjata Minua niin, 

että se oli sielulleni hyväksi. Sillä jos olisit antanut minulle sen, mitä sinulta pyysin, olisin mennyt harhaan 

tai viivyttänyt tulemistani luoksesi." 

14 Olen antanut teille Sanani valon tällä hetkellä, jotta voitte työskennellä maailman rauhan puolesta 

ja jotta sielunne voi ottaa uuden askeleen täydellisyyden tiellä. Olen saanut sinut ymmärtämään sielusi 

lahjat, jotta se voi voittaa kaikki sen tiellä olevat esteet ja vastoinkäymiset. Olen saanut teidät 

ymmärtämään, että tämä katkeruuden aika, jota käytte läpi, on sovituksen aikaa, joka teidän on 

tyhjennettävä kuin malja antautumalla ja uskolla. 

15 Niinpä olen tullut äärettömyydestä vapauttamaan teidät kahleista, jotka pitävät teitä alhaalla. 

16 Tällä kolmannella aikakaudella olen yhdistänyt kaikki ne, jotka menneinä aikoina saivat 

tehtäväkseen tehdä totuuteni tunnetuksi ihmiskunnalle, jotta he voisivat saada siunaukseni.  

17  Tätä varten olen antanut teille uusia ilmestyksiä. 

18 Tee opetuksistani omasi, jotta voit harjoittaa niitä. Mutta kun poistutte näistä 

kokoontumispaikoista, jotka ovat kuin vaeltajien puita, joiden varjossa olette kuulleet kuikan trillerin, 

älkää lähdettäkö haitallisten nautintojen perään sen sijaan, että etsisitte mietiskelyä mietiskelyä varten. 

Sillä silloin Mestarilta saamanne hengellinen olemus karkaa sydämestänne. 

19 Intohimot kuin pyörremyrskyt riistävät sielustanne armon, jolla Minä puen teidät, ja kun riistätte 

sen itseltänne, annatte heikkouden ja sairauden vallata olemuksenne. 

20 Suuntaa sielusi rukous Äärettömälle, jotta voit luoda rauhan ilmapiirin ihmiskunnan ympärille. 

Kun näette lähimmäistenne joutuvan oikeudenmukaisuuteni taakan alle, tehkää ansioita, niin heidän 

kärsimyksensä lyhenee. Rukoile maailman puolesta, kun kuulet luonnonvoimien äänen. Älkää etsikö 

turvapaikkaa vain itsellenne. Jos huolehditte lähimmäisistänne hädän hetkellä ja unohdatte itsenne, minä 

suojelen teitä. Suojele ihmisiä rukouksillasi ja armollasi. 

21 Usko rukouksen voimaan. Mutta teidän on tiedettävä, että se on ennen kaikkea tunnettava, jotta se 

voi tavoittaa Minut. 

22 Jos sinulla olisi jo vahva ja todellinen usko, tekisit ihmeitä. Kiirehtikää, sillä tulee hetki, jolloin 

teidän on lähdettävä levittämään tietoa tästä työstä maailman teillä. Silloin teidän ei tarvitse pelätä 

ihmisten oikeutta eikä panettelua. 

23 Olette edenneet polulla. Käännä katseesi taaksepäin ja katso menneisyyttäsi. Jäljelle jäivät 

materialismi, ylimielisyys, alhaiset intohimot, epäjumalanpalvelus, tietämättömyys ja synti. 

24 Pysykää silti polulla, jotta voitte saavuttaa vielä suurempaa henkistä edistystä. Silloin koet Luvatun 

maan rauhan sydämessäsi. 

25 Tämä on se päivä, jolloin valitun kansan henki saa inspiraation ja heidän mielensä valaistuu 

ymmärtämään opetukset, jotka on säilytetty Suuressa Elämän Kirjassa ja jotka minun oli asetettava heidän 

eteensä menneinä aikoina antamani sanan mukaisesti. 

26 Ja te, tullaksenne luokseni, olette jättäneet maailman, olette puhdistaneet itsenne, ja kun olitte 

valmiita, rukoilitte vastaanottamaan Universaalisen säteeni. Se on tulvinut sieluusi, ja sen vaikutuksesta 

lahjasi ovat heränneet, ja olemuksesi herkimmät säikeet ovat päässeet värähtelemään. 

Olette nähneet monien sellaisten tunteiden nousevan sydämenne syvyyksistä, jotka olivat teille 

tuntemattomia tähän asti ja jotka saivat teidät katsomaan tätä elämää eri tavalla. Ja kun sitten pystyitte 

tekemään rakkaudesta ja laupeudesta tehokasta, tunsitte olevanne tarpeeksi vahvoja saamaan aikaan suuria 

tekoja ja ymmärtämään suuria ihmisjoukkoja. Haluat lisätä huolenpitoasi apua tarvitsevista ja lähettää 

ajatuksillasi valon viestejä niille, jotka ovat kaukana sinusta. Voit tehdä kaiken tämän, sillä olen avannut 

sielusi eteen laajan kentän, jolla voit työskennellä. 
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27 Hengellisillä lahjoillasi ei ole rajoja, ne eivät lopu kesken, vaikka luuletkin, että olet siirtänyt 

kaiken rikkautesi eteenpäin. Mitä enemmän annat muille, sitä enemmän perintösi kasvaa. Tehtävänne on 

aina ollut työskennellä rauhan puolesta ja puolustaa maailmaa. 

28 Olen koetellut teitä, jotta voisitte luottaa itseenne ja jotta tietäisitte, mihin olette kykeneviä. Kuinka 

monessa tilanteessa, kun olette olleet epäröiviä, teiltä on puuttunut uskoa tai olette epäluuloinen sielunne 

voimaa kohtaan, olen lähettänyt teille tarvitsemanne todisteen, ja sen kautta olette saaneet vastauksen. 

Kokeesta toiseen olen päästänyt sinut menemään. Mutta olen valmistellut teitä etukäteen, sillä en ole 

koskaan halunnut yllättää ketään. 

29 Ohjaan askeleitanne, ympäröin teidät rauhan ilmapiirillä, jossa voitte opiskella ja uppoutua 

opetukseeni. Mutta sitten, kun olette valmistautuneet, menette eteenpäin niiden ihmisten luo, jotka 

nousevat tuona aikana. Tänään teidän työnne eivät vielä loista. Mutta kansani on vahvistuttava hyveessä, 

sen on taisteltava materialismia vastaan auttaakseen ihmiskuntaa löytämään varman tien, joka johtaa 

heidät luokseni. 

30 Olette jo nauttineet Henkeni rauhasta, kun olette kohonneet liitossa kanssani. Mutta kestävä rauha 

ei ole vielä sisällänne. Olette polun alussa, ja vain ansiot antavat teille sanoinkuvaamattoman ilon siitä, 

että pääsette lähemmäksi Minua. Minä moninkertaistan hedelmänne ja lyhennän polkua, jotta pääsette pian 

luokseni. 

31 Olit ensimmäisten joukossa, jotka saivat tämän jumalallisen viestin, ja haluan, että osaat välittää 

sen muille. Tämä ihmiskunta, joka tänään epäilee ja epäluuloisesti suhtautuu, tulee uskomaan. Olen 

antanut sille tarpeeksi todisteita tänä aikana, ja he kaikki puhuvat sille Minusta. Hän pysyy kuurona lyhyen 

aikaa. Sen jälkeen hän kuulee kutsun, jonka annan hänelle, hän tuntee vetoa opetukseeni, hän haluaa 

selvittää, mikä sielua odottaa tämän elämän jälkeen, ja hän löytää vastauksen kirjasta, jonka jätän kaikille: 

"Elämän kirjasta". Kaikki saavat lopulta valon, koska se on jumalallinen perintö. Se on perintö, joka on 

teidän ja jota ei kielletä keneltäkään. Minä opastan kaikkia ─ sekä niitä, jotka osaavat seurata ja tulkita 

ohjeitani oikein, että niitä, jotka eivät tottele minua. 

32 Kun olet tutkinut tekojasi ja vuodattanut kyyneleitä nähdessäsi sen vähäisen hedelmän, jonka olet 

saavuttanut, sielusi suree, kun se on tullut tietoiseksi siitä, kuinka kaukana olet vielä siitä päämäärästä, 

jonka olen määrännyt sinulle, ja muistat sen sinulle annetun profetian, jossa sinulle kerrottiin: "Jos 'Israel' 

ei tee työtä liittonsa eteen, se kokee uuden sodan, ja jälleen kerran nainen vuodattaa kyyneleitä ja mies 

vuodattaa verensä, ja kodeissa on surua, ahdistusta ja nälkää, ja sielu kärsii." 

33 Sen tähden sanon teille, että älkää kunnioittako toisianne, älkää tehkö eripuraa. Opetukseni 

tarkoituksena on yhdistää kaikki sielut, tuoda ne lähemmäs toisiaan, jotta teistä tulisi yhtä ja jotta kaikki 

tunnustaisivat minut Isäksenne. 

34 Jättäkää nyt huolten taakkanne taaksenne, tulkaa luokseni ilman epäilyksiä tai pelkoja, luottakaa 

täysin ja antakaa Tahtoni tapahtua teissä. Tiedän, mitä sisälläsi tapahtuu, ja annan sinulle tarvitsemasi 

voiman. 

35 Minä olen kaiken luodun alkuperä ja päämäärä. Minun tahdostani tulitte tähän maailmaan, ja 

minun tahdostani lähdette sieltä jälleen. 

36 Tulen rakastavana Isänä antamaan teille anteeksiantoni, koska olette vielä heikkoja. 

37 Tämä elämä on uskottu teille sielunne mahdollisuutena hankkia ansioita. Siksi kaikkien 

ajatustenne ja inhimillisten tekojenne tulisi olla rakkauden ja oikeudenmukaisuuden lakini mukaisia. Mutta 

ihmiset ovat eksyneet polulta, jonka lakini heille osoittaa, ja siksi on ollut tarpeen palata heidän luokseen 

muistuttamaan heitä. Tämän aikomuksen vuoksi olen ottanut yhteyttä teihin tällä hetkellä. Tulette 

kuulemaan sanaani siksi, että voitte uppoutua opetukseeni ja valmistautua hengelliseen elämään. Älä tule 

uteliaisuudesta, velvollisuudentunnosta tai siksi, että luulet täyttäväsi tehtäväsi. Tulkaa halusta löytää 

jokaisesta uudesta oppitunnista uusi ilmestys, uusi opetus. Käyttäkää läsnäoloani, niin olette paremmin 

valmistautuneita täyttämään tehtävänne. 

38 Olitpa fyysisesti terve, olitpa saanut tyydytyksiä ja mukavuuksia tai oletko kärsinyt sairaudesta, 

vastoinkäymisistä ja köyhyydestä ─ kaikki tämä jää tänne maan päälle, jossa ihmiselämä päättyy ja sielun 

elämä alkaa. Olette ponnistelleet sielunne kohottamiseksi, ja teidän on täytynyt kärsiä ja voittaa ruumiinne. 

Sen tähden minä sanon teille: Kuunnelkaa hyvin, tulkatkaa vielä paremmin ja tutkikaa itseänne, jotta voitte 

löytää totuuden. 
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39 Mutta kun tapaatte niitä, jotka väittävät, että noudatatte uutta oppia, teidän on kerrottava heille, että 

olette vain hylänneet kirkolliset rituaalit, jotka kuuluvat ulkoiseen kultukseen, ja että olette kääntyneet pois 

uskonnollisesta fanaattisuudesta. 

40 Työni tunnustetaan kaikkialla maailmassa. Sillä aivan kuten muinoin lähetin profeettoja 

ilmoittamaan tulostani, niin myös tänä aikana lähetän uusia profeettojani tekemään opetukseni tunnetuksi 

ja julistamaan valtakuntaa, joka on tulossa kaikille hyväntahtoisille ihmisille. 

41 Jokainen ilmestys on tehty ihmiskunnan hengellisen kyvyn ja sen ajan mukaan, jolloin se on 

elänyt. Tänään olen tullut tällä tavalla, huomenna puhun teille korkeammalla tasolla. 

Tämä ralli päättyy pian, se päättyy vuoden 1950 lopussa. Silloin opetuslapseni lähtevät liikkeelle 

opettajina, jotka eivät tunne olevansa yksin. Sillä heidän henkensä valossa, siinä jumaluuteni osassa, joka 

on olemassa teissä jokaisessa, minun on puhuttava, annettava anteeksi, rakastettava ja opetettava. 

42 Sikäli kuin tämä omatunto sallii, sielusi on vapaa. Sillä se ei tarvitse edes kokoontumispaikkoja 

opetukseni välittämiseen. Puhut aina, kun siihen tarjoutuu tilaisuus, ja elämäsi on pyhäkkö, jossa tarjoat 

Minulle palvontaa tekojesi puhtaudella. 

43 Vaikka tällä hetkellä näyttääkin teistä mahdottomalta luoda rauhaa ihmiskuntaan, kerron teille, että 

rauha tulee, ja vielä enemmän: ihminen tulee elämään henkistyneenä. 

44 Maailmaa kohtaa paljon onnettomuuksia ennen kuin se aika koittaa. Mutta nuo kärsimykset ovat 

ihmiskunnan parhaaksi, sekä maalliseksi että hengelliseksi. Se on kuin "niin pitkälle eikä pidemmälle" 

ihmisten pahojen tekojen, itsekkyyden ja nautinnonhimon hillittömälle kurssille. Näin saadaan aikaan 

tasapaino. Sillä pahan voimat eivät enää kykene voittamaan hyvän voimia. Tämä puhdistus näyttää 

rangaistukselta olematta sitä, koska se vaikuttaa aina kaikkein herkimpiin ja rakkaimpiin. Mutta 

todellisuudessa se on keino pelastaa ne henget, jotka ovat eksyneet tai eksyneet polulta. Ne, jotka arvioivat 

maallista, eivät löydä kivusta mitään hyödyllistä, mutta ne, jotka katsovat, että heillä on henki, joka elää 

ikuisesti, saavat samasta kivusta valoa, lujuutta ja uudistumista. 

45 Jos ajattelette hengellisesti ─ miten voitte uskoa, että kipu on ihmiselle paha asia, kun se tulee 

Jumalalta, joka on pelkkää rakkautta? 

46 Aika kuluu, ja tulee aika, jolloin nuo suuret koettelemukset alkavat näkyä, ja viimeisetkin rauhan 

rippeet karkaavat maailmasta, joka ei palaa ennen kuin ihmiskunta on löytänyt laini tien ja kuuntelee sitä 

sisäistä ääntä, joka kertoo siitä lakkaamatta: Jumala elää! Jumala on sinussa! Tunne Hänet, tunne Hänet, 

tule sovitetuksi Hänen kanssaan! 

47 Silloin elämäntapasi muuttuu. Itsekkyys katoaa, ja jokainen on hyödyllinen muille. Oikeuteni 

innoittaa ihmisiä luomaan uusia lakeja ja hallitsemaan kansoja rakkaudella. 

48 Viekää viestini pian ihmiskunnalle, jotta he voivat käyttää opetuksiani ja varoituksiani. Ihminen 

tajuaa, että tämä sana oli todella profetia ja että se oli ennakoinut kaiken. 

49 Kun tuo levoton meri on tasoittanut aaltojaan ja tuulet ovat tyyntyneet, kun kansoja ei enää 

ruoskiteta vitsauksilla ja vitsaukset on hävitetty, silloin ihmiskunnalle alkaa rauha. 

50 Teidän on rukoiltava ja rukoiltava maailman puolesta, jonka on elettävä suurimpien 

koettelemustensa läpi ja juotava katkerin malja. 

51 Kuinka monet teistä, jotka luulevat, että teillä on uskoa tänään, vapisevat noiden katastrofaalisten 

tapahtumien edessä! Kuinka moni teistä, jotka pidätte itseänne rohkeina, piilottelee pelkuruuttaan! 

Valmistelen teitä, jotta olisitte tietoisia toimintatavoistanne, kun tuo hetki koittaa, ja jotta voisitte täyttää 

teille uskomani tehtävän. 

52 Jokainen mysteeri on selitetty teille tänä aikana, jopa Jumaluuteni Kolminaisuuden paljastusten 

mysteeri, jonka toistan muutamalla sanalla: 

53 Isällä, Jumalalla, ei ole muotoa, ei rajaa, ei alkua eikä loppua ─ oppi, jota ette voi käsittää. 

Sanokaa siis: Jumala on kaiken valon Luoja, maailmankaikkeutta ylläpitävä voima, elämä, joka sykkii 

kaikissa olennoissa. 

54 Entä Poika? Poika on "Sana", Hän on Jumalan voima, joka on rajattu täydelliseen ihmiseen: 

Jeesukseen. Jotta Isän rakkaus asuisi hänessä. 

55 Koska Jumalallinen Henki oli Jeesuksessa, hän oli ihminen ja Jumala ─ ihminen aineellisen 

luontonsa perusteella ja Jumala hengellisen luontonsa perusteella. Ihmisolentona hänellä oli ihmiselle 

ominaisia piirteitä: Hän tunsi ja kärsi kuin ihminen. Mutta tieto omasta tehtävästään ja hengellinen voima 
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saivat hänet voittamaan fyysiset tarpeet ja kiusaukset. Hän torjui kaiken, mikä ei ollut sopusoinnussa 

hänen tehtävänsä kanssa. Näin Jumala saattoi tämän vanhurskaan ja puhtaan ihmisen kautta ilmoittaa 

itsensä ihmisenä. 

56 Kun Jeesus päätti tehtävänsä, hän palasi jumalallisen Hengen luo kantaen sisällään ihmiselämän 

jälkiä ─ niiden koettelemusten jälkiä, joille hän altisti itsensä ihmisenä. Tästä syystä Pojalla, koska Hän on 

Isän rakkaus, on jotakin teistä jokaisesta, ja te tunnette itsenne ymmärretyksi, koska tiedätte, että Hän eli 

teidän maailmassanne ja käveli samassa tomussa, jossa te kävelette. 

57 Mutta Isä ja Mestari ovat yksi ja sama Jumala. 

58 Ja Pyhä Henki ─ voin kertoa teille ─ on korkein muoto, jossa juuri tämä Olento ilmoittaa itsensä 

kaikille ihmisille, joilla on hengessään kipinä Luojan itsensä olemuksesta. 

59 Pyhä Henki, Isä ja Poika ovat yksi ja sama Voima, yksi Tahto, ei kolme persoonaa, vaan yksi 

jumalallinen olento, jonka oli paljastettava itsensä lapsilleen eri muodoissa, jotta heidät ymmärrettäisiin. 

60 Ymmärtäkää, kuinka paljon rakkautta Jumalassanne on, joka, vaikka hän on kaikkivoipa, ei epäröi 

rajoittaa itseään, jotta voisitte tuntea ja nähdä hänet, joka moninkertaistaa itsensä osoittaakseen teille, että 

hän ei ole vain Luojanne ja tuomarinne vaan myös Isänne, ystävänne, veljenne ja mestarinne. 

61 Sanotte: "Kuinka tämä kaikki on mahdollista?" Olette vielä pieniä olentoja, joiden kanssa rajoitan 

selityksiäni sovittaakseni ne mielenne kapasiteettiin. 

62 Annan sinulle anteeksi ja annan sinulle siunaukseni. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 233 
1 Henkeni valo olkoon kanssanne. 

2 Opetuslapset, te, jotka tulette kamppailemaan itsenne kanssa, jotka tavoittelette hengellistä 

ikuisuutta ettekä ole tyytyväisiä tekoihinne ─ valmistautukaa. Sillä vaikka on aivan totta, että ette ole 

saavuttaneet sitä, mitä sielunne kaipaa, ettekä ole nähneet työnne hedelmiä, kerron teille kuitenkin, että 

olette saavuttaneet kohoamisen ja edistymisen. Löydätte tämän vahvistuksen siinä elämässä, joka odottaa 

teitä ja jossa teillä on täysi tieto hengellisestä edistyksestänne. Siellä tunnette, että Mestarin rakkaus on 

todella tunkeutunut olemukseenne ja että laupeuden tunne kärsiviä kohtaan on juurtunut sieluunne. Tämä 

on sato, jonka olette tuoneet mukananne eri jälleensyntymistenne jälkeen. 

3 "Henkistä laaksoa" asuttavat valon henget, joiden hyveet palvelevat hyvää ja ihmiskunnan 

edistystä. 

4 Ne, jotka todella valmistautuvat tässä maailmassa ja suorittavat tehtävänsä todellisen laupeuden ja 

rakkauden avulla, eivät ole innokkaita näkemään työnsä loppuun saattamista kuullakseen voitonhuudon. 

Niillä, jotka sitä kaipaavat, on yhä paljon aineellista ja vähän hengellistä. 

5 Kun kehotin teitä antamaan kehollenne sen merkityksen ja paikan, joka sillä on kohtalossanne, 

tarkoitin sitä, että teidän on osattava ohjata kehoanne niin, että se olisi väline täydellisyydessänne. Sillä 

sielunne on tavoitettava minut. 

6 Katsokaa, kuinka yksinkertaista opetukseni on kaikin tavoin. Siksi kehotan teitä olemaan koskaan 

yrittämättä vaikeuttaa asiaa. Katsokaa, miten helpotan teille tapaa elää sen mukaisesti. Mutta siinä määrin 

kuin näen teidän hengellisesti tarttuvan ohjeisiini, annan teidän tuntea vastuunne siitä. Mitä 

tietämättömämpi ihminen on opetuksestani, sitä pienempi on hänen vastuunsa. 

7 Miksi on olemassa niitä, jotka olivat olleet kanssani ja jättivät minut? Miksi he vaihtavat Minut 

tyydytyksiin, jotka vahingoittavat heidän sieluaan? Ja kun tavoitan heidät matkalla ja kutsun heitä, he 

päätyvät kiittämättömyydessään kertomaan Minulle, etteivät he ole koskaan nähneet Minua eivätkä 

tunteneet Minua. Kuinka he saattoivat niin pian ajatella unohtaneensa Hänet, joka kulkee heidän kanssaan 

askel askeleelta ─ Hän, joka on seisonut heidän rinnallaan koettelemusten hetkellä ja elämän 

vastoinkäymisissä ─ Hän, joka on tuona hetkenä tuonut piinatulle sydämelle hellyyttäväni taivaallisen 

harmonian ja jumalallisen rauhani, joka sanoo sille: "Tule luokseni, lepää kanssani, seuraa Minua, Minä 

olen se taivas, jota etsit." Tuona hetkenä tämä sydän tunsi tunteiden vyöryn tarttuvan itseensä, koska se 

huomasi, ettei ihminen ole yksin tiellään, ja siitä purkautui rakkauden rukous, joka oli kiitos Mestarille. 

Onko mahdollista, että joku voi unohtaa nämä rakkauteni todisteet? Onko mahdollista, että joku, joka on 

saanut ne, kieltää tunteneensa Minut? 

8 Te, jotka kuuntelette Minua, kysykää Minulta: "Mestari, mistä voin tietää, mikä on hyvää ja mikä 

pahaa?" Vastaan teille tähän: Olen jumalallinen oikeudenmukaisuus, ja oikeudenmukaisuutena ilmenen 

jokaisessa teissä omantunnon kautta, joka on jumalallisen Henkeni valoa. Tämä on Jumalan "ääni" 

ihmisessä, ja koska ihmisellä on kykyjä, joiden avulla hän voi ymmärtää tämän "äänen", sen "kutsut" ja 

tuomiot, kukaan ei voi oikeuttaa itseään sillä, ettei tunne hyvän tietä, joka on rakkauden ja 

oikeudenmukaisuuden laki. Mitkä ovat ne kyvyt tai ominaisuudet, joiden avulla ihminen voi kuulla oman 

oppaansa ja tuomarinsa äänen? Intuitio, järki ja tunteet. 

9 Siksi se, joka toimii huonosti, ei tee niin siksi, ettei hänellä olisi korvia, jotka kuulisivat tuon 

äänen, vaan siksi, että hän on sulkenut ne niin, ettei hän kuule omaa tuomiotaan. Se ei johdu siitä, ettei 

hänellä olisi silmiä, joilla hän voisi havaita hyvän tien, vaan siitä, että hän on tahallaan sokaissut itsensä 

kulkemasta polkua, jonka hän on luonut omasta tahdostaan. 

10 Sanon teille: Miksi vaientaa Jumalan rakastava ja sopusointuinen ääni, joka puhuu teille 

omantuntonne kautta, vaikka se aina johdattaa teidät turvallisesti hyvän tielle? 

11 Usein "liha", kuin paksu verho, ei anna sinun nähdä totuuden valoa. Siksi kerron teille, että 

kuulette tuon äänen kaikessa kirkkaudessaan, kun olette jo vapautuneet kehosta. Tuo hetki voi olla 

äärimmäinen autuuden hetki sielulle, joka on saavuttanut tehtävänsä maan päällä, tai äärettömän tuskan 

hetki, kun sielu tajuaa virheensä ja näkee tahrojaan, jotka saavat sen haluamaan uuden ruumiin tilaisuutena 

aloittaa matka uudestaan. Silloin Isän oikeudenmukaisuus, jonka lähtökohtana on rakkaus, ilmenee 

voimana antamalla sielulle uuden ihmisruumiin, jotta se voisi täyttää kohtalonsa. 
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12 Kuinka monta tällaista tilaisuutta olenkaan antanut teille jokaiselle, jotta voisitte tulla luokseni 

aikojen lopussa, koska kuulutte minulle lapsina. Mutta en halua, että tulette luokseni vain armosta ja 

rakkaudesta, vaan myös ansioidenne perusteella, jotta voitte osoittaa olevanne arvokkaita omistamaan ja 

näkemään kaiken Työni kirkkauden. 

13 Totisesti minä sanon teille, että taivaassa on enemmän iloa yhden kääntyneen syntisen 

saapumisesta kuin sadan vanhurskaan saapumisesta sinne. Se on hyvän voitto pahasta, kun pimeyteen 

langennut sielu saa takaisin suuruutensa. 

14 Puhun teille tällä tavoin poistaakseni teistä kaikki ne mielikuvitukselliset uskomukset, jotka estävät 

henkistä kehityspolkuanne. Sillä sen tulkitsijat eivät ole esittäneet opetustani teille selvästi. 

15 Ihmiset, olkaa vahvoja kivun edessä. Kun ymmärrätte, olette kiitollisia siitä, että koettelen teitä. 

16 Lähestykää Minua ja kuunnelkaa Minua, sillä Sanassani ravitsen teitä hengellisesti. 

17 Opetukseni tänä aikana on tehnyt sen ihmeen, että se on tehnyt teistä valoa kaipaavia 

ihmisjoukkoja. 

18 Sydämesi hiljaisuudessa olet kuullut Mestaria, ja hänen kanssaan olet levännyt pitkiltä matkoilta, 

joista tuot väsymyksesi ja tuskasi sadonkorjuutena. 

19 Maailma kaipaa rakkautta, rauhaa ja totuutta. 

20 Tuo yhtenäisyyttä sinne, missä on eripuraa, valoa sinne, missä on erehdystä, moraalia sinne, missä 

asuu syntiä, ja balsamia sinne, missä on kipua. 

21 Silloin teistä tulee kirkas peili ─ peili, joka on teidän henkenne, jossa jumalallinen opetukseni 

heijastuu ja jossa ihmiskunta näkee puutteensa. 

22 Suuri on kohtalosi ihmiskunnan keskuudessa. Siksi minä olen opettanut teitä, ettette kompastuisi, 

mikä olisi lähimmäisillenne syy tuomita teidät. 

23 Tee ruumiistasi nöyrä palvelija, joka ei koskaan asetu henkesi ja Minun henkeni väliin, joka osaa 

tehdä Minulle sen palveluksen, joka hänelle kuuluu, ja joka antaa henkesi tarjota Minulle sen palvonnan, 

joka sille kuuluu. 

24 Oikein ymmärretty spiritualisaatio antaa sinulle voimaa ja terveyttä. 

25 Aikojen alusta lähtien lain sanansaattajilla ja Hengen opetuksella on ollut tiedemies 

vastustajanaan. Näiden kahden välille on syntynyt suuria taisteluita, ja minun on tullut aika kertoa teille 

jotakin näistä konflikteista. 

26 Loin tämän maailman palvelemaan inkarnoituneiden sielujen väliaikaisena kotina. Mutta ennen 

kuin he voisivat asuttaa sen, annoin heille hengen, mielen ja tahdon kyvyt. Tiesin etukäteen luotujeni 

kohtalon ja kehityksen. Asetin maahan, sen sisälle, pinnalle ja ilmakehään kaikki tarvittavat elementit 

ihmisen säilymistä, elatusta, kehitystä ja myös virkistystä varten. Mutta jotta ihminen voisi löytää luonnon 

salaisuudet elämän lähteenä, annoin hänen älykkyytensä herätä. 

27 Näin ihmiselle paljastettiin sen tieteen alku, johon te kaikki kykenette, vaikka aina on ollut 

lahjakkaampia miehiä, joiden tehtävänä on ollut riistää luonnolta sen voimien ja elementtien salaisuus 

ihmiskunnan hyödyksi ja iloksi. 

28 Lähetin myös suuria henkiä maan päälle, jotta he paljastaisivat teille yliluonnollisen elämän, joka 

on tämän luonnon yläpuolella, tieteen ulkopuolella. Näiden ilmoitusten kautta paljastui universaalisen, 

vahvan, luovan, kaikkivoivan ja kaikkialla läsnä olevan olennon olemassaolo, jolla on kuoleman jälkeen 

varattuna elämää, sielun ikuista elämää. 

29 Mutta koska toinen toi mukanaan hengellisiä tehtäviä ja toinen tieteellisiä tehtäviä, uskonnot ja 

tiede ovat aina olleet toisiaan vastaan kuin viholliset taistelussa. 

30 Tänään kerron teille, että aine ja henki eivät ole vastakkaisia voimia, vaan niiden välillä vallitsee 

harmonia. Valoa ovat hengelliset ilmestykseni, ja valoa ovat myös tieteen ilmestykset ja löydöt. Mutta jos 

olette kuulleet minulta, että arvostelen usein tiedemiesten työtä, se johtuu siitä, että monet heistä ovat 

käyttäneet energiaa, aiemmin tuntemattomia luonnon elementtejä ja voimia väärin tuhoaviin tarkoituksiin, 

vihamielisyyteen, vihaan ja kostoon, maalliseen herruuteen ja kohtuuttomaan vallan tavoitteluun. 

31 Voin kertoa teille, että niille, jotka ovat suorittaneet tehtävänsä rakkaudella ja hyvillä aikomuksilla 

─ niille, jotka ovat kunnioittavasti ja nöyrästi tunkeutuneet salaisiin aarrekammioihini, on ollut ilo 

paljastaa heille suuria salaisuuksia tyttäreni, ihmiskunnan, parhaaksi. 
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32 Tiede on johtanut ihmiskuntaa maailman alusta lähtien kulkemaan aineellisen edistyksen polkua, 

minkä ansiosta ihminen on löytänyt tieteen hedelmiä joka käänteessä ─ jotkut niistä ovat olleet makeita ja 

jotkut katkeria. 

33 Teidän on nyt aika ymmärtää, että kaikki valo kuuluu Hengelleni, että kaikki, mikä on elämää, 

tulee Jumaluudestani, koska minä olen salainen aarrearkku, kaiken luomisen alkuperäinen lähde ja 

alkuperä. 

34 Henkisen ja tieteellisen väliset taistelut katoavat ihmiselämästä siinä määrin, että henkinen 

yhdistyy tieteen kanssa yhdeksi ainoaksi valoksi, joka valaisee ihmisen tien äärettömyyteen. 

35 Alatte valmistautua siihen aikaan. Spiritualismilla on maailmanlaajuinen tehtävä täytettävänään. Se 

on se, joka paljastaa todellisen elämän kaikille ihmisille. 

36 Kuvitelkaa ihmiskunta, joka asettaa tieteensä, lahjakkuutensa saman palvelukseen, joka tarjoaa 

Jumalalle miellyttävää jumalanpalvelusta ilman hurmiota tai epäjumalanpalvelusta, jossa jopa nautinnot 

ovat terveellisiä ja jonka nautinnot ovat terveellisiä ruumiille ja sielulle ─ silloin teillä on uusi, henkisesti 

korkea maailma, moraali ja tieteellisyys. Kunnioitat lähimmäisesi elämää etkä hävitä omaa elämääsi. Sillä 

nämä ihmiset ymmärtävät, että he eivät ole itsensä herroja ja että kaiken ainoa omistaja olen Minä. 

37 Ennaltamäärättyjä ovat ne, jotka tulevat elämään maailmassa noina armon aikoina. Se, mikä oli 

kyynelten laakso, tuhon ja kuoleman kenttä, muuttuu rauhan laaksoksi. 

38 Se on suotuisaa aikaa hengellisten lahjojen avautumiselle ja kukoistamiselle. Silloin tiede ei estä 

sielun ylöspäin suuntautuvaa kehitystä, vaan annan sille mahdollisuuden tunkeutua entistä enemmän 

salaisuuksiini, joissa paljastan sille suuria salaisuuksia ihmiskunnan hyväksi. 

39 Henkeni iloitsee, kuten aina, lasteni hyvistä teoista, olivatpa ne sitten hengellisiä tai tieteellisiä tai 

kauneuden vastaanottokyvyn hedelmiä. 

40 Tämä kansa valmistelee tietä. Mutta te ette näe tuota aikaa maallisen kehonne silmin. 

41 Teiltä ei lähde mitään lunastavaa kutsua, ei edes sellaista, joka yhdistäisi tämän kansan. Minun 

Sanani tulee yhdistämään ja lunastamaan teidät. 

42 Kun julistukseni päättyy vuonna 1950, löydän itseni pyhäköstäsi. Siellä, sydämessänne, tulee 

olemaan Minulle rakkauden valtaistuin, jonka kansani pystyttää Minulle. Ette halua Minun esittävän 

itseäni ristillä, pylväässä tai oikeudessa. 

43 Älkää antako ajan pyyhkiä pois näitä sanoja, jotta voitte muodostaa niistä Isänne Viisauden Suuren 

Kirjan. 

44 Rukoilkaa puhumalla sielulle, sillä ruumiinne ääni ei kuulu taivaassa. 

45 Jotkut ilmestyvät hengessä, koska he eivät voineet tulla fyysisesti, toiset taas näyttävät minulle 

vain fyysisen kuorensa, koska heidän sielunsa asuu kaukana, aineellisten asioiden parissa. Olen kuitenkin 

sanonut teille, että teidän on valmistauduttava kuulemaan Minua. Mutta haluan, että valoni valuu kuin 

hengellinen manna kaikkialle, missä lapseni ovat. 

46 Minä valmistan juhlan sitä päivää varten, jotta kaikki maan päällä elävät ja ne suuret henkijoukot, 

jotka asuvat tuonpuoleisessa, voivat juhlia sitä. 

47 Otan teidät vastaan Seitsemän sinetin kirjan valossa. Elias valmisti ihmismielen minun 

ilmestymistäni varten tuona aikana. Sittemmin olet löytänyt yhä uusia paljastuksia töistäni. Toiset 

tulkitsivat opetustani oikein, toiset vääristivät sen merkitystä, ja kun koitti hetki, jolloin ihmiset 

hajaantuivat yhteisöiksi tai kokoontumispaikoiksi, kukin toimi sillä tavalla, jolla edeltäjänsä olivat heitä 

opastaneet. 

48 Kun kuulitte sanani ensimmäisen kerran, kuulijoideni määrä oli pieni. Heidän joukossaan oli 

miehiä ja naisia, aikuisia ja lapsia. Tuo pieni kokoontuminen kasvoi ja siitä tuli kansa, ja sitten paljastin 

heille, että he olivat hengellisesti "Israel", joka oli piilossa ja hajallaan ympäri maailmaa. 

Aika kului, ja ihmisjoukot lisääntyivät. Sitten kutsuin heidät koolle, koska olin huomannut, että heidän 

sydämensä elivät erillään, että heidän keskuudessaan ei ollut yhtenäisyyttä eikä harmoniaa. 

49 Sanani paljastui loistavasti, ja sydämeni avautui kuin arkki, josta laki ja lupaukset virtasivat. Sen 

edessä kansa kumartui ja vannoi oikeat kädet kohotettuna seuraamaan Isää, he vannoivat yhdistyvänsä. 

Tuon päivän sanani oli lähtemätön, koska se jäi kirjoitetuksi kansan henkeen, aivan kuten tuon kansan 

lupaus ymmärrettiin uutena liittona jumalallisen Hengen kanssa. 
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50 Siitä lähtien olette taistelleet yhtenäisyytenne puolesta, jotta sydämissänne olisi yksi valo ja yksi 

palvonnan muoto. Kaikki eivät kuitenkaan kunnioittaneet tätä liittoa, kaikki eivät tehneet yhtenäisyyden ja 

hengellisyyden ihannetta omakseen, ja tämä on tuonut tämän kansan ylle pyörremyrskyjä ja hurrikaaneja 

ja tehnyt siitä joskus heikon. Nykyään näen, että vaikka jotkut taistelevat säilyttääkseen tämän opetuksen 

puhtauden, vilpittömyyden ja yksinkertaisuuden, toiset eivät henkisyyden puutteessa ole ymmärtäneet tätä 

vilpittömyyttä ja ovat siksi tahranneet sen vierailla riiteillä ja eri uskontojen vaikutteilla. 

51 Tuon tämän ajan opetuslapsille opetuksen, jonka sisältö on olennainen osa sitä, mitä Mooses opetti 

─ sitä, mitä Jeesus huokui ihmiskunnalle, ja sitä, mitä Henkeni paljastaa teille. 

