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Eessõna 
Jumal on igal ajal ilmutanud end inimkonnale ─ nii minevikus kui ka tänapäeval. 

Kõige puhtam ja kõrgem suhtlus Jumala ja inimese vahel on see, mis toimub vaimult vaimule. Kuna 

aga enamik inimesi ei olnud ega ole selleks sisemiselt valmis, kasutas Jumal vahendajaid, kes 

ilmutasid inimestele oma Püha Sõna seaduste, kuulutuste ja juhiste kujul: 

Esimesel ajastul läbi Moosese, patriarhide ja prohvetite. 

Teisel ajastul Jeesuse ja tema jüngrite ja apostlite kaudu. 

Kolmandal ajal ─ praegusel ajal ─ paljude häälekandjate poolt aastatel 1884-1950 Mehhikos, kus 

lihtrahvas kohtus pühapäeviti lihtsates kogunemiskohtades, et kuulata Jumala Sõna. 

Viimase kümne kuni kahekümne aasta jooksul enne 1950. aastat stenografeeriti ja koguti need 

jumalikud õpetused erinevatest kohtumispaikadest 1950ndatel aastatel. Neist 366 õpetust valiti välja ja 

avaldati 1962. aastal 12-köitelises teoses pealkirja Libro de la Vida Verdadera (saksa keeles Buch des 

Wahren Lebens) all. 

Kõik need õpetused kujutavad endast jumalike õpetuste harmoonilist ühtsust, mis olid sel ajal suunatud 

Mehhiko kuulajatele, kuid ─ nagu selles mitu korda rõhutatakse ─ on need pärandiks kogu inimkonnale 

täna ja tulevastele põlvkondadele. 

See ei ole mitte jumaliku sõna täht, vaid selle sügav, sisemine tähendus, mis tõstab inimest üles ja on 

toit ja palsam tema näljase hinge jaoks. Samal ajal on see tema käitumise suunis igapäevaelus. 

Jumaliku sõna kuulamine on esimene samm teel täiuslikkusele. See äratab meis südames soovi kuuldut 

sisendada ja rakendada seda oma igapäevaelus, et me saaksime täita jumalikku käsku, mille Jeesus 

andis meile juba 2000 aastat tagasi: "Armasta Jumalat üle kõige ja oma ligimest nagu iseennast". See 

on tõeline Jumala teenimine, mis toob kaasa sisemise rahu ja seega ka rahu maailmas. 

Kuna ühest maapealsest elust üldiselt ei piisa, et "saada täiuslikuks nagu meie taevane Isa", siis on 

meile antud võimalus oma hinge järkjärguliseks avanemiseks ja heastamiseks reinkarnatsiooni seaduse ─ 

jumaliku armastuse, halastuse ja õigluse seaduse ─ kaudu. 

Paljudes õpetustes manitseb Jumalik Vaim meid, kui oluline on tõeline vaimne palve, et me jõuaksime 

Jumalale üha lähemale, et lõpuks suhtleksime Temaga vaimult vaimule ja et me annaksime kõik oma 

igapäevaelus Tema kätte. 

Teisel ajastul õpetas Jumalik Vaim meile Issanda palve Jeesuse suu kaudu. Tänases kolmandas ajastus 

soovitab Jumal meile veel lühemat palvet, mis sisaldab kõike, mida me ei pea isegi valjusti ütlema, vaid 

mille võime oma südames sügavalt tunnetatud sisemise igatsusena pöörduda meie Taevase Isa poole: 

"Issand, Sinu tahe sündigu minu jaoks". 

Tugevdagu IX köite lugemine ja uurimine meie usaldust Jumala armastuse, tarkuse ja kõikvõimsuse 

vastu, andku meile jõudu ja inspiratsiooni, et olla tormilistel aegadel meie kaasinimestele majakaks. 
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Sissejuhatus 
Keegi teine ei suuda paremini ja veenvamalt väljendada oma sisemise ja ka välise isikliku muundumise 

sügavat tunnet ja kogemust kui otsene kaasaegne tunnistaja, kes ise aastaid osales häälekandjana Mehhikos 

toimunud jumalikest ilmingutest: 

"Olin just saanud 21-aastaseks. Olin aastaid olnud kodus kinni, sest olin väga tüütu nahahaiguse ohver, 

mis ei võimaldanud mul isegi hetkekski nautida päikest või värsket õhku. 

Nendel üksilduse aastatel, mis tundusid mulle igavikuna, seda enam, et olin nooruse koidikul, kus 

inimene ajab taga kõige asjatumaid unistusi, läbisin ma mitte väikese kannatamatuse ja meeleheite kriisi. 

Pean tunnistama, et ainult mu vanemate ja õdede-vendade heatahtlik toetus pakkus mulle selles 

katsumuses moraalset tuge, muidugi koos nõrga lootusega, et ühel päeval saan ma oma tervise tagasi. 

Paljud arstid võtsid minu juhtumi käsile ja mulle tehti lugematul hulgal ravimeetodeid - kõik tulutult. 

Mäletan ainult, et pärast iga ebaõnnestumist kasvas mu lootusetus. 

Kuna mu isoleeritus, vaikimine ja üksildus muutusid iga päevaga üha talumatumaks, otsisin varjupaika 

palves, märkasin, et mu vaim leidis selles väljenduseta rahu ja et mu südames tekkis eelaimus, et lühikese 

aja jooksul näen end vangistusest vabanevat. 

Minu palved muutusid üha pikemaks ja mu vaimne keskendumine süvenes. Ma püüdsin mediteerida 

nii tihti kui võimalik, sest nii kaua, kui palve jätkus, jäin ma kõigist kannatustest vabaks. Siis, kui õndsus 

oli möödas ja ma langesin tagasi oma üksildase, vaikse ja ühetaolise elu reaalsusesse, oli mul alati tunne, 

nagu oleksin tulnud teisest maailmast, kus mu vaim oli tugevnenud ja innustunud. Siinkohal pean vahele 

lisama, et ma kujundasin oma palved läbimõtlemata hetkeideedest. Ma ei unusta kunagi, kuidas selliste 

vaimustuste ajal kaotasin aja mõiste ja olid hetked, mil kõik, mis mind ümbritses, kadus. Kuid ma mäletan, 

et oma lapsepõlves - umbes alates 12. eluaastast - leidsin end peaaegu iga päev, ilma et oleksin suutnud 

seda endale seletada, mingisuguses mitme minuti pikkuses hinge lahusolekus, mille jooksul pidin käituma 

nagu automaat, mida juhtis võib-olla alateadvus. Niikaua, kui see kummaline seisund kestis, ei olnud 

kunagi vähimatki raskust. Kummalisel kombel tekitas see mulle alguses hirmu, kuid järk-järgult sain 

sellega tuttavaks, samas kui nähtus aja jooksul süvenes. 

Minu haigus saavutas oma haripunkti. Mõnikord tundsin, et mu nahk põleb sisemise tule mõju all, 

mida miski ei suutnud summutada. Samal ajal muutus minu välimus üha kahetsusväärsemaks. 

Ühel päeval ilmus mu isa uudistega, et ta oli kuulnud jumaliku Meistri sõna ühe lihtsa mehe suust, kes 

oli kindlasti üks Jumala väljavalitutest. See oli vaene kohtumispaik Mehhiko kõrvalises osas. Üks hea 

sõber, kes oli neid kuulutusi juba ammu imetlenud, oli teda kaasa võtnud. 

Hetkega olin kindel, et see oli Tema, Meister, kes rääkis inimtunnetuse abil, et läheneda inimestele, kes 

otsivad neid, kes nälgisid valgust ja janunesid õigluse järele. 

See ime, mida olin päevast päeva oodanud, oli minu ees. Tema, kellega ma olin oma valutundidel nii 

sageli rääkinud, oli nüüd väga lähedal ja ootas mind, et anda mulle keha ja hinge taastumine. 

Ma järgisin Issanda kutset! See oli pühapäeval, 14. veebruaril 1934, kui ma esimest korda sisenesin 

sellesse tagasihoidlikku koosolekuruumi, ühte paljudest, kus jumalikku sõnumit kuulda sai. Mulle avaldas 

suurt muljet see enesevaatlus ja sügav keskendumine, millega kohalolijad valmistusid ootama "jumalikku 

kiirgust", mis pidi inspireerima "sõnakandja" sisemist kuulmist, kes pidi siis taevase sõna edasi andma. 

"Sõna kandja" või "tööriist" oli sel korral naine. Lihtne, võiks öelda, tavalise välimusega naine, kes on 

sünnist saadik pime. Pean tunnistama, et tema välimus ei jätnud mulle eriti meeldivat muljet. Seda suurem 

oli minu hämming, kui tema huuled avanesid, et kuulda jutlust, mis oli nii sügav, nii imeline ja nii tark, 

nagu vaevalt et seda ette kujutada saab, ja mida ta pidas magusa häälega, mis oli täis üllatavat rõhuasetust 

ja andis sõnumitele sügavalt muljetavaldava ja liigutava aktsendi. 

Kuulutuse edasisel ajal unustasid kohalolijad täielikult kõneleja kohaloleku, et tõusta vaimu 

piirkondadesse ja nautida täielikult jumalikku õpetust. Aga kui keegi juhtus kuulutuse ajal silmad avama ja 

kõnelejat jälgima, võis ta märgata, kuidas see vaene ja tavaline olend oli ennast vaimus ülestähendanud, 

jah, kuidas temast kiirgas sellistel hetkedel suur ilu ja aukartustäratav majesteetlikkus. 

Jumalik sõna voolas tema huultelt nagu ammendamatu tõusulaine, üks tund, kaks tundi, kolm ja 

rohkem. See kõik tuli ilma kõhklusteta, ilma katkestusteta, veatult ja ilma vähimagi väsimuse ilmnemise 
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või hääle kähedaks või hapraks muutumise tagajärjel. Vastupidi, mida kauem ralli kestis, seda 

täiuslikumaks näis inspiratsioon muutuvat. 

Jumaliku Meistri kohalolu oli neil suhtlushetkedel nii tugevalt tunda, et tema lähedust ja sõprust oli 

tunda üsna käegakatsutavalt. Ta rääkis igale südamele! Ta luges kohalolijate kõige varjatud mõtteid ja 

puudutas oma kuulajate kõige salajasemat kiudu, ja seda ilma kedagi vigastamata või süüdistamata. Igaüks 

tundis oma südames, milliseid sõnu Meister talle armastuse ja tarkuse otsiva pilguga adresseeris. 

Jumalik sõnum võttis sõna kandja huultel erinevaid toone ja värve. Kui Issand kõneles kui Isa, andis 

tema hääl edasi õrnust, andestust ja hellust; Kui Issand rääkis kui Isa, andis hääl edasi hellust, andestust ja 

armastust; kui Ta rääkis kui Meister, muutus hääl sügavaks ja targaks; ja kui Ta rääkis kui Kohtunik, 

omandas Sõna kandja hääl lõpmatu autoriteedi ja võimu tooni, mille õiglus ja jumalik innukus olid nii 

rabavad, et see laastas kuulajaid tõeliselt, sundides neid kahetsuse pisaraid valama ja sundides neid 

otsustama, et nad peavad kahetsema ja heastama oma tegusid. 

Ma tundsin end väga väiksena sellise suuruse ees ja kõige viimasena kogunenud inimeste seas. Oma 

teadmatuses arvasin, et Issand ei ole ilmselt märganud minu tähtsusetut kohalolekut. Kuid peagi pidin end 

veenma oma eksimuses ja õppima, et Meistri pilk avastas kõik. Pärast mitu kuud kestnud sagedasi 

külaskäike, mille eesmärk ei olnud muu kui selle vaimse püha nautimine, kutsus mind Issand ühel 

unustamatul pärastlõunal. See oli 9. augustil 1934, kui mind, ilma et ma oleksin oma hämmastusest välja 

tulnud, märgistati ja võideti teenima Jumalikku Sõna kui Sõna kandja. 

Kõige sügavam liikumine, kõige õilsamad ja kurjakuulutavamad tunded haarasid mu südant sel ülimal 

hetkel. Mida ma saaksin sel ülevale hetkele keelduda sellele, kellel on piiramatu õigus oma olendite üle? 

Minu saatus oli ette määratud. Sellest päevast alates ei ole ma elanud muud, kui pühendanud oma elu 

sellisele raskele ja tundlikule teenistusele. 

Mõne kuu pikkune ettevalmistus, mis samal ajal tõi kaasa minu täieliku füüsilise taastumise, teenis 

minu väljaõpetamist Jumaliku Meistri sõnavõtjaks, kellele ma andsin end sellest hetkest alates ihu ja 

hingega kuni 31. detsembrini 1950, mil Jumaluse Valgus lakkas end selles vormis ilmutamast. 

Kui meie, kes me olime selle sõna kandjad, võtaksime ette, et jutustada kogemusi, muljeid ja 

õppetunde nende unustamatute võitlusaastate jooksul üle kogu meie riigi laialipillutatud kohtumispaikades 

kogunenud rahvahulkade ees, peaksime täitma terveid köiteid, sest meie karjäär on olnud kõige 

imelisemate juhtumite katkematu jada ja neid oleks võimatu siinkohal piiratud mahus jutustada. 

Kuid äärmiselt oluline on rõhutada, et meil ei olnud meie ettevalmistuseks muud raamatut kui see sõna, 

mis voolas meie enda huultelt. Sest meie mõtetesse ei tohtinud siseneda mingisugust mõju, et me saaksime 

jumalikku sõnumit vastu võtta ülima ustavusega. Kui me jääme alandlikuks, siis Issand eristab meid oma 

rahva ees armastuses ja soosingus. Aga kui me kord laseme edevusel või egoismil valitseda, puudutab Ta 

meid oma õiglusega, võttes mõneks ajaks oma inspiratsiooni meilt tagasi, et näidata meile, et ilma Temata 

ei saa me midagi teha, sest ilma Temata pole me midagi. 

Alates Meistri viimasest suhtlusest 1950. aasta lõpus ei ole ma enam kunagi tundnud ühtki neist 

erilistest tunnetest, mida ma aasta-aastalt oma olekus kandis, kui olin Sõnakandja missioonil. 

Sellest päevast alates pühendas suur rühm vendi end ülesandele koguda võimalikult palju ilmutusi ja 

ilmutusi, mida Issand oli meile andnud ja mis õnneks olid üles kirjutatud. Neist koostati raamat, mis pidi 

olema üldsusele kättesaadav ja mis on siiani olnud allikas, millest inimkond saab juua tõe vett, mille 

Meister jättis selle ja tulevaste aegade inimestele armastuse, valguse, õigluse ja rahu kingitusena. 

Minult, kes olin Meistri ilmumise ajal selles vormis teenimatult tema eestkõneleja, on palutud 

tunnistust, ja ma olen püüdnud seda teha nende ridade abil. Olen teinud seda kogu siirusega, milleks ma 

võimeline olen, soovides palavalt, et see tunnistus võiks olla stiimuliks ja saavutada usalduse ja usu 

äratamine neis, kes võtavad kätte selle raamatu, mis sisaldab sõnumeid, mida Jumalik Meister on oma 

headuses ilmutanud selle aja inimkonnale nii lihtsate kui ka ebaväärikate vahendajate kaudu. 

Samal ajal saadan oma hinge sügavusest vennaliku tervituse Issanda nimel oma vendadele ja õdedele 

Saksamaal, kelle imelisele vaimsele ärkamisele Meister meile oma inimlike vahendajate kaudu osutas." 
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Juhend 242 
1 Sel ajal, mil inimkonna valu on kibe ja tee kurb, on Minu Tahe olnud läheneda teile, et aidata teil 

avastada oma pärandit. 

2 Pöörake oma näod tagasi ja vaadake teed, mille olete jätnud selja taha, mille ees mõned on 

hirmunud. Need on just need teed, mida ma panen teid tagasi minema. Aga mitte selleks, et te seal ennast 

rüvetada, vaid selleks, et päästa need, kes on eksinud. 

3 Kasutage minu kohalolekut teie seas, jüngrid, et te kannaksite minu rahu oma hinges ja teeksite 

selle tuntavaks oma kaasinimestele. 

4 Minu õpetus sel Kolmandal Ajal tõmbab teid välja oma vaimsest stagnatsioonist ja paneb teid 

astuma suuri ja kindlaid samme vaimsel teel. 

5 Ma andsin teile armu, et minu kuulutus toimub teie enda mõistuse kaudu, et te tunneksite end minu 

jumalikkuse vääriliseks, et teadmises, et te suutsite minu Sõna edasi anda ja et suured rahvahulgad 

kogunesid selle ümber, ei peaks teie süda homme, kui seda häält enam ei kuulda, võitluses meeleheitel 

olema, sest ta teab, et minu Sõna jääb teie olemusse sissepressituna. 

6 Hoidke seemet, mille ma teile praegu usaldan. Mõistke, et ma ei jäta kunagi last pärandamata, vaid 

et ta jätab end järk-järgult oma halbade tegude kaudu pärandamata. 

7 Kui inimesed koputavad teie uksele, vajades selgitusi ja tunnistusi, ärge varjake end ega küsige: 

"Mida ma peaksin tegema? Mida ma vastan?" 

8 Te peate minust rääkima rahuliku meelega ja kindla häälega ning kaitsma minu nime relvadega, 

mis ma olen teile andnud, milleks on halastus, armastus ja tõepärasus. 

9 Seepärast olen Ma jäänud teie juurde ja teinud ennast pikka aega teatavaks, et Minu mitmekülgsed 

õpetused teid valgustaksid ja Minu imed sütaksid teie usku. Minu Sõna tähendus on pannud teid unustama 

oma endise usulise fanatismi, ja kui inimesed teid üles otsivad, leiavad nad teie seast ainult tõelise vaimse 

jumalateenistuse lihtsuse. 

10 Minu sõna voolab välja erinevates kogunemiskohtades, kus seda saab kuulda, nii et te ei tunneks 

end ilma õpetuseta suurima võitluse ja kõige raskemate katsumuste ajal. Kuid läheneb aeg, mil minu sõna 

ei ole enam teie seas kuulda. 

11 Ärge kartke olla ilma selle armuta. Pidage meeles, et ma olen teid vaimu ja vaimu dialoogiks ette 

valmistanud juba esimesest ajastust saadik. 

12 Iga ajastu on olnud teie vaimule uus õppetund ja järjekordne samm arengu teel. 

13 Ma annan oma rahusõnumi maailmale, lastes oma hääle kuuldavaks paljude häälekandjate kaudu. 

Ja nagu alati, peab minu õpetus täiustama teie hingi. 

14 Kui inimesel ei oleks hinge ja ta oleks täiesti materiaalne olend, lõppeks tema ülesanne ja saatus 

viimase hingetõmbega. Kuid temas on midagi, mis on kadumatu, mistõttu ta võitleb, "ärkab üles" ja 

suunab oma pilgu igavikku. 

15 Minu Sõna valmistab teid ette, et elada homses maailmas - sel ajal, mil Minu sõnumit hakatakse 

järk-järgult mõistma. Siis mõistate, et ma ennetasin sündmusi, millest olin teile juba ammu ette teatanud. 

16 Minu õpetus võitleb ja põhjustab tõelisi lahinguid inimeste südametes. Kuigi nad nõuavad isekat 

elu, annab see neile mõista, et kus ei ole halastust ja armastust, ei saa olla rahu. 

17 Minu vaimsed õpetused ei ole mõeldud ainult neile, kes elavad rõhutud vaesuses ja viletsuses. 

Samuti on nende ülesanne panna õigele teele nende hinged ja mõtted, kes juhivad ja valitsevad inimkonda 

eri valdkondades. Minu Sõna saadab üleskutse õilsatele tunnetele, mis hõlmab kõiki inimesi, sest sel viisil 

mõistate te kõrgemat saatust, mis on olemas igaühes teist. 

18 Selle asemel, et hellitada viha, isekust ja pessimismi oma südames, soovivad inimesed teha head ja 

toidavad lootust õigluse võidule. Spiritualiseerumine leviks üha enam ja enam ning te armastaksite 

teineteist nagu vennad ja õed, moodustades seega võimsa jõu, mille ees kõik olukorrad, mis viivad teid 

sõjani, lahustuksid olematuks. 

19 Ma ei karista teid, vaid Ma olen õiglus ja sellisena teen selle tuntavaks igaühele, kes Minu käskude 

vastu eksib. Sest Igavene on andnud teile teada oma seaduse, mida keegi ei saa muuta. 

20 Vaata, kuidas inimene raskes katsumuses - kui ta langeb mõõtmatult sügavasse kuristikku, kui ta 

näeb oma naist nutmas oma lähedaste kaotuse pärast, lapsi ilma toiduta ja kodu uppunud viletsusse ja 
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kurbusse - kurdab, on oma õnnetuse üle kohkunud, on meeleheitel ja selle asemel, et palvetada ja 

kahetseda oma süüd, mässab Minu vastu, öeldes: "Kuidas on võimalik, et Jumal mind niimoodi 

karistab?"samas kui Jumalik Vaim nutab samuti oma laste valu pärast ja tema pisarad on armastuse, 

andeksandmise ja elu veri. 

21 Tõesti, ma ütlen teile, et inimkonna saavutatud arengu tõttu ei sõltu selle olukorra paranemine 

ainult minu halastusest. Ta on iseenda ohver, mitte minu karistuse ohver. Sest minu seadus ja minu valgus 

paistavad igas vaimus. 

Minu õiglus tuleb alla, et kiskuda välja iga umbrohi juurtega, ja isegi loodusjõud ilmutavad end selle 

õiguse täideviijatena. Siis tundub, et kõik on kokku lepitud inimese hävitamiseks, kuigi see on ainult tema 

puhastamiseks. 

Kuid mõned satuvad segadusse ja ütlevad: "Kui me peame nii palju valu kannatama - miks me siis 

üldse siia maailma tuleme?", arvestamata, et valu ja patt ei tule Minust. 

Inimene on vastutav selle eest, et ta ei tea, mis on õiglus ja mis on lepitamine. Siit tuleneb kõigepealt 

tema mäss ja seejärel tema jumalateotus. Ainult see, kes on õppinud minu õpetust ja järgib minu seadust, 

ei saa enam oma Isa vastu süüdistuse esitada. 

22 Vaimuhing on säde, mis on pärit Jumalikust Vaimust ja mida pannakse proovile erinevate maiste 

kehade abil. Tänu teie juba saavutatud arengule on võimalik, et minu vaimne sõnum jõuab praegu otse 

teieni ja saab mõistetud. 

Kuna kõik areneb, on loomulik, et ka teie arenete. Kuidas on võimalik, et te kujutate oma Jumalat 

jätkuvalt nii piiratud viisil, nagu teie esivanemad Teda kujutasid? Te ei suuda enam elada ja mõelda nagu 

need, kes töötasid riituste ja ettekirjutuste järgi, mida nad olid kohustatud järgima. Te ei suuda enam 

pidada end nende kombel ebaküpseks, et tegeleda sellega, mis on vaimne. 

23 Kuigi varasematel aegadel püüdsid inimesed leida oma päästet materiaalsete kirikute püstitamise 

kaudu ja püüdsid oma hinge puhastada väliste jumalateenistuste praktiseerimise kaudu, ei tohiks te enam 

jääda sellesse fanatismi ja teadmatuse stagnatsiooni. Sest siis lõdveneksid teie võimed, mis teil on, et 

mõista ja näha oma Jumala suurust, teie olemuses. 

24 Ma olen teile öelnud: keskenduge oma südame sisimale osale, et te näeksite lõpmatut ja 

mõistetamatut - mitte keha silmadega, vaid vaimu silmadega. Siis, arvestades seda suurt armu, mille te 

olete saanud minu halastusest, ei tunne te enam vajadust tõestada oma tänulikkust materiaalsete 

annetustega. 

25 Teie tunded ja armastuse teosed on teie parim ja kõige väärtuslikum pakkumine. 

26 Kui te tahate saavutada taevariiki, looge raamat, mis on kirjutatud teie heade tegudega. Siis olete 

ainult teie iseenda eest vastutavad ja te ei kanna enam vastutust teistele inimestele üle. 

27 Pärast seda, kui ma olen teile näidanud teed, mis on sama, mille ma teile minevikus rajasin, ja mis 

on teie tuleviku jaoks kindel alus, peate hoiduma uute seaduste või käskude kehtestamisest, mis võivad 

tunduda uute õpetustena, sest need eemaldaksid inimesed Minu Sõna tähendusest. 

28 Ma ei võitle ühegi religioosse kogukonna vastu, igaüks neist vastutab iseenda eest. Ma toon välja 

ainult selle, mis on täiuslik. Kes tahab end täiustada, peaks mind järgima. 