Olen kuitenkin nähnyt, että joukossanne on niitä, jotka ovat salanneet totuuteni voidakseen ylentää itsensä 

yhteisöjensä edessä herroiksi ja kuninkaiksi. Jos he voisivat, heillä olisi kruunu päässään, viitta hartioillaan 

ja valtikka oikeassa kädessään. Sen sijaan he nöyryyttävät veljiään ja sisariaan ja nauttivat 

kunnianosoituksista, imartelusta ja ylistyksestä. 

52 Ihmiset tulevat tapaamispaikoilleni päivästä toiseen. Uudet väkijoukot ja viimeiset opetuslapset 

moninkertaistavat tämän kansan. Kun he tulevat seurakuntaan, jossa lapseni pyrkivät osoittamaan työni 

hyvyyttä ja puhtautta, he täyttyvät valolla ja ylistävät minua. Mutta kun he tulevat sinne, missä 

turhamaisuus ja intohimot pesivät, he joutuvat hämmennykseen, ja näin hämmentyneinä he jatkavat 

matkaansa. Miten he voisivat myös pysäyttää väkijoukkoja edeltävien "työntekijöiden" kaoottisen 

etenemisen? Kuinka he voisivat todistaa maailmalle, että se ei ole mikään lahko tai uusi uskonto, vaan 

ikuinen laki, Pyhän Hengen valo, josta on tullut oppi, jotta se voisi johdattaa ihmiset sielunsa 

täydellisyyteen?". 

53 Jos olisitte ymmärtäneet oppini olemuksen ja sen tarkoituksen alusta alkaen, polulla ei olisi niin 

monia hämmentyneitä. Luulitte, että lahjanne olivat maallisia nautintoja varten, ja annoitte Sanani valon 

sammua, kun se saavutti sydämet. Äänenkantajat välittivät sanaani ensimmäisestä viimeiseen 

kokoontumispaikkaan, kunnes heidän kurkkunsa käheytyi, jotta ainakin heidän äänensä voimakkuus 

herättäisi ja tekisi vaikutuksen paatuneisiin sydämiinne. 

54 Olette nähneet, miten yhteisöt eivät ole tunnustaneet toisiaan näkemys- ja ajatuserojensa vuoksi, ja 

ne ovat pysyneet koskemattomina tekemättä mitään tämän erimielisyyden poistamiseksi. Toisinaan 

haluatte nousta ylös ja vaatia yhteisöjänne vastuuseen ja opastaa heitä. Mutta mitä voit opastaa heitä, jos et 

tiedä mitään? 

55 Tiedän, että ne, jotka ovat kärsineet ja ponnistelleet osoittaakseen opetukseni kaikessa 

puhtaudessaan, itkevät näinä hetkinä, kun he kuulevat nämä sanat. He pyytävät Minulta anteeksiantoa ja 

voimaa sinnikkääseen rikkomiseen, ja Minä annan anteeksiantoa, voimaa ja valoa kaikille. 

Siunaan nöyriä. Mutta niille, jotka eivät ole, sanon: Olkaa nöyriä, älkää unohtako, että vertasin teitä 

vertaukseni tuhlaajapoikaan, joka ─ kun hän oli tuhlannut perintönsä kaukana isänsä talosta ja näki kätensä 

tyhjinä ja ruumiinsa uupuneena ja alttiina ─ palasi kotiin kaipaamaan isänsä syliä. Hän otti hänet vastaan 

ja järjesti juhlat onnesta, että hän oli jälleen hänen luonaan. Silloin pojasta tuli nöyrä, kuuliainen ja 

rakastava isäänsä kohtaan. Sillä hänen rikkomustensa tuska oli tuonut valon hänen sydämeensä. 

Mutta te, joille sanoin, että otan teidät vastaan tällä kertaa kuin tuhlaajapojan ─ luuletteko, että on 

oikein, että sen jälkeen, kun olen järjestänyt juhlat saapuessanne, istuttanut teidät pöytääni ja 

yltäkyllästänyt teidät armolahjoilla, te olette täynnä turhamaisuutta ja valloitatte taloni? 

56 Sanani on voinut liikuttaa sydämiänne, ja jotkut ovat saaneet siitä päätöksen jalostaa tekojaan, 

toiset taas päätöksen korjata niitä. Tämän jälkeen Mestari sanoo teille: "Puhdistuksen aika on tullut. 

Menkää takaisin yhteisöihinne ja kehittäkää niitä lahjoja, joilla olen lahjoittanut teidät kaikki. Toiveeni on, 

että niin monet puutteet ja rienaukset loppuisivat, jos ette halua joutua ilman sanaani ennen Jumaluuteni 

määräämää aikaa. 

57 Tutkikaa sanojani, pohtikaa niitä ja lähdette sitten liikkeelle vakaasti aikomuksenanne korjata 

virheenne, korjata epätäydellisyytenne ja puhdistaa palvonnan muodot. Rukoilkaa ja seuratkaa, vielä on 

aikaa tuhota huono siemen, kylvää hyvää ja korjata sen hedelmä. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 234 
1 Olet jättänyt maailman taaksesi lyhyeksi ajaksi ollaksesi kanssani. Olet elänyt koettelemus 

koettelemuksen jälkeen ja saanut valoa sieluusi. Sillä rakkauteni on ollut kanssanne vaikeina tunteina ja 

muistuttanut teitä lohdutuksen ja rohkaisun sanoistani. 

2 Spiritualistinen opetus on uusi liitonarkki, josta ihmiskunta löytää valoa ja lohtua näinä aikoina. 

3 Kun huomaatte, että nämä kokoontumissalit eivät riitä pitämään väkijoukkoja, kutsun teidät 

laakson niityille, pelloille, vuorelle ja ilmoitan siellä Henkeni keskuudessanne. 

4 Yleisesti ottaen ihmiskunta ei ole kuullut sanaani tällä hetkellä. Heidän henkinen passiivisuutensa 

on syvä, ja siksi he eivät löydä rauhaa. 

5 Pyhä Henki on ollut opettajanasi. Siksi pidän teitä vastuussa rauhasta. 

6 Tämä jumalallinen opetus vaatii perusteellista opiskelua, jotta voit löytää kaiken sen sisältämän 

totuuden. Se on tähti, joka valaisee tien sielun pelastukseen. 

7 Kolmas aikakausi yllätti maailman vihamielisyyksien, syntien ja fanaattisuuden kuilussa. Se ei 

ollut valmistautunut tuntemaan uuden aikakauden tuloa, uuden aamunkoiton ilmestymistä. Sen on 

kestettävä kahleitaan vielä jonkin aikaa, kunnes uudistus ja parannus rikkovat ne, ja sitten se nousee 

moraalisesti ja hengellisesti. 

8 Älkää luulko, että olen vain teidän kanssanne. Kaikkialla maailmassa on uskonnollisia yhteisöjä, 

joissa ihmiset löytävät turvapaikan sielulleen, ja jokaisen ihmisen sisällä on paikka, johon menen 

tehdäkseni itseni tunnetuksi hänessä: henki. 

9 Rakkauteni kolkuttaa kaikkiin oviin rauhan lupauksen kanssa. Voimamiehestä, maallisessa 

loistossaan turhaksi tulleesta ja viisauden saavuttaneesta ihmisestä aina hylkiöön tai tuntemattomimpaan 

ihmiseen ─ he kaikki saavat Herransa vierailun. 

10 Olen tullut tähän aikaan herättämään kansan, jonka sointuva ääni kuullaan kaikkialla maan päällä. 

Olen antanut sille kourallisen vehnää, jotta siitä tulisi sen viljelijä. Sitä ennen olen istuttanut sen pöytäni 

ääreen ja antanut sille juotavaksi viiniköynnöksen mehua, jotta se vahvistuisi ja kestäisi vaelluksensa. 

Viisaiden neuvojeni avulla olen opettanut sen tunnistamaan väärät tiet, jotta se voisi erottautua niistä. Olen 

näyttänyt sille todellisen pyhäkön, jotta se voisi astua siihen ja tuntea läsnäoloni kaikkialla. Vapautin sen, 

koska en halunnut sen jalkojen tai käsien tuntevan ketjujen painoa tällä hetkellä. 

Mutta jos olen antanut sille suuria kykyjä ja toimeksiantoja, se ei ole sitä varten, että siitä tulisi 

harhainen ja turhamainen ja että se luulee itseään kuninkaaksi, jumalaksi tai tuomariksi. Lahjoitan sen 

hengelle vain niin paljon, että se pukeutuu nöyryyteen ja omistaa elämänsä tehtävälle olla hyödyllinen 

kanssaihmisilleen ja palvella ihmiskuntaa. 

11 Haluan, että kun se tulee Jumaluuteni luo, se tarjoaa Minulle vain kylvämänsä hedelmän eikä 

pyydä Minulta anteeksi rikkomuksiaan. Te olette spiritistisiä ihmisiä, joita valmistelen. Vaikka otatte 

vastaan opetuksiani, teette edelleen virheitä, koska olette osa tätä surullista ihmiskuntaa, joka raahaa 

itseään pitkin maapalloa, koska se ei ole osannut kehittyä ylöspäin. 

12 Olen asettanut eteesi paimenen, Elian, johdattamaan sinut pelastuksen esteelle, jonka yli et aio 

hypätä. 

13 Työni, joka osittain lepää teidän varassanne, painaa teitä kuin vastuiden, luopumisten ja uhrausten 

risti. Mutta teillä on joka askeleella ja jokaisessa kaatumissanne tuki, joka on täynnä rakkautta ja joka 

palauttaa teidät kaikella armollaan. 

14 Tähän asti kävelytyylisi on ollut kömpelö, epävakaa ja kömpelö, ja epätäydellisyytesi vuoksi olet 

niittänyt katkeruutta ja vuodattanut kyyneleitä. Syynä tähän on se, että olette vielä pieniä lapsia. Kun 

tulevaisuudessa lähetän teidät poluille, jotka johtavat maakuntiin, kuljette turvallisesti ja uskossa matkan 

varrella. 

15 Tänä päivänä minä sanon teille: Tehkää sydämessänne ja sielussanne päätös seurata Minua 

rauhassa, yhtenäisyydessä ja hyvässä tahdossa. Tällä tavoin saatte odottaa sitä, mitä Iankaikkinen on 

määrännyt vuodelle 1950. 

16 Ymmärtäkää, että näinä hetkinä annan anteeksi rikkomuksenne, jotta voitte kulkea tietänne ilman 

tätä taakkaa. Mutta älä kuormita synnin raskasta taakkaa sielullesi vielä kerran. 

17 Kun annan teille anteeksiantamuksen sanani, siitä tulee valo pimeydessä. 
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18 Opetuslapset: Vaikka te kaikki tulette tänne samalla tavalla, kohtalonne on erilainen ja tehtävänne 

on myös erilainen. 

Ennen maan päälle tuloaan sielu on nähnyt elämänpolkunsa etukäteen, ja inkarnaation jälkeen tämä 

tieto on muuttunut kokemukseksi ja intuitiiviseksi tietämykseksi, mikä on pelastanut sen jyrkänteiltä ja 

putoamisilta. 

Näissä opetuksissa vuodatan viisauttani. Sillä te olette minun opetuslapsiani, jotka valmistatte tietä 

mestareille, jotka lähetän ihmiskunnalle. Tämä valmistautumisen tie on täynnä vaaroja ja houkutuksia. 

Tarkkaile, jotta voit löytää suden aluskasvillisuudesta. Silloin tartut rakkauden miekkaan, jota vastustajasi 

ei kestä, ja ohdakkeiden ja orjantappuroiden peittämät pellot muuttuvat kukkiviksi laaksoiksi. 

19 Koska olette kuulleet tämän valon sanan, ei olisi oikein, jos huomenna lankeaisitte väärille teille. 

20 Harjoittakaa rakkautta, osoittakaa armoa, joka on rakkauden tytär, ja teidät pelastetaan. Älkää 

kätkekö leipää, jonka olen antanut teille. 

21 Älkää suhtautuko välinpitämättömästi lähimmäistenne tuskaan, sillä silloin ette kylvä uskoa 

opetukseeni. Asettukaa jokaisen sielun sisälle, ja huomaatte, että kaikki etsivät valoa, joka on totuus. 

"Liha" paljastaa harvoin sielun taistelut. 

22 Valmistautukaa. Sillä kun opitte tämän läksyn, hädänalaiset huutavat armoa ja hellyyttä. 

23 Opetuslapset, käyttäkää tämä kallisarvoinen aika. Teistä on tulossa työläisiä Herran pelloilla, jotka 

ovat ihmisten sydämet. Teidän on lähdettävä väsymättä maakuntiin ja koteihin, sillä nukkumisen aika on 

ohi. 

24 Olette todella yllättyneitä ja ilahtuneita, kun näette, että lähimmäistenne sydämet olivat jo valmiita 

ottamaan teidät vastaan. 

25 Henkisestä maailmasta laskeutuvat valon henget valvovat ja toimivat ihmisten poluilla ─ sekä 

tärkeiden että huomaamattomien. 

26 Nyt on armon hetki niille, jotka asuvat maan päällä, ja niille, jotka eivät enää asu maan päällä, 

koska he kuulevat ääneni, joka kuultiin ensimmäisen kerran tässä muodossa vuonna 1866. 

27 Ensimmäiset, jotka kuuntelivat Minua, kohtelivat työtäni kuin puuta, leikkasivat ensimmäiset oksat 

pois ja istuttivat ne eri alueille. Jotkut tulkitsivat opetuksiani hyvin, toiset eivät osanneet. 

28 Köyhien kokoushuoneiden varjossa kokoontuneet ryhmät olivat pieniä. Mutta kun heidän 

lukumääränsä kasvoi ja väkijoukot lisääntyivät, kutsuin heitä yhdistymään, jotta kaikki tunnustaisivat 

itsensä yhden Mestarin opetuslapsiksi ja harjoittaisivat opetusta samalla tavalla; jotta siementä ei 

kylvettäisi "työläisten "* harkinnan mukaan vaan jumalallisen tahdon mukaan. 
*Viittaus

 
 Jeesuksen vertaukseen "viinitarhan työläisistä". 

29 Uuden Liiton hengellisen arkin edessä ihmisjoukot vannoivat antautumista, kuuliaisuutta ja hyvää 

tahtoa; mutta kun hurrikaanit ja pyörremyrskyt puhkesivat voimalla ja iskeytyivät puun oksiin, jotkut 

heikennyttivät, kun taas toiset pysyivät lujana ja opettivat uusia "työläisiä" viljelemään "peltoja". Jotkut, 

jotka olivat ymmärtäneet tämän ilmoituksen suuruuden, aikoivat tunkeutua salaisuuksiini pidemmälle kuin 

minun tahtoni on, hankkiakseen tietoa ja voimaa, joka tekisi heistä muita parempia; mutta hyvin pian he 

joutuivat kohtaamaan oikeudenmukaisuuteni. 

30 Toiset, jotka eivät kyenneet havaitsemaan tämän työn suuruutta sen puhtaudessa ja 

yksinkertaisuudessa, ottivat käyttöön riittejä, symboleja ja seremonioita lahkoista ja kirkoista ja ajattelivat, 

että ne antaisivat juhlallisuutta minun julistuksilleni. 

31 Olen kutsunut teitä "vahvaksi kansaksi", koska olette saaneet ravintoa jumalallisesta Sanastani, 

joka on todellinen viisauden kirja, jota ei ole kirjoitettu ihmiskäsin. Jokainen sana on siinä sivu, jokainen 

sivu on merkittävä. Tutkikaa sitä, älkää tyytykö muistamaan lähetyksiäni ulkoa. Silloin tämä kirja säilyy 

sydämissänne. 

32 Kun lähestyy aika, jolloin en enää puhu teille, korjaan kaiken sen, mitä edeltäjänne eivät osanneet 

korjata. Sillä en halua opetuslasten joukkoon uusia tulokkaita, jotka eivät ymmärrä opetuksiani, enkä 

"työläisiä", jotka eivät tiedä, miten kylvää. 

33 Opetus, jota opetan teille, ei ole uusi. Älkää sanoko, että minun tuloni myötä maan päälle on 

syntynyt uusi uskonto. Ilmiöni tällä aikakaudella näyttää teille saman tien, jonka olen viitoittanut teille 
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aikojen alusta lähtien, ja Sanani selittää ja paljastaa teille lain ja opin salaisuudet, jotka olette saaneet 

aiemmin. 

34 Ne, joita te kutsutte ulkomaalaisiksi, ovat olleet keskuudessanne lisätäkseen tilapäisesti joukkoja ja 

tullakseen jumaluuteni opetuslapsiksi. Pitäkää heitä kaikkia todellisina veljinä. Älkää antako huonoa 

esimerkkiä, älkää ottako vastaan nimityksiä salaa, älkää ottako vastuuta hätiköidysti tai sellaista, mikä ei 

kuulu teille, sillä silloin näette, että kasvit, joita teidän on määrä viljellä, muuttuvat hedelmättömiksi. 

Tämä aiheuttaa suurta tuskaa sydämissänne. 

35 Valmistautukaa. Olen nimittäin jo kertonut teille, että eri uskonnollisista yhteisöistä tulevat veljet 

ja sisaret kolkuttelevat ovillenne, toiset vaativat teitä tilille siitä, mitä he uskovat teidän salanneen heiltä, 

toiset pyytävät teiltä selitystä moniin salaisuuksiin ja toiset taas etsivät turvaa ja lohtua sydämistänne. 

Valmistautukaa niin, että voitte suojella hädänalaisia ja antaa tyydyttävän vastauksen sille, joka kysyy 

teiltä. 

36 Anna korkeiden ja matalien, oppineiden ja oppimattomien löytää tiensä luoksesi. Mutta älkää 

antako petoksen levitä työhöni tai sekoittua siihen, älkääkä salliko epäpyhiä tekoja. 

37 Opetukseni on muutettava ihmisiä vakuuttamalla heidät rakkaudellaan, lempeydellään ja 

oikeudenmukaisuudellaan, ja se tuo heille uudistumisen ja rauhan. "Kuninkaat" laskeutuvat nöyrästi 

"valtaistuimiltaan". Veljessodat väistyvät anteeksiannon ja sovinnon tieltä. Pahat intohimot hillitään, ja 

verenhimo, joka on verrattavissa petojen verenhimoon, jotka tappavat toisiaan tyydyttääkseen vaistonsa, 

väistyy inhimillisten tunteiden tieltä. 

38 Tästä kansasta tulee maan hyvä henki, rauhan ja siunausten henki. 

39 Rakkaat opetuslapset: Opetukseni on teidän kanssanne, eikä se vielä koostu aineellisista kirjoista. 

40 Yllätin teidät tuolloin, kun sain teidät kuulemaan Sanani yksinkertaisten ja yksinkertaisten 

ymmärtäväisten elinten kautta. Mutta tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun olen käyttänyt yksinkertaisia tai 

tietämättömiä ihmisiä hämmästyttääkseni oppineita voimallani. 

41 Te, jotka kuulette Minua, ette voi sanoa, että tästä syystä olette kaikki samalla tasolla. Sillä sielu, 

joka on aktiivinen tällä tavoin, kehittyy nopeammin kuin veltto sielu ja kuin se, joka hedelmiensä 

nauttimisesta nauttiessaan höllertää itsekkyydessään. 

42 Vaikka etsin ja valmistan sieluanne siten, että se voi pian olla suoraan ja hengellisesti yhteydessä 

kanssani, ihmiskunta kääntää katseensa myös elävään ja todelliseen Jumalaan ja unohtaa kuvat ja 

kaltaisuudet. Mutta sanon teille, että teiltä ei ole koskaan puuttunut minun lakiani pelastuksen valona. 

Kauan sitten Mooses sai siitä innoituksen. 

Siinä on kaksi käskyä, jotka, jos ihmiset noudattaisivat niitä, saisivat aikaan uskon kaikkeen 

opetukseeni, täyttäisivät koko lain ja olisivat askel kohti täydellisyyttä. Ne ovat niitä, jotka puhuvat sinulle 

siitä, että rakastat Jumalaa koko sydämestäsi ja sielustasi ja rakastat lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. 

43 Minun lakiani ei sovelleta ihmisten keskuudessa; todisteena on, että on olemassa 

epäoikeudenmukaisuutta. Katsokaa, kuinka rikas nöyryyttää köyhää, vahva hallitsee heikkoa, ja se, joka 

nauttii elämästä, ei välitä kärsivästä. Siksi halusin luoda oikeudenmukaisuutta tänä aikana armahtamalla 

köyhiä, heikkoja ja kärsiviä, jotta heidän sydämensä iloitsisivat ja heidän huulensa puhuisivat rakkauden ja 

anteeksiannon sanoja niille, jotka ovat loukanneet heitä. Näin näytän teille tien taivasten kuningaskunnan 

aarteiden hankkimiseen. 

44 Pian lähetän teidät maakuntiin, kyliin, kaupunkeihin ja kansoihin levittämään armoa, jotta tämä 

ihmiskunta voisi puhdistaa tahrojaan ja saavuttaa pelastuksen. Vai haluatko, että tämä maailma pysyy 

ikuisesti sovituksen paikkana? Haluan, että tunnette Henkeni rauhan tässä maailmassa, ennakoivan rauhan 

siitä rauhasta, josta tulette nauttimaan rinnallani. 

45 Ymmärtäkää, miten sinnikäs ja väsymätön olen ollut siitä lähtien, kun aloin puhua teille tässä 

muodossa vuonna 1866. Sillä haluan jättää teidät valmiiksi ja yhdistyneiksi sen jälkeen, kun sanani 

inspiraatio on päättynyt ja kun henkeni suoran ilmentymisen aika teidän keskuudessanne alkaa, toisin 

sanoen taivaan ilmentyminen maan päälle. Mutta "minun sanani" tulee sitten jatkossakin ilmenemään 

"pilvestä" intuitiona, hengellisenä kasvona ja inspiraationa. 

46 Tämän ajan teologit tutkivat Sanaani ja uusia kirjoituksia ja kysyvät: "Keitä te olette, jotka olette 

puhuneet tällä tavalla?". Aivan kuten entisaikojen kirjanoppineet ja fariseukset kapinoivat ja sanoivat 
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Minulle: "Kuka te olette, että te olette tottelemattomia ja korvaatte Mooseksen lain?" Sitten annan heidän 

ymmärtää, että nämä kolme ilmestystä ovat ainoa laki, jota olen aina opettanut ja noudattanut. 

47 Monet niistä, jotka tuomitsevat Minut tällä aikakaudella, kuuluvat niihin, jotka epäilivät "toisella 

aikakaudella". Mutta olen säilyttänyt heidät ja lähettänyt heidät jälleen maan päälle todistamaan Laini 

voittoa ja avaamaan heidän silmänsä valolle. 

48 Opetuslapset, olette todella juoneet Sanani maitoa ja hunajaa. Valmistelkaa sydämenne puhumaan 

Mestarinne kanssa. Elia johdattaa sinut luokseni ja kutsuu sieluasi nousemaan rauhan alueille. Tämä saa 

teidät unohtamaan maan turhuudet, jotta voitte olla oikealla puolellani ja iloita sanastani. 

49 Olen kutsunut teidät eri maakunnista ja kansakunnista yhdistääkseni teidät yhdeksi kansaksi. 

Yhdistän teidät näihin vaatimattomiin koteihin tuodakseni opetukseni korvillenne. Olette tunteneet 

läsnäoloni ja seuranneet askeleitani. Sillä te tulette olemaan uskollisia todistajia tästä työstä, jonka monet 

tulevat tuntemaan vasta vuoden 1950 jälkeen. Mutta autuas on se, joka noudattaa minun käskyjäni, sillä 

hän on valmis kaikkina aikoina. 

50 Kerron teille Sanani ytimessä kolmannen aikakauden tulemiseni ja julistusteni syyn, jotta ette 

koskaan joutuisi harhaan. Sillä minä sanon teille, että minun lähtöni jälkeen nousee vääriä profeettoja, 

ettekä te kuuntele heitä. Tämän jälkeen älkää etsikö Minua siinä muodossa, jossa puhun teille tänään, sillä 

silloin tekisitte vakavan rikkomuksen Minun silmissäni sen jälkeen, kun olin varoittanut teitä. 

51 Silloin teidän on vain etsittävä Minua hengellisesti, esiteltävä Minulle uskonne ja edistyksenne 

teoissanne ja työskenneltävä kohti liittoa. Houkuttelette uusia opetuslapsia kokoontumisiinne, sillä tämä 

kansa lisääntyy tässä maassa ja muissa kansakunnissa. 

52 Polku, jonka näytän teille, on rakkauden, luopumisen ja uhrautumisen polku. Tavoittaaksenne 

Minut teidän on usein uhrattava se, mikä on teille kaikkein rakkainta. Sydämenne, joka on sidottu 

maallisiin tyydytyksiin, on käännyttävä pois niistä, jotta se voi omistautua oppini tutkimiselle ja 

ymmärtämiselle. 

53 Toisella aikakaudella monet ihmiset kuulivat sanani. Valitsin heidän keskuudestaan kaksitoista, 

jotka tein opetuslapsikseni. He saivat opastusta sanastani. Rakkauteni työsti heidän sydämiään kaikin 

tavoin kuin taltta. He elivät lähellä minua, aistivat noiden jumalallisten ilmentymien suuruuden ja lukivat 

esimerkillisistä teoistani rakkauden ja lunastuksen kohtaloni. He kärsivät asiani tähden, ja kun lähdin 

teiltä, heistä tuli Minun apostoleitani. 

He jättivät kaiken seurataksensa minua. Herjaus tai väärä todistus ei saanut heitä vetäytymään. Heissä 

elivät vain rakkaus ja omistautuminen. Se, mitä olin kylvänyt heidän sieluihinsa, oli tuottanut hedelmää, ja 

ennen ja jälkeen lähtöni he antoivat Minulle maistiaisiksi hedelmänsä, jotka löysin täynnä makeutta ja 

antautumista, ja sanoin heille: Kuunnelkaa Minua myös tästä lähtien, ja myöhemmin teen teidän suunne 

kautta tunnetuksi suuria ilmestyksiä, jotka ovat vielä tuntemattomia teille itsellenne. "Sana tulee olemaan 

ehtymätön ja inspiraatio hedelmällinen, ja se tulee purkautumaan monin tavoin välittämisenne kautta. 

Teistä kaikista tulee lahja ihmiskunnalle ─ lahja, jonka annan heille todistukseksi totuudestani. 

54 Opetuslapseni lupasivat ottaa Minusta esimerkkiä kaikissa teoissaan ja tehdä ihmiskunnalle saman 

kuin Minä tein heille. He saivat työnsä päätökseen, ja heidän esimerkkinsä on ikuinen. 

55 Samoin, samalla rakkaudella, valmistelen teitä Kolmanteen Aikakauteen ja kysyn teiltä: Oletteko 

valmiita ottamaan vastaan ne koettelemukset, jotka lähetän teille, jos se on Minun tahtoni, sielujenne 

täydellistämiseksi? ─ "Kyllä", sanotte Minulle sydämenne pohjasta. "Me rakastamme sinua ja haluamme 

palvella sinua, mutta odotamme kaikkea apuasi." 

Minä sanon teille: rohkaisuni ei koskaan jätä teitä. Ohjaan teitä niin, että valoni näyttää teille aina 

velvollisuutenne, ja työnne ovat aina lakieni mukaisia. 

56 Ihmiset, te olette nousseet ylös ja aistitte jo Henkisen elämän. Tunnette hetken aikaa teitä 

odottavan valtakunnan rauhan, olette tunteneet velvollisuuksien täyttämisen tyydytyksen, ja sanotte 

Minulle: "Mestari, tutki siemen, jonka esitämme Sinulle, ja kerro meille, olemmeko täyttäneet 

velvollisuutemme vai rikkoneet sitä." Mutta minä sanon teille: Olen saanut rakkautenne ja hyvät aikeenne. 

Olkaa rauhassa, teillä on suuri voima voittaa koettelemukset ja vastalääke kaikkeen pahaan. Käytä kaikkia 

lahjojasi, jotta näet, kuinka vahva olet. Kasvatan kykyjäsi, annan niiden kasvaa ja käytän niitä hyväkseni. 

Teidän on nimittäin kannettava suurta hedelmää ihmiskunnalle, ja silloin näette itsenne täynnä 

armolahjojani ja hyötyjäni. 
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57 Kun olette valmiita, älkää katsoko välinpitämättömästi niitä, jotka kärsivät, älkää halveksiko 

köyhiä. Harjoittakaa armoa, antakaa valoni valaista heidän elämäänsä, antakaa rakkauteni, jonka olen 

asettanut teihin, saavuttaa heidät ja antaa heille lämpöä, rohkaisua ja toivoa. 

58 Rakastakaa hengellisesti kovemmalla ja epäitsekkäämmällä rakkaudella. Rakastakaa Minua niin 

kuin Minä rakastan teitä. Rakastakaa kanssaihmisiänne, sillä minä olen jokaisessa heistä. 

59 Olkaa nöyriä nöyrimpien joukossa, olkaa kaikkien palvelijoita, niin kuin minä olen teidän 

palvelijanne. Olen usein vastaanottanut ohjeesi ja totellut sinua opettaakseni sinua. Se, joka palvelee, ei 

nöyrty, vaan kunnioittaa itseään. Älä kuitenkaan vaadi maksua palvelustasi. Maailmassa ei ole ketään, 

joka voisi arvostaa työtänne. Minä annan teille oikeudenmukaisesti teidän ansioidenne mukaan. 

60 Jättäkää kaikki asianne Minun huolekseni, ja Minä tuomitsen ne suopeasti. Jos näen, että 

aikomuksenne oli tehdä hyvää, että pyritte puolustamaan niitä periaatteita, jotka annoin teille 

pelastuksenne vuoksi, että osasitte kuunnella Minua ja totella Minua, hyväksyn tekonne, ja siten saatte 

pelastuksen paitsi itsellenne myös hengelliselle isännälle, johon teitä sitovat veljelliset siteet ja joka 

muodostaa perheenne. Hyvä esimerkkisi ei heijastu vain siihen maailmaan, jossa asut, vaan myös muille 

elämän tasoille, ja se on kuin siemen, joka lisääntyy ajan mittaan. Ja te tulette niittämään hedelmiä yhdessä 

minun kanssani ja ravitsemaan itseänne niistä ikuisesti. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 235 
1 Tulin luoksenne kuin uusi päivä, poistaen rakastavasti ymmärryksen puutteenne ja epäilyksenne 

valollani. 

2 Tule minun valmistamilleni juhlille, jotta voit ruokkia suusi hyvällä ruoalla, joka täyttää sinut 

voimalla ja armolla. 

3 Kutsun teidät nauttimaan rauhasta ja pelastuksesta levottomalta mereltä ja merkitsen teille jälleen 

kerran veljeyden ja rakkauden tien, koska haluan, että teistä tulee hyveen ja velvollisuuksien täyttämisen 

esimerkki. 

4 Vaarat piirittävät ja uhkaavat sieluasi. Mutta minun valoni pitää sinut hereillä, ja rukouksesi tekee 

sinusta voittajan. Näette tämän maailman olevan täynnä pahuutta ja itsekkäitä tekoja. Mies ja nainen 

loukkaavat itsensä ja peittävät tiensä ohdakkeilla ja orjantappuroilla. Sinä tunnet surua, kun näet lasten 

eksyvän harhaan. Juuri tässä tarvitaan valon, lohdutuksen ja rauhan sanansaattajia. 

5 Kun myrskyt piiskaavat ihmiskuntaa, käyn läpi Elämän kirjaa lehti kerrallaan henkenne edessä 

tehdäkseni teistä rauhan sotilaita. 

6 Henkeni puhuu teille ihmisälyn kautta. Tänä aikana "Sana" ei ole tullut ihmiseksi, ja siksi voin 

sanoa teille jälleen: Autuas on se, joka on uskonut näkemättä minua, sillä hän saa tietää monia opetuksia 

salaisesta aarrekammiostani. 

7 Oppilaat, ajatelkaa lähitulevaisuutta, joka on julistukseni tämän muodon loppu. Vuosi 1950 

lähestyy, ja sen jälkeen ette enää kuule sanaani. Jos ette ole varuillanne, kiusaukset valtaavat teidät, ja 

väärä Kristus esiintyy "työntekijöiden" kautta, jotka tänään ovat palveluksessani ja huomenna 

heikkoutensa vuoksi kieltävät, että Sanani on päättynyt. He laittavat synkän siteen veljiensä silmille ja 

johdattavat joukot tuskan ja pimeyden tielle, laittavat sieluihin tietämättömyyden kahleet ja repivät auki 

heidän eteensä hylätyksi tulemisen ja katkeruuden kuilut. Silloin ne, jotka ovat joutuneet tähän 

sekasortoon, kääntyvät pilkkaavasti Minua vastaan ja tuomitsevat Minut unohtaen, että Mestari varoitti 

teitä ajoissa, jotta ette joutuisi kiusaukseen. 

8 Tunnista tie, tunnista, että Pyhä Henki viisaudessaan kutsuu sinua vuoren huipulta antamaan 

sinulle lepoa, antamaan sinun kuulla taivaallisen äänen, joka siunaa sielusi saapumista, joka tiesi, miten 

voittaa ruumiin heikkous ja maailman ansat. 

9 Antakaa sielunne juoda viiniä, jota tarjoan sille, antakaa sen jatkaa itsensä ravitsemista 

rakkaudellani. Sairaat tulevat terveiksi ja sokeat näkevät valoni. Sillä nämä sydämet avautuvat kuin kukka, 

jonka tuoksu saavuttaa Isän. 

10 Jumalallisen Henkeni armo elävöittäköön ruumistanne ja sieluanne, rakkaat opetuslapset. 

11 Otan teidät vastaan kuin pienet lapset antaakseni teille oppitunnin inhimillisen ymmärryksen 

kyvyn avulla. 

12 Lähestykää Minua, kuunnelkaa Minua ja pitäkää kiinni jokaisesta lauseestani, tutkikaa niitä, sillä 

niiden merkityksen kautta voitte unohtaa tuskanne, ahdistuksenne ja surunne. Unohda menneisyys 

hetkeksi ja elä nykyhetkessä. Minä olen tie, totuus ja elämä. 

13 Omistakaa puhtaat ajatuksenne tälle ylevälle hetkelle, sillä haluan tavoittaa sydämenne sisimmän 

osan. 

14 Kun kykenette ymmärtämään ja elämään opetustani Sanani kautta ja olette kehittäneet sielunne 

kykyjä, olette täyttäneet sydämenne tämän jumalallisen lähteen vedellä, jolla pystytte sammuttamaan 

hädänalaisten janon. 

15 Opetukseni tarkoituksena on ihmiskunnan moraalinen ja hengellinen pelastaminen. Henkeni 

säteilee tätä valoa auttaakseen teitä ylöspäin suuntautuvassa evoluutiossanne. Tämä on viestini merkitys. 

16 Totisesti sanon teille, että ihmisen uudistuminen on aloitettava naisesta, jotta hänen hedelmänsä, 

jotka ovat huomisen miehiä, olisivat vapaita niistä virheistä, jotka ovat johtaneet teidät rappeutumiseen. 

17 Sen jälkeen on miehen tehtävä tehdä oma osuutensa tässä ennallistamistyössä, sillä jokainen, joka 

on turmellut naisen, joutuu nostamaan hänet uudelleen. 

18 Muistakaa, miehet, että usein juuri te olette kaataneet hyveelliset naiset verkkoihinsa etsimällä 

heistä herkkiä ja heikkoja puolia. Mutta ne peilit, jotka olivat kirkkaita ja jotka nyt ovat himmeät, te saatte 

jälleen heijastamaan heidän sielunsa puhtautta ja kauneutta. 
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19 Miksi halveksitte nykyään juuri niitä, jotka ennen viettelitte rappeutuneeseen elämään? Miksi 

valitatte naisten rappeutumisesta? Ymmärtäkää, että jos olisitte johdattaneet heitä minun lakini tiellä, joka 

on sydämen ja hengen, kunnioituksen ja rakkauden laki, rakastamalla heitä rakkaudella, joka korottaa, eikä 

intohimolla, joka alentaa, teillä ei olisi syytä itkeä ja valittaa, eivätkä he olisi langenneet. 

20 Mies etsii ja odottaa naiselta hyveitä ja kauneutta. Mutta miksi vaaditte sitä, mitä ette ansaitse? 

Huomaan, että teillä on edelleen mielestänne suuria ansioita, vaikka teillä on vain vähän. Rakentakaa 

teoillanne, sanoillanne ja ajatuksillanne uudelleen se, minkä olette tuhonneet, ja antakaa kunnialle, 

moraalille ja hyveelle se arvo, joka niillä on. 

21 Jos te, miehet, ponnistatte tällä tavoin, autatte Jeesusta hänen pelastustyössään, ja sydämenne 

täyttyy ilosta, kun näette, että hyvät vaimot ja kunnialliset äidit kunnioittavat koteja. Ilo on suuri, kun näet 

hyveen palautuvan niille, jotka olivat sen menettäneet. 

22 Pelastus on kaikkia varten. Miksei suurimmankin syntisen pitäisi pelastua? Siksi sanon teille, 

miehet: Tehkää yhteistyötä kanssani pelastaaksenne ne, jotka olette saattaneet turmioon, antamalla heille 

uutta toivoa opetukseni valossa. Anna rakastavien ajatusteni saavuttaa heidän mielensä ja sydämensä. 

Viekää viestini heille myös vankiloihin ja sairaaloihin, jopa suvantopaikkoihin. Siellä he itkevät 

katumuksesta ja tuskasta, koska he eivät olleet tarpeeksi vahvoja, kun maailma kiusauksineen veti heidät 

turmioon. 

23 Jokainen nainen oli kerran lapsi, jokainen nainen oli kerran neitsyt, joten voit tavoittaa hänen 

sydämensä empatialla. 

24 Aion käyttää niitä miehiä, jotka eivät ole tahranneet näitä hyveitä, ja uskoa tämän tehtävän heille. 

Muistakaa, että olen sanonut teille: "Teidän teoistanne teidät tunnetaan". 