29 Ma valasin oma verd, et õpetada teid päästet saama. Läheneb tund, mil ka teiegi mõistate 

katsumuse tunnis, kui õiged olid Jeesuse sõnad. 

30 Minu valgus ilmutab end nende rahvahulkade vaimus, kes on kogunenud nende lihtsate ja 

tähtsusetute kohtumispaikade varju, mis on nagu puu väsinud rändajale ja oaas kõrbe läbijale. See 

valgustab ja lohutab neid. 

31 Armastuses, millega ma teile andestan ja parandan teid, ilmutan ennast. Kui sa elasid oma tahtmise 

järgi, rikkudes pidevalt Isa, ei lõiganud ma selle patuse eksistentsi lõnga läbi, ma ei keelanud sulle õhku 

ega leiba; ma ei jätnud sind valusaks ega jätnud tähelepanuta sinu kaebusi. Ja loodus ümbritses teid 

jätkuvalt oma viljakuse, valguse ja õnnistustega. Nii teen Ma ennast inimestele teatavaks ja avaldan ennast 

neile. Keegi maa peal ei suuda sind sellise armastusega armastada ja keegi ei suuda sulle nii palju 

andestada kui mina. 
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32 Teie hing on seeme, mida ma kasvatan ja täiustan igavesest ajast ja arust, kuni see kannab kõige 

ilusamaid õisi ja kõige täiuslikumaid vilju. Kuidas ma võisin lasta sul surra või jätta sind tormide vägivalla 

kätte?  

33 Kuidas teid teie teel hüljata, kui mina olen ainus, kes teab kõigi olendite saatust? 

34 Ma avaldan teile palju asju, et te õpiksite oma teel kuulda kaebust, mis ei lähe teie huultelt mööda, 

avastada kurbust, mis peitub naeratuse taga, ja ravida haigusi, mis ei leia leevendust teaduse kaudu. 

35 Täna, kui abivajajad ristuvad teie teega, pange neile midagi sellest, mida olete saanud. Kuid ärge 

raiskage aega, et igaviku kellad ei üllataks teid, kutsudes teid "vaimsesse orgu". Sest te kahetseksite 

kibedalt, et te jätsite võimaluse kasutamata. 

36 Töötage juba praegu oma hingele rahu välja. 

37 Jüngrid, mitu korda on minu sõna olnud teie seas kohtumõistev. Kuid oma sisimas olete avastanud 

selle puuvilja magusa maitse, mis on teid sel ajal uuenduseni tõstnud. 

38 Ma olen teid karmilt vastutusele võtnud, kui te olete kangekaelselt pattude juures püsinud. Kuid 

varsti avastasite te oma Isa kavatsuse, mis on teie päästmine. Ja nii on "liha" ebaloomulikkus järk-järgult 

andnud teed spirituaalsusele. 

39 Armastusest, millega ma olen teile elu andnud, annavad inimesed vaid väheseid tõendeid või 

märke. Kõikidest inimlikest tunnetest sarnaneb kõige rohkem jumaliku armastusega emaarmastus, sest 

selles on isetust, enesest keeldumist ja soovi teha laps õnnelikuks, isegi kui see tähendab ohvreid. 

40 Aga armastus, mis muudab maailma, voolab jälle südamest. See armastus inspireerib minu Püha 

Vaimu, kes saadab oma kiired alla inimkonnale, et äratada see sügavast unest, et ta saaks nautida seda uut 

ärkamispäeva ärkvelolevate meelte abil. 

41 Igaüks, kes tahab mind sel ajal järgida, peab millestki loobuma, et Minu jälgedes käia. Mõned 

jätavad vara, teised unustavad valed armastussuhted. Mõned laskuvad oma kõrgetest elukohtadest ja 

troonidest, teised aga lahkuvad oma altaritelt. 

42 Kired, edevused, põgusad ja mõttetud naudingud jäävad alles. 

43 Ma tulen teie hinge järele, keda ma aitan oma armastusega, et seda päästa. Ma ei ole avanud teie 

kehale tõotatud maa väravaid, et siseneda sinna. See säravvalge linn on kodu, mis ootab nagu uus rõivas 

kõige ilusamate pidulike rõivastega, selle Võitja saabumist, kes on selle võitnud oma teenete ja võitudega 

elu suurtes lahingutes, ja see on teie vaim. 

44 Ma õpetan teile, kuidas omandada vajalikke teeneid, et jõuda igavesse koju. Ma olen õpetanud teid 

palvetama maailma eest selle sügava ja lihtsa palvega, mis tõuseb Minu juurde nagu lillede lõhn. Ma olen 

andnud teile võimeid ja vaimseid andeid, et te saaksite mitmel viisil halastust avaldada. Ma olen andnud 

teile vaimset ja moraalset jõudu, et elada rõõmsalt ja julgelt ning seista vastu katsumustele. Ma olen teid 

tugevdanud oma uuendamise ja täiustamise otsustes, et te tunneksite õnne nimetada end minu õpilasteks ja 

rahulolu, et saate oma eeskujul levitada minu õpetust. 

45 Teie hing on valmistunud minu kohaloleku vastuvõtmiseks. Ma näen, et mida rohkem aega 

möödub, seda vähem tegelete maise eluga ja seda rohkem hakkate huvi tundma oma vaimse tuleviku 

vastu. 

46 Kannatusi ja ebaõnne, millega te oma teel kokku puutute, näete nüüd väikeste komistuskividena, 

mis vaid pisut jalgu vigastavad, mitte aga otsustavate takistustena, mis takistavad teid edasi minemast. 

Täna säästate nutt ja pisarad suurte elukriiside jaoks. 

47 Minu halastus juhib teid ja te muutute üha mõistvamaks. Te ei ole enam need, kes rahuldusid 

sellega, et värskendasid end Minu Sõna kuulates, ilma et nad sellest midagi kinni pidasid, ja kes olid 

tähelepanelikud ainult siis, kui nad palusid Issandalt materiaalseid hüvesid. 

48 Nüüd tulete te tõeliste jüngritena, kes ihkavad Meistrit, ja sellisena leiate Mind. Kui ma varem 

ütlesin teile: "Mina olen tee", siis täna võin ma öelda teile: "Mina olen taevatrepp, mida mööda te minu 

juurde tõuseb". Sest nüüd, Minu valguses, olete te leidnud tee, kuidas tõusta üles, läheneda Mulle ja 

rääkida vaimulikult Meistriga palve kaudu. 

49 Nüüd leiate Mind enda seest, sealt, kus Ma olen alati elanud teie olemasolust saadik. Te olete 

vaadanud enda sisse ja avastanud pühamu, mis sisaldab armastuse altarit, alandlikkuse ohvrit ja 

küünlajalga, mille leeki ei kustuta ka kõige ägedamad tormid: usku. 



 

12 

50 Teie hing on olnud vaimsete missioonide sõnumitooja ja kandja. Aegade algusest peale oli ta 

määratud päästma ja õnnistama oma naabreid. 

51 Tema jaoks on möödas aeg, mil ta lõi oma Jumala kuju, et tunda teda ligipääsetavana ja lähedalt, et 

teda puudutada, teda mõtiskleda ja temaga rääkida. 

52 Te olete juba pikka aega pööranud selja nendele kujutistele, kujunditele ja sümbolitele, sest olete 

mõistnud, et kannate endas Looja tegelikku kuju, sest teil on midagi igast jumalikkuse võimest ja 

omadusest, nagu elu, armastus, vaim, tahe, mõistus, vägi, vaimne igavik. 

53 Sel ajal mõistab ja armastab mind teie hing, samuti võetakse mind eeskujuks. Minu valgus 

paljastab nüüd kõik, mis oli inimestele ebaselge ja arusaamatu. 

54 Ma olen teiega rääkinud teie intellekti kaudu, mille kaudu Minu jumaliku sära valgus on jõudnud 

inimsõnasse. Aga teadke, et kui hääle kandja ja kuulajad on valmistunud Minu vastuvõtmiseks, olen Ma 

ilmutanud ennast Jumalikus Olemuses. Aga kui Minu lapsed ei osanud tõusta ega valmistanud Minule 

pühakoda ette, siis jäi Jumalik kiir hingede kohal hõljuma, ilma et see oleks neid täielikult läbinud. 

55 Ma avaldan ja õpetan teile veel palju asju nendes viimastes perioodides. Minu pärand saab olema 

suur. Minu salajases varakambris on veel palju sellist, mis on mõeldud kõigile. Te kõik ei saavuta sama 

mõistmise taset, isegi kui olete märgitud arvu hulgas, sest mõned on kõrgemal tasemel kui teised. Kui te 

sellest aru saate, ärge püüdke kedagi suruda. Olge lahked ja vastutulelikud ning aidake kõiki nende 

missioonis. 

56 Te valmistute praegu katsumusteks, mis tulevad ettenägematul kujul. Te olete saanud aimu sellest, 

millised need saavad olema sümboolselt prohvetlike unenägude ja vaimsete nägemuste kaudu. Vaadake ja 

palvetage, sest ma hoiatan teid ette. 

57 Te tunnete end Minu Töö ja teie enda saatuse ees ebaväärtuslikuna ja ebaküpsena. Aga tõesti, ma 

ütlen teile, et kõik teie ebatäiuslikkused silutakse nende katsumuste tsaariga, mida ma teile kuulutan. 

58 Kõik hakkab minust rääkima ja ma räägin teile kõigi looduse ilmingute kaudu. Kõned, mida varem 

ei kuulnud, saavad kuuldavaks ja mõistetavaks. 

Kogu loodu on segaduses, väriseb ja väriseb, et anda tunnistust, et Jumalik õiglus on universumis 

olemas. Kuid pärast seda, kui nad on mõistetud kohut, pöörduvad inimesed tagasi oma harjumuspärase tee 

juurde, kuid nad on astunud sammu täiuslikkuse suunas. See on selle inimkonna ärkamine ja taassünd. 

59 Väärtuse valgus saab selles maailmas särada, ilma et keegi seda kustutaks. Mõistus võidab ja 

armastus ei ole enam ainult sõna, vaid muutub teoks. Isandad ja teenrid kaovad järk-järgult. Kogu maa 

peal on mul oma jüngrid ja nad on rahvastele valguseks, rahuks ja ilmutuseks. 

60 See maailm, mis on muutunud inimliku võimupüüdluse ja inimliku egoismi tõttu ebakõlaks, 

jagatakse lõpuks kõigi vahel, ilma et ta oleks selle omanik. Sest kui kõigi loodud asjade omanik teid ära 

kutsub, jätate te meeleldi kõik oma varad maha. 

61 Inimkond valmistub nüüd nendeks tulevasteks valguse aegadeks. Kui te satute raskesse 

katsumusse, ärge heitke end meeleheitele ja kindlasti ärge pilkake. Palvetage, "jälgige" ja püsige. 

Jumalateotused, needused ja needused tulevad teadmatute suust, kellele te peaksite andestama ja käskima 

üles tõusta. 

Siis, kui inimeste meeleheite keskel saabub vaikus, räägite ja teid kuuldakse. Siis näete, kuidas need, 

kes on minust nii kaugele eksinud ja mind solvunud, leiavad oma meeleparanduse tulemusena andestuse, 

nagu see on ka tähendamissõna "Tuhalaane poeg". Aga siis ei ole te üllatunud, kui näete, et karistuse 

asemel on neile andestatud ja neid hellitatud. Pigem nutate rõõmust, kui näete maailmas rahu ja armastuse 

püha. 

62 Kui inimkonna südamest tõuseb Püha Vaimu tempel lõpmatusse, ilmuvad nende keskel uued 

ilmutused, mis on seda suuremad, mida rohkem arenevad hinged ülespoole. 

63 Nüüd püüan ühendada kõiki neid, kes Mind erinevates kogunemiskohtades kuulavad. Te ei ole 

ühinenud, sest te ei ole Mind mõistnud. Kui see juhtub, siis armastate te üksteist, ja kui te armastate 

üksteist, siis lööte te nagu üks süda. 

64 Arusaamatus tuleneb sellest, et teie arusaamine on pealiskaudne ja nõrk ning te olete alati hõivatud 

maiste hüvedega. Te olete rahul esimese asjaga, mille te saate, see tähendab, et teil on natuke südamerahu, 

kindel katus, natuke füüsilist tervist, oma sugulaste soojust ja käputäis raha. 
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65 Ma ei ütle teile, et te peaksite põlgama maapealseid hüvesid, kuid ma ei ütle teile ka, et te peaksite 

neid eelistama Püha Vaimu andidele. 