25 Sallikaa sielun puhua maallisen ilmentymän kautta. 

26 Mutta niille, jotka eivät olleet halukkaita kunnioittamaan rakkauden kannustimia, jotka Minä olen 

asettanut tuohon olentoon, sanon: Miksi sanotte rakastavanne, vaikka ette tunne rakkautta? Miksi annat 

muille syyn kaatua, mutta sinua ei pysäytä mikään? Pohtikaa: Mitä sydämessänne tuntuisi, jos se, mitä 

teette noille riepotetuille kukille, tehtäisiin äidillenne, sisarellenne tai rakastetulle ja siksi kunnioitetulle 

vaimollenne? Oletteko koskaan ajatelleet haavoja, joita olette aiheuttaneet niille vanhemmille, jotka 

kasvattivat heidät niin suurella rakkaudella? 

27 Kysykää sydämeltänne todellisen tarkastelun yhteydessä omantunnon valossa, voiko niittää sitä, 

mitä ei ole kylvänyt. 

28 Mitä valmistelet tulevaa elämääsi varten, jos satutat jatkuvasti naapureitasi? Kuinka moni on 

uhrisi? Mikä on sinun loppusi? Totisesti sanon teille, että olette tehneet monista uhreja intohimojenne 

pyörteessä; toiset kuuluvat nykyisyyteenne ja toiset menneisyyteenne. 

29 Haluan, että sydämestä ja suusta, jotka olivat uskottomuuden ja valheiden tyyssija, tulee totuuden 

ja siveän rakkauden tyyssija. 

30 Valaiskaa lähimmäistenne tietä Sanan ja esimerkkinne avulla, jotta teistä tulisi langenneiden 

naisten pelastajia. Voi, jospa jokainen teistä pelastaisi edes yhden! Älkää puhuko pahaa tuosta naisesta, 

sillä loukkaava sana, joka haavoittaa yhtä, satuttaa kaikkia, jotka sen kuulevat ─ koska siitä hetkestä 

lähtien heistäkin tulee pahoja tuomareita. Kunnioita toisten tekoja ja salaisuuksia, sillä ei ole sinun asiasi 

tuomita heitä. Pidän parempana ihmisiä, jotka ovat langenneet syntiin ja jotka minä nostan jälleen ylös, 

kuin tekopyhiä, jotka osoittavat puhtautta ja tekevät kuitenkin syntiä. Mieluummin suuri syntinen, mutta 

vilpitön, kuin valheellisen hyveellisyyden teeskentely. Jos haluatte koristella itseänne, olkoon se 

vilpittömyyden juhlavaate. 

31 Jos löydät hyveellisen naisen, jolla on korkeat tunteet, ja tunnet itsesi kelvottomaksi tulemaan 

hänen luokseen, vaikka rakastat häntä, ja jos sen jälkeen nöyryytät ja halveksit häntä ja, kärsittyään ja 

tunnustettuasi rikkomuksesi, käännyt hänen puoleensa saadaksesi lohtua, koputat hänen ovelleen turhaan. 

32 Jos kaikki naiset, jotka ovat olleet osallisina kunkin miehen elämässä, olisivat saaneet häneltä 

rakkauden, kunnioituksen ja ymmärryksen sanan ja tunteen, maailmanne ei olisi siinä synnin huipulla, 

jossa se on. 

33 Älkää kohdelko puolisoanne huonosti, olkaa armollisia, hän on osa teitä. Olen sanonut teille: 

"Rakastakaa toisianne." Aloita omasta perheestäsi, sillä silloin rakastat ja ymmärrät myös muita. 
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34 Rakkauden ja rauhan Mestari on ravistellut teitä sanoillaan, jotka ovat täynnä sydämellisyyttä 

mutta myös oikeudenmukaisuutta. Sillä jos puhuisin teille aina lempeästi, työni ei olisi valmis. Joskus olen 

kevättuuli, joka hyväilee, ja joskus syysmyrsky, joka piiskaa. Syynä on se, että toisinaan tunnet itsesi liian 

suureksi. Tunnet olevasi rakastettu ja ihailtu, mutta todellisuudessa olet turhamainen, itsekäs ja sydämetön. 

Ette tunne kurjuuttanne, jonka vain Minä olen tehnyt teille selväksi, jotta voisitte tunnistaa 

kypsymättömyytenne. 

35 Ihmiskunta tarvitsee uusia miehiä ja naisia, jotka näyttävät sille tien pelastukseen hyvien tekojensa 

esimerkillä. 

36 Ihmiset, ihmiset, te kaikki, jotka olette ristiriidassa keskenänne! Olen havainnut teidät kieltämässä 

pahuuttanne ja kerskailemassa sillä, mitä luulette olevanne suuruutta, samalla kun piilottelette häpeän 

tahroja. Mutta minä sanon teille, että mies, joka pitää itseään kiitettävänä näennäisen suuruutensa vuoksi, 

on sielultaan köyhä mies. Ja niille, jotka hyveiden puutteessa pilkkaavat toisten vikoja ja tuomitsevat 

toisten rikkomuksia, minun on sanottava, että he ovat tekopyhiä ja hyvin kaukana oikeudenmukaisuudesta 

ja totuudesta. 

37 Murhia eivät tee ainoastaan ne, jotka riistävät ruumiin elämän, vaan myös ne, jotka herjaamalla 

repivät sydämen kappaleiksi. Ne, jotka tappavat sydämen tunteet, uskon, ihanteen, ovat sielun murhaajia. 

Ja kuinka moni heistä elää vapaana, ilman vankilaa ja kahleita. 

38 Älkää yllättykö, että puhun teille tällä tavoin, sillä näen teidän keskuudessanne tuhoutuneita koteja, 

koska olette velvollisuuksistanne piittaamatta ottaneet uusia sitoumuksia niiden ulkopuolella välittämättä 

rakkaittenne tuskasta ja hylkäämisestä. Katsokaa ympärillenne, kuinka monta raunioitunutta kotia on, 

kuinka monta naista on paheessa ja kuinka monta lasta on ilman isää. Miten hellyyttä ja rakkautta voisi 

olla noissa sydämissä? Ettekö ajattele, että se, joka on tappanut näiden ihmisten onnen ja tuhonnut sen, 

mikä oli pyhää, on rikollinen? 

39 Olette tottuneet pahuuteen niin paljon, että kutsutte jopa niitä ihmisiä, jotka keksivät näitä uusia 

tappoaseita, suuriksi, koska ne voivat tuhota miljoonia ihmishenkiä hetkessä. Ja te kutsutte heitä jopa 

oppineiksi. Missä on sinun syysi siihen? Suurta voi olla vain hengen kautta ja oppinut vain se, joka kulkee 

totuuden tietä. 

40 Älkää sekoittako sodanlietsojia suuriin neroihin, ettette antaisi ihailuanne niille, jotka kantavat 

sielussaan vain pahuutta, vaikka he ulkoisesti osoittavatkin arvokkuutta, jota heillä ei ole. Jos kuulisitte 

hetken aikaa järjen ja omantunnon ääntä, se pudottaisi heidät jalustaltaan. Mutta rappeutunut ei halua 

tunnistaa itseään sellaisena kuin hän on, ja kun hän näkee hetken aikaa sen kurjan ihmisolennon, jota hän 

kantaa sisällään, hän kääntää ajatuksensa mieluummin johonkin muuhun. Hänelle on epämiellyttävää 

tunnistaa ja arvioida virheensä. 

41 Voi maan asukkaat, milloin te vihdoin kuulette sen sisäisen omantunnon äänen viestin, joka nousee 

joka käänteessä moittimaan teitä kelvottomista teoistanne. 

42 Kuuntelette Minua levottomina, ja se johtuu siitä, että ─ kun Kristuksen totuudellisuus puhuu ─ 

ihminen vaikenee tietäessään velkaantuneisuutensa. 

43 Tänään olen innoittanut teitä pelastamaan naisen, joka on kompastunut polullaan; ja sitten kun 

esittelette minulle pelastamanne naisen, annan hänelle kukan, siunauksia ja hyvin suuren rauhan, jotta hän 

ei enää kaadu. 

44 Jos täytätte tämän tehtävän tällä tavoin, ne olennot, joita maailma on haavoittanut, tuntevat 

Jeesuksen rakkauden tunkeutuvan sydämeensä. 

45 Kuulen sen, kun he sanovat Minulle rukouksessaan: "Isäni, älä katso syntejäni, katso vain tuskaani. 

Älkää tuomitko turmeltuneisuuttani, katsokaa vain suruani." Sillä hetkellä lohdutukseni laskeutuu tuohon 

piinattuun sydämeen, ja se puhdistaa itsensä kyynelillä. Kunpa vain tietäisitte, että syntisen rukous tuntuu 

kipeämmin kuin ylpeän, itseään vanhurskaana ja puhtaana pitävän rukous. 

46 Niihin ihmisjoukkoihin, jotka kuulevat sanani, kuuluvat myös ne naiset, joista olen puhunut teille. 

Vaippani on suojellut heitä katseiltanne ja tuomioiltanne, sillä olen myös istuttanut heidät Hengen suureen 

juhlapöytään. 

47 Olen kutsunut heidät tähän rakkauden ja anteeksiannon juhlaan, jotta he voisivat tuntea 

läsnäolossani rakkauden, jota he ovat etsineet eivätkä ole koskaan tunteneet eivätkä löytäneet ihmisten 

keskuudesta. 
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48 Hellyyteni virtaa alas ja puhuu heille, ja he tuntevat minut ja uskovat minua. 

49 Silloin näette, mikä on saastuttavan ja mikä lunastavan työn luonne. Tulette kokemaan ne ihmeet, 

joita todellinen rakkaus saa aikaan, ja näin autatte Herraanne palauttamaan sen, minkä te itse olette 

tuhonneet. Minä puhdistan sen, minkä olette saastuttaneet. Silloin nuo pudonneet kukat koristavat jälleen 

kerran maailmankaikkeuden alttaria hyveellään ja tuoksullaan. 

50 Katsokaa, kuinka annan synninpäästön syntisille niiden huulilla, jotka ovat myös syntisiä! 

51 Mutta te naiset, jotka luulette kuuluvanne korkeampiin yhteiskuntaluokkiin ja häpeätte lähestyä 

niitä, jotka ovat tehneet syntiä ─ voi teitä, jos loukkaannutte tästä, koska ette ole ymmärtäneet, että 

hengellisesti olette kaikki tasa-arvoisia! Monet teistä eivät ole tehneet syntiä fyysisesti, mutta olette 

tehneet syntiä ajatuksissa, ja kuinka monet teistä ovatkaan onnistuneet salaamaan virheensä! Jos siis olette 

tehneet syntiä ─ miksi olette närkästyneitä? Kerron teille, että tyttöjen, samoin kuin vaimojen ja äitien, on 

taisteltava sen jalon ihanteen puolesta, jonka olen inspiroinut teitä tänä päivänä. 

52 Tämä on se ohje, jonka Mestari antaa teille sanallaan, joka antaa teille voimaa ja rakkautta. Tehkää 

työtä ja rakastakaa, jotta sydämenne saavuttaisi rauhan ja hengellisen autuuden, josta puhuin teille 

vuorisaarnassa. 

53 Minä en tule alas luoksenne, vaan te nousette "pilveen" kuullaksenne ääneni. 

54 Kolmannella aikakaudella Jumalallinen Sana ei tullut ihmiseksi, vaan se tuli luoksenne 

hengellisessä muodossa. Tämä osa maapalloa, jossa asutte, on määrätty tänään vastaanottamaan lupausteni 

ja neuvojeni täyttymys. Täällä kirjoitan kolmatta testamenttiani, ja tänne keräsin teidät, jotta voisitte 

odottaa minua. Sillä te olette samanlaisia kuin menneinä aikoina. 

Aivan kuten te odotitte Minua tuona aikana, ja odotuksenne oli tuskallista, täynnä kaipausta, ja teitä 

rohkaisi vain lupaukseni palata, niin myös ensimmäisellä kerralla, kun orjuutenne kahleet kolisivat, te 

kestäisitte kodittomuuden kärsimykset, joita kannatteli esi-isillenne antamani lupauksen toivo. Minä 

koettelin uskoanne, te ansaitsitte ansioita sinnikkyydestä, ja lopulta saitte palkinnoksi Luvatun maan 

haltuunne. 

55 Olet löytänyt uuden elämän. Ihmiset unohtivat entisen orjuutensa. Väärät jumalat pysyivät kaukana 

heistä. Sorto ja orjuus olivat ohi, ja jokainen israelilainen avasi silmänsä ja näki, että aurinko oli hänen, 

lapset olivat hänen, pellot olivat hänen, leipä maistui hänelle ja hedelmiä oli runsaasti. 

Edistitte suuresti niin kauan kuin elitte lakini rajoissa. Mutta uutinen loistostanne levisi muihin 

valtakuntiin ja herätti niiden omistushalun, ja kun kansan heimojen välille syntyi eripuraa, muut kansat 

hyökkäsivät kimppuunne tehdäkseen teistä jälleen kerran valtakuntien ja kuningaskuntien palvelijoita ja 

alamaisia. 

56 Oikeuteni vei teiltä tuon maan, mutta samalla pelasti sielunne puhdistaakseen sen ja lähettäen sen 

etsimään sitä maan kolkkaa, joka on samanlainen kuin se, jonka omistitte ja jonka neitseellinen kohtu on 

antanut teille maitoa ja hunajaa ja ollut rikas siunauksista. 

57 Hänen luokseen minä olen tullut teitä etsimään. Täällä Läsnäoloni on jälleen kerran 

keskuudessanne, valaisee ja rohkaisee teitä, jotta teistä ei tulisi jälleen kerran maailman tai alempien 

intohimojen orjia. Rikkomasi kahleet eivät saa pakottaa sinua enää kerran alas, ja vaikka tuntisitkin 

ihmiselämäsi sorretuksi, sielusi vapautuu kahleista, jotta voit nousta ylös ja nähdä totuuteni. 

58 Ottakaa kaikki kärsimyksenne ja onnettomuutenne upokkaana, joka puhdistaa teidät, tai alasin, 

joka terästäytyy, jotta voitte olla vahvoja sielunne nousun ja puhdistumisen tiellä. 

59 Minä tiedän, että te kärsitte, sillä minä maistan jokapäiväistä leipääsi ja pidän sitä katkerana. Astun 

kotiisi enkä tunne siellä rauhaa. Etsin sinut yöleirisi nurkasta ja löydän sinut itkemästä. Sitten annan sinun 

tuntea läsnäoloni ja annan sinulle voimani, jotta et romahda kivun painon alla. Sinä elät pelottavien ja 

maailmanlaajuisten kipujen ja särkyjen kanssa, mutta huuliltasi ei koskaan tule rienausta. 

60 Kun koettelemuksen päivät ovat ohi, yllätytte siitä, että olette selvinneet niistä ehjinä, ja 

ymmärrätte, että olen aina ollut kanssanne. 

61 Olen kutsunut teidät koolle tällä kertaa antaakseni teille uuden tilaisuuden täyttää tehtävänne. Sillä 

sinun on jaettava perintösi kaikkien kanssaihmistesi kanssa, sillä minä rakastan kaikkia yhtä paljon. 

62 Löydät sielullesi täydellisen rauhan, kun taistelusi Hengellisessä laaksossa päättyy. Tällä hetkellä 

olette sotilaita, jotka taistelevat tämän asian puolesta, ettekä saa nukkua. 
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63 Tämä spiritualistinen kansa elää tuntemattomana. Maailma ei tiedä sinun olemassaolostasi, ja 

mahtavat eivät ota sinua huomioon. Mutta spiritistien ja kristittyjen, spiritistien ja juutalaisten välinen 

kamppailu lähestyy. Tämä taistelu on välttämätön, jotta opetukseni olisi pätevä koko ihmiskunnassa. 

Silloin Vanha testamentti yhdistyy Toisen ja Kolmannen testamentin kanssa yhdeksi kokonaisuudeksi. 

64 Monista teistä tämä saattaa tuntua mahdottomalta, mutta Minulle se on luonnollisinta, oikeinta ja 

täydellisintä. 

65 Kun asuin keskuudessanne ihmisenä, Mooseksen kirkko oli perustettu ja sitä edustivat ruhtinaat, 

papit ja kirjanoppineet, jotka, vaikka heillä oli hallussaan profetiat ja he tiesivät Messiaan tulosta, eivät 

avanneet silmiään nähdäkseen minun merkkejäni eivätkä avanneet sydämiään tunteakseen minun 

läsnäoloni. Mutta kun he kuulivat minun sanani, he laskivat silmänsä, koska heidän henkensä teki heille 

tiettäväksi, että he seisoivat tuomarin edessä. Mutta koska he eivät olleet valmistautuneet, he eivät 

pystyneet selittämään Läsnäoloani tuossa muodossa, ja koska he epäilivät Minua, he saivat myös ihmiset 

epäilemään. 

66 Kuinka harvat tunsivatkaan Minut! Kuinka harvat tunnustivatkaan, kun he näkivät minut, että minä 

olin Jumalan Poika! 

67 Uhrautuvan kuolemani jälkeen alkoi taistelu. Vaino oli suuri niille, jotka seurasivat minua, ja se oli 

tuskaa, panettelua ja vangitsemista kuolemaan asti. Heidät ajettiin pois omasta maastaan ja he vaelsivat 

vieraiden kansojen läpi kylväen siemeneni, joka putosi hedelmällisille pelloille, missä se iti, kukoisti ja 

kantoi hedelmää. 

68 Kun Kristuksen opetuksen opetuslapset vahvistuivat, he pyrkivät liittymään "ensimmäisten" 

kanssa paljastamalla heille, että Jumala, joka antoi lain Mooseksen kautta, oli sama kuin se, joka puhui 

Kristuksen suun kautta. 

69 Ristiriita oli kiivas ja se sinetöitiin verellä. Mutta sen lopussa tahtoni toteutui, kun ensimmäisen ja 

toisen Ilmestyskirjan testamentit yhdistettiin yhdeksi teokseksi. 

70 Siksi sanon teille, että ennen kuin kolmannen aikakauden ilmestys yhdistetään aikaisempiin 

testamentteihin, teidän on selviydyttävä ilmoitetusta suuresta hengellisestä taistelusta. 

71 Älkää yllättykö siitä, että kolmen testamentin yhdistymistä ei toteuteta kansakunnassa, jonka oli 

määrä saada nämä ilmestykset kolmannella aikakaudella. Ensimmäisen ja Toisen testamentin 

yhdistyminen ei myöskään tapahtunut Juudeassa. Muistakaa, että edes minä en ollut profeetta 

kotimaassani. 

72 Älkää olko innokkaita toistamaan menneiden aikojen ihmeitä. Tunkeutukaa opetusteni ytimeen, 

jotta voitte havaita, että olen tullut kaikkina aikoina ainoana tarkoituksenani lunastaa teidät. 

73 Sanon teille vielä kerran: älkää unohtako lakia perinteiden vuoksi. Poistin monet perinteet, mutta 

opetin lain täyttämistä. Mutta jos viimeisinä tunteina, jotka vietin kanssanne ihmisenä, siunasin leivän ja 

viinin ja muutin ne (symbolisesti!) Ruumiiksi ja Vereksi, jotta niiden kautta muistaisitte Minua ja 

kantaisitte Minua sydämissänne, niin tänään teidän on ymmärrettävä, että tällä Kolmannella Aikakaudella 

ette enää tarvitse symboleja, koska tarjoan Ruumiini ja Vereni teille hengellisesti opetuksessani. 

74 Tänään haluan, että sydämenne on leipää ja viiniä lähimmäisillenne, että rakastatte häntä, valistatte 

häntä, kasvatatte häntä totuuteen ja rakkauteen. 

75 En ole missään vaiheessa tullut tänne pappina, enkä ole koskaan viettänyt riittejä kanssanne. Olen 

ollut vain Mestari, joka antoi teille opetuksensa vertauksin. 

76 Nykyään ihmiskunta on vähitellen siirtymässä hengelliseen valmistautumiseen, ja maan 

suurmiehet taipuvat hitaasti, kun he ymmärtävät työnsä. Mutta vielä ei ole aika ottaa tuskaa pois tästä 

maailmasta. Sillä ihmiset nousisivat jälleen Minua vastaan käyttäen tiedettä ja luonnonvoimia koston 

välineinä. Siksi kärsimyksen maljaa juodaan vielä jonkin aikaa. 

77 Kun ihmiskunta on valmistautunut, ääneni kaikuu jokaisessa hengessä, ja ihmiset ymmärtävät, 

ettei ole muuta voimaa, oikeutta eikä viisautta kuin minun. 

78 Pitkä on tämän maailman historia, pitkä myös ihmiskunnan tie ─ sen kansojen kamppailu 

huipennuksen saavuttamisesta sen jälkeen, kun taantuma ja romahdus ovat tulleet. Kuinka paljon minun 

lapseni ovatkaan vuodattaneet verta, josta maa on punoittanut, kuinka paljon miesten, naisten ja lasten 

kyyneleitä! Kuinka monta syntiä ja rikkomusta! Mutta myös: kuinka monta rakkauden todistusta olenkaan 
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saanut, kuinka paljon hyveellisyyttä olenkaan nähnyt! Vaikka olette eläneet niin kauan, ette ole vieläkään 

saavuttaneet rauhan ja lunastuksen päämäärää. 

79 "Viimeiset taistelut" ja niiden katkeruus ja "viimeiset pyörremyrskyt" eivät ole vielä saapuneet. 

Kaikki voimat joutuvat vielä sekasortoon ja atomit pyörivät kaaoksessa, niin että kaiken tämän jälkeen 

alkaa vaisu, uupumus, surullisuus ja inho, jotka antavat kuoleman vaikutelman. Mutta tämä tulee olemaan 

se hetki, jolloin herkistyneissä hengellisissä sieluissa kuullaan pasuunan värisevä kaiku, joka ilmoittaa 

teille tuonpuoleisesta, että elämän ja rauhan valtakunta on käsillä hyväntahtoisten ihmisten keskuudessa. 

Tuosta äänestä "kuolleet nousevat" ja vuodattavat katumuksen kyyneleitä, ja Isä ottaa heidät vastaan kuin 

"tuhlaajapojat", jotka ovat väsyneitä pitkästä matkasta ja suuresta taistelusta, ja sinetöi heidän sielunsa 

rakkauden suudelmalla. 

80 Siitä "päivästä" lähtien ihminen kammoksuu sotaa. Hän karkottaa vihan ja kaunan sydämestään, 

vainoaa syntiä ja aloittaa elämän, jossa hän korjaa ja rakentaa uudelleen. Monet tuntevat inspiraatiota 

valosta, jota he eivät ole aiemmin nähneet, ja lähtevät luomaan rauhan maailmaa. 

81 Se on vasta armon ajan, rauhan ajan alku. 

82 Kivikausi on jo kaukana takana. Myös tieteen aikakausi menee ohi, ja sitten ihmisten keskuudessa 

kukoistaa hengen aikakausi. 

83 Elämän lähde paljastaa suuria salaisuuksia, jotta ihmiset voivat rakentaa maailman, joka on vahva 

hyvän tiedossa, oikeudenmukaisuudessa ja rakkaudessa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 236 
1 Tervetuloa luokseni väsynyt, kärsivä, sureva, sairas, syntinen. Sillä minä lohdutan sinua, parannan 

sinut ja annan sinulle anteeksi. Rakastan sekä innokkaita että epäuskoisia. 

2 Väsyneille sanon: Tulkaa tänne, sillä vapautan teidät kantamastanne raskaasta taakasta, jotta voitte 

sen sijaan kantaa ristin, joka teidän on kannettava tällä rakkauteni viitoittamalla tiellä. 

3 Sairaan ihmisen, joka on menettänyt kaiken toivon paranemisesta, minä parannan ja herätän hänet 

todelliseen elämään. 

4 Sielut ja ruumiit, parannan teidät nyt, koska armoni laskeutuu parantamaan kaiken kärsimyksen. 

5 Olen aina etsinyt teitä, ja koettelemuksen hetkillä olen selvästi paljastanut itseni. Muistakaa, että 

yksinäisessä erämaassa, kun kansaa uhkasi nälkä, lähetin teille mannaa rakkauden viestinä. Kun ihmiset 

olivat janoisia, sain kallion avautumaan ja lähteen virtaamaan sen sisältä sytyttääkseni uskon kovissa 

sydämissä. 

6 Ettekö ajattele, että tämä rakkauden, rauhan ja totuuden kaipuu, jonka esitätte Minulle tällä 

hetkellä, on sielun nälkä ja jano? Ettekö ajattele, että Sanani on tällä hetkellä mannaa ja kristallinkirkasta 

vettä, jonka lähetin teille sytyttääkseni uskonne ja rohkaistakseni sydämiänne tällä tiellä, joka muistuttaa 

teitä ensimmäisen aikakauden autiomaasta? 

7 Vaikka he kokevat rakkauteni todistukset suoraan, monien sydämet pysyvät paatuneina, ja siksi 

vaellus on heille pidempi ja vaikeampi. 

8 Ymmärrä: Se, joka ei osaa ottaa vastaan armoani, ei pysty välittämään sitä eteenpäin tiellään. En 

kuitenkaan lähettänyt teitä maan päälle vain ottamaan vastaan hyvyyksiäni, vaan tuomaan armoni 

lähimmäisillenne. 

9 Autuaita ovat ne, jotka laupeuden tähden yllättyvät ruumiillisesta kuolemasta, sillä heidän sielunsa 

löytää kotinsa, sillä te olette muukalaisia tässä maailmassa. 

10 Jos, kun tulette läsnäolooni, näytätte minulle miekkanne riekaleina tai murtuneina, siunaan teitä, 

koska olette taistelleet urheasti. Jotkut saapuvat aikaisemmin, toiset myöhemmin, mutta sielujen tuleminen 

ja lähteminen jatkuu, kunnes viimeinen saapuu tehtäväänsä suoritettuaan ikuisen rauhan kotiinsa. 

11 Tällä hetkellä koettelen niitä, jotka eivät enää palaa tähän maailmaan. Sillä välin maailmassa asuu 

edelleen miehiä, naisia, vanhuksia ja lapsia, jotka puhdistavat ja puhdistavat itseään päästäkseen askeleen 

lähemmäksi täydellisyyttä, jotta he olisivat valmiita, kun heidät kutsutaan pois. 

12 Tunne armoni ─ sinä, joka olet nostanut sielusi kuulemaan Minua äärettömyydessä. 

13 Jälleen kerran, julistukseni on teidän kanssanne. 

14 Lähetän maailmalle rakkauden viestin, anteeksiannon viestin tälle ihmiskunnalle, joka tuomitsee 

itsensä väärin. Haluan, että ihmiset rakastavat toisiaan Isän puhtaalla rakkaudella. 

15 Te, jotka opitte minulta, kutsun teitä tämän rakkauden lähettiläiksi, koska te jätätte lähimmäistenne 

keskuuteen armon ja veljeyden jäljen matkallanne. 

16 Jokainen henkisielu kumpusi puhtaasta jumaluuden ajatuksesta. Siksi henkisielut ovat Luojan 

täydellistä työtä. 

17 Kun aineellinen työ oli saatu päätökseen ja maa tarjosi teille suojan, lähetin ensimmäiset sielut 

ruumiillistumaan ihmisiksi. Kun sielu on vajonnut hetkeksi aineellisen maailman kuiluihin ja kuiluihin, 

kuten helmi uppoaa meren syvyyksiin, Isä, joka ei kiellä armoaan keneltäkään lapseltaan, ojentaa auttavan 

kätensä pelastaakseen sen tarjoamalla sille tarvittavat keinot sen tiellä, jotta se voi saavuttaa kohotuksensa. 

18 Teidät on jo pelastettu, ja tänä aikana, jolloin ihmiskunta on vajonnut kuiluun, lähetän tämän 

toivon ja pelastukseen uskomisen viestin ihmisille teidän välityksellänne. 

19 Teidän sananne tulee olemaan kuin minun sanani, joka on ollut kuin hieno taltta, joka ei ole 

kyennyt haavoittamaan teidän sydämiänne: Se on ollut hyväilyä. Siksi mitä kauemmin kuulette sitä, sitä 

enemmän tunnette, että se antaa teille takaisin menetetyn säteilyn, koska teistä tulee yhä 

ymmärtäväisempiä ja henkisempiä. 

20 Tämä opetus, jota kutsutaan spiritualistiseksi, koska se paljastaa hengellisen, on ihmiselle 

viitoitettu tie, jonka kautta hän oppii tuntemaan, palvelemaan ja rakastamaan Luojaansa. Se on kirja, joka 

opettaa ihmisiä rakastamaan Isää omassa lähimmäisessään. Spiritualismi on laki, joka määrää hyvän, 

puhtaan ja täydellisen. 
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21 Velvollisuus noudattaa tätä lakia koskee kaikkia. Se ei kuitenkaan pakota ketään täyttämään sitä. 

Sillä jokainen sielu nauttii tahdonvapautta, niin että sen taistelu ja kaikki sen teot voidaan arvioida sen 

omiksi ansioiksi, kun sitä arvioidaan. 

22 Tunnustakaa siis, että tämä opetus on jumalallisen rakkauden kutsu, joka on valaissut ja 

lämmittänyt kaikkia lapsiani ensimmäisestä viimeiseen. 

23 Jotta lopulta ymmärtäisitte, tuntisitte ja eläisitte näitä opetuksia, olen odottanut, kunnes sielullanne 

ja myös älyllänne olisi kaikki tarvittava selkeys tulkita tämän ajan ilmoituksiani. 

24 Henkinen kehityksenne on tänään suurta, samoin kuin älyllisen ymmärryksenne. Jos näin ei olisi, 

en olisi soittanut teille. Sillä jos ette ymmärtäisi Minua, olisitte hämmentyneitä. Olen antanut huulillenne 

"sanan" kyvyn ja lahjan, jotta ne voisivat ilmaista ja välittää hengellistä tietoa ja sanan inspiraatiota. 

25 Ihmismieli ei ole koskaan vaikuttanut opetukseni suuruuteen. Aivan kuten tänä aikana, kun puhun 

äänenkantajan suun kautta, hänen huuliltaan tulevan sanan merkitys ei ole ihmisen. 

26 Sielun polku alkaa ja päättyy minuun. Tätä Mestari opettaa teille jälleen. 

27 Se, joka on saavuttanut tietyn hengellisyyden sinnikkyytensä, kehittymisensä ja Isän opetuksia 

kohtaan tuntemansa rakkauden ansiosta, on spiritisti, vaikka hänen huulensa eivät sitä sanoisi. 

28 Ne, joilla on uskoa ja jotka osoittavat anteliaisuutta teoissaan, heijastavat sitä, mitä heidän 

hengessään on. 

29 Tämä pyörremyrskyn piiskaama maailma saavuttaa eksytyksensä huipun. Mutta sen jälkeen se 

siirtyy vähitellen täydellisyyden aikakauteen. 

30 Ennen vuoden 1950 loppua näet monia tapahtumia: Kansakunnat aloittavat sotia, uusia oppeja, 

konflikteja ja onnettomuuksia. Tiedätte, että kaikki nämä ovat merkkejä, jotka merkitsevät Sanani loppua 

─ merkkejä, jotka ihmiskunta tunnistaa myöhemmin osoituksena siitä, että Mestari on ollut ihmisten luona 

ennustettuna aikana. Mutta tämä Sana, jonka edunvalvojiksi olen teidät asettanut, kestää, se saavuttaa 

monet sydämet, koska totuus, sen täydellisyys, ei voi jäädä huomaamatta. Se käynnistää henkisen 

kehityksen ja uudestisyntymisen ajan maailmassa. 

31 Jos ihminen on liian heikko julistamaan tuota aikaa, luonto todistaa siitä "äänillään" ja herättää ne, 

jotka nukkuvat. Mutta jokaisen valmistautuvan kohdalla Hengen ääni puhuu uudesta aikakaudesta, johon 

ihmiskunta pian astuu. 

32 Silloin ne, jotka luulivat olevansa vahvoja maailmassa, tuntevat itsensä heikoiksi. Voimakas näkee, 

kuinka hän menettää voimansa, ja ne, jotka pitivät itseään nöyryydestä heikkoina, tulevat olemaan vahvoja 

sielunsa lujuuden, voimaantumisensa ja ymmärryksensä vuoksi. Sillä silloin hengellinen saa vallan. 

33 Ymmärtäkää minun sanani, sillä minä annan teille valoni, jotta pääsisitte maaliin. 

34 Tulen luoksenne Elian valmistelemaa tietä valaistakseni valollani rakkaan lapsen, joka on 

ihmiskunta. En tule tuomitsemaan rikkomuksianne enkä tarkastelemaan tahrojanne. Tulen vain 

muuttamaan tietämättömän oppilaakseni ja oppilaan oppilaakseni, jotta teistä kaikista voisi huomenna tulla 

mestareita. 

35 Koska teillä on niin vaikea tehtävä ihmiskunnan keskuudessa, ette saa kulkea kuin sokeat, ette saa 

olla tietämättömiä ettekä saa osoittaa heikkoutta. Ajattele, niin ymmärrät vastuusi. Valmistautukaa, sillä 

henkenne on näytettävä Isälle tehtävänsä hedelmät. Mutta rauhoittakaa sydämenne ja jatkakaa Minun 

kuulemistani niin kauan kuin puhun ihmisälyn kautta. 

36 Lähetin sielusi maan päälle täyttämään tätä tehtävää ja painoin lakini lähtemättömästi sen henkeen, 

ja käännyin myös sen puoleen paljastaakseni sille suuria opetuksia ja antaakseni sille esimerkin 

rakkaudesta ja nöyryydestä, jotta se osaisi kohdata lähimmäisensä, tuoda heille ilosanoman ja antaa heidän 

jakaa valoni. 

37 Sanani on kuin juhlaillallinen, johon kutsun kaikki syömään ja juomaan. Sillä kanssani eivät ole 

vain ruumiillistuneet sielut ─ ei, myös "henkisen laakson" asukkaat nauttivat opetusteni jumalallisesta 

konsertista: Sillä opetukseni on universaalia. 

38 Kuultuaan ääneni jotkut, kuten muutkin, tuntevat helpotusta rikkomuksistaan ja lähtevät 

seuraamaan jalanjälkiäni kantamalla ristinsä. Mutta koettuanne tämän rauhan ja virkistyksen rinnallani te 

olette kääntäneet katseenne takaisin tähän ihmiskuntaan ymmärtääksenne sen tragedian. 
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39 Kun syötte ikuisen elämän leipää pöydässäni, ajattelette lähimmäistenne hengellistä nälkää. Kun 

tunnet tämän puun viileyden ja varjon, olet ajatellut niitä, jotka kulkevat aavikon halki, auringon, nälän ja 

janon piinaamina, ja joita joskus pettää teeskennellyn keidasmaiseman heijastus. 

40 Siunaan sinua, sillä tunnet toisten tuskan. Rukoilkaa ja tehkää työtä, sillä teillä on kaikki tarvittava 

kärsimyksen lievittämiseen ja sairauksien parantamiseen. 

41 Teidän ei tarvitse vannoa, että seuraatte minua. Vannokaa itsellenne olevanne uskollisia Minulle, 

lujia ja kuuliaisia ja pysykää uskollisina päätöksillenne. 

42 Sanastani tulee hyväilyä, joka saa oppilaan ymmärtämään, että on tullut hetki lähteä liikkeelle ja 

soveltaa sitä, mitä hän on oppinut. 

43 Minun sanani valaisee ymmärryksenne kuin valonsäde, rakas kansani, ja valaisee polkunne. 

44 Keskittykää sydämenne sisimpään, sillä se, joka ei valmistaudu, ei tunne Läsnäoloani. Hän kuulee 

äänen kantajan äänen, mutta hän ei ota vastaan jumalallista olemusta, jonka lähetän teille. 

45 Tee sydämestäsi puhdas lähde, josta saat puhtaimman veden suihkun, joka on minun viisauteni. 

46 Tämä on muistamisen päivä: tämän päivän kaltaisena päivänä vihkin ensimmäiset äänenkantajani 

tekemään heidän kauttaan tunnetuksi uudet ohjeeni ja uudet ilmestykseni. Elian henki loisti Roque 

Rojasin* kautta muistuttaakseen teitä tiestä, joka on Jumalan laki. 
*Tämän ensimmäisen äänenkantajan 

 
nimi lausutaan "Roke Rochas". 

47 Hetki oli juhlallinen, läsnäolijoiden sielu vapisi pelosta ja ihastuksesta, aivan kuten Israelin sydän 

vapisi Siinain vuorella, kun laki julistettiin; aivan kuten opetuslapset vapisivat nähdessään Jeesuksen 

kirkastumisen Taborin vuorella, kun Mooses ja Elia ilmestyivät hengellisesti Mestarin oikealle ja 

vasemmalle puolelle. 

48 Tuo 1. syyskuuta 1866 oli uuden aikakauden synty, uuden päivän koitto: ihmiskunnan kolmas 

aikakausi. 

49 Siitä lähtien monet profetiat ja monet lupaukset, jotka Jumala on antanut ihmiskunnalle tuhansien 

vuosien ajan, ovat täyttyneet lakkaamatta. Ne ovat toteutuneet teissä, miehissä ja naisissa, jotka asutte 

maailmassa tällä hetkellä. Kuka teistä on ehkä ollut maan päällä, kun nuo profetiat lausuttiin ja nuo 

lupaukset annettiin? Vain minä tiedän, mutta olennaista on, että tiedätte, että lupasin teille ja että täytän 

sen nyt. 

50 Tiedättekö siitä "pilvestä", jonka päällä opetuslapseni näkivät Minun nousevan ylös, kun ilmoitin 

itseni heille viimeisen kerran? On nimittäin kirjoitettu, että palaan "pilvessä", ja olen täyttänyt sen. 