66 Otsige minu kaudu oma hinge ülespoole liikumist, kuid hoiduge maistest meelitustest ja 

auavaldustest. Teadke, et teie seas ei ole mitte nimed, vaid kogu rahva teod, mida tuleb esile tõsta. Selle 

mälestust, kes külvas hea seemne, austatakse ja õnnistatakse ning tema eeskuju on eeskujuks. See on tema 

ainus mälestusmärk maa peal. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 243 
1 Minu armastuse tuli laskub teie juurde, et anda soojust teie südamele ja süüdata teie hinges põlevat 

leeki. Sest lamp, mis teid sisemiselt valgustab, on mõnes kustunud, teistes aga juba kustunud, ja nad 

esitavad Mulle ainult teadmatut ebakindlust. Aga minu valgus paistab praegu kõigis teie sees. 

2 Milleks taganeda või viivitada alustatud teel? Edasi, jüngrid! 

3 Inimkond ootab juba minu sõnumitoojaid, rõõmusõnumite toojaid. Need saadikud olete teie, Minu 

Kohaloleku ja Minu Sõna tunnistajad kolmandal ajastul. Kas inimesed saavad Minuni jõuda erinevate 

religioonide kaudu? Ma ütlen teile ainult seda, et inimkonna ülespoole arenemiseks on ainult üks tee, ja 

see on see, mida ma näitasin teile oma seaduses esimesel ajastul - see on tee, mis oli teisel ajastul 

pitseeritud minu verega ja mida minu Püha Vaim valgustab praegusel ajal. 

4 Kogu minu seadus on kokku võetud kahes käsus: Jumala ja ligimese armastus. See on viis. 

5 Religioonid on väikesed kõrvalteed, mis viivad hinged tõelisele teele, mida mööda nad saavad 

samm-sammult tõusta, kuni jõuavad Minu juurde. Niikaua kui inimesed maa peal tunnistavad erinevaid 

religioone, on nad jagunenud. Aga kui nad on jõudnud armastuse ja tõe teele, saavad nad ühendatud, nad 

saavad üheks selle ühtse valgusega, sest on olemas ainult üks tõde. 

6 Kuid rändurid, palverändurid maa peal, on peatunud ja magavad. Armastus ja tõde on südamest 

lahkunud Seepärast olen ma rääkinud teile ja valmistanud sõnumitooja, et äratada ja äratada armastuse ja 

halastusega üles need, kes on kadunud või väsinud enne loodusjõudude vallandumist ja pühenduvad oma 

käskivate hüüetega hingede, tunnete ja intelligentsuse äratamise ülesandele. 

7 Vaimu õpetuse vastu tõusevad nende vaenlased, kes haaravad oma parimad relvad, kasutavad kogu 

oma jõudu, otsivad tunnistusi selle ilmutuse vastu. Aga tõesti, ma ütlen teile, et ükski inimjõud ei suuda 

kustutada praegusel ajal tõusnud valgust, nii nagu tollal ei suutnud inimesed Kristuse häält vaigistada, 

isegi mitte Golgotal toimunud hukkamisega, sest nende poolt seal valatud veri kõneles igavesti. 

8 Ärge kartke, et teid kutsutakse petisteks või nõidadeks. Kõiki neid solvanguid heideti ka teie 

Meistrile, ja ka minu prohvetitele ja apostlitele andsid uskmatud ja hukkamõistetavad nimesid. Aga kui 

Issanda ja Tema enda tõde valitses, olid need, kes kõige rohkem teotasid, hiljem kõige kahetsusväärsemad 

ja innukamad, nagu Paulus. 

9 Minu kolmanda ajastu apostlites on ka see naine, kes saatis Meistrit kannatuste teel puust risti 

jalamile, kuulis solvanguid ja kannatas pilkamist. Nüüd, kolmandal ajastul, on ta olnud ustav "tööline", 

tugev hing ja sõdur lahingus. Seepärast olen andnud talle sel ajal koha oma laua taga. Sest apostli auaste 

on rajatud hinges, ilma soolise vahetegemiseta. 

10 Töötage koos ja kõndige tõe teel, kuni jõuate tõotatud maale. 

11 Nüüd on Iisraeli jaoks aeg teha oma tööd alandlikult, ilma et ta oma armastustöödest teada annaks. 

Vasak käsi ei tea, mida parem käsi teeb. Ei tohi kiidelda sellega, et oled Issanda jünger, ega püüda 

meelitada. Kui seda järgitakse, siis ühinevad vaimsed väed tõelisteks armeedeks, et moodustada ühtne 

tahe, ühtne rinne, mille eesmärk on võidelda teadmatuse, patu ja religioosse fanatismi vastu. 

12 See rahvas, see inimeste ja vaimolendite armee, on tulevastel aegadel selle töö kaitsjad, et õpetust 

ja seadust ei võltsitaks, et inimene lõpetaks võitluse tõe vastu. 

13 Minu õpetuse varjus ei püstitata troone, millelt ülestunnustatud inimesed saavad valitseda oma 

kaasinimeste hingi. Kedagi ei kroonita ega kaeta purpurpunase mantliga, püüdes asuda Issanda kohale, 

samuti ei ilmu tunnistajaid, kes mõistavad kohut, annavad andeks, mõistavad hukka või mõistavad kohut 

inimeste tegude üle. Ainult mina üksi olen võimeline mõistma hinge üle kohut õiglase ja täiusliku 

kohtumõistmise koha pealt. 

14 Ma võin saata inimesi parandama, õpetama ja suunama, kuid ma ei saada kedagi kohtumõistjaks ja 

karistajaks. Ma olen saatnud mehi, kes on olnud inimeste karjased, kuid mitte isandad või isad. Ma olen 

ainus Isa Vaimu järgi.  

15 Spiritualiseerumine tungib teie hinge ja antakse edasi tulevastele põlvkondadele, kes leiavad oma 

kehas valmisoleva vahendi südametunnistuse diktaadile ja suure selguse jumalike inspiratsioonide 

vastuvõtmiseks. 
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Nendest põlvkondadest võrsuvad suured vaimse õpetuse õpetajad ja ka suured teadlased, kellel on 

särav mõistus ja kõrge intelligentsus. Tulevad patriarhid, kes on eeskujuks oma moraalis ja vooruses, 

ilmuvad prohvetid ja tõe apostlid. 

16 Kui ma ütlen teile, et valmistuge, siis ka selleks, et te saaksite jätta oma lastele tunnistajaks oma 

kuulekuse, vaimsuse ja vendluse eeskuju, oma armastuse teod kaasinimeste vastu. 

17 Siis õnnistavad ja mäletavad teie nime tulevased põlvkonnad, kes armastavad teid teie võitluse 

jälje, teie heade tegude ja jäljendamist väärivate eeskujude pärast. Kuidas saavad teie lapsed teid mitte ära 

tunda, kui te olete need, kes puhastavad tee okastest ja okastest, et nad ei teeks endale haiget? Seepärast 

ärge kõndige ükskõikselt üle tee takistuste, eemaldamata jalgealuseid. Sest need, kes tulevad pärast teid, 

teeksid teile etteheiteid iga kord, kui nad puutuvad kokku takistuse või okastraadiga, ja mõned kiruvad 

teid. 

18 Te peate täiustama oma tegutsemisviise minu õpetuses, et need, kes tulevad pärast teid, näeksid, et 

te suutsite täita ja teostada seda, mis paljudele tundub võimatu. Te peate tõestama, et spiritism ei ole 

fantaasia ega liiga arenenud õpetus, vaid et see ilmnes inimkonna seas õigel ajal, kui hinged olid tänu oma 

arengule võimelised seda mõistma ja praktiseerima. 

19 Nüüd on aeg, mil Eelija vaim paistab läbi kogu universumi, valgustades kõiki maailmu, kõiki teid 

ja kõiki hingi, äratades magajaid, äratades surnuid üles ja avastades tohutute rahvahulkade hulgast need, 

kes kuuluvad 144 000 tähistatud või "pitseeritud" hulka, kellel on olnud Issanda missioon inimkonna jaoks 

aegade algusest peale. 

20 Nii et siis olen ma moodustanud selle rahva uued suguvõsad koos Leevi või Sebuloni suguvõsaga, 

kustutades seeläbi piirid, eraldusjooned ja jaotused, hingedest, kes kuulusid muul ajal kaheteistkümnesse 

Iisraeli suguharusse, kelle laua taga istuvad need, kes kuulusid Ruubeni suguharusse. Selles on jumalik 

õiglus. 

21 Ärge püüdke tõsta ühegi kogunemiskoha, isegi teie oma, mainet. Töötage, et teie kaasinimesed 

tunnustaksid ja austaksid minu nime ja õpetust. 

Kui ma 1950. aastal viimast korda teiega räägin, siis ei ole see selleks, et võtta vastu rühmadesse või 

kogunemiskohtadesse jagatud inimesi. Ma võtan vastu kõik oma "töötajad", pööramata tähelepanu sellele, 

milline kogunemiskoht viis minu õpetusi paremini ellu ja milline oli see, mis ei osanud minu tahtele 

alluda. 

22 Ma ei hakka arvestama, kui suur või väike arv "töötajaid" on igas kogunemiskohas. Ma võtan igast 

südamest oma maksu ja teen neist kõigist ühe südame, kuhu ma ehitan oma pühamu. 

23 Eelija on olnud teie teel ja tema jõud on teinud teid võitjaks võitluses uskmatute, fanaatikute ja 

materialistide vastu. 

24 Ta ühendas inimesi esimesel ajal, kui nad olid lahkarvamuste tõttu lõhestunud. Ja praegusel ajal on 

ta teid taas vaimselt ühendanud oma armastuse valgusega. 

25 Pidage meeles, et tollal oli rahvas jagatud kaheks kuningriigiks, kusjuures kümme suguharu kuulus 

ühte ja kaks teise ossa. Suurem osa oli langenud ebajumalateenistusse ja oli muutunud Baali 

kummardajateks. Siis ilmus Eelija nende keskele, et ilmutada paganate ees minu au, minu olemasolu ja 

minu väge, ja ta rääkis nendega järgmiselt: "Mina, Eelija, tulen Jehoova, teie Jumala nimel, kelle te olete 

tõrjunud ja kelle vastu te olete sõdinud ja kelle silme ette te olete püstitanud valejumalaid ja ebajumalaid. 

Ma tulen teile ütlema, et te peate nende väe proovile panema, ja mina omalt poolt kutsun oma Issanda 

Jehoovat, minu Issandat, ja et see, kes vastab, omab tõelist Jumalat." 

26 Baali kummardajad olid sellega nõus, püstitasid põletusohvri altari, kutsusid oma jumalat ja 

palusid tal saata neile tuld, et tõestada oma olemasolu ja võimu. Päevade ja ööde jooksul kutsusid preestrid 

ja rahvahulgad oma valejumalat tantsude ja pidustustega, samal ajal kui põletusohvri altar jäi 

muutumatuks. 

Siis püstitas Eelija oma puuhunniku kaheteistkümnest kivist tehtud altarile, mis esindas Jumala rahva 

kahtteist suguharu, hüüdis Jehoova poole ja ütles Temale: "Issand, mina, Sinu sulane, palun Sind, et Sa 

ilmutaksid end neile, kes Sind on tagasi lükanud, et nad saaksid Sind taas kummardada ja ülistada." Ta 

ütles: "Ma olen Sinu sulane, et Sa ilmutaksid end neile, kes on Sind tagasi lükanud, et nad saaksid Sind 

taas kummardada ja ülistada." 
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Siis ilmutas Isa end keset äikesetormi, millest välgutab välk, mis laskub prohveti põletusohvri altarile 

ja paneb selle põlema. 

Siis mõistsid ebajumala kummardajad, eksinud ja uskumatud, et Eelija on tõelise Jumala saadik, 

tuleprohvet, kelle tulekahju hävitab kõik kurja, kelle valgusega valgustatakse pimedus. 

27 See on see, kes valmistas tee ette, et Ma saaksin tulla teie juurde - see, kes ühendas tol ajal hinged, 

kes kuulusid kaheteistkümnesse hõimu, mis täna on nagu kaljud, et tuua uuele põletusohvrite ajastule alla 

Minu Jumalikkuse Universaalne Kiirgus, sest te olite taas kord jagunenud ja lõhestunud. Aga see valgus 

tuli tagasi, et ühendada teid igavesti. 