Syyskuun 1. päivänä 1866 Henkeni tuli symbolisessa pilvessä valmistamaan teitä vastaanottamaan uutta 

opetusta. Sen jälkeen, vuonna 1884, aloin antaa teille opetustani. En tullut ihmisenä, vaan hengellisesti, 

valonsäteen rajoittamana, antaakseni sen levätä ihmismielessä. Tämä on Tahtoni valitsema keino puhua 

teille tällä hetkellä, ja annan teille tunnustusta siitä uskosta, joka teillä on tähän Sanaan. Sillä Mooses ei 

ole se, joka johdattaa teidät erämaan läpi luvattuun maahan, eikä Kristus ihmisenä, joka antaa teidän 

kuulla elämän sanansa pelastuksen ja vapauden tienä. Nyt korviinne kantautuu näiden luotujen ihmisääni, 

ja on välttämätöntä henkistää, jotta löydätte jumalallisen olemuksen, jossa minä olen läsnä. Siksi sanon 

teille, että on ansiokasta, että uskotte tähän sanaan, sillä se on annettu epätäydellisten olentojen kautta. 

51 Ansio on suurempi kuin niiden, jotka uskoivat Minuun toisella aikakaudella, tai kuin niiden, jotka 

seurasivat Moosesta erämaan läpi. Mutta teiltä ei tule puuttumaan opasta hetkeäkään, sillä sanani ei ole 

ollut epämääräinen tai epätarkka, vaan se on selkeästi määritelty ja täydellinen opetus. Lisäksi teitä valvoo 

aina Elian henki, joka tuli tähän aikaan herättämään maailman ja tasoittamaan tietä ihmisen sielulle päästä 

hengelliseen läsnäolooni. 

52 Siunattu kansa: Olkoon tämä muistohetki täynnä iloa sielullenne ja omistettakoon se myös 

kaikkien niiden opetusten muistolle, jotka annan teille. Kouluttakaa mielenne ja avatkaa sydämenne, jotta 

voin vuodattaa armoni niihin. Unohtakaa hetkeksi maailman pikkujutut ja lähestykää Minua henkisesti. 

53 Kuuntelette Sanaani jälleen kerran ihmisen äänenkantajan kautta, joka, vaikka olenkin valinnut 

hänet, ei ole teidän yläpuolellanne, eikä hänessä ole mitään jumalallista. He ovat Sanani suukappaleita, 

vielä epätäydellisiä luotuja, vaikka heidän sielunsa kohoaminen antaa heille mahdollisuuden päästä 

yhteyteen Isän kanssa. Kuuntele opetuspuhetta tarkalla korvalla, jotta se kulkee aivojesi läpi sumeilematta. 
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Anna sen sitten loistaa sydämesi läpi kuin valonsäde. Silloin jumalallinen merkitys saavuttaa sielusi 

ikuisen elämän leipänä. 

54 Kun valmistaudutte tällä tavoin, tunnette, että olen todella ollut kanssanne. 

55 En halua teidän olevan traditionalisteja, mutta tahtoni on, että muistatte kaikki ne tapahtumat, 

joiden kautta tein itseni tunnetuksi ja annoin teille esimerkkejä ja opetuksia. Juhlikaa sydämissänne juhlaa 

muistelemalla, niin askeleenne polulla ovat vakaammat. 

56 Vuonna 1866 julistin lain jälleen kerran kansani keskuudessa ja näin avasin uuden hengellisen 

aikakauden, ja näin täytin lupaukseni, jonka annoin teille menneinä aikoina. Siitä lähtien Pyhä Henkeni on 

loistanut säteeni kautta taivaanvahvuudesta, ja enkelieni äänet ovat kuultavissa myös maan päällä. 

57 Nyt on kolmas aikakausi, jolloin olen yhdistänyt yhdeksi laiksi käskyt, jotka annoin teille 

Mooseksen kautta ─ Rakkauden opin, jonka annoin teille Jeesuksena toisella aikakaudella, joka oli 

vahvistus aikaisemmalle. Nyt, tänä aikana, annan teille tämän opetuksen majakkana, pelastusveneenä, 

tikapuuna täydellisyyteen, jotta voitte saavuttaa sielunne ylöspäin suuntautuvan kehityksen. 

58 Annan teille opetukseni hyvin yksinkertaisesti ja selkeästi, jotta osaisitte vastata hyvinä 

spiritualisteina niille, jotka saattavat kysyä teiltä, oletteko mosaisteja vai kristittyjä. 

59 Ennen kuin ensimmäisen aikakauden laki paljastettiin teille, elitte luonnonlaissa, jota kannustivat 

miehet, joiden kautta suosittelin teille hyveellisyyttä, joiden kautta paljastin totuuteni ja 

oikeudenmukaisuuteni ─ miehet, joiden kautta paljastin itseni hyvän ja rakkauden Jumalana. 

60 Israelin kansa kykeni pysymään todellisen Jumalan pelossa ja säilyttämään oikeudenmukaisuuden 

ja hyvyyden Jumalan tunnustamisen. Mutta tämä kansa ei tuntenut konkreettista ja pysyvää lakia, ennen 

kuin Isä, nähdessään sen olevan vaarassa langeta pakanuuteen ja epäjumalanpalvelukseen, lähetti omasta 

helmastaan vahvan hengen omaavan miehen, joka välitti välityksellään ihmiskunnalle Jumalan lain, joka 

oli kirjoitettu elävään kallioon. Tämä mies oli Mooses ─ vapauttaja ja lainsäätäjä ─, joka horjumattomalla 

uskolla ja suurella rakkaudella Herraa ja kansaansa kohtaan johti kansanjoukot sopivalle maalle 

rakentamaan pyhäkön ja viettämään elävälle ja näkymättömälle Jumalalle miellyttävää palvontaa. 

61 Tunnustakaa, että olen innoittanut teitä varhaisimmista ajoista lähtien henkistymiseen. Kun laki 

annettiin Siinailla, ihmiskunnan ensimmäinen aikakausi saavutti huippunsa. Tuo ensimmäinen lähettiläs 

oli kuin tähti erämaassa, hän oli etusormi, joka osoitti tietä, hän oli neuvonantaja ja lainsäätäjä, hän oli 

leipä, kun nälkä tuntui, ja vesi, joka sammutti janon. Hän oli ystävällinen kumppani erämaiden 

yksinäisyydessä ja ihmisten opas kaipaamansa maan porteille. 

62 Kun Kristus ilmestyi ihmiskunnan keskuuteen tuon saman kansan helmassa, Mooseksesta oli 

kulunut monta vuosisataa. 

63 Se oli uuden päivän koitos ihmisille, jotka odottivat jumalallisen Mestarin saapumista, joka oli 

syntynyt ihmisten keskuuteen ja elänyt opettamaan heille Elämän kirjan toista osaa. 

64 Olet oppinut tuntemaan oikeudenmukaisuuden Jumalan. Mutta nyt hän tuli osoittamaan itsensä 

rakkauden Jumalana ja valmistamaan sanallaan ja teoillaan uutta aikaa, uutta elämää sielulle. Toinen 

aikakausi ja kaikki se, mitä opetin teille Sanallani, ihmeilläni ja esimerkeilläni, kunnes se huipentui 

intohimooni, oli rakkauden lain arkki, jonka kirjoitin teille. 

65 Nyt kolmannella aikakaudella Elia paljastaa henkensä Pyhän Hengen lähettiläänä ja edelläkävijänä 

ja sanoo ihmismielen kautta: "Tässä on Elia, ensimmäisen aikakauden profeetta, sama, joka myöhemmin 

ilmestyi Taborin vuorella Mooseksen ja Jeesuksen kanssa Kristuksen kirkastumisen yhteydessä 

opetuslasten edessä. 

66 Elialla on avain, jolla hän avasi kolmannen aikakauden, uuden ajan. 

67 Nyt voitte ymmärtää sen, mitä edes apostolit itse eivät voineet ymmärtää joistakin ilmestyksistäni. 

68 Elia on Jumalan säde, jonka valolla hän hälventää pimeytesi ja vapauttaa sinut tämän ajan 

orjuudesta, joka on synnin orjuus, ja joka johdattaa sielusi erämaan läpi, kunnes se saavuttaa "Luvattua 

maata" Jumalan sylissä. 

69 Tunnista ne kolme Jumalan lähettilästä, joiden kautta olet saanut lain ja suurimmat ilmoitukset. 

70 Nykyinen aika on ollut teille valon aikaa, jolloin teille on selitetty menneiden aikojen ilmestyksiä 

ja annettu ennustuksia siitä, mitä tulee tapahtumaan. 

71 Mutta tämä aika, jolloin julistan äänenkantajan älyllä, menee pian ohi, ja sitten tulee armon ja 

henkistymisen aika, jolloin se, joka valmistautuu, pystyy puhumaan Minulle hengellisellä tavalla. 
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72 Kun valtakuntani on vakiintunut ihmisten sydämiin, kun kiusaukset on kukistettu ja ihminen 

rakastaa Minua yli kaiken, tästä maailmasta tulee suurten sielujen asuinpaikka, jossa ihmiset todella 

rakastavat toisiaan ja osaavat ottaa tarvitsevia sieluja vastaan armollisesti uudistaakseen ja täyttääkseen 

heidät viisaudella. 

73 Ette tiedä tänään, missä muodossa aion ilmoittaa itseni koko maailmalle vuoden 1950 jälkeen. 

Mutta herätän teidät, koska koette, että hengen lahjat ja kyvyt voittavat ruumiin aistit, ja ihmiskunta tuntee 

elävänsä uudessa ajassa, hengeltä hengelle käytävän vuoropuhelun ajassa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 237 
1 Tervetuloa, oppilaat ja opiskelijat. Otatte sinnikkäästi vastaan opetukseni. Mestarinne tulee 

luoksenne, sillä nyt on ilmoitettu aika, jolloin olen kutsunut teidät auttamaan teitä ottamaan ensimmäiset 

askeleet henkistymisen tiellä. Olette tunteneet tämän vuonna 1866 alkaneen ajanjakson ensimmäiset valot, 

ja ette tiedä, milloin se päättyy. 

2 Vuonna 1950 Sanani ihmismielen kautta lakkaa olemasta. Mutta jatkan opettamista korkeammalla 

kielellä: hengen kielellä. 

3 Jos te, Israelin kansa, täytätte tehtävänne, jätätte esimerkin, ja teidän jälkeenne tulevat ne, joiden 

on jatkettava tätä työtä. Opetatte todellista rukousta, julistatte rakkautta ja todistatte siitä teoillanne. Kun 

kansakunnat kuulevat sanasi, ne tulevat miettimään ja rukoilemaan syvällisesti löytääkseen ratkaisun 

vakaviin konflikteihinsa. Ja minä, Isä, tulen alas kaikkien luo rohkaisemaan ja opastamaan kaikkia 

lapsiani. 

4 Oi ihmiskunta, te janoatte ja janoatte sanaani, kun taas Israelin kansalla on sitä enemmän kuin 

tarpeeksi! Ette ole nähneet Pyhän Hengen laskeutuvan ihmiskunnan luokse. Olen tullut valaisemaan 

sielujanne, ja kutsun teitä kolmannen kerran. Haluan, että avaatte sydämenne ja päästätte tämän 

"Vaeltajan" sisälle, jotta hän voi lähteä kaiken sen kanssa, mitä teiltä puuttuu. Avatkaa korvanne, ja sanani 

tulee sydämeenne parantavana balsamina. Tulet tuntemaan rauhani, ja valoni valaisee polkusi, ja pystyt 

näkemään, mitä on tulossa. 

5 Seison rinnallasi suurissa ja pienissä koettelemuksissa. 

6 Valmistelen laaksoa, johon kokoan kaikki lapseni Suurta Universaalia Tuomiota varten. Tuomitsen 

täydellisyydellä, rakkauteni ja armoni syleilee ihmiskuntaa, ja sinä päivänä löydätte lunastuksen ja 

parannuksen kaikista pahoistanne. Tänään, kun sovitat rikkomuksesi, puhdista sielusi. Näin te 

valmistaudutte vastaanottamaan Minulta perinnön, jonka olen antanut jokaiselle teistä. 

7 Jos olen kutsunut Israelin kansaa ennenkin ja valmistanut heidät Esikoispojaksi, se johtuu siitä, että 

he ovat aina kantaneet viestiä jumaluudestani ihmiskunnalle. Se on sanansaattajani, joka kantaa huulillaan 

olemustani ja sydämessään totuuttani. 

8 Tunnistatte vähitellen virheenne, tiedätte, miksi olette kompastuneet, sillä valoni valaisee 

olemuksenne, ja sydämenne, joka oli sulkeutunut Minulta, aukeaa jälleen, ja kristallinkirkas vesivirta 

pulppuaa siitä. 

9 Puhun teille tuonpuoleisesta. Kun nostat sielusi ylös, voit nähdä minut. Teillä on vielä jonkin 

verran matkaa edessänne evoluution tiellä, jotta se päivä, jolloin palaatte luokseni, koittaa. Minä, Isänne, 

sulostutan päivänne, annan teille rauhan, jotta voitte selviytyä viimeisestä suuresta koetuksesta, joka teitä 

odottaa. 

10 Tätä aikaa koskevat profetiat ovat nyt toteutumassa. Nukkujat olivat järkyttyneitä nähdessään 

tapahtumat. Syynä oli se, että he eivät olleet lukeneet profeettojen kirjasta, teidän Jumalanne kirjasta. 

Mutta minä teen teistä opetuslapsiani, jotka osaavat tulkita sanaani kaikkina aikoina. 

11 Ihmiskunta on vähitellen heräämässä. Kaikki odottavat uuden päivän valoa, aamunkoittoa, jonka 

on tultava tuomaan rauha, ymmärrys ja valo, joka valaisee heille kaiken ─ voima, joka saa kaiken, joka on 

vääristynyt perusperiaatteeltaan, palaamaan järjestykseen. He odottavat myös Opasta, joka korjaa 

epätäydellisyydet, joka antaa sairaille terveyden ja "kuolleille" ylösnousemuksen. 

12 Mestari kertoo teille, että tämä valo on jo ollut ihmisten keskuudessa, mutta te ette ole tunnistaneet 

sitä. 

13 Autan sinua palauttamaan kaiken sen, minkä olet tuhonnut. 

14 Sanani leviämisen lähestyvänä aikana ette saa väärentää mitään. Älä tee tästä opetuksesta vaikeasti 

ymmärrettävää. Jos valmistaudutte hengessä ja totuudessa, teillä on hyvä vastaus niille, jotka kyselevät 

teiltä. Näytätte äärettömän valon maailman, puhutte opetukseni yksinkertaisuudesta, joka kuvastaa 

vilpittömyyttäni, viisauttani ja totuudellisuuttani. 

15 Kerro heille, että kun tulen tänä aikana, menneinä aikoina annetut profetiat ja lupaukseni täyttyvät. 

16 Elia tuli ennen Minua valmistelemaan tietä, jota pitkin Jumaluuteni tulisi. 

17 Hän kutsui sieluja rukoukseen ja kokoontumiseen ja ilmoitti, että Pyhän Hengen aika oli tullut. 
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18 Kaikki nämä opetukset, joihin olette tottuneet, ovat suuri ilmestys kanssaihmisillenne, ja ne saavat 

heidän olemuksensa herkimmätkin säikeet soimaan. 

19 Henkeni ilmeneminen ihmisen kautta, Elian tulo, henkimaailman läsnäolo neuvonantajana ─ 

kaiken tämän te todistatte heille, ja he puolestaan ovat todistaneet muita hengellisiä ilmenemismuotoja, 

joilla he vahvistavat Sanani. 

20 Älkää tyytykö siihen, mitä olette tähän mennessä saavuttaneet. Kuinka paljon enemmän voitte 

lisätä tietämystänne opetuksistani, jos harjoitatte hyveitä. Paljastan teille aina uusia opetuksia 

rohkaistakseni sieluanne kehityksen tiellä. 

21 Levätkää hetki, rakkaat ihmiset, kuunnelkaa ja tutkikaa Mestarin sanaa. 

22 Valmistaudutte saavuttamaan tavoitteenne. Halukkaita ovat ne, jotka ovat saaneet ymmärryksensä 

kautta armon välittää sanaani. Opetukseeni ovat tarkkaavaisia ne opetuslapset, jotka ovat ymmärtäneet 

spiritualismin, tämän opetuksen, joka tekee uuden ihmisen siitä, joka sen omaksuu. 

23 Olette yhä opetuslapsiani, joita en voi vielä kutsua mestareiksi. Jatkakaa siis opetukseni tulkintaa 

ottamalla sen merkitys ja yksinkertaisuus perustaksi. Älkää mutkistako sitä tulkinnoillanne ja pyrkikää 

siihen, että tulkinta olisi yhdenmukainen tämän kansan keskuudessa, jotta teidän välillenne ei syntyisi 

erimielisyyttä. 

24 Tulette tapaamaan matkallanne niitä, jotka tietäen, että olette Totuuden Hengen opetuslapsia, 

kysyvät seuraavan kysymyksen, joka on hyvin luonnollinen sellaiselle, joka haluaa tietää enemmän kuin 

tietää: "Millainen on tuonpuoleinen?". Selittäkää heille sitten se muutos, jonka sielu kokee, kun se ei enää 

asu ihmisruumiissa asuakseen hengellisillä alueilla. Kukaan ei vielä tunne tätä elämää kaikessa 

täyteydessään. Tämä on aina ollut ajatus, joka on askarruttanut ihmistä, kysymys, johon ei ole vastausta ja 

joka herättää hänen uteliaisuutensa. Kuinka monet ovatkaan käyttäneet hyväkseen tuota hengellistä tiedon 

ja ymmärryksen tarvetta hyötyäkseen tietämättömyydestä kylvämällä valheen siemeniä hyväuskoisiin 

sydämiin. Kukaan ei voi sanoa täydellä varmuudella, millainen tuonpuoleinen on. Kukaan ei voi sanoa 

tarkasti, millainen sielu siellä on ja millä tavalla ihminen elää muissa elämän maailmoissa. 

25 Ihmismieli on edelleen liian rajoittunut ymmärtämään sitä, minkä vain korkeampi henki voi 

tunnistaa ja käsittää. Rajoittukaa toistaiseksi ymmärtämään ja selittämään sitä, mitä opetukseni on teille 

paljastanut, mikä sisältää ääretöntä valoa ja toimii lujana perustana hengelliselle tulevaisuudellenne. Älkää 

antako mielikuvituksellenne vapaata kättä antamalla selityksiä noista mysteereistä, sillä ne näyttäisivät 

ihmiskunnalle oudoilta teorioilta; mutta opetukseni perustuu totuuteen. 

26 Selitän teille jokaisen ilmestyksen, niin että ei ole mitään, mitä ette olisi ymmärtäneet kunnolla. 

Toistaiseksi teidän ei tarvitse tietää enempää kuin mitä olen teille paljastanut. Sillä jos ymmärtäisitte 

hengellisestä elämästä enemmän kuin olen teille paljastanut, menettäisitte kiinnostuksenne tätä elämää 

kohtaan, vaipuisitte mystiikkaan tai hurmioon. Eläisitte turhassa mietiskelyssä ettekä enää suorittaisi sitä 

tärkeää tehtävää, joka teidän on täytettävä maailmassa. 

27 Monet ovat yrittäneet tutkia sielun kotia kykenemättä näkemään sallittua pidemmälle. Mutta niille, 

jotka kysyvät: "Miten henkimaailma kommunikoi ihmismielen kautta?", vastaan näin: Käyttämällä järjen 

ja intuition kykyjäsi, kuten oma sielusi tekee. 

28 Opetukseni tällä kertaa, kuten myös "toisella kerralla", ravistelee ihmiskuntaa. Tekopyhät joutuvat 

kohtaamaan totuudellisuuden. Valheellisuus pudottaa naamionsa ja totuus loistaa. Totuus voittaa valheen, 

joka ympäröi tätä maailmaa. 

29 Ihminen kykenee ymmärtämään ja tunnustamaan kaiken sen, mikä sisältää järkeä ja totuutta; mutta 

kaiken sen, mitä hänen on pakko uskoa, hän hylkää itse, vaikka hän ei ymmärtäisikään sitä. Siksi 

opetukseni leviää, koska se huokuu valoa, jota ihmiset tarvitsevat. Suuri osa tästä työstä kuuluu teille, kun 

paljastatte sen alun ja tarkoituksen lähimmäisillenne. 

30 Varokaa väärentämästä sitä, sillä se on aarre, jonka olen antanut teille ja joka teidän on 

palautettava minulle. Teidän vastuunne on suuri ─ vähemmän suuri on niiden vastuu, jotka eivät ole 

kuulleet Sanaani suoraan. Sillä kun he toimivat tietämättöminä, te toimitte täydessä varmuudessa, tietäen, 

mitä voitte hyväksyä ja mitä teidän on hylättävä. Kun aistit vaaran ja lankeat kiusaukseen, teet sen 

vapaaehtoisesti ja täysin tietoisena siitä, mitä olet tekemässä. Sinulla ei ole enää mitään oikeutusta toimia 

huonosti. 
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31 Kun ruumis haluaa tehdä tahtonsa, todista sielusi voima ja ylivoima. Mitä hyötyä olisi hankkia 

tietoa, jos et soveltaisi sitä? Sinulla on silmiesi edessä viisauden kirja, joka selittää sinulle, mitä sinun on 

tehtävä jokaisella askeleella, jonka sielu ottaa. Jos sulkisitte itsekkäästi tämän kirjan ettekä käyttäisi sen 

tietoja hallitsemaan tai opastamaan teitä ─ miten voisitte sitten saarnata sen totuuksia, kun teoksenne 

todistavat päinvastaista kuin se, mitä haluatte opettaa? Miten voisit toimia tovereittesi sauvana, kun olet 

itse tiellä? Kuinka te voitte nostaa ylös langenneet, kun teillä ei ole edes tarpeeksi voimaa nostaa itseänne 

ylös? Ole tietoinen: Jos haluat vaikuttaa myönteisesti lähimmäisiisi, sinun on näytettävä hyvää esimerkkiä. 

32 Älkää unohtako, että totuus voittaa aina teidän kanssanne. 

33 Päästäksesi tämän polun päähän sinun on voitettava monia esteitä. Ne, jotka ovat voittaneet 

kiusauksen, ovat kaikkein ansioituneimpia. 

34 Työ aloillani on raskasta, mutta täynnä tyydytystä. 

35 Älä sulje korviasi omantunnon ääneltä. Jalkojesi edessä voi olla kuilu, ja kun olet kerran liukkaalla 

rinteellä, on vaikea palata takaisin. 

36 Kerää hengellinen manna, joka laskeutuu päällesi, niin että se ravitsee sinua koko aavikkoreitin 

ajan. 

37 Tässä on keidas, vaeltaja. Lepää hetki tämän palmun alla ja kerää menetetyt voimasi takaisin. 

Muistakaa, että matka on vielä pitkä ja tarvitsette energiaa sen loppuun asti. 

38 Mikä voi pysäyttää sinut matkallasi? Mitä pelkoja sinulla on? Rukoile, niin poistat esteet. Uskokaa 

rukoukseen, ja näette mahdottoman tulevan mahdolliseksi. 

39 Teidän on oltava vahva kansa, jotta voittaisitte, eikä mikään anna teille suurempaa voimaa kuin 

minun lakini täyttäminen. 

40 Teihin kohdistuu monia kiusauksia, vainoja ja petoksia. On joitakin, jotka nauttivat siitä, että he 

voivat peittää polkusi piikkeihin. Mutta kaikesta tästä te selviätte voittajina, jos luotatte Minuun, jos 

pysytte yhtenäisinä ja jos noudatatte sinnikkäästi ohjeitani. 

41 Tämä väki lisääntyy päivä päivältä. Vaikka ne joukot, jotka kiirehtivät kuulemaan sanaani, 

näyttävätkin teistä tänään suurilta, totisesti sanon teille, että ne osoittautuvat pieniksi, kun verrataan niitä 

niihin, jotka kokoontuvat yhteen minun lähtöni jälkeen teidän todistuksenne aikana. 

42 Minun on kuitenkin kerrottava teille, että uutinen Herran uudesta kansasta ei leviä, ennen kuin 

osoitatte olevanne sen arvoisia yhtenäisyytenne ja veljeytenne kautta, että saatte kokea suuria ihmeitä ja 

voiman todisteita, joita minulla on kansalleni varattuna. 

43 En pyydä teiltä uhrauksia, en pyydä korkeinta täydellisyyttä, pyydän vain peruuttamatonta 

päättäväisyyttä noudattaa käskyjäni ja hieman armoa teitä ja lähimmäistänne kohtaan; loput minä teen. 

Mutta kun olette turvallisesti ottaneet tämän askeleen, pyydän teitä ottamaan vielä suuremman askeleen, 

jotta ette viivy autiomaassa, sillä se ei ole kotinne. Tiedät, että sen kehittyessä sielusi löytää lupauksen 

siunatun maan, jonne ohjaan askeleesi. 

44 Älä koskaan sano: "Olen ponnistellut paljon, mutta kukaan ei ole nähnyt ponnistelujani ja 

uhrauksiani." Älkää unohtako, että näen jokaisen askeleenne ja tallennan jokaisen työnne. Älkää odottako 

palkintoja maailmalta, älkääkä ymmärrystä tai täyttä oikeudenmukaisuutta lähimmäisiltänne. Luottakaa 

minuun, sillä totisesti sanon teille, etten koskaan jätä sitä, mikä on oikeutetusti teidän palkkionne. 

45 Ette myöskään usko, että teidän on välttämättä kuoltava, jotta voitte korjata satonne ─ ei, jotkut 

hedelmät annetaan teille jo tässä elämässä palkintona ansioistanne ihmiselämässä. Toisaalta ne ansiot, 

jotka ovat olleet hengellisiä, jäävät palkitsematta, kunnes tulee aika, jolloin olette tuonpuoleisessa. 

46 Oi ihmiset, antakaa mielessänne olla valoa, jotta ymmärtäisitte jumalallisen sanan inspiraation ja 

myöhemmin harjoittaisitte sitä. 

47 Rakkaat opetuslapset! Tulkaa luokseni sen jälkeen, kun olette puhdistaneet sydämenne ulko- ja 

sisäpuolelta kuin astia, jotta voitte vastaanottaa Sanani. Kaikki Minusta lähtevä on puhdasta. Ja jos 

haluatte tuntea Minut, teidän on valmistauduttava puhtaalla sydämellä, jotta voitte vastaanottaa Sanani 

hengellisen sisällön, ymmärtää sen merkityksen ja käyttää sitä myöhemmin hyväksenne. 

48 Rakastakaa ja kunnioittakaa toisianne riippumatta uskostanne, ihanteestanne ja hengellisestä 

tilastanne. Harjoittele yksimielisyyttä, anna myös anteeksi. Älkää välittäkö toisten asioista tuomitaksenne 

heitä. Mutta jos haluatte tehdä esirukouksen, tehkää se, ja tulee päivä, jolloin yhdistytte ja ponnistatte 

kohti samaa ihannetta. 



U 237 

158 

49 Olen asettanut hyväntekeväisyytenne koetukselle. Olen asettanut teidät sairaiden, kärsivien ja 

tämän ajan suurten tuskien uuvuttamien ihmisten tielle. Olen lähettänyt lukemattomia koettelemuksia 

perheidenne syliin, jotta teillä olisi mahdollisuus soveltaa opetustani. Olet kärsinyt rakkaidesi keskuudessa 

ja pyydät Minulta kiihkeästi heidän puolestaan. Mutta minä sanon teille: Pyytäkää Minulta apua myös 

muukalaisilta, kaikilta, jotka kohtaavat tienne, niin kuin pyysitte vanhemmiltanne tai lapsiltanne, jotta 

voisitte harjoittaa todellista laupeutta. 

50 Kipu on tehnyt sydämet herkiksi, ja lohdutuksen toivossa he etsivät Minua. Ohjaan heidän 

askeleensa ja tiedän oikean ajan, jolloin he liittyvät työhöni. On monia, jotka eivät ole vielä valmiita 

kuulemaan Minua, ja heidän askeleitaan pidättelen, kunnes he ovat valmiita vastaanottamaan ilmestykseni. 

51 Uskominen työhöni vaatii uskoa. Kaikki siinä on hengellistä. En ole antanut teille aineellisia 

ilmenemismuotoja. Olen vain pyytänyt teitä nousemaan ylös, jotta pääsisitte läsnäolooni ja tuntisitte 

rakkauteni ja armoni ympäröivän teitä. 

52 Olen valmistanut hengen silmät, uskon silmät, jotta voitte nähdä minut, ja olen pitänyt sydämenne 

tunteet puhtaina, jotta voin käyttää niitä. Lahjanne ovat vielä piilossa, mutta Sanani herättää ne, jotta voitte 

aloittaa tehtävänne. 

53 Kaikki, mitä olen sijoittanut ympäristöönne, on täydellistä ja miellyttävää, ja silti näen, ettette ole 

onnellisia, ettette ole tyytyväisiä kohtaloonne, ja se johtuu siitä, ettette ole tutkineet elämää ettekä 

ymmärtäneet todellista tarkoitustanne. Minä en luettele teille antamiani etuja, vaan te olette ne, jotka 

kiitollisuudesta tunnustatte rakkauteni, jota osoitan jokaiselle, ja sen hyvän, jonka teille annan. 

54 Olen lähettänyt teidät hyvittämään, koska rakastan teitä ja haluan nähdä teidät puhtaina ja Minun 

arvoiseni. Olette huomanneet polkunne olevan täynnä orjantappuroita, kuten Jeesus toisella aikakaudella, 

ja se johtuu siitä, että haluan teidän ottavan Minusta esimerkkiä, oppivan taistelemaan, jotta jokaisen 

voitetun voiton jälkeen olisitte vahvempia. Olen valmistellut kaiken hyvinvointinne varmistamiseksi. 

Kaikki on luotu rakkauteni ja oikeudenmukaisuuteni mukaisesti, sillä olen Isä ja armoton Tuomari, joka ei 

anna periksi päätöksissään. 

55 Rakkaat ihmiset, antakaa Minun tehdä tahtoni. Alistukaa lakiini, ja minä johdatan teidät rauhaan ja 

hengelliseen kirkkauteen. Tämä on kaikkien luotujeni kohtalo. Ota ristisi ja seuraa minua. 

56 Olet täynnä lahjoja, sinulla on älyä, tahtoa ja järkeä tehdä työtäsi. Kehityspolkusi on pitkä, koska 

pysähdyt jatkuvasti. Jos valitsisitte suoran polun, itsensä kieltämisen ja tehtävän täyttämisen polun, olisitte 

onnellisia, arvostaisitte elämää, osaisitte rakastaa, tunnistaisitte henkisten lahjojenne arvon ettekä kaipaisi 

sitä, mitä muilla on. 

57 Työni perustuu vapauteen. Minä valaisen sieluasi, jotta voit tunnistaa Minut. Sinä olet 

etuoikeutettu olento, jonka loin "kuvakseni ja kaltaisekseni", ja sinuun sijoitin armolahjani. 

58 Tikkaat, joita pitkin kiipeätte, ovat suuret, ettekä tiedä, millä kehitysvaiheella olette. Polku, jota 

kuljette tänään, on ennalta määrätty teille kehityksenne mukaisesti. Sillä kaikki liittyy muuttumattomiin ja 

ikuisiin lakeihin ja on niiden alainen. 

59 Temppeli, josta puhun teille vertauskuvassa, on hengellinen. Se ei ole kivistä rakennettu rakennus, 

vaan rakkauden temppeli, sellaisen ihmisen usko, joka haluaa kohota, kunnes hän saavuttaa Minut. 

Tulevat sukupolvet rakentavat luomanne hyvän perustan varaan. 

60 Jälkimmäisten ilo on suuri, kun esittelen heille työni, Sanani. Kuinka paljon he ovatkaan etsineet 

minua! Kuinka paljon he ovatkaan kärsineet päästäkseen luokseni! Heidän tavoitteensa on yksi: löytää 

henkinen polku, päästä lähteelle, jossa he voivat ravita ja täydellistää sieluaan. Ja kuinka paljon he 

edistyvät toimintatavoissaan! He todistavat siitä, mitä he ovat käyneet läpi halutessaan Sanaani, ja te siitä, 

että olette odottaneet heitä, sillä olen ilmoittanut tämän teille profetiana. Olen antanut teille osan Työstäni, 

jotta saatte sen valmiiksi, ja kun olette saaneet sen valmiiksi, hymyilette tyytyväisinä siitä, että olette 

tehneet yhteistyötä Jumalanne kanssa. 

61 Lepää, anna sielusi ravita. Salli sydämesi sykkiä nopeammin, kun se tuntee läsnäoloni. 

62 Kannustan teitä polulla, jotta ette pysähtyisi paikallenne. Minä olen Hän, joka tietää, kuka on 

käyttänyt aikaa ja tilaisuuksia, kuka on tuhlannut aikaa ja kuka kulkee hitaasti henkisen kehityksen tiellä. 

63 Voit antaa selvityksen edistymisestäsi tai hidastumisestasi vasta, kun olet hengellisessä tilassa. 

64 Valmistelen kaiken niin, että tänä aikana, kun elätte jälleen maan päällä, tapaatte Mestarin, kun 

Hän tekee itsensä tunnetuksi ihmisen kautta, muistuttaaksenne teitä tehtävästänne jättää hyvien 
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esimerkkien jälki, jotta niiden kautta ne, jotka ovat eläneet tietämättömyydessä, epäjumalanpalveluksessa 

ja uskonnollisessa fanaattisuudessa, tulevat oikealle tielle. 

65 Valmistan sinut niin, että nöyrät huulesi yllättävät ihmiset sanojesi valolla, syvyydellä ja 

totuudellisuudella. Te olette todistajiani, sanansaattajiani ja myös edelläkävijöitäni. 

66 Jos toisinaan korjaan teitä ja jopa moitin teitä, se johtuu siitä, että intohimot, pyörremyrskyt tai 

onnettomuudet pimentävät hetkeksi ymmärryksenne valon ja saavat teidät vaipumaan harhapoluille, 

materialismiin tai kylmään tunteettomuuteen. 

67 Armoni johdattaa teidät pelastuksen tielle ja on poistanut kaikki tietämättömyyden siteet 

silmistänne, jotta voitte nähdä valot tällä elämän matkalla. Muistakaa, että jokainen silmä ─ syntinen tai ei 

─ tulee katsomaan minua. 

68 Oletteko kysyneet itseltänne, onko sydämessänne todellista uskoa? Oletko tuntenut tuon liekin 

lämmön? 

69 Annan teille nyt todisteen siitä, että todellinen usko on olemassa: 

70 Kun sydän ei ole epätoivoinen koettelemuksen hetkellä; kun rauha läpäisee sielun kriittisimpinä 

hetkinä. Se, jolla on usko, on sopusoinnussa kanssani, sillä minä olen elämä, terveys ja pelastus. Se, joka 

totuudessa etsii tätä satamaa ja tätä majakkaa, ei huku. 

71 Se, jolla on tämä hyve, tekee ihmeitä, jotka ylittävät kaiken inhimillisen tieteen, ja todistaa 

hengestä ja korkeammasta elämästä. 

72 Jos uskot minuun, epäuskoinen ei saa sinua horjumaan, eikä panettelu voi vahingoittaa sinua. 

73 Olen rohkaissut uskoa teissä, olen tehnyt teistä vahvoja koettelemusten kautta, jotta kutsutte 

jatkossakin esiin ihmisjoukkoja, jotka saavat ravintonsa uskostanne. 

74 Olen sanonut teille tänä aikana: Älkää etsikö Minua niistä ruumiista, joiden kautta puhun teille, 

sillä silloin loukkaantuisitte niiden puutteista ja syyttäisitte näitä puutteita Minun työstäni. Menkää sen 

sanan pohjalle, jonka nuo huulet puhuvat, ja sen merkityksestä, sen olemuksesta löydätte Mestarin. 

75 Älkää ihannoikaa niitä, joiden kautta teen itseni tunnetuksi, sillä silloin he olisivat niitä, jotka 

valtaisivat sen paikan, jonka aiemmin saivat sydämissänne kankaalle maalatut kuvat tai kiveen veistetyt 

veistokset, ja joutuisitte edelleen sen materialismin ja uskonnollisen kiihkon uhriksi, jonka Isä ei ole 

sallinut ottaa sielunne täyttä valtaa. 

76 Säilyttäkää Sanan merkitys, niin että kun ette enää kuule tätä opetusta, voitte tuntea, että 

sydämenne syvyyksissä taivaallinen Sana kaikuu, kohottaa ja kutsuu teitä suoraan vuoropuheluun 

Herranne kanssa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 238 
1 Rakkaat ihmiset, Mestari sanoo teille: Tulen himoiten kansaani, pyhäkköä, joka on sydämessänne. 

Niiden, jotka ovat sulkeneet sen Minulta, on aika avata se henkistymiselle. Ne, jotka ovat tuhonneet sen, 

rakentakoot sen uudelleen ja antakoot sille lujuutta. Jos se on pimeydessä, valaistukoon se uskon valolla. 

Mutta totisesti sanon teille, älkää tuhlatko aikaanne rakentamalla aineellisia palvontakohteita ja 

ajattelemalla, että niihin käyttämänne antaumus, armo ja taide ovat parasta palvontatyötä, jota voitte 

Minulle tarjota. 

Annan teille luvan vain valmistella yksinkertaisia huoneita, joissa voitte suojautua sään 

epäsuotuisuudelta tai uteliailta katseilta. Teidän ei pitäisi kutsua näitä kokoontumispaikkoja, jotka on 

tarkoitettu vain teidän kokoontumisiinne, "temppeleiksi", sillä voi käydä niin, että tietämättömät päätyvät 

palvomaan näitä paikkoja ikään kuin ne olisivat pyhiä. 