28 Täna ma ütlen teile: Tere tulemast kõigile, nii "esimesele" kui ka "viimasele", nii jüngrile kui ka 

lapsjüngrile, nii innukale kui ka uskmatule. 

29 Ma valmistan teid kõiki ette, sest maailm nõuab teilt tõendeid minu uue ilmutuse kohta. 

30 Maal on palju religioosseid kogukondi, kuid ükski neist ei ühenda inimesi ega pane neid üksteist 

armastama. See töö saab olema minu vaimne õpetus. Asjata hakkab maailm selle valguse edenemisele 

vastu seisma. 

Kui Minu jüngrite tagakiusamine on kõige ägedam, vallanduvad loodusjõud; kuid neid rahustab nende 

Minu töötajate palve, nii et maailm saab kogeda tõestust võimust, mille Ma olen neile andnud. 

31 Ärge magage, et te ei ehmataks maailma valu ja kaose all pärast seda, kui ma olen teid kõigest 

sellest üle tõstnud. 

32 Ärge raiskage seda aega lootuses, et tuleb teine, parem. Sest see hetk, mis on fikseeritud, tuleb 

tagasi "Vaimse Vale'i". Isegi kui te siis palute oma elu pikendamist, et oma missiooni lõpule viia, kohtute 

Isa õiglusega, kes ütleb teile, et see võimalus on läbi. 

33 Mõistke, et teie ülesanne on võtta oma keskele vastu väsinud rändaja ja pahede poolt nõrgestatud 

patune, sest teie eeskuju, nõu ja õpetuse kaudu leiavad nad uuendust. 

34 Ma ei tule teie juurde kui kohtumõistja, sest ma näen, et te tulete Minu juurde lohutust soovides, et 

leevendada maiseid kannatusi. Aga ma õpetan teid, et te teeksite oma kaasinimestele seda, mida ma olen 

teinud teile. Pea meeles: Kui ma usaldasin teile selle vaimse pärandi, ütlesin teile: andke oma ligimestele, 

abivajajatele. Sest kui te nende pärast oma lähedasi hooletusse jätate, hoolitsen mina nende eest. 

35 Seda õpetust ei tohi kaitsta mõrvaritega. Ainsad relvad, mis ma teile selle eest võitlemiseks olen 

usaldanud, on valgusküllased sõnad ja armastuse teod. Kes neid õigesti kasutab, näeb, et halvad 

kavatsused ja rünnakud, mida enne neid taluti, muutuvad olematuks. 

36 Kui te püüate patustajat headusele innustada, siis ärge tehke seda, ähvardades teda minu 

kohtuotsusega, loodusjõududega või valuga, kui ta ei uuenda end, sest sellega sisendate temasse 

vastumeelsust minu õpetuse vastu. Näidake tõelist Jumalat, kes on kogu armastus, halastus ja andestus. 

37 Kuid te ei ole ainsad, keda Püha Vaimu valgus on sellel kolmandal ajastul üle ujutanud. See valgus 

on iga inimolendi sees ja kohal, iga hinge sees. Nii nagu see aeg on osutunud teie jaoks väärtuslikuks 

võimaluseks liikuda ülespoole, on see ka kõigi usukogukondade vaimulikele, preestritele ja pastoritele 

osutunud võimaluseks parandada vigu ja täita Isa tahet. 

38 Püüdke olla Mulle meelepärane. Selleks peate oma kaasinimestele meeldima. Nad kuulevad 

tähelepanelikult rõõmusõnumit, kui te tunnistate Minu tõde tõeliste armastuse tegudega. 

39 Pärast 1950. aastat ei kuule te enam minu sõna sellisel kujul. Kuid ma olen teile juba õpetanud, 

kuidas saavutada dialoogi vaimust vaimule. Tehke end selle vääriliseks minu õpetuste tõstmise ja hea 

praktika kaudu. Te ei jää ilma minu inspiratsioonidest ja uutest ilmutustest. 

40 Kohad, kus te kohtute, ei tohiks olla kaunistatud kaunistustega, sest te püüate nende kaunistustega 

meeldida minu Jumalikule Vaimule. Minu kohalolu on paremini tajutav lihtsuses ja lihtsuses. 

41 Ma valmistan ette tugevad inimesed, kes mõistavad ja tõlgendavad minu õpetust puhtalt, nii et nad 

oleksid rahvahulkadele innustuseks ja lapsed näeksid neis head eeskuju. Sest see rahvas on vendluse, liidu 

ja üksmeele seemned. 

42 Minu tahe oli, et selle aja lõpus, mil Ma end teatavaks teen, moodustaksite te perekonna, kus üks 

armastab teist - et ühe valu tunneksid teised, nagu see on tõeliste vendade ja õdede puhul. Mõistke, et olete 

pärit ühest ja samast Isast. Kui jõuate selle ideaalini, on teie jõud ületamatu. 
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43 Ärge hinnake oma andide väärtust ega võrrelge neid oma vendade ja õdede andidega. Ärge öelge, 

et mõnedele on antud rohkem kui teistele. Sest kuna igaühele on antud tema anded ja ülesanne, siis iga 

loodu lõikab vähehaaval nii oma armastuse ja vankumatuse kui ka oma ebaõnnestumiste ja eksimuste 

vilju. Erinevates ülesannetes, mida te minu Töö raames täidate, on õiglus, heastamine ja ka tasu. Kuid 

keegi ei tea, kas ta on selle saavutanud tänu oma teenetele või võlgadele oma Issanda ees. 

44 Minu õpetus jääb teie hingele unustamatuks nii maa peal kui ka "vaimses orus". Nüüd ei ole ta 

enam kunagi mässumeelne oma arenguteel, ja kuna ta on ühenduses oma Isaga, saab ta alati kuulda Tema 

häält. Sest mina olen maailma valgus, kes minu juurde tuleb, see ei hukku. 

45 Ma tõin kaasa inimliha ja hinge ühinemise. Nii lõin ma esimese inimese, kellele ma oma Seaduse 

algusest peale erinevate ilmutuste kaudu ilmutasin, et panna teda tundma armastust, mida ta peaks tundma 

oma Issanda ja ligimese vastu. 

46 Minu õpetused on pannud inimkonna tunnustama end Isa tütrena. Seepärast ütlen ma teile, et 

inimeste vahelistel sõdadel ei ole põhjust eksisteerida. Sest Looja on võimaldanud kõigil mõelda, tunda ja 

mõista. Kuid kõik ei mõtle vaimuga ja veel vähem väärtustavad nad oma hinge, sest nad lasevad end oma 

maistest kirgedest kaasa haarata. Inimene peaks alati teadma, et ta on osa Minust enesest, et ta on loodud 

"Minu näo ja kuju järgi". 

47 Varsti saab ta teada, et ta on tulnud sellele planeedile rohkem kui üks kord, kuid mitte selleks, et 

eksida või hukkuda sellel planeedil. Siis mõistab ta, et see keha, mida ta omab ja mida ta nii väga 

armastab, on vaid selle hinge tööriist, millega ta on ühendatud nii kaua, kui ta elab selles maailmas. 

48 Te olete olnud minu tuleku tunnistajad, te olete saanud minu ilmutusi ja õpetusi ning te olete olnud 

tunnistajaks minu ilmingutele. 

49 Paljude jaoks on need õpetused täna arusaamatud, kuid ometi - kui aeg tuleb - mõistavad nad neid 

sinu Sõna ja sinu tegude kaudu. Minu Sõna valgustab inimeste mõtlemist, selle valgus jõuab kõigi 

hingedeni, et juhtida neid tõe teele, pöörata nad eemale fanatismist, äratada neid ja panna nad kuulma oma 

vaimu häält. 

50 Ma olen aegade jooksul kasutanud erinevaid vorme, et tulla teie juurde, kuni ma lõpuks Jeesuses 

ennast inimeseks tegin. See viis, kuidas ma täna teiega koos olen, on kõige kõrgem ja samal ajal kõige 

sügavam, sest te tunnete, puudutate ja kuulete Mind oma vaimse tõusu ja inspiratsiooni kaudu. 

51 Selleks, et teha ennast inimintellekti kaudu teatavaks, piiran Ma ennast vastavalt selle 

vastuvõtlikkusele, kelle kaudu Ma räägin, ja nende vastuvõtlikkusele, kes Mind kuulavad. Mõned, kes 

mind kuulevad, ei saa minust aru, samas kui teised mõistavad mind, ilma et nad mind kuuleksid. Teie, kes 

te olete Mind täna kuulnud, olete need, kes on kutsutud selles Kolmandas Ajastikus astuma sammu 

spiritualiseerimise suunas. 

Ka varasematel aegadel tõusis rahvas prohvetite üleskutse peale üles, et loobuda oma 

ebajumalateenistusest. 

Te olete tänaseni olnud traditsioone hoidev rahvas. Kuid teie olemuse sisimas olete oodanud minu 

tagasitulekut, et loobuda kasututest traditsioonidest ja mõttetutest riitustest spiritualiseerimise nimel, mis 

on alandlikkuse, halastuse ja armastuse sisemine kultus. 

52 Ma annan teile selle sõnumi, mida peate edastama üle mere. Minu Sõna läbib Vana Mandri ja 

jõuab isegi Iisraeli rahvani, kes on heitnud end vennatapuvõitlusse tükikese maa pärast, mõistmata oma 

hingede viletsust. 

Te ei kujuta ette, millise katsumuse maailm läbi teeb. Kõik ootavad rahu, kuid see saab teoks alles siis, 

kui loodusjõud on Minust tunnistust andnud. 

53 Inimesed ei tunne enam hirmu minu õigluse ees. Sõda on olnud julm, kuid inimkond ei uuenda 

ennast. Asi ei ole selles, et ma karistan inimlikke patte sõjaga. Kui minu õiglus seda lubab, siis sellepärast, 

et inimene peab puhastuma. 

54 Paljud on need, kes nimetavad end "Jumala lasteks", kuid väga vähesed on need, kes Teda tõeliselt 

ära tunnevad, sest te peate otsima Minu jumalikkust vaimuga. Kuid teie seas on juba praegu ärkamise, 

taaselustamise ja ülestõusmise aeg. 

Pärast külvi tuleb saak, kuid see ei ole ainult inimliku arengu tulemus, vaid ka minu taevase väe töö. Te 

peate end ette valmistama ja andma oma panuse, et uued põlvkonnad saaksid õitseda ja head vilja kanda. 
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Hoidke, et teie usk ei kahaneks, sest pärast 1950. aastat peate te minu õpetuse tõde tunnistama ja seda 

prohvetitena kuulutama. 

55 Minu jünger Johannes nägi tulevasi sündmusi. Ta nägi jumaliku käsu peale, mis pidi tulema, ja 

tegi selle inimkonna päästmiseks teatavaks. Ta nägi, et märgistatud olid päästetud. Te kuulute tähistatud 

inimeste hulka ja ei hakka hukkuma, samuti ei hakka hukkuma need, kes võtavad teie juurde varjupaika 

kui viimse abinõuna. 

56 Teie huuled on kuulutajad, kes teevad minu sõna inimestele teatavaks. 

57 Iisraeli rahvas: Ma olen valmistanud teid selleks, et hellitada ja "võida" haigeid, et paljundada 

puudustkannatavate leiba ja tuua rahu oma kaasinimestele. 

58 Ma tulen täna katsetama teie seemet, mida te olete koristanud, ja küsin, kuidas te olete kasvatanud 

oma lapsi ja kas te olete valmistanud teed tulevastele põlvedele. 

59 Te otsite igal hetkel Minu jälgi ja küsite Minult: "Kuidas ma peaksin käituma sellel või sellel 

kriitilisel hetkel?" Ma ütlen teile: Minu Sõna õpetab seda kõike. Uurige seda ja te leiate sellest lahenduse, 

mida te otsite. 

60 Tee, mida te kõnnite, on kivine. Kuid iga samm, mille te astute, iga töö, mida te minu seaduse 

raames teete, viib teid lähemale eesmärgile, mis on iga spiritisti eesmärk. 

61 Teie kohustus heastada on suur ja sellest tulenevalt on ka teie valu suur. Aga kui te olete oma 

võlad tasunud ja päästetud, mõistate, et valu ei olnud asjata ja et teie saatus on õiglane. 

62 Miks te ei ole teineteist teeninud, nagu sulane teenib oma peremeest? Mõistke, et see, kes teenib, ei 

ole vähem, sest tema alandlikkus ülendab teda ja annab talle väärikuse. 

Te saate täita kõik minu poolt teile antud ülesanded. Teie võime ja jõud on selleks piisav. 

Ma olen teile öelnud, et armastage üksteist ja tehke head ilma omakasupüüdmatult, ärge oodake oma 

kaasinimestelt tasu, sest raha ei ole hind teie armastuse või ohvrite toomise eest teistele. 

63 Andestage teineteisele ja nii leiate kergendust nii endale kui ka sellele, kes on teile ülekohut teinud. 

Ärge kandke oma hinges vihkamise või pahameele koormat; olge puhtad südamelt ja te olete avastanud 

rahu saladuse ning elate minu tõe apostlitena. 

64 Sel päeval mäletate inimesi, kes kuulusid teile maa peal: oma vanemaid, lapsi või vendi ja õdesid. 

Kuid mõned süüdistavad Mind oma sügavas hädas, sest Ma olen neid tagasi kutsunud "vaimsesse orgu". 

Aga ma ütlen neile: Teid ühendavad armastuse sidemed ei ole katkenud. Te kõik elate selles universumis 

ja liigute ühest etapist teise, kuni jõuate lõppsihtkohta, kus te kõik leiate end. Need olendid, kelle kohta te 

Minult küsite, ei ole surnud, nad on elus, ja nende hinges on suurem selgus kui teil. Nad on valgustatud ja 

kaugel sellest, et nad oleksid kadunud, on nad teie jaoks saagiks ja lohutuseks kannatustes, 

eestpalvetajateks ja kaitsjateks. Ühinege nendega, sest minuga on nad ühendatud armastuse ja Vaimu 

kaudu. Nad ei kannata ja on rahul, sest nad arenevad ja täiustavad end, et tulla Minu juurde. 

65 Maarja, teie eestkostja, saadab oma emaliku armastuse, oma hingetugevuse ja rahu maailma peale. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 244 
1 Minu armastus ja halastus on teie keskel, armastatud Iisraeli rahvas. 

2 Mehed ja naised, kes te kummardate oma kaela Isa kohaloleku ees: ma õnnistan teid, Jumala 

valitud rahva hinged kolmes ajas, kes te täna taas kord avate oma silmad, et näha minu kohalolekut ja 

valgust. Olge õnnistatud! 

3 tungige Minu Sõna südamesse: Kristus ilmutab end just inimliku mõistmisvõime kaudu, et anda 

teile õpetust. Aga ma ütlen teile: Iga kord, kui Ta on andnud teile oma sõna, on Jehoova Isa ja Püha Vaim 

olnud kaasatud. Ärge otsige Minu Jumalikus Vaimus kolme isikut, vaid ühte Looja Vaimu, ühte Isa, kes 

on tulnud teie juurde kolmel erineval ajal ja ilmutusetapil. 

4 Tõesti, ma ütlen teile: Kui palju on teoloogid inimkonda segadusse ajanud! Kuid ma annan teile 

oma valguse, et teid päästa, lunastada ja tõsta teid, öeldes teile ausalt, et mitte teie mõistus ei avalda neid 

teadmisi vaimule, vaid vaim avaldab vaimule vaimseid ja jumalikke teadmisi. Seepärast ütleb teie Issand 

teile: mitte teoloogid, vaid spiritistid, Püha Vaimu tõelised jüngrid - hinged, kes õpivad olema kontaktis 

Jumaliku Vaimuga, et kuulda Minu häält ja tunda teie Issanda hellust, julgustust ja kutsumist. 

5 Seepärast olen Ma praegu piiranud end ühe valguskiirega, et teha ennast teile teatavaks ühe 

mõistmisvõime kaudu. Ma räägin teiega kui Isa oma "Sõna" kaudu, mis sai inimeseks Teisel ajastul koos 

Minu Püha Vaimuga, mis on alati olnud Minus. Sest Mina ise olen see, kellest te kõik olete välja 

kasvanud. Tunnetage tõelist Jumalikku Kolmainsust, otsides ühte Vaimu, ühte Olemust ja ühte Isamaist 

Armastust. 

6 Te olete sisenenud Püha Vaimu arengu, avaldumise ja ilmutuse aega ning iga minu ilmutus äratab 

inimesed üles ja paneb nad mõtlema. On hetki, mil te ütlete: "Isa, mõistus on alati sinus, tõde oled sina ja 

ma olen sinu juures alati väike laps." 

7 Ma võtan teid sel mälestuspäeval vastu; kuid traditsioon, mis veel teiega koos eksisteerib, kustub 

tulevastel aegadel ning Jumalikkuse ja Vaimse Maailma tulekut ei mälestata enam ühel päeval. Ma tahan, 

et te oleksite alati ühenduses Minuga ja oma vendade ja õdedega. 

8 Esimesel ajastul tõid sa Mulle hirmu, mitte armastuse kultuse Minu vastu, mis tekkis ainult sinu 

maapealsest osast. Sest te ei olnud veel avastanud Isa südames Tema lõpmatut ja täiuslikku armastust oma 

loodud olendite vastu ja nägite Minus ainult halastamatut, ranget ja õiglust nõudvat Isa. Te omasite Minu 

seadusi ja kuuletusid neile Minu õigluse kartusest, ja Ma ootasin aega, mil te tunnustate Mind kui 

armastatud ja mitte kui kardetud Isa. 

Kuid kuigi ma andsin teile suuri tõendeid oma armastusest, soojusest ja hellusest, kartsite te jätkuvalt 

Jehoova õiglust. Te jätkasite oma südametunnistuse hääle kartmist, mille kaudu Isa rääkis teile 

lakkamatult. 

Sel hingede ettevalmistamise ja ärkamise ajal, kui sa hakkasid astuma esimesi kindlaid samme teel, mis 

viiks su vaimu Minu juurde, andsin sulle mõista, et see ei olnud Minu Tahe, et sa peaksid astuma kontakti 

lahkunute hingedega, sest sa ei olnud selleks veel valmis ega kasutanud seda armu ära. Ei vaimne maailm 

ega ka teie ei olnud piisavalt valmis omavaheliseks kontaktiks. Aga aimdus sellest oli juba olemas, nagu 

ka võimalus ja arm. Seetõttu ilmusid sellest ajast alates maailma need inimesed, kes otsisid ühendust 

vaimsete olenditega. 

9 Keeld ei tohiks kehtida igavesti. Kuidas peaks Isa, kes oma lapsi nii väga armastab, ise keelama 

nende omavahelise suhtlemise? Kuidas peaks minu Jumalik Vaim püstitama tõkkeid ja ületamatuid 

vahemaid vendade ja õdede vahele, kes otsivad üksteist innukalt ja armastusega? See polnud lihtsalt veel 

õige aeg ja seetõttu säästsin teid. Kuid Minu lõpmatus armastuses inimese vastu, teie enda kehastunud 

hinge vastu, sain inimeseks, teatades teile sellest prohvetlikult ette ja teavitades teid sellest, et Minu tulek 

ei oleks üllatus ja et te vaataksite ja palvetaksite Minu kohalolekut oodates. 

10 Täitsin oma lubaduse ja kehastasin oma vaimu. Ma sündisin inimesena ja elasin teie keskel, et 

elada, kasvada ja surra, ning sel ajal, kui mina, teie Isa, olin inimene, andsin teile ilminguid, õppetunde ja 

õpetusi, mis olid täis vaimsust. Ma andsin teie vaimule palju ilmutusi, mis täitsid mõnda valgusega ja 

millest teised olid segaduses. 

11 Ma valmistasin teid ette oma tulekuga Teisel ajastul, et te tõstaksite oma pilgu ja vaatleksite 

lähemalt minu Kuningriiki - et teie hing tunneks sel ajal, et Taevariik tuleb üha lähemale. 
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Sel ajal kohtasin ma inimeste seas suuri, teie poolt puutumatuid, nähtamatute hingede leegioone, mis 

olid teie enda hingele ikka veel kättesaamatu saladus - see elu, mis teie seas segas ja põimus. Ma ilmutasin 

selle teile, paljastasin nende ilmingute saladuse ja näitasin teoloogile ja teadlasele, et minu ilmutus on tema 

avastustest ja sõnadest parem. 

12 Ma tervendasin haiged, keda teadus hülgas, sest nende haigused olid üleloomulikud, sest need olid 

vaimset laadi. Ma vabastasin riivatud suurest segadusse sattunud hingede leegionist, ja need, kes uskusid 

Minusse, tõusid üles ja ülistasid Minu nime ning tunnustasid Minu väge. Need, kes minusse ei uskunud, 

mõistsid mind hukka ja omistasid need jõutunnused kurjusele ning käsitlesid mind kui musta maagiat. 

Ma avasin inimkonnale ukse valguse juurde, et te mõistaksite, et hingele ei ole vahemaid, ja minu kui 

inimese surma hetkel äratas minu Vaim hauas elavaid hingi. Ma lasin nad oma haudadest välja tulla nagu 

Laatsaruse ja saatsin nad teie keskele, et nad annaksid tunnistust oma kohalolekust ja olemasolust. 

13 Teie silmad nägid neid ja teie südamed tundsid neid väga lähedalt, sest ma andsin neile sel 

katsumuse hetkel uue elu, et nad oleksid tunnistajaks hinge hiilgavale elule, igavikulisele elule sealpoolt, 

mis ootab teid kõiki. 

Minu Tahe oli ka see, et pärast seda, kui Minu Ihu oli maa sees olnud, naaseb see Jeesuse kujul teie 

juurde, et ilmutada Mind ikka ja jälle teie silmade ees, et jätta igaveseks lahti uks, mis ühendab "vaimse 

oru" sellega, kus te praegu elate, ja anda seeläbi hingedele juurdepääs Minu õnnistatud ja tõotatud 

maailmale, et nad näeksid, et see Isa armastuse uks, Püha Vaim, on alati kõigile avatud - et see uks, mis oli 

ainult mõneks ajaks suletud, sest teie hinged ei suutnud selle lävepakku ületada, oli Issanda halastusest 

avatud. Sellest hetkest alates ärkas inimese hing vaimse suhtluse juurde. 

14 Kuid see ei olnud veel vaimsetest ilmutustest täieliku arusaamise aeg. Kuid soov nende jumalike 

õpetuste järele hakkas haarama inimkonda, Teise ajastu erinevate põlvkondade inimesed hakkasid innukalt 

otsima Teispoolsust, kasutades oma keskel peituvaid võimeid ja andeid, ja nii leidsid nad järk-järgult tee, 

mis viis nad "Vaimse Vale'i" juurde. 

15 Inimesed kogesid palju takistusi ja pettumusi, minu töös ja vaimses maailmas tehti palju 

häbistamisi. Kuid Isa andis kõik andeks, sest Ta nägi seda maad asustavate hingede igatsust saavutada 

mõttevahetus oma vaimsete vendade ja õdedega. Kuid samal ajal kui üks osa inimkonnast igatses nende 

ilmutuste avastamist ja suhtlemist teispoolsusega, suhtus teine osa vaimse suhtluse suhtes kahtlustavalt ja 

vastumeelselt. 

16 Kuid teie seas on alanud Kolmas Ajastu - aeg, mil Mina, teie Jumal ise, seesama Isa, kes tuli 

Esimese Ajastu ajal Seadusena, seesama, kes sai inimeseks, et levitada teie seas oma Sõna, olen tulnud 

Püha Vaimuna - mitte selleks, et teha ennast materiaalselt kuuldavaks nagu Esimese Ajastu ajal, ega 

selleks, et saada inimeseks nagu Teise Ajastu ajal, vaid selleks, et valmistada teid ette inimese mõistuse 

kaudu, avaldades end lühiajaliselt, et hiljem saaksin seda teha teiega vaimust vaimule. Sest isegi nüüd, kui 

Ma räägin Püha Vaimuna, pidin Ma end materiaalseks muutma määral, mille määras Minu tahe, kui Ma 

rääkisin inimese enda kaudu. 

17 Varsti tõuseb teie ees uus ajastu, Püha Vaimu armu aeg, kus te leiate Mind - mitte riituste, mitte 

kiriklike tseremooniate ega mõistuse abil, vaid oma hinges. 

18 Palju aega on möödunud ja koos sellega on möödunud katsumused, võitlus, areng teie hinge eest, 

ja nüüd, Püha Vaimu ajal, olete te tõusmas inimestena, kes on võimelised Mind mõistma. 