2 Älä ota riittejä tai seremonioita käyttöön jumalanpalveluksissasi. Tekemällä niin saattaisitte 

etääntyä tehtävästä, jonka olen teille uskonut, nimittäin armon ja rakkauden levittämisestä. 

3 Pyydän teiltä yksinkertaisuutta ja yksinkertaisuutta sekä ulkoisesti että sisäisesti. Tämän myötä 

saatte sielussanne läsnäoloni, joka on täynnä kunniaa. 

4 Olen sydämessä ja asun sielussasi. Miksi teidän pitäisi edustaa Minua aineellisten esineiden kautta, 

kun tunnette Jumalallisen Läsnäoloni olemuksenne sisimmässä osassa? Ettekö ajattele, että jos olisin 

etsinyt maallista loistoa, olisin syntynyt mieheksi Siionin temppeliin eikä talliin? Mikä este olisi voinut 

estää syntymäni tuossa paikassa, koska tiedätte, että Maria tunnettiin temppelissä, ja hän oli omistautunut 

ja kuuliainen kaikille jumalallisille ohjeille? 

5 Miettikää Sanaani ja muistakaa, etten ole koskaan vaatinut ihmisiltä ulkoista palvontaa, että olen 

vain vaatinut heiltä heidän rakkauttaan, heidän ylentymistään, heidän uskoaan ja kaikkea sitä, mikä on 

heidän sielunsa hedelmää. 

6 Teillä on vielä jonkin aikaa nämä paikat, joissa voitte juhlia kokouksianne. Sillä ne ovat edelleen 

välttämättömiä, jotta voitte niissä kuulla Sanan, jonka jätän teidän tutkittavaksenne, ja yrittää käyttää sitä 

hyväksenne. Mutta aika opettaa teitä, valmistelunne aika menee ohi, ja sitten ette enää tarvitse heitä. 

7 Uskon liekki syttyy yhä enemmän ja enemmän opetuslapseni sielussa, jokainen sydän on alttarini, 

rakkaus lähimmäistä kohtaan on heille palvontaa, ja jokaisessa kodissa on pyhäkkö. Saatte lähimmäisenne 

ymmärtämään, että heidän sielunsa nousee rukouksensa kautta kaiken haitallisen ja kaiken maallisen 

kurjuuden yläpuolelle, ja he kykenevät ymmärtämään, että Herran temppeli on universaali, ääretön ja että 

se on kaikkialla, sekä ihmisen sielussa että ruumiissa, sekä näkyvässä että näkymättömässä. He 

ymmärtävät, että aivan kuten aika, jolloin he uhrasivat Minulle veriuhreja, meni ohi, niin myös Jumalan 

palvonnan rituaalien tai ulkoisten seremonioiden avulla on mentävä ohi. Hengellisyys puhdistaa 

inhimillisen ympäristönne, ja opetukseni ymmärretään. 

8 Tulee todellinen rukous, Jumalan ylevä hengellinen palvonta, joka on miellyttävää jumalallisen 

katseeni edessä ─ oikein ymmärretty katumus, joka on katumusta, korjausta ja hyvitystä tehdyistä 

rikkomuksista. Ihmisissä tulee esiin sydämen puhtauteen perustuva todellinen rakkaus, ja ihmiset 

ymmärtävät, että rukoukseen riittävät lyhyet hetket, mutta että täyttääkseen tehtävänsä tehdä hyvää 

ihmisten keskuudessa he tarvitsevat kaikki elämänsä hetket. 

9 Oi oppilaat, pohtikaa opetuksiani, tutkikaa niitä, ja löydätte niiden ytimestä enemmän, paljon 

enemmän kuin mitä sanat ilmaisevat. Autan teitä ja valistan teitä, jotta voitte tunnistaa kaiken sen, mikä on 

jäänyt sanoissani piiloon, koska äänen kantajan mieli ei kyennyt välittämään sitä. 

10 Toivotan teidät tervetulleeksi tänään. Istu pöytääni. Toivotan tervetulleeksi sekä sen, joka rakastaa 

minua, että sen, joka hylkää minut. Hyväilen teitä kaikkia yhtä paljon, koska olette kaikki lapsiani. 

11 Esittelen itseni syntisten keskellä. Onko maan päällä vanhurskas ihminen? Tarjoan teille 

valtakuntani hyödykkeet ja annan teille keinot niiden hankkimiseen. Jos pyydätte Minulta Taivasten 

valtakuntaani, annan sen teille, koska se on luvattu teille aikojen alusta lähtien. Te, Herran lapset, olette 

valtakunnan perillisiä. Mutta kuinka monta ansiota teidän on suoritettava, jotta voitte vallata Luvatun 

maan! Jotkut saavuttavat sen pitkän ja surullisen taistelun kautta, kun taas toiset ottavat suuria askeleita 

matkan varrella ja lähestyvät pian valon valtakuntaa. Muistatteko, mitä lupasin Dimakselle, kun hän oli 
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tuskissaan, kun näin hänen katumuksensa, uskonsa ja nöyryytensä? Tarjosin hänelle mahdollisuutta olla 

kanssani Paratiisissa juuri sinä päivänä. 

12 Pyydän teitä kaikkia ihmisiä pitämään näitä ihmisiä täällä edustajinanne: Milloin te nousette 

itsessänne, rakastatte toisianne ja annatte toisillenne anteeksi rikkomuksenne? Milloin planeetallanne 

vihdoin vallitsee rauha? 

13 Rakkaudesta kumpuava anteeksianto opettaa yksin minun oppini, ja sillä on voimakas voima 

muuttaa paha hyväksi, muuntaa ja muuttaa syntinen hyveelliseksi ihmiseksi. 

14 Opettele antamaan anteeksi, niin saat rauhan alun maailmaasi. Jos olisi tarpeen antaa anteeksi tuhat 

kertaa, sinun pitäisi antaa anteeksi tuhat kertaa. Ettekö ole tietoisia siitä, että sovinto oikeaan aikaan 

pelastaa teidät juomasta kärsimyksen maljaa? 

15 Puhun teille ansaitsemastanne tuskasta, jota te kasvatatte yhä enemmän ja enemmän ja joka tunnin 

koittaessa tulvii yli. En koskaan antaisi sellaista maljaa lapsilleni, mutta oikeudenmukaisuudessani voin 

silti antaa teidän niittää pahuutenne, ylpeytenne ja hätiköintinne hedelmiä, jotta voitte palata luokseni 

katuvina. 

16 Ihmiset ovat kyseenalaistaneet valtani ja oikeuteni, kun he tieteen avulla häpäisivät luonnon 

temppelin, jossa kaikki on sopusoinnussa, ja heidän tuomionsa on nyt armoton. 

17 Elementtivoimat päästetään valloilleen, kosmosta ravistellaan ja maa vapisee. Silloin ihmiset 

kauhistuvat ja haluavat paeta, mutta pakoa ei ole. He haluavat alistaa vapautuneet voimat, mutta eivät 

pysty siihen. Sillä he tuntevat syyllisyyttä ja katuvat liian myöhään röyhkeyttään ja hulluuttaan ja etsivät 

kuolemaa välttääkseen rangaistuksen.  

18 Te, ihmiset, tiedätte nämä profetiat ja olette vastuussa kaikesta, mitä tapahtuu, jos ette "kasva" ja 

pyri säilyttämään rauhaa, jonka olen teille uskonut. 

19 Laittakaa kävelykeppinne ja matkasäkkinne valmiiksi, sillä minä lähetän teidät profeetoiksi ja 

sanansaattajiksi varoittamaan kansoja. 

20 Jotkut menevät itään, toiset länteen ja taas toiset maan muihin kolkkiin ja muihin suuntiin. 

21 Älkää tulko turhamaisiksi ajatuksesta, että te olette niitä suosittuja, joille olen antanut tänä aikana 

käskyn tehdä teistä opetuslapsiani. Mutta kerron teille myös tämän: Älkää tyytykö siihen, että teidät on 

kutsuttu. Ansaitse ansioita, jotta voit olla valittujen joukossa. 

22 Heittäkää pois itsestänne kaikki turhamaisuus, ettette olisi kuin mato, joka paisuu maan 

kosteudesta ja sitten hajoaa olemattomiin. 

23 Älä nuku luottaen siihen, että rakastan sinua hyvin paljon, jotta et kompastuisi. Sinua rakastetaan 

kovasti, mutta sinua myös koetellaan kovasti. 

24 Kolme neljäsosaa maapallon pinta-alasta katoaa, ja vain osa jää jäljelle, ja vain osa jää kaaoksesta 

selviytyneiden turvapaikaksi. Tulette todistamaan monien profetioiden toteutumista. 

25 Te, ihmiset, täyttäkää ohjeeni, ja minä toteutan teille luvattuja asioita. 

26 Rukoilkaa, valvokaa, kylväkää rakkautta, levittäkää valoa, jättäkää armon jälkiä, ja teillä on rauha 

omantuntonne kanssa ja sopusoinnussa Luojan kanssa. 

27 Kuunnelkaa tarkkaan tätä sanaa, jotta voitte tulkita sitä ja kylvää sen lähimmäistenne sydämiin. 

Älkää tyytykö ymmärtämään sitä, vaan puhukaa siitä, näyttäkää esimerkkiä ja opettakaa teoillanne. Olkaa 

herkkiä, niin että tiedätte, milloin on oikea hetki puhua ja milloin on sopiva aika, jolloin tekonne todistavat 

opetuksestani. 

28 Annan teille yhden kielen levittääksenne sanaani, ja tuo kieli on hengellinen rakkaus, jota kaikki 

ihmiset ymmärtävät. Se on ihmisten korvaa ja sydäntä miellyttävä kieli, joka purkaa kivi kiveltä Baabelin 

tornin, jonka he ovat pystyttäneet sydämiinsä. Silloin tuomioni loppuu, koska kaikki pitävät itseään veljinä 

ja sisarina. 

29 Ihmiset, pellot ovat vastaanottavaisia ja hedelmällisiä. Valmistautukaa henkisesti ja fyysisesti, niin 

täytätte edellytykset lähteä liikkeelle ja kylvää tämän ilmestyksen siemen ja samalla tasoittaa tietä uusille 

sukupolville. 

30 Olen luvannut teille lähettää suuren valon henkiä asumaan keskuuteenne. He vain odottavat aikaa 

lähestyä maata, ruumiillistua ja toteuttaa suuri ennallistamistehtävä. Kun nuo henget sitten elävät tässä 

maailmassa ─ mitä teidän on opetettava heille? Totisesti minä sanon teille: Ei mitään! Sillä he tulevat 
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opettamaan, eivät oppimaan. Tulet hämmästymään, kun kuulet heidän puhuvan syvällisistä asioista 

lapsuudesta, näet heidän keskustelevan tutkijoiden ja teologien kanssa, hämmästyttävän aikuisia 

kokemuksellaan ja suosittelevan oikeaa tietä lapsille ja nuorille. 

31 Siunattu on koti, joka ottaa vastaan yhden näistä hengistä kohdussaan. Kuinka raskaita tulevatkaan 

olemaan ne sovituksen taakat, jotka lankeavat niille, jotka pyrkivät estämään lähettiläitteni tehtävän 

täyttämisen! 

32 Ymmärtäkää nyt, miksi haluan teidän puhdistavan ja uudistavan itseänne yhä enemmän ja 

enemmän, niin että hedelmistänne tulee yhä puhtaampia sukupolvesta toiseen. 

33 Ehkäpä kotinne on se, joka vastaanottaa näiden Valon Olentojen läsnäolon? Jos olette valmiita, 

valitsen teidät, jos ette ole, etsin sopivia sydämiä ja lähetän heidät sinne. 

34 Te täällä uskotte ennustuksiini. Mutta tulee olemaan monia, jotka hylkäävät sanani tällä kertaa, 

aivan kuten he hylkäsivät aiemmat ilmestykset. Mutta älkää olko huolissanne, sillä kun sanani käyvät 

toteen, he ovat ensimmäiset, jotka laskevat kasvonsa ja häpeävät epäuskoaan. 

35 Jokainen jumalallinen ilmoitus, jonka ihmiset ovat kieltäneet, tunnustetaan ja uskotaan. Kaikki, 

mitä kirkot ja lahkot ovat unohtaneet tai salanneet, tulee päivänvaloon. 

36 Teidän on opetettava maailmalle esimerkillänne, että sen, mikä on ilmoitettu Isän kautta, on 

mentävä hengellisyyden ja kunnioituksen vallassa sen opetuksiin, eikä yritettävä ylittää sitä, mikä on 

annettu Hänen kauttaan. Rakkaus, nöyryys, kunnioitus ─ tätä teidän on opetettava ihmiskunnalle, joka on 

aina aikonut tutkia Herran salaisuuksia ilman hengellistä valmistautumista. 

37 Etkö kunnioita vanhempiesi makuuhuonetta? Kunnioittakaa sitten vielä enemmän taivaallisen 

Isänne salaisuuksia. Olen paljastanut ja näyttänyt teille niin paljon, ettette ole vielä käsittäneet kaikkea, ja 

jo nyt pyydätte uusia salaisuuksia, jotta voisitte läpäistä ne. 

38 Teille ─ korkeamman tieteen, ihmiselämää korkeampaan elämään kuuluvan viisauden 

opetuslapsille ─ sanon, että älkää halutko tietää enemmän, tietää enemmän kuin mitä minä teille paljastan, 

sillä silloin joutuisitte pian harhaan. Olen opettanut teille monia opetuksia, ja minulla on vielä lisää 

annettavaa teille ihmisälyn välityksellä. Tulette silti tietämään monia uusia paljastuksia ja ymmärtämään 

enemmän kuin mitä olette kuvitelleet. 

39 Sanani, joka on jumalallista opetusta, tulee aina yhdistymään koettelemuksiin ja tapahtumiin 

elämässänne, jotta tämä opetus saa yhä enemmän vahvistusta sydämissänne ja jotta teistä ei tule 

teoreettisia opetuslapsia, vaan opetuslapsia, jotka todistavat totuudestani teoillanne. 

40 Eikö olekin niin, että ymmärrätte usein vain yhden sanani, kun olette käyneet läpi koettelemuksen? 

41 Kun olen toisinaan puhunut teille sielun kuolemattomuudesta ja vääristä käsityksistä, joita teillä on 

elämästä ja kuolemasta, te ette ole ymmärtäneet minua silloin, kun kuulitte opetukseni. Mutta sitten 

koettelemus iski kotiisi, näit rakkaasi lähtevän tästä maailmasta, ja silmäsi avautuivat todellisuudelle, 

totuuden valolle, ja kiittelit Minua siitä, että olen panostanut niin paljon täydellisyyttä kaikkiin tekoihini ja 

että olen pelastanut sinut tietämättömyydestäsi ja erehdyksestäsi. 

42 Tunkeudu Sanaani mielellä ja hengellä. Keskittykää olemuksenne ytimeen niin, että hengen ja 

ruumiin välillä on vain yksi tahto. Tällä tavoin ymmärrätte opetukseni helpommin ja voitte koettelemukset 

suuremmalla kohotuksella. 

43 Autuaita ovat ne maailman tavaroissa köyhät, jotka ottavat Sanani leivän halusta olla suuria, sillä 

Minun tavallani he saavuttavat sen. Autuaita ovat ne, jotka ─ vaikka ovatkin rikkaita maailmassa ─ 

jättävät mukavuutensa taakseen ja oppivat minusta, sillä he tulevat tuntemaan todellisen rikkauden. 

44 Tänään Henkeni laskeutuu ihmiskunnan ylle valonsäteenä aikana, jolloin ei ole pelkoa 

oikeudenmukaisuuttani kohtaan eikä rakkautta toisiaan kohtaan. 

45 Te olette nöyrä kansa, läsnäoloni ja myös sanani todistajia. Mutta tästä kansasta puuttuu rakkaus, 

enkä näe kunnioitusta ilmentymääni kohtaan, koska he ovat tottuneet siihen. Tämä on syy siihen, miksi 

toisinaan kutsun teidät vastuuseen hyökkäämällä sydämenne välinpitämättömyyttä vastaan sanallani, joka 

on täynnä oikeudenmukaisuutta. 

46 Miettikää, oi opetuslapset: Jos ette nyt kunnioita tätä jumalallista työtä, ette myöhemmin pysty 

olemaan niitä, jotka kulkevat velvollisuuksien täyttämisen tiellä kuuliaisina työntekijöinä Mestarinne 

työssä. 
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47 Nykyhetki on ihmiskunnan testi. Maailman suuret kansakunnat valmistautuvat hyökkäämään 

toistensa kimppuun kuin vihan sokaisemat verenhimoiset pedot. Pienet kansat pelkäävät sodan merkkejä, 

jotka merkitsevät surua ja tuhoa. Kodit pimenevät, sydämet sykkivät kauhusta, ja rauhaa ja 

oikeudenmukaisuutta rakastavia piinaa ajatus sodasta, joka uhkaa ihmiskunnan rauhaa. 

48 Kuinka monet unelmat edistyksestä murtuvatkaan näinä hetkinä! Kuinka monta illuusiota murtuu 

ja kuinka monta elämää on jo tuomittu kuolemaan. Tämä on se hetki, jolloin voitte aloittaa työnne ja tehdä 

läsnäolonne tunnetuksi maailmassa, oi ihmiset. Tämä on oikea aika rukoilla. 

49 Rukoilkaa, tehkää uskonne tuntuvaksi ja yhdistäkää sydämenne kaikkien niiden sydämen kanssa, 

jotka kutsuvat Minua tänä ahdistuksen hetkenä, ja pyytäkää, että maailmaan saataisiin rauha. Rukoilkaa 

kaikkien niiden puolesta, jotka ovat kääntyneet pois kaikesta sielun aktiivisesta käytöstä ja elävät vain 

tavoittelemalla aineellista päämäärää, jonka he ovat asettaneet itselleen valta-ajatustensa ja vihansa vuoksi. 

50 Täytä huone kovemmilla ajatuksilla. Olkoon jokainen heistä kuin miekka, joka taistelee 

näkymättömissä ─ siellä, missä ihmisten ajatukset värähtelevät ─ saadakseen aikaan niiden pimeiden 

voimien tuhon, jotka uhkaavat vallata maailman. Usko kuitenkin rukouksen voimaan. Sillä jos ajattelette, 

että se on kadonnut äärettömyyteen, sillä ei ole tarvittavaa voimaa saavuttaa lähimmäistenne mieliä. 

51 Ajatuksenne saavuttavat minut aina, olivatpa ne kuinka epätäydellisiä tahansa, ja kuulen 

rukouksenne, vaikka niistä puuttuisi usko, joka niihin pitäisi aina sijoittaa. Syynä tähän on se, että henkeni 

havaitsee kaikkien olentojen värähtelyt ja tunteet. Mutta ihmiset, jotka itsekkyytensä vuoksi pitävät 

etäisyyttä toisiinsa, kaukana hengellisestä elämästä sen materialismin vuoksi, johon he ovat nykyään 

antaneet itsensä kietoutua, eivät ole valmiita kommunikoimaan toistensa kanssa ajatustensa avulla. Sanon 

teille kuitenkin, että on välttämätöntä, että alatte kouluttaa mieltänne. Tätä varten "puhu" sieluille, vaikka 

et saisikaan niiltä selvästi havaittavaa vastausta. Huomenna, kun kaikki ovat oppineet antamaan, he saavat 

yhä enemmän merkkejä sellaisesta hengellisestä ymmärryksestä, josta ihmiset eivät ole koskaan 

uneksineetkaan. 

52 Kerron teille jälleen kerran, että vastaanotan jokaisen ajatuksen ja jokaisen pyynnön. Toisaalta 

maailma ei osaa ottaa vastaan inspiraatiotani, eikä se ole valmistautunut antamaan jumalallisten ajatusteni 

loistaa mielessään, eikä se kuule ääntäni, kun vastaan sen kutsuun. Mutta minä uskon teihin, uskon teihin, 

koska olen luonut teidät ja varustanut teidät valon sielulla, joka on minun kipinäni, ja hengellä, joka on 

minun kuvani. 

53 Jos sanoisin teille, etten odota teidän täydellistävän itseänne, se olisi sama kuin ilmoittaisin teille, 

että olen epäonnistunut suurimmassa työssä, joka on syntynyt jumalallisesta tahdostani, ja näin ei voi olla. 

54 Tiedän, että elätte aikaa, jolloin sielunne läpäisee voitokkaasti kaikki kiusaukset, joita se kohtaa 

matkallaan, minkä jälkeen se nousee täynnä valoa uuteen olemassaoloon. 

55 Tässä kanssanne tänään käymässäni ilmentymässä olen antanut teille vain ohjeen, jonka 

tarkoituksena on antaa teille käsitys siitä, millainen on yhteydenpitonne Isän ja myös lähimmäistenne 

kanssa tulevaisuudessa ajatusten avulla. Tämä on tavoite, joka sinun on saavutettava. Teidän on kuitenkin 

varottava saavuttamasta sitä käyttämällä keinoja, jotka eivät sovi näin meluisaan teokseen. 

56 Opiskelkaa, toimikaa, pysykää sinnikkäästi, ja huomaamatta saavutatte lopulta hengen ja hengen 

välisen vuoropuhelun. 

57 Tänään tulette puun varjoon, jossa kuulette äänen, joka puhuu teille kolmannesta ajasta, Pyhän 

Hengen äänen. 

58 Ylistyksenne tänä päivänä on ollut suuri, koska olette kokeneet koettelemuksia matkan varrella. 

59 Pelko on vallannut sydämenne viimeisinä päivinä, ja te olette "heränneet". Väsyneet heräsivät, ja 

heikot nousivat halusta päästä "puuhun", jossa on voimaa kestää pyörremyrskyjä. 

60 Miksi pelkäätte, ihmiset, vaikka olette armoni suojeluksessa? Jotta teiltä ei puuttuisi uskoa, 

noudattakaa ohjeitani, muistakaa, että aina kun luotatte minuun, sanani on suussanne, valoni on 

ymmärryksessänne. Sitten teillä on hämmästyneitä miehiä. Älkää unohtako, että aina kun 

epäluottamuksenne on erottanut teidät Minusta, olette nähneet jokaisen voiman poistuvan teistä. 

61 Sielusi pelkää orjuutta, koska se tuntee sen; pelkäät faraon ikeetä. Rakastat vapautta maailmassa, ja 

sen kautta etsit rauhaa. Ette halua sotaa, verta ja tuskaa, pyrkitte hankkimaan ansioita, jotta lapsenne eivät 

joutuisi kaaokseen, ja rukoilette, että saisitte selkeyttä, uudistuisitte ja säilyttäisitte hiukan puhtautta. 

62 Minä yksin voin antaa teille rauhan, koska se on olemassa vain minussa. 
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63 Kun haluatte tätä rauhaa, katsokaa tarkemmin uskonnollisiin yhteisöihin, ettekä löydä sitä. 

Kuunnelkaa nimettyjä tiedottajia, ja voitte vakuuttua siitä, että heidän sanoissaan ei ole mitään rauhan 

olemusta. Etsikää rauhaa kuninkaallisista asuinsijoista kaikkein kurjimpiin hökkeleihin, ettekä löydä sitä, 

sillä se on poistunut maasta tänä aikana. 

64 Miksi uskovien ja uskottomien sydämet tuntevat rauhan tulvivan, kun he kuulevat Sanaani näissä 

vaatimattomissa kokoushuoneissa? Eikö jo tämä seikka yksinään riittäisi todistamaan teille, että se on 

minun Jumalallinen Henkeni, joka tekee itsensä teille tunnetuksi? 

65 Tämä on kolmas kerta, kun tulen tuomaan teille rauhani, täyttämään teidät rohkeudella, uskolla ja 

voimalla ja muistuttamaan teitä siitä, että teidän on määrä tuoda siunausta ja rauhaa ihmisten sydämiin. 

Ihmiskunta odottaa ja kaipaa jo nyt niitä, jotka tulevat ja ojentavat sille kätensä todellisessa armossa, ja 

maa on jo hedelmällinen rakkauden siemenen kylvämistä varten. 

Rutto leviää edelleen maasta toiseen, tuntemattomia tauteja puhkeaa ilman, että tiede pystyy torjumaan 

niitä. Maailmankatsomusten sekasorto ja moraalinen rappeutuminen ovat johtaneet maailman kuiluun. 

Mutta sanansaattajani eivät ole vielä tulleet lievittämään noita kärsimyksiä ja tuomaan valoa noihin 

pimeyksiin, koska ne ovat hyvin hitaita valmistautumaan. 

66 Jos joku viivyttelee, koska hän pitää itseään köyhänä ja vaatteitaan nuhjuisina tai köyhinä, se 

johtuu siitä, että hän on vailla uskoa ja pilkkaa jumaluuttani huomaamattaan. 

67 Kumarratko yhä maan mahtavien edessä? Oletko yhä vaikuttunut ihmisten rikkauksista? Ei, 

kansani, ainoa suuri asia ja todellinen arvo ihmisen elämässä on sielun kehitys ylöspäin, ja siihen sanani 

johdattaa teidät. 

68 Kuinka tarvitsevia ne, jotka olivat suuria ja mahtavia maan päällä, saapuvatkin taivaalliselle 

ovelleni, koska he ovat unohtaneet hengelliset aarteet ja tien iankaikkiseen elämään! Vaikka valtakuntani 

totuus paljastuu nöyrille, se on piilossa oppineilta ja sivistyneiltä, koska he tekisivät hengelliselle 

viisaudelle saman kuin ovat tehneet maalliselle tieteelle: He etsivät tässä valossa valtaistuimia 

turhamaisuudelleen ja aseita riitojaan varten. 

69 Kuka olet sinä, jolle olen paljastanut tämän salaisuuden? Tiedät vain, että olet elänyt ennen, mutta 

et tiedä, kuka olet ollut. Siksi ette tiedä, kuka olette, kuka teistä tulee, mistä olette tulleet tai minne olette 

menossa. Siksi olen tullut luoksenne Mestarina opettamaan teille kaiken sen, mitä ette tiedä. 

70 Ensimmäisellä kerralla Jaakob ja hänen perheensä tunnistivat todellisen Jumalan, ja kun Isä näki, 

että nuo ihmiset säilyttivät uskon siemenen Hänen jumaluuteensa, Hän lähetti heidät asumaan pakanoiden 

ja epäjumalanpalvelijoiden joukkoon, jotta he siellä todistaisivat Hänen olemassaolostaan ja voimastaan. 

71 Siellä patriarkan perhe lisääntyi, hänen lapsensa perustivat uusia perheitä, ja niistä tuli heimoja. 

Mutta tuon maan kuningas pelkäsi kansaa, joka kasvoi hänen valtansa alla. Hän vei heiltä vapauden ja teki 

heistä orjiaan panemalla heidät kahleisiin ja määräämällä heidät orjuuteen. 

72 Koettelemus oli suuri, pitkäkestoinen ja surullinen. Miehet raatoivat ja murtuivat ruoskan alla, ja 

naisten sydämissä oli itkua ja katkeruutta. Nöyryytys ja kurjuus rasittivat sitä kansaa, joka halusi todistaa 

uskonsa ja voimansa pakanoita vastaan. Mutta Isä, joka oli liikuttunut kansansa murheesta ja koska hän 

halusi paljastaa voimansa faraolle, kutsui Mooses-nimisen miehen, jonka hän valmisti ja innoitti, jotta 

tämä vapauttaisi kansansa. Hän sanoi hänelle seuraavaa: "Mene ja paljasta vanhurskauteni ja voimani 

faraon ja kansani edessä, sillä jopa omastani on tullut heikko, he ovat unohtaneet minut ja antaneet 

pakanoiden tapojen ja uskomusten tarttua sydämiinsä. Teille, jotka olette pysyneet uskollisina, annan 

tämän toimeksiannon, jotta voisitte sytyttää vapauden ihanteen omissa teissänne ja saada faraon 

päästämään Israelin menemään Kanaaniin, luvattuun maahan, palvelemaan Jumalaansa. Huolehdi siitä, 

että ihmiset rukoilevat, että he 'valvovat' ja ymmärtävät, että he eivät saavuta vapauttaan murha-aseilla." 

73 Tuo mies esiintyi useita kertoja faraon edessä vaatien kansan vapautta, ja häneltä evättiin se joka 

kerta. Silloin Herra teki oikeuttaan, ja Egyptin ylle langetettiin vitsauksia ja onnettomuuksia, kunnes tuska 

ja tuho olivat niin suuret, että kuningas kutsui Mooseksen luoksensa ja antoi hänen ja hänen kansansa 

lähteä maastaan. 

74 Kun Israel lähti liikkeelle vapauttaan toivoen, farao tajusi, että miehellä oli todella jumalallinen 

valta. 

75 Mooses vahvisti kansansa uskoa, jotta he kestäisivät matkan vaikeudet ja kärsimykset. Matka oli 

pitkä ja vaarallinen, ja monet kaatuivat matkalla uupumukseen tai vanhuuteen, eivätkä ehtineet nähdä 
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lupauksen maata. Mutta heidän lapsensa pääsivät maitoa ja hunajaa vuotavaan maahan, joka odotti Israelin 

kansaa. 

76 Tuo maa avautui kuin uusi paratiisi niille, jotka olivat valloittaneet sen. Siellä oli rauha, 

hedelmällisyys ja yltäkylläisyys, laajat laaksot, kristallinkirkkaat vedet ja tyyni taivas, ja ihmiset 

lisääntyivät siellä. Siellä hänen oikean Jumalan palvontansa kukoisti. 

Mutta tuo rauha ja onni ei kestänyt ikuisesti, sillä tuo kansa joutui jopa keskellä tuota siunauksen maata 

kiusaukseen, epäjumalanpalvelukseen ja eripuraisuuteen. Se menetti elinvoimansa, ja pakanalliset ja 

vallanhimoiset kansat alkoivat jälleen hallita sitä. Niin kauan kuin se rukoili ja etsi Minua, se oli vahva. 

Mutta kun se unohti Minut kaikkien nautintojensa ja turhuuksiensa tähden, se menetti armoni. 

77 Muistakaa Salomon viisaus ja Daavidin innostavuus. Heidän valtakuntansa oli suuri, mutta kun he 

joutuivat kiusaukseen, he menettivät kaiken. 

78 Tästä kansasta tuli jälleen vieraiden kansojen alamaisia ja myöhemmin keisarin alamaisia. Kansa 

oli unohtanut liittonsa Jehovan kanssa, ja Isän oli tarpeen uudistaa se, jotta profeettojen sana voisi täyttyä, 

jonka kautta kansalle oli luvattu Vapahtaja, Messias. Messias tuli ihmiseksi pelastaakseen kaiken 

kadotetun ja opettaakseen maailmalle tien, joka johtaa hengelliseen kotiin, taivaan valtakuntaan, 

todelliseen lupauksen maahan. 

79 Uusi Vapahtaja oli Kristus, joka opetti teille lempeyttä ja joka, kun Hän löysi kansansa 

palvelijoiksi, opetti heitä "antamaan keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on", ja tällä 

tavoin vapautti heidän sielunsa. 

80 Aivan kuten Mooses ei päässyt Luvattuun maahan ja näki sen varjokuvan vain vuoren korkeudelta, 

niin Kristus näki ristiltä taivaan valtakunnan, jossa hän odottaisi kaikkia lapsiaan. 

81 Kuinka paljon minua seuranneet ovatkaan kärsineet! Heitä etsittiin ja vainottiin läpi maiden, 

maakuntien ja valtakuntien. Ruoska, marttyyrikuolema ja verinen teline nousivat heidän tielleen, ja monet 

hakeutuivat maan uumeniin rukoilemaan ja puhumaan nimeäni pelkäämättä. Mutta kuinka usein teloittajan 

käsi vapisi kristityn edessä, kun hän näki hänen lujuutensa ja uskonsa! Kuinka usein hallitsijatkin vapisivat 

heidän läsnä ollessaan tai kuullessaan heidän uhriensa innoittaman sanan, kun he kuolivat Mestarinsa nimi 

huulillaan. 

82 Jeesuksen tie oli verinen, ja apostolit ja marttyyrit seurasivat tätä tietä. Mutta taistelu päättyi, kun 

se vihdoin tuli valkeaksi niiden ihmisten sielussa, jotka oli voitettu ja voitettu niin monilla uskon ihmeillä 

ja niin monilla rakkauden uhrauksilla. 

83 Sanani kaikui kansojen keskuudessa ja opetukseni tunkeutui sydämiin, ja tuli aika, jolloin Jumalan 

valtakunnan rauha tuntui maan päällä. Kristusta rakastivat niin kuninkaat kuin köyhätkin, ja hänen 

läsnäolonsa tuntui sydämissä. Kansat tulivat yksi kerrallaan lähemmäksi toisiaan, ja monet 

vihamielisyydet katosivat. Nimeni lausuttiin sitten rakkaudella kaikilla kielillä. 

84 Mutta missä ovat ne ihmiset, jotka voittivat faraon ja kestivät erämaan koettelemukset? Missä ovat 

ne, jotka ovat sen jälkeen kukistaneet valtakuntia ja hallintoja uhrautuvalla kuolemallaan, kun heillä oli 

aseena vain Jeesuksen Sana? Totisesti minä sanon teille, he ovat maan päällä. 

Mutta jälleen kerran Minut on unohdettu, ja Minun lakini ja oppini on väärennetty. Sitten lähetin 

jälleen maan päälle sielut, jotka olivat olleet uskollisia, nöyriä ja epäitsekkäitä, jotta he voisivat todistaa 

tulemisestani ja sanastani. Mutta tätä kansaa en ole muodostanut tänä aikana yhdestä ainoasta rodusta enkä 

yhdestä ainoasta kansakunnasta. Sillä minä olen sanonut teille, että Israelia, Jumalan kansaa, ei ole 

perustettu lihassa, vaan Hengessä. 

85 Olen ainoa, joka voi valaista, kuka olette, ja kerron teille. Paljastan teille, mitä olette tulleet 

tekemään, ja näytän teille pisteen, jota kohti teidän on siirryttävä. Olette tuon vahvan kansan siemen, ja 

olette tulleet tähän elämään kamppailemaan saadaksenne Hengen rauhan valtakunnan ja tuodaksenne 

valoa maailmaan, aivan kuten te toisaalla voititte erämaan vaikeudet päästäksenne luvattuun maahan. 

86 Sen tähden minä näytän teille perintönne ja paljastan teille lahjanne, jotta ne olisivat työkalut, 

joilla te viljelette peltoja, ja aseet, joilla te taistelette. 

87 Mitä sinä siis pelkäät? Haluatteko jatkaa orjina olemista? "Ei, sydämesi sanoo minulle. 

88 Ilmoitin teille erilaisten äänenkantajien kautta suuresta kaaoksesta maan päällä. Jotkut uskoivat, 

vaikka olivat vielä unessa, mutta toiset epäilivät, ja siksi oli välttämätöntä, että uutiset sodasta saapuivat 
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heille, jotta he heräisivät. Oli välttämätöntä, että heidän lapsensa kutsuttiin aseisiin, jotta he uskoisivat 

sanaani, kun he näkisivät sen toteutuvan. 

89 Katsokaa ja rukoilkaa älkääkä huolehtiko poikanne puolesta, sillä minä teen heistä rauhan sotilaita 

kansanjoukkojen keskuudessa. 

90 Elia kulkee teidän ja kansojen edellä, tasoittaa tietä ja vapauttaa sieluja totuuden valon kautta. 

91 Opettele arvioimaan Sanaani ja tutkimaan sitä, jotta voit löytää sen jumalallisen olemuksen. 

92 Teen sinusta vahvan ja jätän sinulle siunaukseni. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 239 
1 Tunne Minut, sillä olen hyvin lähellä sinua. Joka on vakuuttunut läsnäolostani, tuntee minut 

sydämensä sisimmässä. 

2 Silti sanon teille vielä kerran: kukaan ei pakota teitä uskomaan eikä seuraamaan minua. Uskon 

valo syttyy itsestään, ja se tuo rakkautesi esiin. 

3 Olet etuoikeutettu luotu tässä maanlaaksossa, jonka olen varustanut järjen lahjalla ja jonka olen 

asettanut keskelle valtavaa maailmaa, joka on täynnä tekoja, luotuja ja voimani ilmentymiä, jotka 

todistavat, että Hän, joka antoi niille elämän, on kaikkivoipa. 

4 Olen antanut ihmiselle ajatuksenvapauden alusta alkaen, mutta hän on aina ollut orja ─ kerran 

fanaattisuuden kautta, toisinaan faraon ja keisarin väärien uskomusten orjana. Tämä on syy siihen, että 

tällä hetkellä hän on sokeutunut sen vapauden edessä, jonka henki parhaillaan saavuttaa, ja sen kirkkauden 

edessä, joka hänen silmilleen avautuu, koska hänen mielensä ei ole tottunut tähän vapauteen. 

5 Ihminen oli vähentänyt henkisen ymmärtämisen voimaa, ja siksi hän sortui fanaattisuuteen, kulki 

väärillä poluilla ja oli kuin toisten tahdon varjo. 

6 Hän oli menettänyt vapautensa, hän ei ollut enää itsensä eikä ajatustensa herra. 

7 Mutta valon aikakausi on koittanut ─ aika, jolloin teidän on murrettava kahleet ja levitettävä 

siipenne lentääksenne vapaasti äärettömyyteen totuuden halussa. 

8 Spiritualisoituminen on vapautta. Siksi ne, jotka kuulevat minua tällä hetkellä ja ovat ymmärtäneet 

tämän vapauttavan opetuksen merkityksen, näkevät edessään avautuvan laajan laakson, jossa he taistelevat 

ja todistavat, että on tullut aika, jolloin Jumala, Kaikkivaltias Luoja, tuli perustamaan vuoropuhelun Hänen 

ja ihmisen välille. 