19 Nüüd ei ole enam aeg, mil keelatakse suhtlemine väljaspoolt tuleva maailmaga. See ei ole enam 

see aeg, mil ma teid ainult ette valmistan ja lubadusi annan. See on Minu lubaduste täitmise aeg - aeg 

öelda teile, et te ei ole mitte ainult orjendanud oma keha siin maa peal, vaid ka aheldanud oma hinge 

materiaalsete vajaduste külge, kuigi teie tõeline kodu on lõpmatus, on universum, on lõputu vaimne ruum, 

mille Ma teile annan. Sest ei ole tähtis, et teie hing on äsja kehastunud. Juba siit saate te vallutada ruume; 

te võite olla kodus vaimse maailma sees ja võtta üksteist omaks kui vennad ja õed. 

20 Enne kui minu Valgus eemaldas piirid, valmistas ta teid ette, et te saaksite ühendust nii minu 

Jumaliku Vaimuga kui ka oma vendade ja õdedega "Vaimses orus". Sest ma ei taha, et te oleksite 

teadmatuse lapsed, vaid et te kui minu Kolmainsuse-Maariumi Vaimse Töö jüngrid astuksite sellesse 

ühendusse täieliku puhtuse ja ülestõusmisega. Ainult see, kes ei oska end ette valmistada, ei suuda selles 

püsida. See, kes on rüvetatud, ei jõua samuti õndsasse suhtlusse, millest ma teile räägin. Sest ma olen teile 

juba öelnud, et miski ebapuhas ei jõua minuni. 



U 244 

21 

21 Kui ainult uudishimu peaks teid viima teid otsima ühendust väljaspoolt, siis te ei leia tõde. Kui 

suursugususe või edevuse soov peaks teid selleni viima, siis ei saa te tõelist ilmutust. Kui kiusatus peaks 

teie südant valede kavatsuste või isekate huvidega võrgutama, siis ei saa te samuti ühendust minu Püha 

Vaimu valgusega. Ainult teie aukartus, teie puhas palve, teie armastus, teie halastus, teie vaimne 

kõrgendamine põhjustab selle ime, et teie hing laiutab oma tiivad, ületab avarused ja jõuab vaimsetesse 

kodudesse - niivõrd, kuivõrd see on minu Tahe. 

22 See on arm ja lohutus, mille Püha Vaim teile andis, et te näeksite ühte ja sama kodu ja veeniksite 

end, et ei ole surma ega võõrandumist, et ükski minu loodud olend ei sure seoses Igavese Eluga. Sest selles 

"Kolmandas ajas" saate te ka neid olendeid, kes on siit maapealsest elust lahkunud ja keda te olete 

tundnud, keda olete armastanud ja kaotanud selles maailmas, kuid mitte igavikus. 

23 Paljud teist on minu "töötajate" abiga nende olenditega ühendust võtnud. Aga tõesti, ma ütlen teile, 

see ei ole täiuslik viis kontakti loomiseks, ja läheneb aeg, mil kehastunud ja kehastumata hinged saavad 

suhelda omavahel vaimult vaimule, ilma et nad kasutaksid veel mingeid materiaalseid või inimlikke 

vahendeid, nimelt inspiratsiooni, vaimse peenuse, ilmutuse või ettekujutuse ande kaudu. Teie vaimu 

silmad suudavad tajuda kaugemal asuva kohalolu, siis suudab teie süda tunda "vaimse oru" elanike 

eluavaldusi, ja siis on teie vaimu juubeldamine ning teie teadmised ja armastus Isa vastu suured. 

24 Siis te saate teada, mis on teie hinge elu, kes ta on ja kes ta oli, tundes ennast, ilma et te näeksite 

ennast sellistes kitsastes piirides, nagu need, mis vastavad teie kehadele. Sest Isa ütleb teile: Isegi kui teie 

kehamaterjal on tõepoolest väike - kui sarnane on teie vaim minu Jumaliku Vaimuga! 

25 Ma räägin teile praegu ja tulevikus. Ma valmistan teid ette ja äratan teid oma sõnaga selle ilmutuse 

kaudu. Te hakkate sama tegema teiste inimestega, rääkides Minu Jumalikust Tööst - mitte ainult 

Kolmandast Ajastust. Sest see, mida Ma olen teile õpetanud ja teile selles ilmutanud, ei ole kogu Minu 

Töö. See, mida ma õpetasin ja ilmutasin teile esimeses ja teises ajas, on samuti osa sellest, ja seepärast 

peate te tundma kõigi kolme aja õpetusi, et te saaksite olla tõelised Kolmainsuslased. Sest te olete olnud 

koos Isaga kolmel ajal, Tema kolmes ilmutuses, Tema kolmes ilmutuses, Tema kolmes ilmutuses. 

26 Valmistuge niimoodi ette, armsad inimesed, et te homme ei ajaks inimkonda segadusse ja et 

inimeste südames, meeles või hinges ei jääks ükski küsimus, mis teid vaikima, vaid et te minu Vaimu 

valgusega vastaksite või valgustaksite kõike, ei jätaks ühtegi hinge segadusse, vaid annaksite kogu elule 

seletuse sellele, mida inimene oli pidanud saladuse, pimeduse või ebakindluse varju. 

27 Ma olen valgus, lihtsus ja tõde. Teil ei ole enam aega näha saladusi, kus kõik on selge. Avaldan 

oma tarkuse hingele, kui see tõuseb ülespoole. Mida rohkem ta edeneb ja vaimustub, seda paremini 

mõistab ta ilmutusi, mida ta ei teadnud, ja nii saab teie hing igavesti nautida üha uusi õppetunde, mida 

minu Jumalik Vaim teile avaldab. 

28 Teil siin praegu on juba kindlus, et olete elanud maa peal mitu korda, sest te usute hinge 

reinkarnatsiooni. Kuid see ilmutus, nagu ma selle teile olen andnud, raputab maailma, põhjustab 

revolutsiooni inimeste seas, ja sellega saavad nad selgitust paljudele saladustele ja julgustust oma 

hingedele, sest reinkarnatsioon on armastuse seadus ja see põhineb minu valgusel. 

29 Te ei tea veel, armsad inimesed, kui palju kordi olete olnud siin maailmas erinevates maistes 

kehades. Kuigi "liha" otsib ennast ja seab oma hinge kahtluse alla, ei õnnestu teil vaadata oma minevikku, 

oma eelmisi elusid. Sest mina kui Isa olen keelanud selle teadmise, olen takistanud teie hingel avastada 

oma eelmisi maiseid elusid inimelu ajal, sest see on ikka veel teie seas oleva Püha Vaimu keeld. 

Kuid te valmistate praegu ette tulevasi põlvkondi, kelle hinged on suure hingearenguga ja kes praegu 

veel elavad väljaspool, kus nad puhastuvad ja arenevad ülespoole, et tulla siia planeedile. Püha Vaim 

annab neile kindlasti võime mäletada oma eelmisi elusid, tunda oma minevikku, sest see on kasulik nende 

enda hingele. 

Kui ma ei ole seda teile andnud, siis sellepärast, et ma näen ikka veel nõrkust teie hinges ja veelgi 

enam teie maises loomuses, ja ma tean, et te oleksite meeleheitel, kui vaataksite oma minevikku. See, kes 

tegi palju üleastumisi ja solvas seeläbi oma Isa, ei oleks piisavalt tugev, et taluda meeleparandust ja 

südametunnistuse etteheiteid. Ja see, kes oli tähtis, oleks täis edevust - see, kes oli tähtsusetu, tunneks end 

alandatuna ja tema südames tekiks soov kätte maksta. See on põhjus, miks teie Isa, kes on täiuslik tarkus, 

ei tahtnud teile veel teie hinge minevikku avaldada teie kehas elamise ajal. 
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30 See arm on reserveeritud tulevastele põlvkondadele, keda ei kahjusta teadmine nende minevikust. 

Te olete nende jaoks nagu avatud raamat nende silmade ees. Need hinged on paljude saladuste ilmutajad - 

need, kes valgustavad hinge elu läbi oma elu maa peal - need, kes räägivad sellele maailmale teistest 

maailmadest ja nii laiast teest, mis on vaimne tee. 

31 Valmistage end ette, inimesed, et te saaksite selle ettevalmistuse pärandada neile, kes teiest 

sünnivad - et see arm jätkuks teie järeltulijatele - et kehad, mida te sünnitate ja vastu võtate, oleksid valmis 

vahendid tulevaste põlvkondade hingede jaoks. Sest ma valmistan praegu teie kaudu sellele inimkonnale 

uut maailma. Te olete nisu, mida ma praegu kasvatan ja kastan oma õpetuste kristallveega. 

32 Kehastunud hinged ja need, kes elavad "Vaimses orus", austavad Mind sel hetkel. Kogu loodu 

pakub Mulle oma armastuse austust. 

33 Kes täna ei ole valmistunud Minu vastuvõtmiseks, kannab kurbust oma südames. Aga selle ukse, 

mis oli Minu jaoks suletud, avan Ma oma armastuse võtmega. Sest Mina olen maa peal kõndija, kes 

külastab kõiki, et jätta oma sammude jälgedeks Minu täiuslik õpetus. 

34 Minu hääl äratab üles selle, kes magab, ja tugevdab seda, kes on väsinud, et nad mõistaksid, et 

nende aeg on lühike ja seda on vaja kasutada. 

35 Minu sõna on antud kõigile, nii haritutele kui ka harimatutele. Kõigile olen rääkinud samamoodi - 

lihtsalt ja lihtsalt. Sest Jumaliku Meistri vaimse õpetussõna suhtes olete te kõik lapsjüngrid. Aga kui palju 

elu, kui palju tõde ja kui palju ilmutusi olete avastanud selles lihtsas sõnas, ilma et oleksite seda täielikult 

mõistnud ja mõistnud. 

36 Suur on nende vastutus, kes on mind sel ajal kuulnud, sest nad on nagu uuenduse seemneks selles 

maailmas ja stiimuliks inimestele, et nad muutuksid. Minu uued apostlid ja "töölised" toovad ülestõusmise 

neile, kes on surnud armuelu jaoks, kuigi nad elavad füüsiliselt edasi. Nad kuulevad minu saadikute häält 

nagu seda "Tõuse ja käi!", mida Laatsarus kuulis. 

37 Mõned on end ette valmistanud, avades oma andeid ja järgides minu jumalikke juhiseid, ning 

valmistuvad võitluseks täis innukust ja lootust. Teised aga näitavad end lootusetuna, sest nad ei ole 

kasutanud aega, ei ole veel pingutanud. Ma räägin kõigile ja valgustan kõiki, et igaüks saaks omaks võtta 

seda, mis teda puudutab. 

38 Ma ei taha näha, et mõned on rahul, sest nad on oma missiooni hästi täitnud, sest nad esitavad 

kuldset nisu rikkalikult, samal ajal kui teised varjavad häbiga oma tühjad käed, sest siis ei saa minu rõõm 

olla täielik. Kuid ma ei taha rikkuda selle rõõmu, kes on oma ülesande täitnud. Sest selleks, et esitada 

mulle oma saak, pidi ta töötama, vaeva nägema ja sageli isegi pisaraid valama. Kuid nende ülesanne on ka 

äratada ja julgustada pelglikke, külma ja väsinud inimesi, nii et kogu rahvas pidutseks, kui Meister ilmub, 

et nõuda aruannet teie töö tulemustest. 

39 Ma töötan armastusega teie südameid, et neist võiksid võrsuda halastuse ja vendluse teod. 

40 Pidage alati edasi liikuma ja ärge mõelge nagu need, kes on rahul sellega, mida nad on teinud, sest 

nad arvavad, et on juba vallutanud tõotatud maa. 

41 Te olete hingede teel, mille Jumal on igavesest ajast ja arust ette määranud. See ei ole inimsilmale 

nähtav maapealne tee. Sest kui see oleks nii, siis oleksid Kaanani maastikud ikka veel sihtkohaks. Kuid ma 

eemaldasin sealt hinged, et neid laiali hajutada kogu maakera ulatuses - nii nagu ma tegin ka teiega, kes te 

elasite minevikus idas ja olete nüüd ilmunud läände, ilma et oleksite kõrvale kaldunud vaimselt teelt. 