9 Olen oivaltanut sen suoran yhteyden, jota ihmiset pitivät mahdottomana sellaisen Jumalan, joka on 

täynnä voimaa, viisautta ja täydellisyyttä, ja ihmisolennon, joka on täynnä köyhyyttä, tietämättömyyttä ja 

syntiä, välillä. Minä olen tullut luoksenne. 

10 Kuka olisi voinut kuvitella, että ihminen voisi kommunikoida Herransa kanssa? Luulitte, että tämä 

oli vain vanhurskaiden ja profeettojen etuoikeus ─ niiden, jotka omien näkyjensä sokaisemina lankesivat 

maahan ja ilmoittivat sitten Messiaan tulosta ─ niiden, joiden rukous oli niin syvä ja kiihkeä, että he 

joutuivat haltioituneisuuteen ja pystyivät näkemään jumalallisen. 

11 Nykyään sydämet ovat kovia, hengellisiä asioita kohtaan on paljon epäuskoa, ja ihmiset tyytyvät 

uskomaan vain siihen, mitä he pystyvät käsittämään ja mitä he eivät hylkää, vaikka he eivät koskaan 

lakkaa aistimasta sitä elämää, joka odottaa heitä kuoleman jälkeen. 

12 Annan teille tämän ohjeen käyttämällä teidän kaltaistanne ihmisälyä, jotta voitte tuntea tämän 

Sanan hyvin lähellänne. Mitä tarkoittaa se, että teen itseni tunnetuksi syntisen ihmisen kautta, jos hän osaa 

valmistautua ottamaan minut vastaan? 

13 Mitä outoa siinä on, että teen itseni tunnetuksi myös silloin, kun puhun teille unissanne ─ kun 

kosketan sydäntänne rakkaudellani kaikkialla, missä kävelette ja seisotte, kun tarvitsette Minua eniten? 

Sinussa on jotain, joka nostaa sinut sen maailman yläpuolelle, jossa elät. Mikä muu se voisi olla kuin 

henkisielu, joka on jumalallisen kuva? 

14 Herätkää, ihmiset, ymmärtäkää Minua. Keskittykää opetukseeni ja henkisieluunne. 

15 Tulen luoksenne Mestarina ja Isänä. Jokainen ohje, jonka annan sinulle, vahvistaa sinua sinua 

sinua odottavaan päivän työhön. Sillä tahtoni on, että pysytte rauhallisina maailmankatsomusten ja oppien 

kaaoksen keskellä ja olette niitä, jotka antavat oikean tulkinnan opetukselleni. 

16 Jotkut ovat ihmetelleet sitä, että teen itseni tunnetuksi ihmisen kautta, eivätkä he ole varmoja siitä, 

tapahtuiko tämä Isän tahdon vai ihmisen tahdon mukaisesti. Mutta minä sanon teille: Mestari oli se, joka 

yllätti ihmiskunnan ─ "siveä puoliso", joka löysi neitsyet nukkumassa ja heidän lamppunsa 

sammutettuina. 

17 On uskonnollisia yhteisöjä, jotka pyrkivät valmistautumaan paluuseeni tietämättä, että olen jo 

lähdössä. 

18 Kutsuin kaikki, ja totuudessa kutsuni ja huhu siitä, että teen itseni tällä hetkellä tunnetuksi 

ihmisille, saavutti maan joka kolkan, yhdessä minusta puhuvien todistusten ja todisteiden kanssa: 
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uudistuneita syntisiä, kääntyneitä uskottomia, "kuolleita", jotka ovat heränneet henkiin, parantumattomasti 

sairaita, jotka ovat toipuneet, ja riivattuja, jotka on vapautettu pahasta. 

19 Mutta tapasin monia kuuroja, toiset turhia maallisessa arvovallassaan ja toiset taas liian pelokkaita 

tehdäkseen ilmentymäni tunnetuksi Totuuden Henkenä. Otin vastaan ja opetin kaikkia, jotka tulivat 

luokseni ja luottivat rakkauteeni. 

20 Kun tulitte tähän lähteeseen, te kaikki puhdistitte itsenne siitä pölystä, jonka olitte ottaneet 

maailmasta, jotta olisitte arvokkaita ottamaan leipää pöydästä ja jotta ette saastuttaisi minun lakini lehtiä. 

21 Lähestyy hetki, jolloin tuomio tuntuu täysin maailmassa. Jokainen työ, jokainen sana ja jokainen 

ajatus tuomitaan. Maan mahtavista, jotka hallitsevat kansoja, aina pienimpiin ─ he kaikki punnitaan minun 

jumalallisessa vaakakupissani. 

22 Älkää kuitenkaan sekoittako oikeutta kostoon tai hyvitystä rangaistukseen. Sillä minä annan teidän 

vain korjata siemenenne hedelmät ja syödä ne, jotta voisitte niiden mausta ja vaikutuksesta tietää, ovatko 

ne hyviä vai vahingollisia, oletteko kylväneet hyvää vai pahaa. 

23 Ihmisen vääryydestä vuodatettu viaton veri, leskien ja orpojen suru ja kyyneleet, kurjuudesta ja 

nälästä kärsivien lainsuojattomien kyyneleet ─ ne kaikki huutavat oikeutta, ja täydellinen ja rakastava, 

mutta armoton oikeuteni laskeutuu kaikkien päälle. 

24 Otan pois ihmisen valtaistuimet, hänen ylimielisyytensä, jolla hän haastaa Minut, hänen valtansa. 

Vakuutan hänelle, että hän on lapseni ja että haluan hänen olevan nöyrä, koska valtakuntani kuuluu 

nöyrille, ja haluan antaa sen hänelle perinnöksi. Muistakaa, että sanoin: "Kamelin on helpompi kulkea 

neulansilmän läpi kuin rikkaan miehen päästä taivaaseen." 

25 Olkaa aina kanssani, ja teillä on aina rauhani. 

26 "Työntekijät", miettikää, kuinka tulen alas keräämään hedelmiä, jotka olette keränneet tilaltani. 

27 Vaikka jotkut näkevät Minut kylmäsydämisesti, toiset kyselevät Minulta kiinnostuneina, ja jotkut 

kiittävät Minua, koska heidän sydämestään purkautuu riemu. 

28 Totisesti minä sanon teille: se ponnistus, jonka teette tänään viljelläksenne peltoja, jotka ennen 

olivat hedelmättömiä, antaa sielullenne rauhaa ja iloa. 

29 Millaisen rauhan sydämesi on kokenut sen jälkeen, kun olet syleillyt uupunutta ja antanut järjen 

valon sille, jonka henkiset kyvyt olivat häiriintyneet. 

30 Olet varmasti tarvinnut paljon aikaa kehittääksesi kykyjäsi ja lahjojasi, sillä tämä kehitys ei alkanut 

nykyisessä aineellisessa elämässäsi. Pelko tai uskon puute ei myöskään estä teitä kävelemästä varmemmin, 

vaikka joukossanne on monia sieluja, jotka voivat kutsua itseään ihmiskunnan esikoisiksi. 

31 Nyt elätte kolmannella aikakaudella, jolloin tein itseni tunnetuksi ihmisälyn kautta ─ julistus, joka 

on nyt päättymässä, mutta jonka jälkeen ette menetä Minua, koska olen lähellä jokaista, joka osaa etsiä ja 

odottaa Minua. 

32 Kun kerran vetäydyin autiomaahan, en hylännyt ihmiskuntaa, vaan ajattelin heitä ja kärsin heidän 

puolestaan. Myöhemmin, kun maa avautui ruumiini haudaksi, en myöskään erottanut itseäni lapsistani. 

Sillä sen kuoleman jälkeen, jonka annoit minulle, Henkeni nousi ylös ollakseen kaikissa pelastuksen 

valona. 

33 Kun kerron teille, että sanani loppuu vuoden 1950 lopussa ja henkimaailmani ei enää puhu teille, 

ymmärtäkää, että sekä Isä että hänen hengelliset palvelijansa valvovat edelleen elämäänne ja rukoilevat 

esirukousta ihmiskunnan ja jokaisen valoa tarvitsevan eksyneen sielun puolesta. 

34 Katso, minä testamenttaan teille uuden testamentin, joka ei tule turmeltumaan, koska jätän sen 

säilytettäväksi sydämenne temppeliin, jossa minä asun. Kuinka voisitte siis menettää Minut, koska 

kannatte Minua sisällänne? 

35 Tutkitte opetuksiani, joista joistakin löydätte oikeudenmukaisuutta, toisista viisautta ja opetusta, 

toisista taas lohtua ja balsamia, ja joistakin myös profetiaa. Minun sanani on laki ja käsky, on tie ja 

päämäärä, on rakkaus. Valvokaa, sillä taistelun aikana kiusaukset vaanivat askeleitanne, ja mitä suurempi 

on päättäväisyytenne uudistumiseen ja omistautumisenne opetuksilleni, sitä voimakkaampia ovat äänet ja 

kutsut, jotka yrittävät johtaa teidät harhaan. Antakaa siis sielullenne lujuutta, jotta saavuttaisitte 

miehekkyyden ja hyvien sotilaiden voiman. 

36 Tunne kaikki rakkauden ja rauhan suudelmani. 
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37 Levätkää Mestarin kanssa, rakkaat opetuslapset. Palauta sielusi ja vahvista kehoasi. 

38 Vuodatan valoni kaikille rotuun ja luokkiin katsomatta, aivan kuten olen kaikkina aikoina ja 

kaikille kansoille lähettänyt suuria Henkiä ruumiillistumaan, joiden kautta ihmiskunta on saanut 

jumalalliset viestini, lain, profetiat ja ilmestykset. 

39 Rakkaudessani teitä kohtaan tulin myös ihmiseksi, jotta voisitte tuntea Minut hyvin lähellä, ja 

vaikka monet eivät tunnistaneet Minua Jeesuksessa, se tuli myöhemmin heille valoksi, ja he ymmärsivät 

virheensä ja rakastivat Minua. 

40 Taas annan teille opetukseni. Mutta sen sijaan, että olisin tullut ihmiseksi, teen itseni nyt 

tunnetuksi hänen kauttaan. 

41 Huomaan, että olette hengellisesti eksyksissä, heikkoja ja sairaita, väsyneitä ja välinpitämättömiä 

maailmassa, jonka tiede on antanut teille väärän suuruuden. Kun tajusitte, että vuosisatanne loiston 

keskellä teillä ei ollut rauhaa sisällänne ettekä vielä tunteneet hengellistä, ettekä löytäneet ravintoa 

sydämellenne, käänsitte katseenne Iankaikkiseen ja kysyitte Häneltä, milloin uudet rauhan ja rakkauden 

apostolit tulisivat maan päälle. 

42 Tästä syystä pidän vastuullisina rauhasta niitä, jotka olen kutsunut kuulemaan minua. Sillä minä 

olen valmistanut heidät vartijoiksi. 

43 Kun ihmiskunta nostaa katseensa Luojaan haluten anteeksiantoa ja lohdutusta, yksi toisen 

aikakauden ennustuksista toteutuu. Silloin ihmiset tunnistavat valoni pelastavana tähtenä, joka ohjaa 

heidän askeleensa Uuteen Jerusalemiin, jossa he löytävät elämän leivän. 

44 Melodinen kello on soinut jo pitkään keskeytyksettä ja kutsunut ihmisiä kokoontumaan yhteen. 

45 Näen surua sydämissänne, koska olette kohdanneet epäuskoa, välinpitämättömyyttä ja pilkkaa, 

jotka tuntuvat lävistävän sydäntänne kuin piikit ja orjantappurat, koska olette saaneet tätä tuskaa omilta 

sukulaisiltanne, omilta veljiltänne ja sisariltanne ja myös ystäviltänne. 

46 Olkaa rauhassa, Jeesus sanoo teille, sillä ette ole yksin. Koputan noiden sydämien ovelle, ja he 

koputtavat sinun ovellesi myöhemmin. Haluan vain, ettette kanna katkeruutta tai kaunaa, että olette 

"hereillä" ja valmistautuneita. 

47 Sielusi on kutsuttu pöytääni syömään iankaikkisen elämän ruokaa. Täällä, tässä pöydässä, ei ole 

ensimmäistä eikä viimeistä omalla paikallaan, kaikki paikat, jotka voitte ottaa, ovat lähellä Mestaria. 

Myöhemmin, kun lähdette opettamaan ihmisiä, teillä on sydämessänne vain yksi paikka ottaa vastaan ja 

rakastaa lähimmäisiänne. Tuo hetki tulee, ja teidän on lähdettävä seuraamaan polkuja, jotka johtavat niin 

maan suuriin kansakuntiin kuin mitättömille alueille ja pieniin kyliin. Tulette näkemään, kuinka kaikkialla 

on sielun nälkää ja janoa, jotka ovat sopivaa maata vastaanottamaan siemenenne. 

48 Lähestyy vuosi 1950, joka on tarkoitettu lähtöni ajankohdaksi, ja kun se on ohi, alkaa teidän 

keskuudessanne valmistautumisen aika, jotta voitte sitten alkaa lähteä liikkeelle. Teen tunnista kaikkien 

tunnistettavissa olevan tunnin. Haluan, että kun aloitatte tehtävänne, olette saavuttaneet sielunne 

kypsyyden, että olette vahvoja uskossa ja osaatte pitää itsenne hyveessä. Päivittäisessä työssänne saatte 

apunanne inspiraationi, jonka saatte hengestä henkeen. Sitten näet, kuinka moni on odottanut sinua! 

49 Valan mittaamatonta armoa ihmiskunnalle tällä kolmannella aikakaudella oman ilmentymäni 

kautta ja henkimaailman ilmentymän kautta teidän älykkyytenne avulla. Mutta jo ensimmäisellä kerralla 

olin puhunut profeettojeni suun kautta ja toisella kerralla apostolieni kautta. 

50 Tänään olen keskuudessanne uudestaan. Olen tullut korjaamaan unohdetun lehden siitä 

opetuksesta, jonka annoin teille toissa kerralla. 

51 Muistutan teitä aiemmasta opetuksestani ja opetan teitä tulkitsemaan sitä. 

52 Minä olen kirja, jonka olen avannut tänä aikana sen kuudennessa luvussa paljastaakseni ihmisille 

toisen oppitunnin siitä viisaudesta, joka heillä on oltava, jotta he voivat oikeutetusti kutsua itseään "valon 

lapsiksi". 

53 Vasta kun ymmärrätte tämän viestin sisällön, voitte kertoa maailmalle varmuudella, että se oli 

minun ääneni, jonka kuulitte, että se oli minun Sanani, joka opetti teitä, että valo, jonka näitte, oli se, joka 

säteili kuudetta sinettiä. 

54 Olen näyttänyt itseni yhä enemmän ja enemmän henkenne edessä kaudesta ja vaiheesta toiseen. 

Voisivatko lapset rakastaa Isää, jos he eivät tuntisi Häntä? Ymmärtäkää, miksi osoitan teille rakkauttani, 

miksi annan teidän tuntea läsnäoloni ja miksi annan teidän kuulla ääneni. 
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55 Toistaiseksi pyrkimyksenne etsiä Minua, löytää totuus, rauha, kohotus, ei ole ollut spontaania. 

56 Teidän täytyi tunkeutua suureen hengelliseen autiomaahan tunteaksenne janon, yksinäisyyden, 

vaikeudet, onnettomuudet, nälän ja väsymyksen. Vasta sitten lähdit etsimään vettä, joka antaa elämän, 

etsimään keidasta, etsimään sitä jälkeä, joka johtaa sinut rauhan maille. 

57 Kuinka monta oppia elämäsi erämaa onkaan paljastanut sinulle! Kuinka paljon oletkaan oppinut 

elämän taistelussa ja kuinka paljon oletkaan vahvistunut tuskassa! Huomenna, kun olette astuneet Hengen 

luvattuun maahan ja kun Uuden Jerusalemin portit avautuvat ottamaan teidät vastaan rauhan syliinsä, 

siunaatte palkkauksenne aikaa, joka oli se, jolloin ylititte laajan koettelemusten ja puhdistumisen 

autiomaan. 

58 Mooses vahvisti kansaansa hengellisesti koko erämaavaelluksen ajan, ja Joosua sai kansanjoukot 

astumaan Luvattuun maahan ─ maahan, joka oli vain symboli tai tunnus sille ikuiselle ja todelliselle 

kodille, joka on luvattu hengellesi. 

59 Nyt Elia on se, joka näkymättömästi kulkee sata kertaa suurempien ihmisten edellä viedäkseen 

teidät askel askeleelta autiomaapolkua pitkin pyhiinvaelluksenne päämäärään, joka on vanhurskaiden, 

todellista rakkautta ja todellista viisautta täynnä olevien sielujen koti. 

60 Tiedätkö, mikä tuo sinut lähemmäksi tuota luvattua valtakuntaa? Rakkauden, laupeuden ja 

nöyryyden teot. 

61 Nykyään kansani ei tiedä, kuka se on, missä se on ja mitä sen pitäisi tehdä. Mutta kun spiritistit 

ilmestyvät kaikkialle maailmaan saarnaten sanoillaan ja todistaen teoillaan valosta, joka inspiroi heitä 

minun opillani, he kaikki tulevat yhdeksi, tunnistavat toisensa ja lopulta yhdistyvät muodostaen näin 

uuden Israelin kansan, josta tulee henkistymisen linnake ja Isän lain todellinen tulkitsija. 

62 Merkitsen valollani kaikki ne, jotka seuraavat minua tänä aikana. Valoni virtaa alas hengestä 

henkeen. 

63 Toisella aikakaudella se oli minun uhrikuolemani veri, joka virtasi sydämiin valaisemaan sieluja. 

64 Ensimmäisellä aikakaudella symbolinen teko, jossa kodin ovi merkittiin viattoman karitsan verellä, 

oli Isän käsky sille kansalle, jonka asetin siitä hetkestä lähtien jumalallisten ilmestysten tielle. 

65 Kolmessa ajassa Herra on merkinnyt varmalla tavalla ne, joiden on seurattava Häntä, vaikka 

kerron teille, että rakkauteni sinetti on ikuisesti tuhoutumattomasti painettu jokaiseen sieluun. 

66 Kuunnelkaa opetustani ja pohtikaa sitä, te opetuslapset, joille on annettu armo kuulla minua tällä 

hetkellä. Myöhemmin teidän on nimittäin selitettävä opetuksiani ihmisille. 

67 Älkää luulko, että sanani on kuultava ihmisten suukappaleiden kautta kaikissa kansakunnissa. Ei, 

opetuslapset, aika lähestyy, jolloin julistukseni näiden suukappaleiden kautta hiljenee. Mutta todistajaksi 

jää kansa, jonka sanojen ja tekojen kautta ihmiskunta kuulee Minut. Se todistus ja selitys, jonka annatte 

minun opistani, on valmistelu, jonka ihmiset saavat aloittaakseen keskustelun hengeltä hengelle. 

68 Katsokaa, kuinka monet ihmiset tällä hetkellä tutkivat menneiden aikojen kirjoituksia, pohtivat 

profeettoja ja yrittävät ymmärtää Kristuksen antamia lupauksia hänen paluustaan. 

69 Kuunnelkaa, kun he sanovat: "Mestari on lähellä" ─ "Herra on jo täällä", tai: "Hän tulee pian", ja 

lisäävät: "Hänen paluunsa merkit ovat selvät ja ilmeiset." 

70 Jotkut etsivät ja kutsuvat Minua, toiset tuntevat läsnäoloni, toiset taas aistivat tuloni hengessä. 

71 Voi, kunpa jokaisessa olisi tuo tiedonjano, kunpa jokaisella olisi tuo halu korkeimman totuuden 

tuntemiseen! 

72 Monet eivät tiedä, että olen tullut maailmaan, että teen itseni tunnetuksi ihmisille ihmisälyn kautta, 

ja koska he eivät tiedä, että olen ollut kanssanne, he voivat vielä vähemmän tietää, että Sanani päättyminen 

on jo lähellä. 

73 Mutta sanon teille vielä kerran, että tämä kansa tulee piilosta valoon todistamaan minun tuloani. 

74 En halua, että ihmiset löytävät tämän kansan jo nyt, sillä heidän vähäpätöiset ja epätäydelliset 

tekonsa olisivat heidän silmissään ─ sen sijaan, että ne herättäisivät ihmisten uskon ─ sen hengellisyyden 

kieltämistä, jota opetukseni julistaa. 

75 Miten maailma tuomitsisi sinut, jos se näkisi kiittämättömyytesi? Miten ne, jotka ovat hengellisesti 

nälkäisiä ja janoisia, tuomitsisivat sinut, jos he näkisivät huolimattomuutesi ja itsekkyytesi? Mutta luotan 

silti teihin ja annan teille edelleen opetukseni. 
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76 Tulevat päivät, jolloin sanansaattajat, lähetyssaarnaajat ja apostolit nousevat tästä kansasta ja 

kylvävät tämän siemenen heimoihin, maakuntiin, kyliin, kaupunkeihin ja kansakuntiin, ja niissä minä 

paljastan Jeesuksen hyvän opetuslapsen. 

77 Ihmiset, joilla on vahva sielu, ovat niitä, jotka tuovat todistuksen totuudestani. Mikään ei pysty 

pysäyttämään heitä heidän matkallaan, ja annan heidän kauttaan suuria todisteita voimastani. 

78 Yhden työntekijäni rakkauden todistuksen perusteella uskovaiset ihmiset lähtevät liikkeelle, 

levittävät sanomaani ja menevät muihin maihin tuomaan valoa. Ja hekin tulevat valloittamaan sydämet ja 

kansakunnat uskollaan, rakkaudellaan ja hengellisyydellään. 

79 Taistelusta tulee suuri, kiivas, mutta hedelmällinen, koska maa on tuolloin hedelmällinen. Sitä 

ennen sitä ravistellaan, jotta se on valmis, kun siemen saapuu sinne. 

80 Ihmiset, kerron teille tämän, koska ennen kuin lähdette todistuksenne kanssa liikkeelle, teidän on 

todistettava maailmankatsomusten välistä sotaa, uskonnollisten yhteisöjen välistä taistelua, oppien välistä 

taistelua. Tulee olemaan minun oikeuteni, ja sitten, suuren hämmennyksen keskellä, kuulette niiden 

kysyvän: "Missä on totuus?". Missä on valo?" 

81 Nämä pelottavat kysymykset merkitsevät oikeaa aikaa teidän tulollenne, oi ihmiset. 

82 Tulette täynnä nöyryyttä ja tietoa vastaamaan jokaiseen kysymykseen, täynnä luottamusta totuuden 

voittoon, ettekä ajattele henkenne pelastamista ettekä kriittisten hetkien läpikäymistä ehjinä, vaan sydämiä, 

jotka opetukseni voittaa sanojenne ja rakkauden tekojenne kautta. 

83 Älkää pelätkö henkenne puolesta, opetuslapset, sillä minun on kerrottava teille, että tänä aikana se 

ei ole teidän henkenne tai verenne, jolla te annatte parhaan todistuksen totuudestani ihmiskunnalle. 

84 Ajat kuluvat, tavat muuttuvat, ihmiset kehittyvät: nykyään he vaativat sinulta rakkautta, 

vilpittömyyttä ja avuliaisuutta todisteena siitä, että he uskovat julistamasi opetuksen totuuteen. 

85 Ajat, jolloin julistettuun Sanaan uskotaan vain elämän uhrauksen tai verellä sinetöinnin kautta, 

ovat ohi. Siksi sanon teille, että sen sijaan, että valmistaudutte kuolemaan teitä vainoavien uhreina, teidän 

pitäisi valmistautua todistamaan totuudesta elämällänne, teoilla, sanoilla ja esimerkeillä. 

86 Tämä kansa on kulkenut jumalallisen armoni alla jo pitkään, sanani olemuksen innoittamana, ja 

edennyt askel askeleelta polkua pitkin. Mutta koska Mestari näki, etteivät hänen opetuslapsensa voi vielä 

olla mestareita, hän on kätkenyt heidät uteliailta katseilta armon vaipalla ja sanonut heille: "Kerääntykää 

ympärilleni, oppikaa minun oppituntini, jotta voisitte hylätä virheenne. Sallikaa tunteidenne jalostua ja 

puhdistua täällä, lähellä Isäni Sydäntä, niin voitte rakastaa lähimmäisiänne puhtaalla tavalla. 

87 Kyllä, ihmiset, älkää antako maailman korjata teitä tai herättää teitä. Sillä kun ihmisistä tulee 

tuomareita, he ovat julmia, epäinhimillisiä ja tinkimättömiä. 

88 Myötätuntoa ja armoa ei ole olemassa ihmisten keskuudessa. Millaista oikeudenmukaisuutta voitte 

odottaa lähimmäisiltänne? Teille ei ole muuta jäljellä kuin valmistautua totuudessa ja hengessä ja luottaa 

minuun, Herraanne, jonka kanssa on laupeutta ja siksi oikeudenmukaisuutta. 

89 Katsokaa, kuinka valmistelen teitä ihmisälyn kautta tapahtuvan ilmentymiseni jälkeiseen aikaan, 

sillä silloin liikutte omilla jaloillanne kohti kolmannen aikakauden täydellistä toteutumista. Silloin 

lähestytte täydellistä vuoropuhelua henkeni ja teidän henkenne välillä ─ vuoropuhelua, jota ihmiskunta ei 

ole koskaan saavuttanut. Se ei ole ääni, jonka Mooses kuuli vuorella ─ aineellisesti kuuluva ääni ukkosen 

jyrinässä. Se ei tule olemaan myöskään ihmisen ääni, jonka ihmiset kuulivat Jeesuksen kautta, eikä se 

muoto, joka teillä on tänään, kun kuulette Minut ihmisen kautta haltioituneena. Sillä sekin katoaa pian, 

aivan kuten katoavat ne muodot tai keinot, joita Herra käytti muina aikoina puhuakseen lapsilleen. 

90 Nyt suora keskustelu Isänne kanssa tulee luoksenne, kun henkisielunne on oppinut vapautumaan 

ruumiistaan, kun se tuntee jumalallisen kielen ja tulkitsee sitä oikein, kun sen sydän on todella pyhäkkö, 

jossa vallitsee puhdas, yksinkertainen ja ylevä Jumalan kunnioitus. 

91 Ihmiset: Tämä armo olla yhteydessä kanssani hengestä henkeen ei ole yksin teidän. Teidän on 

ymmärrettävä, että se on kyky, joka kuuluu henkisielulle ja joka avautuessaan tuo ihmisen lähemmäs 

Jumalaa yhdistämällä hänet hengelliseen. 

Nykyään tuo yhteys tuntuu sinusta edelleen vaikealta tai mahdottomalta. Mutta totisesti sanon teille, 

että kun olette saavuttaneet henkistymisen antaman valmistuksen, koette, että tämä yhteydenpitomuoto 

Isään ja henkimaailmaan on yksinkertaisin ja helpoin kaikista harjoittelemistanne. 
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92 Hengen ja hengen välisellä vuoropuhelulla on kauaskantoinen, ääretön merkitys. Se on perusta 

kaikkien kykyjesi ja lahjojesi kehittymiselle. 

93 Hänestä löydät ikuisen viisauden kirjan. Rukouksessa tunnet saavasi suuria inspiraatioita. 

Intuitiosta tulee elämäsi kompassi, ja parantava balsami tulee suoraan käsiinne tuonpuoleisesta. Kaikki 

lahjat, jotka ovat tähän asti olleet horroksessa, heräävät unestaan ja kukoistavat ihmisen sydämessä. Ja kun 

hengellistymisestä on sitten tullut todellisuutta teidän keskuudessanne, kätenne pystyy olemaan apostoli 

Johanneksen käden kaltainen, ja kirjoitatte inspiraationne hetkellä ylös kaiken sen, mitä jumalallinen ääni 

sanelee teille Hengen kautta. Tässä viestissä saatte kaiken sen, mitä äänenkantaja ei pienessä 

ilmaisukyvyssään kyennyt välittämään, aivan kuten tunnette myös, että selkeä ja valovoimainen profetia 

saavuttaa älynne ja tekee polun tunnistettavaksi sukupolville, jotka seuraavat niitä, jotka aloittavat 

henkistymisen ajan. 

94 Kun nuo ajat tulevat ja puhutte suurille ihmisjoukoille, älkää sanoko, että puhutte Pyhän Hengen 

innoittamana. Teidän on annettava ihmisten löytää totuus tuon inspiraation pohjalta. 

95 Muista: Kun puhuin väkijoukoille, oli myös joku, joka ─ hämmästyneenä sanojeni viisaudesta tai 

tekojeni vanhurskaudesta ─ lähestyi minua kysyäkseen: "Oletko sinä Jumalan Poika, oletko sinä 

Messias?"." Vastasin vain: "Sinä sanoit sen." 

96 Jos tutkitte julistustani perusteellisesti, ymmärrätte, että se ei lopu vuonna 1950, vaan että se 

jatkuu, koska Jumalan Sana on ikuinen eikä ole koskaan lakannut valistamasta lapsiaan. Mutta tämä 

ihmisen äänenkantajan välityksellä tapahtuvan julistuksen muoto loppuu varmasti tahtoni määräämänä 

hetkenä ja väistyy sen ajan tieltä, jolloin teen itseni tunnetuksi teidän henkenne kautta. 

97 Älköön kukaan sanoko, että poistun, älkääkä uskoko, että henkinen maailma, joka on tehnyt 

itsensä tunnetuksi tämän kansan keskuudessa, lepää silloin, sillä olisitte hyvin kaukana totuudesta. 

Tietäkää jo nyt, ja uskokaa, mitä sanon teille, että niinä päivinä, kun ette enää kuule tätä sanaa, alatte 

tuntea sisällänne Mestarin läsnäolon, ymmärrätte, millaista valmistautumista teidän on noudatettava, jotta 

tulisitte minkään armon arvoisiksi, ja etsitte tietä, jolla ette voi etääntyä niistä siunatuista olennoista, jotka 

ovat kuin majakoita tai tähtiä, jotka valaisevat elämänpolkuanne. 

98 Lupaan teille, että aina kun annatte Minulle todisteita korotuksestanne, annan teille todisteita 

läsnäolostani jokaisessa kokoontumisessanne. 

99 Varokaa, ihmiset, sillä jopa teidän keskuudessanne, tämän kansan keskuudessa, ne, jotka eivät ole 

valmistautuneet, nousevat esiin väärinä profeettoina ─ ne, jotka eivät ole kyenneet tunkeutumaan Sanani 

ytimeen, ja sanovat, että he ovat käyneet vuoropuhelua hengestä henkeen ja että Isä käskee sitä tai Mestari 

sitä, ilman että tämä on totta. 

100  Herätkää, opetuslapset. Kukaan teistä, jotka kuulette nämä sanat, ei saa langeta tällaisten harhojen 

uhriksi eikä sallia valheellisuuden nousta keskuudessanne tai turhamaisuuden sokaista ketään. Olen 

opettanut kaikkia erottamaan hyvän hedelmän pahasta, totuuden petoksesta. 

101  Antakaa veljillenne ja sisarillenne se, mitä olette saaneet kehityksenne ja ansioidenne ansiosta. 

Älä kuitenkaan koskaan yritä antaa jotain, mitä et ole vielä saavuttanut. 

102  Minä sanon teille, että ne, jotka ennustavat väärin, jotka valehtelevat tehdäkseen itsestään suuren 

veljiensä ja sisartensa keskuudessa tai tunteakseen itsensä profeetoiksi olematta sitä, tulevat myöhemmin 

paljastumaan kansanjoukkojen edessä, ja heidän on vuodatettava monia kyyneleitä liittyäkseen jälleen 

niiden joukkoon, jotka puolustavat ja rakastavat totuutta. 

103  Minä sanon teille, ihmiset, herätkää, sillä vaaralliset ajat ovat tulossa teitä kohti! 

104  Myös kanssaihmiset kyseenalaistavat teidät, ja he pitävät palvontaanne outona. Tarkkailtuaan teitä 

he tuomitsevat teidät siitä, ettei teillä ole alttaria, ettei teillä ole kuvia tai symboleja, seremonioita tai 

riittejä. Mutta älkää olko huolissanne, rakkaat ihmiset. Puhutte ja sanotte, että palvontanne on hengellistä, 

että rakennatte pyhäkön tai kirkon sydämeenne, että uhrilahjana ovat kaikki ne teot, joita teette 

elämässänne, ja että omatuntonne kertoo teille, ovatko ne arvokkaita uhrattaviksi Jumalalle, ja että 

rukouksenne on hengestä hengelle. 

105  Jos puhut selkeästi, jätät tutkijasi ymmälleen, ja he jättävät sinut rauhaan, koska he ymmärtävät, 

että olet puhunut totuuden ja ettei ole mitään virhettä, joka voisi hyökätä sinua vastaan. 
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106  Niitä, jotka puolustavat opetustani tällä tavoin, kutsutaan "spiritualismin opetuslapsiksi", koska he 

vahvistavat sanansa teoillaan. He eivät kuulu niiden joukkoon, jotka väittävät jotakin asiaa ja ovat sen 

kanssa ristiriidassa teoillaan. 

Näen monia, jotka kutsuvat itseään spiritisteiksi ja viettävät elämänsä palvomalla esineitä, joita he 

kutsuvat symboleiksi. Mitä ihmiset ajattelevat heistä, jotka havaitsevat tällaisen ristiriidan? 

Annan heille edelleen aikaa miettiä, siivota kulttihenkiset tekonsa ja uudistaa elämänsä. Jotkut 

seuraavat kutsuani, toiset taas kapinoivat, koska heidän fanaattisuutensa on sokaissut heidät. 

107  Siunaan niitä, jotka kääntyvät pois virheistään ja vaeltavat henkistymisen tiellä. Siunaan niitä, 

jotka hylkäävät epäjumalansa ja jotka tanssittuaan kultaisen vasikan ympärillä hylkäävät aineellistamisen 

ja ottavat henkistämisen ristin. 

108  Oi ihmiset, teidän Mestarinne sanoo teille: Vartioi lastesi viattomuutta, rukoile pienten puolesta. 

En halua, että nämä sukupolvet perivät jäänteitä entisestä fanaattisuudestanne. Olkaa heidän opettajiaan. 

Muistakaa, että heidän henkensä ei ole vielä paljastanut tarkoitustaan ruumiille, koska se odottaa teidän 

tuovan heidät ensin valon tielle. 

Mitä Mestari sanoo? Teillä, perheen vanhemmilla, on velvollisuus muodostaa lastenne sydän, jotta se 

toimisi perustana Hengen töille. 

109  Hellyytesi ja älykkyytenne, jolla ohjaatte heitä, viisautenne, jolla opastatte ja korjaatte heitä, 

rakkautenne, jolla lievitätte heidän kärsimyksiään, on se taltta, joka muokkaa ja tasoittaa näiden 

sukupolvien moraalista ja älyllistä olemusta. 

110  Paras ja arvokkain perintönne lapsillenne on se, jonka avulla he voivat muodostaa vahvan kansan, 

yhtenäisen, terveen, veljellisen ja hyödyllisen perheen. Mutta jotta näin tapahtuisi, teidän on pyrittävä 

jättämään heille kaunis esimerkki rakastamalla toisianne. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 240 
1 Valmistautukaa, sillä tänä päivänä minä sanon teille: Sen, joka uskoo Mariaan, on uskottava hänen 

puhtauteensa. Hänet valittiin kaikkien naisten joukosta naisen ja äidin tahrattoman täydellisyyden 

symboliksi. Hänen oli oltava maailman malliesimerkki herkkyydestä, rakkaudesta, lempeydestä ja 

siveydestä. 

2 Hän on täydellinen malli jokaiselle naiselle, sillä heidän kaikkien tehtävänsä on vaikea, jalo ja 

uhrautuva. Hänen rintansa on suojeltava parhaita tunteita, hänen kohdussaan muodostuu ihminen. Nainen 

herättää rakkauden lapsen sydämessä, ohjaa lapsen tunteet hyvän tielle, kuivaa lapsen kyyneleet, kun se 

itkee, ja lohduttaa sitä, kun se kärsii. Äiti on se, joka opettaa ihmiselle ensimmäisen rukouksen ja paljastaa 

hänelle Luojan olemassaolon. Äidin varjo seuraa ihmistä hänen maallisen elämänsä loppuun asti, aivan 

kuten Maria oli läsnä ristin juurella rakkaimman Pojan uhrikuoleman aikana ja otti rinnalleen sen 

kuolevaisen kuoren, joka antoi elämänsä rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan. 

3 Naisen henkinen tehtävä on suuri, hänen sydämensä, hänen mielensä, hänen kohtunsa, kaikki 

hänen hermosäikeensä ovat herkkiä. Vain tällä tavoin hän voi täyttää niin korkean tehtävänsä ja juoda niin 

katkeran maljansa. 

4 Fyysisesti mies ja nainen ovat erilaisia, mutta hengellisesti he ovat samanlaisia. He kaikki ovat 

sieluja, jotka pyrkivät täydellisyyteen. 

5 Olen asettanut naisen miehen rinnalle makeuttamaan hänen olemassaoloaan, täyttämään sen ilolla. 

6 Naisen elämässä mies on kilpi, vartija, herra. Sillä häneen minä olen asettanut valoni, lakini ja 

voimani. 

7 Näin olen yhdistänyt teidät tähän maailmaan ja viitoittanut teille tien, jota teidän on seurattava. 

8 Tunnette itsenne, ja sitten voitte antaa esimerkkejä ja opetuksia lähimmäisillenne. 

9 Sinä kohtaat ihmisiä, joilla on erilaiset vakaumukset, ja elät heidän kanssaan samassa maailmassa. 

Älkää kuitenkaan ryhtykö opettamaan, ellette ensin seuraa opetustani. Tulkaa ensin täysin vakuuttuneiksi 

siitä, mitä olette oppineet, jotta voitte olla opettajia. Älkää pettäkö itseänne älkääkä aiheuttako vaikeuksia 

itsellenne. 

10 Kanna hengessäsi perimmäisiä ilmestyksiäni, jotta ne palvelisivat sinua elämäsi standardina. 

11 Säilytä tämän hengellisen opetuksen perusteella sielun elämää varten tarvittava tieto. Olkaa 

valppaina, sillä kohtaatte polullanne monia erilaisia spiritualismin näkemyksiä, ja teidän on oltava 

valmistautuneita, ettette seuraa väärää polkua. 

12 Valmistautukaa niin, että olette elämänne jokaisena hetkenä valmiita lähtemään tästä maailmasta. 

13 Tietäkää, että sielu ei tulevalla oleskelullaan henkimaailmassa pysty nauttimaan siitä ikuisesta 

autuudesta, josta haaveilette. Aivan kuten se ei myöskään kärsi ikuisesti velkojensa vuoksi. Sillä te tiedätte 

opetukseni perustan, joka on rakkaus. Siksi jokainen saa tekojensa ja katumuksensa mukaan, ja tämä 

herättää sielussa täydellisyyden ihanteen vieläkin suuremmassa määrin. 

14 Emme myöskään usko, että sielu nauttii autuudesta tai saa rangaistuksen aineellisen elämän 

aikana. 

15 Sielu puhdistaa ja täydellistää itseään, sillä sen intuitio ja minun ilmestykseni kertovat sille, että se 

on peräisin Jumaluudesta ja että sen on palattava Hänen luokseen. 

16 Siksi annan sielulle niin monta tilaisuutta kuin se tarvitsee kehittyäkseen ja saavuttaakseen ikuisen 

autuuden Minussa. 

17 Spiritualismi on ilmestys, joka paljastaa ja opettaa sinulle kaiken sen, mitä sinulla on ja mitä 

kannat sisälläsi. Se saa sinut ymmärtämään, että olet Jumalan luomus, että et ole pelkkää materiaa, että 

"lihasi" yläpuolella on jotakin, joka nostaa sinut ympäröivän luonnon ja intohimojesi saastan yläpuolelle. 

18 Kun ihminen saavuttaa hengellisyyden, jokainen käsky ja opetus on osa hänen sielunsa valoa. 

Vaikka hänen muistinsa ei säilyttäisikään yhtään lausetta tai sanaa opetuksestani, hän kantaa sen olemusta 

sisällään, koska hän on ymmärtänyt sen, koska hän tuntee sen ja noudattaa sitä. 

19 Spiritualistin on oltava puhdas kristitty, joka tuntee Kristuksen, jumalallisen Mestarin, opetuksen 

ja seuraa sitä, sillä hän lunasti ihmiset väsymättömässä pyrkimyksessään testamentata heille oma 

rakkauden valtakuntansa ja tehdä heistä yksi suuri perhe. 



U 240 

175 

20 Nyt kolmannella aikakaudella, Pyhän Hengen valon valaisemina, ymmärrätte, että opetuksen, 

jonka annoin teille kolmena aikana, periaatteet olivat samat ja että vain ulkoinen muoto muuttui ajasta 

toiseen. 

21 Ensimmäisellä kerralla elämässäsi ja sydämessäsi oli niin yksinkertaista, olit niin lähellä luontoa, 

että ilmenin itseni sopusoinnussa kaiken sen kanssa. Näitte ja tunsitte Läsnäoloni luonnon säteilyssä, ja 

sielunne ihastui sen ihmeisiin, joiden kautta ymmärsitte Herranne tahdon. 

22 Toisella aikakaudella, kun itsekkyys oli jo versonut ihmisten sydämissä ja ihmisten mielet olivat 

heränneet pahuuteen, minä synnyin keskuuteenne saadakseni teidät ymmärtämään, että se, mitä harjoititte 

Jumaluuden palvontana, ja teot, että se, mitä te teitte toisillenne, ei ollut sitä, mitä olin käskenyt teidän 

tehdä, eikä siksi toisi teille pelastusta ─ että se, mitä te teitte, oli vain näennäistä lain täyttämistä ihmisten 

silmien edessä, mutta että kätkitte tekopyhyyttä ja itsekkyyttä sydämissänne. 

23 Jeesuksen oli välttämätöntä osoittaa teille ne periaatteet, joiden mukaan teidän tulisi toimia ja 

joista olitte poikenneet. 

24 Todistin teille kaiken lempeyteni, rakkauteni, viisauteni ja laupeuteni ja join kanssanne 

kärsimyksen maljan, jotta sydämenne liikahtaisi ja mielenne heräisi. Sydämien oli synnyttävä hyvyyteen, 

ja tuska nähdä minut ristiinnaulittuna rakkaudesta heihin oli kuin pisto muistuttamassa heitä siitä, että 

teidän kaikkien on kärsittävä rakkauden tähden päästäksenne Isän luo. Lupaukseni jokaiselle, joka haluaa 

ottaa ristinsä ja seurata minua, oli ikuinen rauha, korkein autuus, jolla ei ole loppua hengessä. 

25 Lupaukseni tällä kertaa perustuu samaan, se on sama, mutta teidän on todella käytettävä sitä, 

kunnes olette puhdistuneet. 

26 Siitä ajasta, jolloin kirjoitin rakkauden ja oikeudenmukaisuuden lakini henkeenne verelläni, tähän 

aikaan, jolloin elätte, löydän sielunne kehittyneemmiksi. Heidän ymmärrys- ja ymmärryskykynsä on 

suurempi, heidän kykynsä ja voimansa ovat valmiita vastaanottamaan uudet ilmestykseni. 

27 Nykyään osaatte erottaa itsestänne väärät uskonopit oikeista opeista. Se on kuitenkin sielulle 

koettelemuksen aikaa, koska maailmankatsomuksia, teorioita, oppeja, uskontoja ja "tieteitä" on ilmestynyt 

joka puolelta, ja niiden voima saa joskus heikon mielen epävarmaksi, koska hän ei tiedä, mitä tietä seurata. 

28 Tämä aika on ratkaiseva, koska ihmiset ottavat lopullisia askeleita henkisellä tiellä. 

29 Monet pimeät silmänaluset putoavat, fanaattisuus ja epäjumalanpalvelus katoavat, monet 

näkemykset tapahtumien kulusta sammuvat, ja perinteet kitketään juurineen. Silloin kaikki katoavainen 

hylätään. 

30 Lapseni, olkaa tyytyväisiä elämäntilanteeseenne, älkää tunteko kateutta niitä kohtaan, jotka elävät 

paremmin kuin te. Muistakaa, että nöyryydessä tulette lähemmäksi Minua ja palvelette Minua paremmin. 

31 Olkaa tarkkana siitä, minne menette, miten otatte elämän ja mitä teette tavaroilla, jotka annan teille 

käyttöön. 

32 Annan sinulle rakkauteni. Rakkauteni on kanssasi. 

33 Se, joka epäilee Kristusta sellaisena kuin Hän ilmoittaa itsensä tällä kolmannella aikakaudella, 

epäilee myös Jeesusta ihmisenä toisella aikakaudella, sillä rakkauteni ja olemukseni ovat samat. Jos 

haluatte ymmärtää paremmin sen perinnön, jonka Jumalallinen Mestari jätti teille tuolloin, teidän on 

kiinnitettävä huomiota siihen, miten sielunne kehitys on vähitellen sallinut sen, että viisauteni ja 

ilmestykseni ovat paljastuneet elämässänne yhä selvemmin. 

34 Jos haluatte tunkeutua niiden ohjeiden salaisuuteen, jotka haluan teidän tietävän, poistatte 

itsestänne tuntemattoman pelon, valmistaudutte henkistämisen avulla, joka on kunnioitusta ja nöyryyttä, 

niin paljastan teille monia asioita. Kun henkenne silmät avautuvat, näette Kristuksen siellä, kävelemässä 

hädänalaisten tuskan kaduilla, kantaen yhä rakkauden ristinsä ja vuodattaen verensä tämän ihmiskunnan 

niin monien tarpeiden päälle. Näette, kuinka Mestari vuodattaa armonsa kaikille, huomaatte, että jopa 

hengellisessä elämässä Häntä ympäröivät opetuslapset, jotka kuuntelevat innokkaasti Hänen sanaansa, 

Hänen saarnaansa, jonka innoittamina he ovat valaistuneet lähettääkseen sitten valonsa niille, jotka elävät 

pimeydessä. 

35 Näin näette Hänet, kun kykenette tunkeutumaan hengelliseen. Näin opit tuntemaan Herrasi hieman 

paremmin. Jos yrität tietää, mikä Pyhä Henki on, löydät hänet jumalallisesta Sanasta kumpuavan viisauden 

valossa. Siellä opit tuntemaan Hänet äärettömänä älykkyytenä, hengellisenä armona, joka valaisee sinua ja 

samalla lohduttaa ja parantaa sinut. 
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36 Kun siis kuulette tämän sanan äänenkantajan kautta, teidän on etsittävä sen merkitystä, sillä siinä 

piilee opetukseni ydin. 

37 Kun olette perehtyneet siihen Sanaan, jonka Kristus on antanut teille Ihmisenä ja Henkenä, teillä 

on tieto siitä, mikä teidän Jumalanne on, Hänen ilmestystensä Kolminaisuus, ja silloin te rakastatte Häntä 

totuudessa, te uskotte Häneen kaikissa niissä muodoissa, joissa Hän on tullut luoksenne. 

38 Kun olette saavuttaneet tämän kohotuksen, teistä tulee niiden korkeiden henkien kaltaisia, jotka 

näkymättömästi tulevat opettajina valaisemaan ihmisten mieliä ja johdattamaan heitä hyvän tielle. Ette tee 

itseänne tunnetuksi käyttämällä ihmisaivoja. Mutta teillä on hyvä vaikutus kaikkiin, jotka valmistautuvat 

tässä maailmassa. Valistat ja inspiroit heitä. Viestintänne tapahtuu hengeltä hengelle, ja kun olette 

suorittaneet tämän tehtävän, edessänne avautuu toinen askel ylösnousemukseen. Tällä tavoin sielut 

pääsevät Isän syliin ─ puhdistuvat, täydellistyvät, kunnes voivat sulautua Jumalallisen Hengen 

puhtaimpaan valoon. 

39 Valmistelen teitä jo seuraavaa tasoa varten, jolle nousette. En puhu teille muista, sillä ette 

ymmärtäisi niitä. Riittää, että tiedät, että on seitsemän vaihetta tai askelta, jotka sinun on otettava. 

Jokaisesta niistä löydät sielullesi armon, joka auttaa sinua ottamaan seuraavan askeleen, kunnes saavutat 

Jumalan läsnäolon ja lupausteni täyttymisen kaikille, jotka seuraavat minua lopulliseen päämäärään asti. 

40 Mielesi ei kykene ymmärtämään koko oppituntia. Sillä kun ajattelette, että näette minut, 

kuvittelette minut edelleen kaltaisenne olentona, jolla on fyysinen muoto. Mutta kukaan ei odota 

yhdistyvänsä aineelliseen ruumiiseensa voidakseen elää ikuisesti rinnallani. Tämä ei ole se "lihan 

ylösnousemus", josta apostolit puhuivat teille. Vain sielu oppii tuntemaan ikuisuuden sen jälkeen, kun se 

on ilmestynyt maan päällä eri ruumiissa yksi toisensa jälkeen ja kulkenut sitten henkisenä olentona tiensä 

loppuun asti. 

41 Viimeinen tuomio, sellaisena kuin ihmiskunta on sen tulkinnut, on erehdys. Tuomioni ei ole tunnin 

tai päivän mittainen. Se on vaivannut teitä jo jonkin aikaa. Mutta totisesti minä sanon teille, että kuolleiden 

ruumiiden kohtalona oli ja niiden kohtalona oli sulautua niitä vastaavaan luonnolliseen valtakuntaan; sillä 

se, mikä on maasta, palaa takaisin maahan, aivan kuten hengellinen pyrkii kotiinsa, joka on minun 

kohtuni. Mutta kerron teille myös tämän, että tuomiossanne te olette itse tuomarinne, sillä omatuntonne, 

itsetuntemuksenne ja intuitionne kertovat teille, mihin asti olette kiitettäviä ja missä hengellisessä kodissa 

teidän on asuttava. Näette selvästi tien, jota teidän on seurattava, sillä kun saatte jumaluuteni valon, 

tunnistatte tekonne ja arvioitte ansioitanne. 

42 Henkisessä laaksossa on monia hämmentyneitä ja häiriintyneitä olentoja. Tuokaa heille viestini ja 

valoni, kun kerran astutte sinne. 

43 Nytkin voitte harjoittaa tätä armon muotoa rukouksen kautta, jonka avulla voitte olla yhteydessä 

heihin. Äänesi kaikuu siellä, missä he asuvat, ja herättää heidät syvästä unestaan. He itkevät ja puhdistavat 

itsensä katumuksen kyynelillään. Sillä hetkellä he ovat saaneet valonsäteen, sillä silloin he ymmärtävät 

menneisyyden turhuutensa, virheensä ja syntinsä. 

44 Kuinka suuri onkaan sielun tuska, kun omatunto herättää sen! Kuinka nöyränä se sitten 

nöyrtyykään Korkeimman Tuomarin katseen edessä! Kuinka nöyrästi sen olemuksen sisimmästä 

lähtevätkään esiin anteeksiantoa koskevat anomukset, lupaukset, nimeni siunaukset! Nyt sielu tajuaa, ettei 

se voi lähestyä Isän täydellisyyttä, ja niinpä se kääntää katseensa maan päälle, jossa se ei osannut 

hyödyntää aikaa ja koettelemuksia, jotka tarjosivat tilaisuuden lähestyä päämäärää, ja pyytää toista 

ruumista sovittamaan rikkomukset ja täyttämään täyttämättä jääneet tehtävät. 

45 Kuka siis antoi oikeutta? Eikö henki itse pitänyt tuomiota itsestään? 

46 Henkeni on peili, josta teidän on katsottava itseänne, ja se kertoo teille, kuinka puhdas te olette. 

47 Kun olet henkisessä tilassa, henkesi antaa sinulle valaistusta itsestäsi. Muistisi kirkastuu ja muistat, 

mitä olet unohtanut. Miksi sitten pelkäätte minun oikeutta, kun ette saa enempää kuin mitä ansaitsette? 

Miksi ette sen sijaan pelkää nyt omia tekojanne? Katsokaa, kuinka ystävällisesti annan ymmärryksenne 

ymmärtää sen mysteerin, mikä on tuomionne. 

48 Luopukaa fanaattisuudesta, joka on hyvin kaukana totuudesta. 

Pohtikaa opetuksiani, jotka sisältävät rauhan, valon ja siunauksen opetuksen. 

49 Vaikka unohtaisitte ne, jotka ovat menneet "hengelliseen laaksoon" ─ Mestari ei unohda ketään. 
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50 Myös hengellisessä maailmassa on niitä, jotka nukkuvat, jotka ovat sulkeneet silmänsä totuuden 

valolta, jotka vaeltavat itseään syyttävien kahleiden, hämmennyksen ja tuskan kahleissa. 

51 Olen kutsunut teidät kertoakseni teille, että voitte tehdä hyvää paitsi parantamalla sairaita ja 

näyttämällä tietä kanssanne maan päällä asuville kanssaihmisillenne, myös tuonpuoleisessa eläville 

olennoille. Heidän joukossaan on myös sairaita, eksyneitä, rakkautta ja lohdutusta tarvitsevia. He ovat 

niitä, jotka puhdistavat itsensä tuskassa päästäkseen puhtaasti läsnäolooni. Mutta voitte auttaa heitä 

rukouksillanne, laupeudellanne ja anteliailla ajatuksillanne heidän sovitustyössään ja lyhentää heidän 

kärsimyksensä aikaa. 

52 Opetukseni universaalista rakkaudesta yhdistää kaikki sielut ja tuo ne lähemmäs toisiaan ilman, 

että elämän maailmojen välille vedetään jakolinjaa, ja saa olennot rakastamaan toisiaan henkisellä 

rakkaudella. 

53 Pimeyden olentojen legioonat laskeutuvat ihmiskunnan ylle kuin myrskypilvet aiheuttaen 

mullistuksia, hämmentäen mieliä ja pimentäen sydämiä. Ja vaikka tällä ihmiskunnalla on aseita, joilla se 

voi puolustautua näitä petollisia hyökkäyksiä vastaan, jotkut eivät osaa käyttää niitä, ja toiset eivät edes 

epäile, että heillä on niitä. 

54 Sodissa, murhissa ja alhaisissa intohimoissa on näiden voimien vaikutus. Te, jotka olette avanneet 

silmänne valolle ja tunnette rakkauden ja oikeudenmukaisuuden hengelliset aseet, jotka olen teille uskonut 

─ rukoilkaa maailman ja hengellisen maailman puolesta, sovittakaa yhteen ne, jotka vihaavat toisiaan, 

opettakaa rakastamaan, antakaa anteeksi ja rukoilkaa. 

55 Mutta muistakaa myös, että hyvät teot, joita teette maan päällä, ovat valoa, joka valaisee 

hämmentyneitä sieluja, ja että rukouksenne ovat heille balsamia, joka vapauttaa heidät hämmennyksestä. 

Taistele kiusauksia ja huonoja vaikutteita vastaan, jotta voit kokea valon voiton. 

56 Valmistautukaa, sillä viesti, joka teidän on vietävä ihmisille, saa heidät tunnistamaan heidän 

ominaisuutensa ja kykynsä, joista osa on tuntemattomia ja osa kehittymättömiä. 

57 Opetatte hyvillä teoilla, palautatte terveyden sille, jonka tiede on hylännyt, ja pelastatte sielun, 

jonka ihmiset olivat sanoneet olevan tuomittu ikuiseen rangaistukseen. Sekä jotkut että muut tunnistavat 

työni loiston, ja heidän silmistään putoaa tumma side. 

58 Se on aika, jolloin annan itseni näkyä, jolloin annan itseni tuntua kaikissa ja jolloin puhun 

maailmalle. 

59 Sanon teille tänä päivänä: autuaita ovat ne, jotka seuraavat Marian esimerkkiä matkallaan ja 

säilyttävät puhtauden sielussaan. Maria on puhtaus ja lempeys. Sen, joka rakastaa häntä, tulisi ottaa 

hänestä tässä esimerkkiä. Ei auta, että toistelet hänen nimeään tai sanot rakastavasi häntä, jos tekosi eivät 

vastaa näitä sanoja. 

60 Tunnistakaa todelliset inhimilliset ja hengelliset arvot, älkää antako maallisen loiston väärän 

loiston vietellä itseänne. Valonne voi jo paljastaa teille kaiken sen, mikä on valhetta. Ymmärtäkää, että on 

olemassa monia teoksia, jotka näyttävät puhtautta, mutta sisältävät vain pimeyttä ja johtavat teidät pimeille 

poluille, jotka ovat ulkonäöltään lumoavia. 

61 Te, joiden kautta teen itseni tunnetuksi, ymmärrätte siis vastuun, jonka olette ottaneet 

osoittaaksenne elämässänne, käytöksessänne ja koettelemuksissanne niiden sanojen arvoista täyttämistä, 

jotka tulevat huuliltanne julistukseni hetkinä. Ihmiset katsovat sinua silmät kiintyneinä ja odottavat, että 

osoitat sielun kohotusta teoissasi. Sinun on oltava kuin kirkas peili. Sillä jos niiden, jotka eivät ole kuulleet 

minua tänä aikana ja jotka kutsuvat itseään Jumalan palvelijoiksi, toimet eivät aina ole sallittuja, maailma 

katsoo niitä hämmästelemättä. Mutta kun se näkee teissä samoja laittomia tekoja, ne, jotka tarkkailevat 

teitä, ovat varmasti närkästyneitä, koska he eivät ymmärrä, että vaikka teillä on tämä armo sisällänne, 

voitte silti tehdä tekoja, jotka ovat vastoin saamaanne opetusta. 

Mestari kertoo sinulle: Varokaa skandaalia siitä hetkestä lähtien, kun päätitte seurata minua. Muista, 

että siitä päivästä lähtien sielusi on torjunut kaiken, mikä voisi vahingoittaa sitä. Silloin teidän on 

pysyttävä hyvyyden tiellä ja tunnettava kaikki vastuunne. 

Jos palvelette Minua, jos olette antautuneet tahtooni, se johtuu siitä, että olette tunnistaneet Minut, 

koska olette täysin varmoja julistukseni totuudesta eikä teissä ole epäilyksiä. 
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62 Kun olen nähnyt teidän omistautuvan palvelukselleni tällä tavoin, olen sanonut teille, että teette 

suurta armotyötä lähimmäistenne hyväksi. Olen jo kertonut teille, että tehtävän hengellinen täyttäminen ei 

estä teitä täyttämästä mitään inhimillisiä velvollisuuksia. 

Älköön kukaan yrittäkö vaikeuttaa opetukseni yksinkertaisuutta. Välitä opetukseni ydin ja anna 

ihmisten inspiroitua siitä. 

63 Kuinka ihmeelliseltä teistä näyttääkään, että Jumalallinen Tahtoni on yhdistynyt älyynne! Tähän 

sanon teille, että se on mitä luonnollisinta, koska kyse on Jumalasta, joka on henki, ja ihmisestä, joka 

henkensä ansiosta on samanlainen kuin Luojansa. Haluaisitte päästä sisälle moniin salaisuuksiin, joita 

teidän ei vielä sallita tuntea, ja kerron teille vain, että tiede ei paljasta niitä teille, vaan henki rakkautensa 

kautta Luojaansa kohtaan. 

64 Paljastakaa työni samalla yksinkertaisuudella, jolla olen antanut sen teille, niin lähimmäisenne 

ymmärtävät sen, koska he ovat kehittyneet. Jos tekosi voivat paljastaa, että ansaitset saamasi kunnian, 

työsi on ihailtavaa, ja ihmiset uskovat minuun kauttasi. 

65 Otan sielusi vastaan kanssani, jotta se voi jättää jälkeensä väsymyksen ja maailman vaivannäön. 

66 Te tulette eri puolilta maailmaa toivoen opetustani ja rauhaani. Kun kuulet sanani, tunnet isällisen 

lämmön ja sydämesi rauhoittuu. 

67 On niitä, jotka mielellään seuraisivat teitä kokoontumispaikkaan, jossa annan teille sanani, mutta 

maailman pelko estää heitä tekemästä niin. Toiset kuitenkin katsovat teitä halveksivasti, vaikka sisäinen 

ääni sanoisi heille, että tie, jota kuljette, on oikea ja että se johtaa totuuteen ─ vaikka he kuulisivat 

elementtien vapautuneiden huutojen ja poikkeuksellisten tapahtumien huudot, jotka julistavat, että uusi 

aika on koittanut: tuomion aika, armon ajan edelläkävijä. 

Olen ilmaissut itseni kaikissa paikoissa maan päällä ja kaikissa sydämissä. Puhun heille inspiraation, 

intuition, unien tai ilmestysten kautta. 

68 Valmistelen parhaillaan tulevia sukupolvia, jotka eivät ole epäilyksen ja uskon välillä ja jotka 

antavat teille jättämieni kirjojen transkriptioille niiden todellisen arvon ja oikean tulkinnan. 

69 Ne merkitsevät aikaisempien aikojen ennustusten täyttymistä. 

70 Jätän tämänhetkiset pöytäkirjat teidän haltuunne, jotta voitte tehdä ne tunnetuksi kaikille niille, 

jotka eivät ole kuulleet sanaani. Todellinen kamppailusi alkaa vasta lähtöni jälkeen. 

71 Opetukseni, tapanne palvoa ja tekonne ovat tuomareita kaikille niille, jotka saattavat tulla lahkoista 

ja kirkoista tutkimaan. Sinun ei tarvitse näyttää heille heidän virheitään. Päinvastoin, teidän on toivotettava 

heidät vilpittömästi ja rakastavasti tervetulleiksi ja näytettävä heille työni kaikissa osissa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 241 
1 Otan teidät vastaan, ihmiset, jotka tulette ravitsemaan itseänne Jumalallisella Sanalla, joka on 

sielun leipää. Tulen luoksenne rakkaudesta, jota tunnen teitä kohtaan. Ah te ihmiset, jotka liikutte vain 

kohti kipua, verta ja pelkoa! Materialismin varjot ovat pimentäneet ihmisten näkökyvyn, eivätkä he siksi 

näe tietä korjaukseensa. 

2 Ainakin te, jotka kuulette Minua, iloitsette Sanastani ja löydätte minusta lohtua. Ihmiskunta on 

johtanut älyään ja tunteitaan harhaan, sillä totuuden tavoittelun sijasta se pyrkii kohti hämmennystä. 

Suuret ihmisälyköt kukoistavat nykyään rikollisuudessa, ja se on heidän ihanteensa. 

Siksi olen jo pitkään sanonut niille, joita kutsun opetuslapsikseni, että jos he suorittavat heille 

uskomani tehtävän, heidän esimerkillään on sellainen vaikutus muiden elämään, ajatteluun ja puheeseen, 

että he voivat sanoa: Tänään käytän henkeäni, jota ennen pidin hyödyttömänä. 

3 Oppilaat: Kun ihmisen henki nousee ylös, vapautuu ja työskentelee aloilla, jotka sille kuuluvat, 

tämän maailman juoma kärsimyksen malja loppuu. Kun henkistyminen kukoistaa ihmisen mielessä ja 

sydämessä, se kukoistaa kaikilla elämänne tavoilla. Puhun nimenomaan niille, jotka haluavat olla 

opetuslapsiani ja joissa löydän herkkyyttä, kun he kuulevat minua. 

4 Kansani, pitäkää huoli siitä, ettei yksikään hetki elämästänne mene hukkaan. Rakastakaa toisianne 

ja tuntekaa tuska siitä, että ette ole tehneet niin aiemmin. Pohdi syvällisesti menneisyytesi olennaisia hyviä 

ja huonoja tekoja. Tästä pohdinnasta saat hyviä hedelmiä, ja ajattele sitten tulevaisuutta. Kysykää 

itseltänne: "Mitä olen valmistellut tulevia aikoja varten?" 

Ymmärrätte, että teillä on jotakin sanottavaa ihmiskunnalle, että teidän on tehtävä jotakin 

herättääksenne sen unesta, joka ei anna sen nähdä käärinliinaa, jolla kuolema sitä tällä hetkellä peittää ja 

jatkuvasti uhkaa ─ teidän on tehtävä jotakin, jotta se herää ja kuulee omantunnon äänen. 

5 Ah te ihmisten turhamaisuus! Voi te ihmiset, jotka etsitte kukoistustanne ja kunniaanne tässä 

maailmassa! 

6 Puhuaksenne tappavia sanoja, olette pystyttäneet itsellenne valtaistuimen, jolta kuulette 

sotakäskynne, kutsutte tuhon ja kuoleman! 

7 Mitä on ihmisen älykkyys, jos se ei yhdisty hengellisyyteen, joka on omatunto, 

oikeudenmukaisuus ja laupeus? Millä sanoilla nuo ihmiset haluavat vastata Jumalalle, joka keksi valollaan 

suuret tuhoaseet? Millä he aikovat maksaa nykyiset velkansa? Miten he haluavat selviytyä suuren 

kylvönsä sadosta? 

8 Ja kaikilta, jotka puhuvat minusta ja kutsuvat itseään opetuslapsikseni ja palvelijoikseni, kysyn: 

Mitä teette näinä hetkinä ja mitä olette tehneet suojellaksenne maailmaa? 

9 Oi lapset, jotka kuulette minua tänä aikana! Työskennelkää rakkauden työssäni, kiirehtikää 

omistamaan se osa elämästänne, jota pyydän teiltä lähimmäisenne hyväksi, mikä on samalla teidän 

hyväksenne. 

10 Työni tarvitsee sotilaita. Miksi ette menettäisi elämäänne tällä hengellisellä rintamalla, kun kerran 

annatte sen hyödyttömänä taistelukentillä? 

11 Käyttäkää se osa ajasta, jota pyydän teiltä, opettamalla, antamalla luentoja täynnä rakkautta ja 

tietoa, pehmentämällä ja herättämällä sydämiä. Katsokaa jumalallista olemustani, kun se omistautuu 

tehtävälleen rakastaa teitä, suojella teitä ja pelastaa teidät. Muistakaa, että jo ihmisenä pyhitin koko 

elämäni teille. Älkää tyytykö niittämään vain vähän siemeniä. Mikä on se lahja, jonka annat käsiini, kun 

astut siihen, mitä kutsut tuonpuoleiseksi? Minä annoin teille vettä lähteestäni runsaasti. Haluatko antaa 

Minulle takaisin vain muutaman pisaran? Todistakaa hyvillä teoillanne. 

12 Henkiset lahjat, jotka teille on paljastettu tänä aikana, ovat tulleet päivänvaloon auttaakseen teitä 

vuodattamaan noita kristallinkirkkaita vesiä lähimmäistenne sieluihin. Oppikaa Mestariltanne, joka on aina 

osoittanut itsensä teille rakkauden lähteenä, jatkuvana lahjana, palavana lamppuna, joka valaisee kärsivän 

sydämen. Eikö jokainen sanani ole kuin soihtu, joka valaisee matkamiehen tietä, joka on matkalla kohti 

kohtalonsa päämäärää? Eikö tämä viesti ole uusi ilmestys, joka tuo teidät lähemmäksi Jumalaa? 

13 Vain ne, jotka tuntevat ja elävät opetukseni ja lakini, voivat kutsua itseään "opettajiksi" työssäni. 

Tähän tämä sana johdattaa teidät, jotta voitte tunnistaa siinä korkean ja matalan. Sillä henki, joka haluaa 
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olla suuri, on kiinnostunut vain suurista teoista. Pieni henki tavoittelee vain pientä, ja uskoakseen sen on 

tuskallisesti erotuttava turhasta ja vahvistuttava Isänsä rakkaudessa. 

14 Suuri henki sen sijaan uhraa korkean ihanteensa tai rakkauden tehtävänsä vuoksi jopa sen, mitä 

voitte pitää hänelle rakkaimpana. 

15 Oletteko hämmästyneitä siitä, että toisen aikakauden opetuslapseni jättivät kaiken seurataksensa 

minua, antoivat teille kaiken rakkaudesta teitä kohtaan? 

16 Sanani kutsuu kaikkia palaamaan rakkauden tielle. Siellä monet häpeävät sitä, että ovat tunteneet 

vihaa tai kaunaa lähimmäisiään kohtaan, että eivät ole jatkaneet heidän rakastamistaan. Sitten he syleilevät 

heitä jälleen tuskallisesti ja samalla katumuksen ilolla. Silloin henkistyminen tulee näkyviin, ja maallis-

ihminen katoaa. 

17 Kerron teille lisää suurista sieluista: he eivät ole herkkiä loukkauksille eivätkä heikkoja iskuille. 

He suhtautuvat tällaisiin säälittäviin tekoihin tyynesti ja säälien niitä, jotka niitä tekevät. He ovat näiden 

pikkuseikkojen yläpuolella ja katsovat vain sitä, mikä on suurta. 

18 Te kaikki joudutte käymään läpi suuria koettelemuksia. Sinun on oltava hyvin vahva, jotta et joudu 

epätoivoon ja vältät näin heikkoutesi häpeän. 

Te, jotka olette kuulleet tämän sanan ja tulleet tähän pöytään, joka on täynnä hyvää ruokaa, ja olette 

ravinneet itseänne viisaudellani ─ olkaa vahvoja ja rohkaiskaa lähimmäisiänne rakkaudellanne. 

19 Joka tekee hyvää, on Kristuksen apostoli. Mutta hän ei tarvitse arvonimiä, jotka vahvistavat hänet 

sellaiseksi, eikä hänen tarvitse kerskua. 

20 Mitä sanotte Minulle, kun paljastan teille tulevaisuuden surulliset tapahtumat? Mitä voisit tarjota 

asiaan perehtymättömille, jotka tulevat luoksesi lohdutusta hakemaan? 

21 Sanon teille vain: Kylväkää minun siemeneni. Tämä opetus on sinun perintösi. Jos osaatte 

tunkeutua sielunne syvyyksiin, löydätte sieltä Messiaan, joka palaa lakkaamatta sydämeenne valaisemaan 

sitä valollaan. 

22 Ne, jotka tulevat huomenna kuulemaan tulostani, voidaan jakaa kahteen ryhmään: Jotkut tulevat 

epäilevästi ja lähtevät pois uskovina ja katuvaisina, koska sanani rakkaus kosketti heitä. Ja muut, jotka 

tulevat epäuskoisina ja pysyvät yhtä tyytymättöminä, koska he ovat enemmän ruumista kuin sielua, 

enemmän rajoittuneisuutta kuin ajattelevaisuutta. Mutta teille, jotka on kutsuttu uusiksi opetuslapsikseni ja 

jotka Pyhä Henki on leimannut, sanon: milloin te alatte valaista maailmaa rakkauden tekojenne 

esimerkillä? 

23 Kuuntele: Kun olin teidän luonanne maan päällä, ihmiset tulivat luokseni sankoin joukoin ─ 

korkeissa asemissa olevat miehet, täynnä turhamaisuutta, hallitsijat, jotka etsivät minua salaa kuullakseen 

minua. Jotkut ihailivat minua, mutta pelosta he eivät tunnustaneet sitä avoimesti; toiset taas hylkäsivät 

minut. Minun luokseni tuli paljon ihmisiä, miehiä, naisia ja lapsia, jotka kuuntelivat minua aamulla, 

iltapäivällä ja illalla, ja aina he löysivät Mestarin valmiina antamaan heille Jumalan sanan. He näkivät, että 

Mestari unohti itsensä eikä voinut selittää, mihin aikaan hän otti ruokaa, jottei hänen ruumiinsa heikkenisi 

ja hänen äänensä tylsistyisi. Syynä oli se, etteivät he tienneet, että Jeesus sai voimaa omasta hengestään ja 

sai ravintoa itsestään. 

24 Samoin tekin opitte jonain päivänä, että se, joka jumalallisen rakkauden innoittamana omistaa 

olemassaolonsa lähimmäistensä lohduttamisen, tukemisen ja rakastamisen tehtävälle, löytää omasta 

sielustaan tuntematonta voimaa ja ravintoa, joka pitää hänet elossa ilman, että hän hetkeksikään väsyy 

taisteluun. 

25 Tällä tavoin ilmoitan itseni siinä kansassa, joka on sama kuin tänään ja joka huomenna muodostaa 

yhden yhteisön kaikkialla maailmassa: Jumalan kansan. 

26 Oppikaa minulta ja käyttäkää lahjoja, jotta voitte maksaa suuren velan, jonka olette velkaa 

itsellenne ja ihmiskunnalle. Hyväksykää sovitus vapaaehtoisesti älkääkä halutessanne maksaa tätä velkaa 

jollakin, joka miellyttää teitä ja joka ei ole vaikeaa. Usein joudutte tekemään uhrauksia tai luopumaan. 

27 En pyydä teiltä henkeänne, vaan vain muutamia tunteja, vain osan ajastanne. 

28 Muistakaa, että Jeesus jätti Äitinsä ollakseen teidän kanssanne ─ tuon rakastavimman Äidin, joka 

oli ainoa asia, joka hänellä oli maan päällä. Hän lähti hänestä eläessään ja oli vain hänen sylissään, kun 

hänet otettiin elottomana ristiltä. En pyydä teiltä niin paljon, vaan vain pienen osan siitä, mitä annoin ja 

opetin teille. 
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29 Antakaa elämänne lohduttamalla kärsiviä, parantamalla sairaita ja pelastamalla kadonneita, mutta 

älkää antako itsenne kuolla vain osoittaaksenne, että olette valmiita kuolemaan puolestani. 

30 Opetuksessani ei saa olla syyttäjiä eikä syyttäjiä, ei loukkaantuneita eikä loukattuja. Siinä on vain 

niitä, jotka pyrkivät kehittymään ylöspäin opetukseni harjoittamisen kautta. 

31 Sinulla on kaikki, mitä tarvitset saavuttaaksesi minut: Maailma on koulu, elämä on oppikirja, 

inspiraationi on valo. Mestari olen Minä, ihmiset ovat opetuslapsiani. Siksi kutsun teitä lakkaamatta ja 

sanon teille: Te kaikki löydätte paikan rakkaudessani. 

32 Älkää jättäkö Minua yksin opetuksissani, älkää olko kylmiä tämän rakkauden edessä, jota osoitan 

teille. Muistakaa, että jotkut ihmishuulet valaisevat teitä Henkeni sanalla. 

33 Kun sanotte maan päällä, että olen tuonut teille uskontoja opetuksellani, laillani, sanon teille, että 

minun silmissäni on vain yksi jumalanpalvelus, joka on rakkaus, rakkaus Isään, lähimmäiseen tai 

kanssaihmisiin ja kaikkeen, mikä on tullut Luojalta. 

34 Tuo jumalallinen ylin käsky rakastaa toisiaan tulee olemaan laki, joka yhdistää kaikki ihmiset, joka 

valistaa heidät tuntemaan, että he ovat veljiä ja sisaria, suojelemaan toisiaan, seisomaan toistensa rinnalla, 

suojelemaan toisiaan kiusauksilta ja tunnustamaan toisensa loukkaantumatta rotu- tai uskontokuntaeroista. 

35 Kuvitelkaa sellainen maailma, niin voitte kuvitella sen rauhalliseksi, yhdeksi perheeksi, jota 

hallitsevat rakkauden, kunnioituksen ja oikeudenmukaisuuden lait. 

36 Nämä ennustukset toteutuvat, sillä maailmaanne ei ole tuomittu olemaan ikuisesti pimeyden ja 

syntien laakso. 

37 Hyve loistaa ihmisten sydämissä kuin kukat puutarhoissa. Sillä minä sanon teille: Kukat ovat 

kauneudessaan kuin ideat ja innoitukset, jotka tulevat Jumalalta syntisten pelastamiseksi. 

38 Tulkaa lähemmäs, tämä on teidän tienne, tässä on leipää köyhille ja lohtua kärsiville. Tulkaa, 

älkääkä pelätkö mitään. 

39 Siunattu Israelin kansa, Isä sanoo teille: Kuunnelkaa omantuntonne ääntä, kouluttakaa älyänne, 

sillä minä jätän Sanani pysyvästi kirjoitettuna jokaiseen teistä. Kuunnelkaa elävää Sanaa, jota minä 

parhaillaan pursuan, joka virtaa viisauden lähteestä, joka on Henkeni. 

40 Olen avannut kaikki polut, jotta kaikki lapseni voivat tulla luokseni. Nyt on heräämisen aika, 

jolloin näytän selvästi Sanani menneiltä ajoilta ja uudet ilmestykset, jotka annan teille ja jotka ovat sen 

kirjan kolmas osa, jonka omistajat te olette. 

41 Olen vetänyt pois teiltä verhon, joka peitti opetukseni suuruuden. Annoin teille siemenen toisella 

aikakaudella, jotta kylvätte sen, vaalitte sitä ja esittelette sen sopivana ajankohtana. 

42 Mutta minä olen vaatinut hedelmää toimeksiantokylväjiltä, ja pitkän ajan kuluttua olen korjannut 

vain vähän viljaa. Olin jo kertonut teille: uudet sukupolvet tulevat maan päälle, ja he saavat viimeisen 

viestini. Valmistelen niitä tällä hetkellä ja kerron teille: Tuli aika, jolloin johdatin tämän uuden 

aikakauden. 

43 Edelläkävijä vihki käyttöön Työni ensimmäiset työntekijät, ja sitten Mestari avasi Kirjan 

näyttääkseen sen koko sisällön, joka on valoa, viisautta ja ihmiskunnan pelastusta. Näin tuli sinulle tuo 

armon hetki. Yhdistin eri uskontokuntiin ja maailmankatsomuksiin kuuluvia miehiä ja naisia. Tunkeuduin 

heidän sydämiinsä ja näin vain katkeruutta ja pettymystä. Ja kun he kuulivat sanani, he eivät hylänneet 

sitä, he eivät sulkeneet sydäntään, he eivät kyseenalaistaneet sitä, vaan ottivat sen vastaan rakkaudella ja 

kunnioituksella. 

44 Huolehdin siitä, että he omistautuivat tutkimaan kaikkia Jumaluuteni ilmenemismuotoja, ja he 

havaitsivat ne uskottaviksi, täynnä suurta merkitystä, ja heidän sydämensä rohkaistui. Mutta tuli hetki, 

jolloin sanoin heille: "Olen hyväillyt teitä, olette nauttineet hyväilyistäni, mutta nyt on aika taistella." Ja 

huulet, jotka ennen olivat olleet kömpelöt ja hiljaiset, puhuivat jumalallista sanaa. Minä itse vuodatin 

sanani heidän kauttaan, ja heistä tuli minun äänenkantajiani. 

Toisista, jotka tapasin täynnä uskoa, tein kirkon johtajia ja kerroin heille: Piirrä sydämet ja muodosta 

niistä seurakuntia. Aseistakaa itsenne sielunvoimalla, sillä joudutte törmäämään ihmisten 

kovasydämisyyteen. Te painitte epäuskoisten kanssa, sillä Tuomaksen siemen on kasteltu ja se on itänyt 

sydämissä. Mutta minä kitken tämän siemenen juurineen ja autan teitä työssänne. Jokainen teistä on kuin 

soihtu, joka valaisee lähimmäistenne tietä. 
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Kun ilmentymäni aika päättyy ja olette kanssani yhteydessä vain hengestä henkeen, jatkatte 

opastamista. Ihmiset ihmettelevät ja kysyvät, mistä olet oppinut. Silloin näytät heille sydämesi kirjan, 

johon opetukseni on kaiverrettu ja josta uudet innoitukset kumpuavat. 

45 Ponnistelen, jotta voisin jättää teidät valmistautuneina lähtöni jälkeiseen aikaan. Asetin tätä varten 

pitkän ajanjakson, jotta teillä olisi sen aikana monia tilaisuuksia ymmärtää Työtäni. 

Silti aineelliset silmät eivät ole nähneet minua. Olen todellakin sanonut teille, että tänä aikana jokainen 

silmä näkee Minut ─ syntisen ja ei-syntyneen silmät ─ mutta näiden ei tarvitse olla ruumiin silmät, vaan se 

on hengellinen katse, joka katsoo Minua, jota valaisee henki ja sielu pyhäkkönä, joka tuntee Minut. 

46 Olen valmistanut "työntekijöitä" monilla aloilla paljastamaan Työtäni. Kuinka monta onnen hetkeä 

sielunne onkaan kokenut, kun olette kuunnelleet opetustani! Kuinka haltioituneita olette olleet niistä 

ihmeistä, joita olen teille suonut! Jotta tunnustaisitte Minut, olen antanut teille lukemattomia todisteita, 

sillä haluan, että heti kun olette valmiita, otatte vastaan ne, jotka Minun on määrä tuntea tämä opetus. 

Teidän on pyrittävä vanhempien veljien ja sisarten tavoin auttamaan kärsiviä sydämiä, auttamaan heitä ja 

toimimaan heidän tukenaan. Tuo harhaileva lammas takaisin esteelle, lievitä kärsimystä, pelasta toverisi. 

47 Autan sinua ristisi kanssa, kun olet uupunut, ja opetan sinua kiipeämään lähetystehtävän 

täyttämisen vuorelle. Mitä voisit odottaa, jos et täytä. Kuinka voisitte tuntea voimaa, kuinka voisitte elää, 

jos ette Minun kuulemiseni jälkeen todistaisi näistä opetuksista? 

48 Olkaa vahvoja, rakastakaa toisianne, ja siunaukseni laskeutuu päällenne kuin kaste ja rohkaisee 

teitä aina. 

49 Kun tunnet elämän iloja, annat tämän ilon maailman syyksi. Mutta minä sanon teille: Haluan 

nähdä sinut onnellisena. Siksi lähetän teille näitä onnen hetkiä. Sillä kun lapsi hymyilee, myös Isä 

hymyilee. Etsikää terveitä iloja, jotka eivät häiritse sielua, ja löydätte Minut niistä. Mutta olkaa onnellisia, 

jos voitte hymyillä kärsimyksenne keskellä! 

50 Rakkaat lapseni, isällinen katseeni lepää sydämissänne, ja näen antaumuksenne. Olette unohtaneet 

sen, mikä kuuluu aineelliseen elämäänne, ja ravitsette itseänne sanoillani täyttääksenne itsenne sen 

olemuksella ja tunteaksenne Läsnäoloni syvällä sisällänne. Paljastan itseni teille, koska rakastan teitä ja 

haluan teidän ymmärtävän kaipaukseni. 

Täynnä kiitollisuutta näytätte Minulle nöyrästi sydämenne ja sanotte Minulle: "Mestari, lue siitä kuin 

avoimesta kirjasta ja tee meissä tahtosi. Me suostumme siihen, mitä Sinun pitäisi määrätä meille." 

51 Näen uskosi ja luottamuksesi Jumaluuteeni. Tiedät, että rakastan sinua ja annan sinulle kaiken, 

mikä on oikeudenmukaista ja sinun parhaaksesi. Sen vuoksi uskokaa ja pyytäkää Minulta apua. 

Elätte sovituksen aikaa, jolloin teillä ei ole täydellistä iloa eikä pysyvää rauhaa. Tämä maa ei ole teidän 

isänmaanne. Olette sen tilapäisiä asukkaita, ja ansioidenne mukaan teillä on edessänne parempi, 

korkeampi elämä kuin tämä. 

52 Maan päällä, kun olette valmistautuneet, tunnette Henkeni rauhan ─ sen rauhan, josta olette 

nauttineet ja jota muu maailma ei tunne ─ sen lempeyden, joka huokuu Sanastani ─ sen kirkkauden, jonka 

olette kokeneet, kun olette kohonneet yhteyteeni. 

Maailmalla ei ole tätä kannustinta, mutta se tarvitsee sitä, se odottaa sitä, koska se tietää, että sen on 

tultava, ja jotkut valmistautuvat, koska he epäilevät, että aika lähestyy, jolloin tulen heidän luokseen. 

Mutta minä sanon teille: Tämä rauha tulee olemaan teillä kaikilla, ja te kaikki tulette tuntemaan 

totuuden valon. Sanani leviää ja kulkee suusta suuhun, kodista kotiin ja kansakunnasta toiseen 

"työläisteni" avulla. Mutta olen nähnyt heissä ja kansassa heidän hitaan edistymisensä, heidän arkuutensa, 

ja siksi Työni ei ole ylittänyt niitä kapeita rajoja, joihin he ovat sen rajoittaneet, ja tämä ei ole Minun 

Tahtoni. 

53 "Työntekijät", olen vaatinut teiltä yhdistymistä, jotta muodostaisitte yhden hengen, yhden mielen 

ja yhden sydämen, jotta missä tahansa lähimmäisenne ovatkin, he voivat kuulla teiltä saman sanan, saman 

todistuksen kaikissa ja nähdä Jumalallisen Rakkauteni heijastuvan teissä. 

54 Olen opettanut teille rakkautta, kärsivällisyyttä ja nöyryyttä, jotta voitte kantaa tehtävänne 

lempeänä ristinä. Ihmiskunnan uudistaminen, puhdistaminen ja henkistäminen on työ, joka vie aikaa. Yksi 

sukupolvi siirtää seuraavalle samaa taisteluhenkeä ja samaa henkistä kohotusta, kunnes maailma ajan 

myötä täydellistyy ja saavuttaa tehtävänsä. 
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55 Älkää pelätkö huomista. Älkää myöskään pelätkö menevänne liian pitkälle ja menettävänne tienne. 

Polku on niin leveä, ettet pääse pian sen päähän. Olen kanssasi joka askeleella, sekä edessäsi että takanasi, 

oikealla ja vasemmalla puolellasi. Henkeni voima pukee teidät; se sisäinen voima, joka rohkaisee teitä 

taistelemaan väsymättä, ei jätä teitä. Jotkut teistä ovat raataneet vuodesta toiseen ja nähneet jokaisen 

päivän koittavan kuin ensimmäisen päivän, jolloin olette työskennelleet Työni hyväksi. 

56 Etsikää kaikkea täydellisyyttä Minusta, mutta älkää vaatiko "työntekijöiltä" ehdotonta 

vanhurskautta ja täydellisyyttä. He ovat ihmisiä, ja he ovat vaarassa heikentyä. Myös he kamppailevat 

pelastuksestaan. 

Etsikää sitä täydellisyyttä, jota sielunne kaipaa nähdä, sieluilta, jotka asuvat korkeilla henkisillä 

tasoilla, joilla kaikki on rakkautta, kauneutta ja valoa. 

57 Sydämesi puhdistuu tehtävän täyttämisessä. Jokainen etenee rakkautensa, sitoutumisensa ja 

halunsa mukaan palvella Minua. Sanani on ollut sama kaikille, ja silti olen havainnut "työntekijöitä", jotka 

edistyvät suuresti henkistymisessä, ja toisia, jotka ovat jääneet jälkeen kehityksessään. 

58 Jos haluatte tietää opetusteni ytimen, teidän on seurattava niitä. Jos vain kuulette opetuksiani ja 

sitten unohdatte ne, ette pysty säilyttämään niitä ettekä välittämään sitä herkullista olemusta, jonka 

opetukseni sisältävät. Se on niin yksinkertainen, että voit harjoitella sitä heti, kun kuulet sen. Rakkaus on 

ensimmäinen laki, jonka olen teille ilmoittanut, ja siitä lähtevät kaikki muut lait ja käskyt. 

59 Olen kertonut teille, että olen luonut kaikki tasa-arvoisiksi ja rakastan kaikkia. Miksi ette rakasta 

toisianne rotuun, luokkaan tai uskontoon katsomatta? Miksi rakastatte toisia ja jätätte toiset huomiotta? 

Älkää rakastako vain niitä, jotka tekevät teille hyvää, vaan etsikää kaikki ja muodostakaa rakkauden siteet 

heidän kanssaan. Harjoitelkaa universaalia rakkautta, joka kattaa kaikki, ja rakastakaa maallisia ja 

hengellisiä veljiänne ja sisarianne. Minun Työni asettaa kaikki sielut samalle tasolle. Haluan nähdä teidän 

kaikkien muodostavan perheeni, joka rakastaa toisiaan ja luo universaalia rauhaa, joka liittoutuu 

jumaluuteni kanssa, jotta jokainen teistä voisi olla edustajani kaikkialla, missä olette. 

60 Valmistautukaa siihen, että jokainen teistä voi olla Suuren Puun hedelmä, ja tämä hedelmä voi 

lisääntyä äärettömästi. 

61 Rukoilkaa maailman puolesta, ja olkoon tämä rukous kuin ihmiskuntaa suojeleva vaippa, kuin 

vastalääke sodalle, joka jatkuvasti lähestyy ja tuhoaa ihmisen. 

62 Siunaan kaikkia luotujani ja jätän ne yhdistyneinä ojennettuihin käsiini. 

63 Tulkaa luokseni, te, jotka vuodatatte kyyneleitä, minä olen lohdutus. Rakkaus lähestyy teitä, sillä 

te olette luotuja, jotka lohduttomuudessaan tarvitsette Isän hellyyttä noustaksenne jälleen ylös. 

64 Te kaikki kannatte ristiä harteillanne, jotta siinä olisitte Mestarin kaltaisia. Mutta en halua nähdä, 

että tästä rististä tulee sietämätön tai raskas taakka ymmärryksenne ja korkeutenne puutteen vuoksi. 

65 Elämän vastoinkäymiset piiskaavat elämääsi kuin pyörremyrsky. Mutta rakkaus Isää kohtaan ja 

luottamus Häneen antavat sinulle mielenrauhan koettelemuksissa ja mahdollistavat sen, että voit selviytyä 

niistä voittajana. 

66 Se, joka todella luottaa minuun, ei tule koskaan petetyksi. 

67 Kipu saa paatuneen sydämen herkistymään, se saa kristallinkirkkaan veden virtaamaan kivistä. 

Koettelemukset pitävät sielun hereillä. 

68 Olette lähteneet etsimään sanaani, koska tunnette sen jumalallisen paimenen äänen, jonka 

jalanjäljissä olette kulkeneet jo pitkään. 

69 Pakko ei ole ajanut teitä seuraamaan minua tällä tiellä, eikä pelko, vaan halu olla hyödyksi 

lähimmäisellenne, jotta olisitte Herralle mieluisia. 

70 Näin uudet opetuslapset valmistautuvat olemaan soihtuja, jotka valaisevat maailmaa. Autuaita ovat 

ne, jotka ymmärtävät minua ja uskovat sanaani, sillä he eivät tunne nälkää eivätkä janoa sielussaan. 

71 En halua, että sydämenne täyttyy huomenna turhamaisuudesta ja omahyväisyydestä, kun se 

todistaa ihmeitä, jotka toteutuivat lahjojenne kautta. Mutta en myöskään halua nähdä teitä arkoina, sillä 

silloin ette herättäisi luottamusta lähimmäisiinne. Ole vakuuttunut siitä, mitä puhut ja teet. 

72 Teidän on vahvistettava valmistautumistanne ja viimeisteltävä lähestymistapanne, jotta teidät 

tunnistetaan lähtöni jälkeen. 
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73 Olen antanut teille kaikille parantamisen lahjan, jonka avulla voitte tehdä ihmeitä fyysisesti ja 

henkisesti sairaiden keskuudessa. 

74 Etsikää itse kurjistunut suosta tarjotaksenne hänelle pelastavaa kättä. Jos luulette, että siemeneni ei 

itäne siellä, olette väärässä. Voin todistaa teille, että lumenvalkoiset kukat voivat nousta suosta. Mitä 

turmeltuneempi sielu on, sitä enemmän rakkautta tarvitaan sen etsimiseen, ja kun se tuntee hellyyden tai 

parantavan balsamin, se tuntee valonsäteen läpäisevän sen, ja se on kiihkeimpien joukossa. Hänen 

kiitollisuutensa on hyvin suuri, sillä hän saa anteeksi syyllisyytensä, joka oli myös hyvin suuri. 

75 Teidän on etsittävä nämä, niin kuin minä olen aina etsinyt teidät. Älkää unohtako, että vanhurskaat 

ovat jo kanssani. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 



 

185 

Sisältöä koskevat tiedot 
Jae nro. 

Ohje 208 (1948) 

 Herran tulemus 2000 vuotta sitten ja tänään 3 

 Evoluution laki 13 

 Thomas 23 

Valmistautuminen vuoden 1950 jälkeiseen aikaan 25 

 Henkinen vapaus 43 

 Kolmannen aikakauden kutsuttujen vastuu 47 

 Oppilaan on kohdattava kiusaukset 50 

 Henkiset tikapuut 52 

 Lasten henkinen valmistautuminen 59 

Ohje 209 

Herran tuleminen Hengessä ja 

 humanistinen tiede 3 

 Ideologioiden ja henkisen maailman sota 10 

 Aineellinen vauraus velvoittaa 21 

 Herran sana oli salattu tai väärennetty. 27 

 Kipu ja puhdistus 44 

Onko maailmankaikkeus jumalallinen temppeli? 55 

Meksiko, kolmannen aikakauden kansakunta 62 

Ohje 210 

 Olemme matkalla kohti universaalia harmoniaa 2 

 Todellinen hengellisyys 9 

 Kirjoitetun jumalallisen sanan syy 16 

 Jeesuksen ruumis 34 

 Väärät ihanteet aiheuttavat sotaa ja tuhoa 42 

Haastamalla luonnon, muuttamalla 

viemme hänet tuomarin luo 45 

Ohje 211 

Viisaus ja jumalallinen rakkaus muuttuvat sanoiksi. 

 tässä kuudennessa sinetissä 1 

Kuoleman tuli9  Elämän tuli 11 

 Valtaa ei saada voimalla 22 

 Tämä maailma ei ole ainoa, jossa Herra näyttää itsensä. 28 

 Hengellisen elämän tuntemus 48 



Sisältöä koskevat tiedot 

Jae nro. 

186 

 Totuus valaisee 55 

 Kehon ja mielen välinen harmonia 68 

 Juudas on tämän maailman ihmisen symboli. 70 

 Rahan väärät arvot 77 

 "Passioviikko" ja sen syvä merkitys 81 

Ohje 212 

 Jumalallisen intohimon hengellinen olemus 2 

Kaikki ihmiset ovat tietämättömiä hengellisestä menneisyydestään 14 

 Kolmen aikamuodon kuvaannollinen merkitys 19 

 Pelokkaat suhteessa Herran uuteen tulemiseen 21 

 Rakkauden voima 46 

 Uudelleensyntymien syy 57 

 Maria Magdaleenan opetus 65 

Ohje 213 

 "Ylösnousemussunnuntai 3 

 Kohtalo tarkoittaa hengen tehtävää 15 

Merkitys "Glory and Resurrection" (kirkkaus ja ylösnousemus) 18 

 Reinkarnaatio oppimista ja hyvittämistä varten 24 

 Henkinen kultti 32 

 Henkinen Israel ja juutalaisten aineeton rotu 37 

 Henkisyys ja henkinen kehitys 42 

 Pelko materialisoituneita olentoja kohtaan 52 

 Hengellisyyden ansiosta rajoja nostetaan. 61 

Jumalan tuleminen tänä aikana alkoi 1866-195069 Ohje 214 

 Kolmannen ajan ilmenemisen syy ja seuraus 1 

 Anna anteeksi ja siunaa 15 

Ihmisen on hyväksyttävä virheidensä seuraukset 

 kärsivät luontoa vastaan 20 

Henkisten olentojen legioonat ympäröivät meitä etsiessään 

 orientaation jälkeen (ks. U 219, 55) 25 

 Hengellisen Israelin valmistaminen tehtäväänsä varten 38 

 Ihminen voi vielä korvata menettämänsä, - 45 

 Mitä on spiritualismi 57 

 Rauhan valtakunnan tulo 69 

Ohje 215 

 Jumalallinen lupaus ja ihmisen vastaus 1 

 1866 ja 1950 30 

 Hengellinen Israel on hajaantunut kaikkialle maailmaan. 21 

 Henkinen toiminta, jolla on ilmeinen aineellinen syy 32 

 Opetuslapsissa olevat lahjat eivät ole vielä kehittyneet. 36 



Sisältöä koskevat tiedot 

Jae nro. 

187 

 Vuoden 1950 jälkeen hengelliset lahjat ilmenevät 39 

 Tie totuuteen 44 

 Kaikki yhdistyvät jumalalliseen alkuperäämme 62 

 Seitsemän hyvettä 69 

Ohje 216 

 Opetuslapsen valmistaminen tehtäväänsä 1 

 Määräys kirjoittaa ylös jumalalliset sanat 14 

 Ennustukset on tehtävä tunnetuksi 16 

 Maailma muuttuu ja muuttuu 27 

 Harva odotti, että Herra tulisi takaisin Hengessä. 30 

 Vastaus jumalallisuutta koskeviin keskusteluihin 41 

 Kipu puhdistaa 55 

Ohje 217 

 Jumalallinen opetus kautta aikojen 1 

 Roque Rojas, kolmannen aikakauden lähettiläs 13 

 Ihmisen henki on Jumalan kuva 17 

 

 Ylpeä ja se, joka asuu ulkopuolella. 19 

 Maailmankaikkeus on täydellinen asuinpaikka 65 

Ohje 218 

 Rakkaus turhamaisuuden sijaan 3 

 Kolme testamenttia 6 

 Ihmiskunta jäljittelee tuhlaajapoikaa. 15 

 Miksi tentit järjestetään 21 

 Viestintä vuoteen 1950 asti 22 

 Jotain lahjoista 29 

 Kaikkien henkien on palattava täydellisyyteen 39 

 Suojelushenkemme seuraavat meitä 40 

 Tiede hyvän palveluksessa 47 

Ohje 219 

 Simon Kyreneläisen esimerkki (ks. Mark. 15:21). 2 

 Taivaallisen laulun kuvaannollinen merkitys 13 

 Harmonia henkisyyden kautta 16 



Sisältöä koskevat tiedot 

Jae nro. 

188 

Ennustettu kaaos on seurausta 

 omista teoksistamme 24 

 Mestari puhuu valmistautuneiden opetuslastensa kautta 29 

Ensimmäinen kerta 31 

 Toinen kerta 32 

 Kolmas kerta 34 

 Reinkarnaatioiden edellytykset 39 

 Opetuslasten tehtävät ja lahjat 41 

 Elämme kuudennessa sinetissä 52 

 Kaikkien maailmojen henkien välinen liitto (ks. U 214, 25). 55 

 Hengellinen elämä 61 

Ohje 220 

 Toisen aikakauden lupaus toteutuu 2 

 Jumalallinen kolminaisuus ihmisessä 11 

 Mielen kehityksen vaiheet 16 

 Mitä henkisyys käsittää  29 

 Virheelliset tulkinnat poistetaan 32 

 

 Täytäntöönpanon valmistelu 42 

 Mikä on henki? 59 

"Monet ovat kutsuttuja, mutta vain harvat ovat kutsuttuja 

 valitaan" 63 

 Henkinen kehitys 70 

Ohje 221 

Marian henki on ruumiillistuma, joka on 

 Jumalallinen hellyys 2 

 Osa hengellisestä Israelista on ruumiillistunut Meksikossa. 11 

 Kirjoituksia vääristeltiin 14 

 Kolmas kerta muistuttaa meitä ainoasta valon tiestä. 16 

 Israelin kohtalo Hengen kautta 28 

 Jälleensyntymisen henkinen etuoikeus 54 

 Totuuden henki voittaa lopulta. 59 

Ohje 222 



Sisältöä koskevat tiedot 

Jae nro. 

189 

 Suuret testit lähestyvät 2 

 Kaaoksen keskellä spiritualismi voittaa... 10 

 Rakkaus on luomisen periaate 22 

Kysymykset ja ihmisten etsintä vuonna 

 Uskonnolliset yhteisöt ja lahkot 29 

 Tämä kyynelten laakso muuttuu rauhan laaksoksi. 39 

 Monet kutsuvat itseään kristityiksi 44 

 Ihminen löytää aina syitä epäjumalanpalvelukselleen 47 

Ohje 223 

 Ihmiskunnan on taisteltava pelastuksensa puolesta 1 

 Lahjat ilmenevät kehityksemme mukaan 7 

 Uusissa inkarnaatioissa täydellistämme lahjojamme 10 

Hengellisten lahjojen kehittyminen riippuu siitä, miten  

 Valmistelu alkaen 14 

 Kaikkien kohtalona on iankaikkinen elämä 18 

Jumalallinen laki ei koske vain ruumista, 

 mutta hengen osalta 22 

 Aineellinen elämä on myös osa ikuista elämää 26 

 

 Henkinen kultti 35 

 Profetiat kolmannen aikakauden työn tulevaisuudesta 51 

 Meksikon suuri lähetys 56 

 Henkiset tikapuut 72 

Ohje 224 

 Oppilaan henkinen saavutus muuttaa maailmaa. 3 

 Elämän kirja 12 

 Uskon ja rakkauden linnake 25 

 Henkimaailman viesti 31 

 Rakkauden suuruus 34 

 Miksi jumalallisten ilmentymien rajallinen aika on rajallinen? 64 

 Mielenrauha monimutkaisten uskontojen sijaan 74 

Ohje 225 

 Tie kohti kolmatta jumalallista ilmentymää 3 



Sisältöä koskevat tiedot 

Jae nro. 

190 

Tuskan kautta pääsemme polulle 

 täydellisyyden 8 

 "Universaali oppi" rakkaudesta käsittää kaikki 21 

 Jokainen hukkaan heitetty tilaisuus aiheuttaa tuskaa mielelle 35 

 Kolme aikakautta merkittiin 44 

 Naisille osoitetut sanat 46 

 Maria, jumalallinen hellyys, ruumiillistuu toisessa ajassa. 48 

Ohje 226 

 Kolme henkistä aikakautta ja niiden opetukset 3 

 Näkevän opetuslapsen, Johanneksen, näkyjä 7 

 Henkinen kehitys reinkarnaatioiden kautta 11 

 Vapautuminen hengellisen valmistelun avulla 12 

 1866, kolmannen aikakauden alku 26 

 Kolmannen kerran viesti 27 

 Jumalassa ei ole vihaa 33 

 Evoluutio kulttimuodoissa kautta aikojen 60 

Ohje 227 (1949) 

 Ihmiset ennen vaihtoehtoa 1 

 

 Hengen valta hänen ruumiinsa yli 28 

 Jumalan suuruus näkyy nöyryydessä. 38 

 Jumala ei ole millään tavoin rajoittunut 40 

Jumalallinen viisaus ilmenee omassatunnossa, 

 ei ainoastaan älykkyydessä 58 

 Tahdonvapaus, jotta ansiot ovat laillisia. 61 

Luomakunnan täydellisyys paljastuu vain  

 Hengellisyyden paljastaminen 67 

 Sodat eivät ole tarpeellisia 70 

Mielen sekavuus ja sekavuuden ja 

 ihmismieli 71 

 Jumalallinen sana painetaan 77 

Ohje 228 

 Selitys siitä, mikä Maria on 1 



Sisältöä koskevat tiedot 

Jae nro. 

191 

 Jumalallinen houkutus sisältää valoa 6 

 Materialismista spiritismiin 15 

 Hengen elämä menee materian edelle. 21 

Tulevat sukupolvet ymmärtävät 

 Ymmärtää Kristusta 28 

 Muutama sana maailman rikkaille 47 

 Joitakin syitä tällä planeetalla tapahtuviin jälleensyntymiin 54 

 Sanat niin sanotulle kristilliselle maailmalle 55 

Velvollisuuksien täyttämättä jättäminen eksyneitä kanssaihmisiä kohtaan. 58 

 Kutsu henkiseen oivallukseen, koska aika painaa päälle. 60 

 Tuonpuoleisessa me jatkamme henkistä kehitystämme. 69 

Ohje 229 

 Pyhän Hengen opetuslapset 1 

 Herännyt henki ja kuriton aines 25 

 Ei irtisanoutumista, vaan tietoa 34 

Muistutus vuoden 1950 jälkeistä aikaa varten 40 

Todellinen kultti kunnioittaa harmoniaa kaiken kanssa 53 

 Ihmisen ylimielisyys tällä planeetalla 55 

 Henkiset ja aineelliset kultin muodot 58 

 Rakkauden on oltava universaalia, rajoittamatonta 62 

 

 Ihmisen olemassaolon lukuisat mahdollisuudet 66 

 Luvattua rauhan valtakuntaa valmistellaan 71 

Ohje 230 

Rauhan valtakuntaan pääsemiseksi ei pidä olla 

 Toivo toisen kaatumista ja toisen voittoa. 6 

 Kuudes sinetti valaisee kaikki yhtä lailla 8 

 Jumalalliset viestit unien kautta 15 

 Uskonnot eivät ole seuranneet jumalallista esimerkkiä 23 

 Rauhan ja kansojen yhdistymisen periaatteet 32 

 Kaikki etenee kohti täydellisyyttä 43 

 Tämän maailman ei tarvitse olla ikuinen 47 

 Hengen kohtalo 50 



Sisältöä koskevat tiedot 

Jae nro. 

192 

 Mielelle aiheutuvat vaarat 64 

 Hengellisyys ei ole spiritualismia 67 

Ohje 231 

 Syy Jumalan paluuseen tällä kolmannella kerralla. 2 

 Ansioiden tarve ja testit 12 

Se ei ole henki epäuskoinen, joka on on  

 Divine negates 15 

 Oikea suhde hengen ja kuoren välillä 18 

 Jumalalla on viimeinen sana 20 

 Tiedon lahja ja sen vastuu 21 

 Kutsu tiedemiehille, jotka eksyivät matkalla - 25 

 Tie rauhan valtakuntaan ja sen inhimilliset esteet 28 

 Profetia tämän planeetan valaistuneesta tulevaisuudesta 30 

Kulminaatiopiste jumalallisen työn ei ole 

 Ihminen saa aikaan 35 

Ohje 232 

 Kolmannen kerran opetuslapsen tehtävä 1 

 Valmistautuminen korjauksiin ja kokeisiin 13 

 Jumalallinen valo saa meidät näkemään elämän eri tavalla. 26 

 Ihmiskunta, joka tänään epäilee, uskoo huomenna 31 

 Kutsu hengelliseen liittoon 33 

 

 Ihmiselämä on mahdollisuus 37 

 Omatunto on osa Jumalaa jokaisessa ihmisessä. 41 

 Kärsimykset tulevat olemaan "tähän asti" pahuuden kannalta... 44 

 Profetia rauhan aikakauden alkamisesta 49 

 "Trinity 52 

Ohje 233 

 Hengen valoisa kohtalo 2 

 Omatunto on opas 8 

 Myös ansiot ovat välttämättömiä 12 

 Tiede ja hengellisyys 25 

 Rukous Hengen kanssa 44 



Sisältöä koskevat tiedot 

Jae nro. 

193 

Ohje 234 

Spiritualismin aikakausi on vapautumisen aikakausi. 

 ja toiminnasta 7 

 Riittien juhlallisuus ei ole hengellisyyttä. 30 

 Tapa elää rauhassa 43 

 Viestintä mielestä mieleen 45 

Lähimmäisen palveleminen tekee sinut arvokkaaksi 59 

Ohje 235 

 Valppaus sekaannuksia ja viettelyjä vastaan 4 

 Vuonna 1950 tämä viestintämuoto päättyy 7 

 Jumalallisen viestin tarkoitus tänä aikana 15 

 Miehen ja naisen väliset suhteet 17 

 Ruumiin ja mielen murhaaja 37 

 Ihmiskunnassa on paljon tekopyhiä ja kapinallisia. 39 

 Lupaus paluusta täyttyy 54 

 Olemme menneiden aikakausien samoja henkiä 63 

Lähes 2000 vuotta on kulunut, ja nykyään on olemassa - 

 sama ilmiö 65 

 Mestari ei koskaan viettänyt riittejä 75 

Katkeruuden maljaa juodaan jonkin aikaa 76 

 

Apokalypsi 20:n merkitys: Hengellisesti kuolleista tulee hengellisesti kuolleita  

 nousta kuolleista 79 

 Jumalallisen hengen aikakausi 81 

Ohje 236 

 Jumala osoittaa itsensä selvästi koettelemuksissa. 5 

Tässä maailmassa tapahtuvien jälleensyntymien loppu 10 

 Spiritualismin merkitys 20 

 Henkinen voittaa 32 

 1. syyskuuta 1866, kolmannen aikakauden alku. 48 

Mooses, ensimmäisen aikakauden sanansaattaja 60 

 Jeesus, toisen aikakauden lähettiläs 62 

 Elia, kolmannen aikakauden sanansaattaja 65 



Sisältöä koskevat tiedot 

Jae nro. 

194 

 Profetia todellisesta rauhan valtakunnasta 72 

Ohje 237 

 Israelin tie ja tehtävä Hengen kautta 1 

 Mitä ihmiskuntaa odottaa 11 

Millainen on kuolemanjälkeinen elämä? 24 

Tämän kolmannen aikakauden sanoma tuo ihmiskunnalle seuraavat asiat 

 myös ravistella 28 

 Kolmannen kerran opetuslapsen vastuu 30 

 Kipu herkistää 50 

 Todellinen usko 68 

Ohje 238 

 Aineelliset ja hengelliset temppelit 1 

Ansioiden kautta saavutamme luvatun 

 Rikastu 11 

 Luonnon häpäiseminen ja sen armoton tuomio 16 

 Kolme neljäsosaa maapallosta katoaa 24 

 Universaali kieli on henkinen rakkaus 28 

 Suuren valon henget tulevat ruumiillistumaan keskuudessamme. 30 

Viestintä ajatuksissa ja rukouksessa 

 jumalallinen henki 51 

 Jumalallinen rauha 62 

 

 Elämän todellinen arvo on lisääntyminen 67 

 Israelin rohkea historia 70 

 Israel hengessä 84 

Ohje 239 

 Hengellisyys on vapautta 4 

 Todellisuus yhteydenpidosta Jumalan kanssa 9 

 Todellinen oikeus 22 

 Kolmas testamentti on sisällämme 34 

 Täytäntöönpanon valmistelu 46 

 Elämme kuudennessa sinetissä 52 

 "Luvattu maa" on ikuisuuden symboli. 57 



Sisältöä koskevat tiedot 

Jae nro. 

195 

 Uusi hengellinen Israelin kansa oli merkitty 61 

 Jumalallinen oikeudenmukaisuus ja inhimillinen julmuus 87 

 Hengeltä hengelle tapahtuvan viestinnän armo 89 

 Henkiolennot kommunikoivat myös suoraan 97 

 Väärät opetuslapset 106 

 Hyviä esimerkkejä nuorisolle 108 

Ohje 240 

 Naisen ja miehen polku 1 

 Valmistautuminen joka hetki 12 

 Spiritismin merkitys 17 

 Hengen tie 38 

 Julistus ylösnousemuksesta ja viimeisestä tuomiosta 40 

Hämmentyneet olennot tuonpuoleisessa toivovat meidän 

 hengelliset rukoukset 43 

 Valon taistelu pimeyttä vastaan 54 

 Ikuista rangaistusta ei ole olemassa 57 

 Sanat äänen kantajille 61 

 Kolmas testamentti 68 

Ohje 241 

 Spiritualisointi pelastaa ihmiskunnan 3 

 Suurten henkiolentojen ominaispiirteet 17 

 Henkinen ruoka 23 

 

 Ei uskontoja, vaan rakkaus 33 

 Ennustettu rauhan maailma 35 

 Kolmannen aikakauden alku vuonna 1866 43 

 Terveelliset nautinnot eivät sekoita mieltä. 49 

 Tämä maailma ei ole kotimme 51 

 Henkinen kehitys palvelemisen pyrkimyksen mukaan 57 

 Mitä universaali rakkaus käsittää 59 



 

 

Jumalalliset opetukset Meksikossa 1866-1950 

Kirjallisuus 

Buchdienst zum Leben, Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen Puh: +49 (0) 7371 929 

66 42, E-Mail: manfredbaese@gmx.de .  

Jumalallinen rakkaus, elämämme ja kaiken olemisen alkuperä, olemus ja päämäärä. 

El Amor Divino - El Amor Divino - Origen, esencia y fin de nuestra vida y de todo ser (Jumalallinen 

rakkaus - El Amor Divino - elämän ja kaiken elämän tarkoitus) 

Todellisen elämän kirja, niteet VII, VIII, IX, X, XI Kolmas testamentti. 

Unicon Foundation, D-88709 Meersburg Puh: +49 (0) 7532 808162, E-Mail: info@unicon-

stiftung.de  Johdatus "Todellisen elämän kirjaan" (maksuton). 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 

Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, D.F. 

Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII. 

El Tercer Testamento y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 

Verkkosivustot 

www.das-dritte-testament.com  (espanjaksi, saksaksi, englanniksi ja ranskaksi).  

www.unicon-stiftung.de  

www.drittes-testament.de  

www.drittetestament.wordpress.com  (monikielinen)  

www.tercera-era.net  (espanjaksi)  

www.144000.net  (monikielinen)  

www.dritte-zeit.net  

mailto:manfredbaese@gmx.de
mailto:info@unicon-stiftung.de
mailto:info@unicon-stiftung.de
http://www.das-dritte-testament.com/
http://www.unicon-stiftung.de/
http://www.drittes-testament.de/
http://www.drittetestament.wordpress.com/
http://www.tercera-era.net/
http://www.144000.net/
http://www.dritte-zeit.net/