42 Mõne jaoks on materiaalsel kujul kujutatud sümbol ikka veel hädavajalik; teiste jaoks on 

kujutlusvõimes olemas tegelased, mis esindavad hingevälja jõudusid. Kui olete saavutanud tõelise 

spiritualiseerumise, ei ole teil enam mingit soovi nähtavate või nähtamatute kujutiste või kujude järele, et 

uskuda Jumaliku kohalolusse või mõista selle tähendust. 

43 Te olete teerajajad, sest uued põlvkonnad tõusevad teie seast esile ja neis kehastuvad uued vaimsed 

peremehed. 

44 Te valmistate neile praegu teed, et nende religioonipraktika, jumalateenistused ja suhtlemine 

Minuga oleks arenenum. 

45 Kõndige kindla sammuga ja te tõusete samm-sammult. Loobuge oma valest ja materialistlikust 

religiooni praktikast ja te annate oma hingele iga päev suurema tõusu ja vabaduse. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 245 
1 Minu Vaim on rahul, sest te tulete Minu järele ihaldades. Miks mäletate sel päeval suuremal 

määral neid, kes on läinud ülestõusmisse, kuigi hingel ei ole päevi ega kuupäevi? Ärge laske end eksitada 

"surnutest", kes leinavad oma "surnut". Te ei ole "surnud", nagu ei ole ka need, kes kuulusid teile kui teie 

vanemad, lapsed, vennad ja õed, sugulased või sõbrad. Miks mitte ka need, kes on teile kurja teinud, kui 

nad on end puhastanud? 

2 Te igatsete valguse järele ja minu Töö rahuldab tõepoolest teie hinge soovi, mis, mida enam see 

valgustatud on, seda kaugemale ja kaugemale liigub näilisest "surmast". 

3 Teie süda muutub kurvaks, kui näete oma kaasinimesi nutmas oma "surnute" pärast ilma lootuse ja 

lohutuseta. Palvetage nende eest ja tehke tööd, et te õpiksite ellu äratama selle ja teise maailma "surnuid". 

4 Kui inimesed mõistavad nende õpetuste tegelikkust, ei nuta nad enam hauad üle, kus asuvad 

mõned säilmed, vaid muudavad oma nutmise austuseks nende kohtade vastu, mis on määratud kehade 

puhkepaikadeks, ja palveteks hingede eest, kes elavad "vaimses orus" - palveteks, mis on embus, tervitus, 

suudlus ja hellitus. 

5 Te elate juba "Kolmandas ajastul" ja ikkagi on inimkond vaimselt mahajäänud. Selle pastorid, 

teoloogid ja vaimulikud karjased ei avalda talle päris vähe ja mõnikord üldse mitte midagi Igavese Elu 

kohta. Ka neile avaldan Ma oma Tarkuse Raamatu saladused, ja nii ma palun teid: Miks nad vaikivad? 

Miks nad kardavad äratada inimeste uniseid hingi? 

6 Teie, kes te mind praegu kuulete, mõistate juba siin, et töötada välja areng ja edasiminek teie 

hingede tuleviku jaoks. Kuid kui paljud ei tea neid tõdesid või unustavad need ja surm üllatab neid 

ettevalmistamata. 

7 Ma tahan, et puhtad mõtted oleksid keel, milles te suhtlete oma vendade ja õdedega, kes elavad 

vaimses maailmas, et te saaksite üksteist sel viisil mõista, ja tõesti, teie teened ja head teod on neile 

kasulikud; nagu ka Minu laste mõju, nende innustused ja kaitse on teile võimsaks abiks teie eluteel, et te 

saaksite koos Minu juurde tulla. 

8 Vaimustage end ja te kogete oma elus nende olendite heategevuslikku kohalolekut: ema hellust, 

kes jättis oma lapse maa peale, isa soojasüdamlikkust ja nõuandeid, kes samuti pidi lahkuma.  

9 Kui ma olen teile selle õpetuse andnud, mõistate te, milline on kohtuotsus nende üle, kes võtavad 

oma elu - nende üle, kes tapavad oma kaasinimese ja nende üle, kes õhutavad mõrvarlikke sõdu. "Vaata" 

ja palveta nende kõigi eest, alates Kainist kuni viimase mõrvarini, et nende kohtuotsust leevendataks. 

10 Nagu tormi kuulutavad tumedad pilved, hõljuvad teie kohal segaduses olevate olendite leegionid. 

Palvetage, et te ei langeks nende mõjutuste ohvriks. Palvetage, et need pimedad jõud muutuksid valguseks. 

11 Ärge tüdinege sellest elust, ärge mässake oma kannatustes, sest te ei tea, milliseid võlgu eelmistest 

eludest te tasute. 

12 Elage harmoonias ja rahus oma perekonna ja ühiskonna kätes, et paljud teie kaasinimesed järgiksid 

teie eeskuju, keda valgusolendid toovad teie juurde. 

13 Olge rõõmsad sellel kolmandal ajal, sest minu Sõna on tulnud teie juurde täis hiilgust. 

14 See on rahu hetk iga hinge jaoks. Maailmad on valgustatud, kui Isa valab neile oma valgust. Need 

on hiilguse hetked kõigile inimestele, kes on valmis seda jumalikku kingitust vastu võtma. See arm on 

jõudnud teie maailma ja ma olen näinud, kuidas "surnud" matavad oma "surnuid", pakuvad austust ja 

kummardust maapealsetele hüvedele ja materiaalsed ohvrid Jumalale asjatute tseremooniate kaudu. 

15 Minu Püha Vaimu valgus voolab sel ajal kõigi inimeste peale ja selle kaudu saavad nad aru, 

milline on Issandale meelepärane ohver: hing valmistab end ette ohvrina, mis peab astuma Looja ette, kui 

ta oma keha - seda ainet, mis maa sisse vajudes laguneb ja kaotab oma kuju ning jääb vaid väikeseks 

aatomihunnikuks. Seal, kus on inimese lõpp, algab elu, mida inimene ei ole suutnud mõista. 

16 Inimesed hoiavad kinni oma traditsioonidest ja tavadest. On arusaadav, et neil on kustumatu 

mälestus inimestest, kelle surnukeha nad haua alla lasid, ja neid köidab koht, kuhu nad nende säilmed 

maeti. Aga kui nad süveneksid materiaalse elu tegelikku tähendusse, siis mõistaksid nad, et kui see keha 

aatomi järel laguneb, siis pöördub see tagasi loodusesse, millest ta moodustati, ja elu jätkub. 
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17 Kuid inimene on vaimse õppimise puudumise tõttu loonud igal ajal fanaatiliste kultuste ahela keha 

jaoks. Ta üritab muuta materiaalset elu kadumatuks ja unustab hinge, mis on see, mis tegelikult omab 

igavest elu. Kui kaugel on nad ikka veel vaimse elu mõistmisest! 

18 Nüüd mõistate, et ei ole vaja tuua kingitusi sinna, kus hauakivi, mis väljendab "surma", peaks 

väljendama "lahustumist ja elu"; sest seal on loodus täielikus õitsengus, seal on pinnas, mis on viljakas ja 

ammendamatu emakas olendite ja eluvormide jaoks. 

19 Kui neid õpetusi mõistetakse, teab inimkond, kuidas anda materiaalsele oma koht ja jumalikule 

oma. Siis kaob eelkäijate ebajumalakultus. 

20 Inimene tunneb ja armastab oma Loojaid vaimust vaimuni. 

21 Altarid on leinahunnikud ja hauakambrid tõendavad teadmatust ja ebajumalateenistust. Ma annan 

teile kõik teie üleastumised andeks, kuid ma pean teid tõeliselt äratama. Minu õpetust mõistetakse ja tuleb 

aeg, mil inimesed asendavad materiaalsed kingitused kõrgete mõtetega. 

22 Jüngrid: Kui olete läbinud lähedase kaotuse katsumuse, hakkab teile tulema selline palve: "Issand, 

ma tean, et see, kes siit maailmast lahkus, on sinuga, et ta on ainult enne meid teele läinud, et tuleb hetk, 

mil sa lubad meid kõiki ühte koju ühendada. Meie silmis ei ole pisaraid, sest me teame, et mitte nem 

nemad on surnud, vaid meie, kes me oleme selles maailmas - et "vaimses valla" valitseb tõeline võrdsus ja 

vendlus. Sest samal ajal, kui need, kes on juba saavutanud valguse rohkesti, edenevad ülespoole arenemise 

teel, ja teised, kellel on vaid nõrk säde oma tee valgustamiseks, saavad toetust esimestelt, valitseb nende 

vahel täiuslik harmoonia, abivalmidus ja halastus." 

23 Miks siis piirata oma mälestusi lahkunutest nende maise eksistentsiga? Mäletage neid vaimselt, et 

te neid ei häiriks. Kui nad on kõik inimlikud kalduvused kõrvale pannud, tulevad nad teie juurde tagasi, 

neile antakse luba läheneda teie südamele, isegi kui te ei tea, mis viisil. 

Vaimulikus elus on ainult üks soov, üks soov: läheneda jumalikku täiuslikkusele. Ma ütlesin teile omal 

ajal: "Inimene ei pääse taevariiki enne, kui ta muutub Minu sarnaseks." 

24 Kui keegi ei mõista minu õpetust, siis sellepärast, et ta ei ole võtnud vaevaks seda uurida, sest see 

on kõigile kerge. Tuleb aeg, mil kogu inimkond tõuseb püsti ja ütleb: "Ma usun Sinusse, igavese elu 

ülestõusmisesse." See on aeg, mil kogu inimkond tõuseb püsti ja ütleb: "Ma usun Sinusse, igavese elu 

ülestõusmisesse." 

25 Jüngrid: See rahu atmosfäär, mida te olete kogenud ja mis on olnud teie jaoks nagu avatud taevas, 

on tõepoolest Teise Jeruusalemma emakas, mille taevalaotuses särab täht, mis juhatab neid, kes tulevad 

rahu ja tõe järele igatsedes. 

26 Minu vaim rõõmustab, kui ta sinuga räägib, ja minu rõõm taevas on sama suur, kui sinna saabub 

kahetsev patune kui ka õiglane. Sest see on alati olnud terve, see aga eksis ja leiti jälle üles. 

27 Ärge arvake, et olete päästetud, sest te kuulete Minu Sõna, ja ärge öelge: "Me olime kadunud, kuid 

nüüd oleme leitud ja taevas on meie jaoks turvaline." Ei, te peate mõistma, et ma olen tulnud ainult selleks, 

et panna teid teele, mis viib minu kuningriiki, ja te peate püüdma mitte kunagi sellelt teelt kõrvale kalduda 

ning astuda iga päev ühe sammu edasi, kuni jõuate ukseni, mille taga on igavene kodumaa, hinge häll ja 

tõeline isamaa, kuhu te kõik peate jõudma, et mitte kunagi enam eksida ja seega nautida eluvõitluses 

saadud vilja ning Isa poolt kõigile, kes püsivad usus ja armastuses, tõotatud tasu. 

28 Te tunnete end aheldatuna "liha", maailma ja valu külge. Kuid selle asemel, et lasta end neist 

heidutada, sest te arvate, et need on takistused teie arengule, tahan ma, et te mõistaksite, et need takistused 

on tegelikult vahendid, mis panevad proovile teie usu, armastuse ja püsivuse heas. 

29 Ma olen teie Päästja, teie Vabastaja. Mõistke aga, et kui Ma annan teile oma armastuse, et teid 

päästa, siis peate ka teie andma Mulle oma armastuse. Ma olen teinud oma osa ja teie oma, andes teile 

võimaluse omandada teeneid, et jõuda Minuni, olles teadlik oma tegudest ja teades, kelle juurde te tulete ja 

miks. 

30 Milline teene oleks teile, kui ma teid halastusest võtaksin teid sellest maailmast ja valust ning 

viiksin teid taevasesse piirkonda? Tõesti, ma ütlen teile, et te ei tunneks end vääriliselt, et neis elada, ega te 

seda elu hindaksite - ühesõnaga: Te isegi ei teaks, kus te elate. Seepärast ütlen ma teile, et Minu tahe on, et 

kui te sinna jõuate, siis teie teenete põhjal. Sest siis olete väärt kõike, mis teid ümbritseb ja mida te omate. 
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31 Teadke, et ma olen kohal igas teie sammus, teie katsumustes või raskustes, teie püüdlustes, töödes 

ja mõtetes, andes teile oma armastust, rääkides teiega, tugevdades teie tahet ja julgustades teie usku. Sest 

kes saaks ilma minu abita täiuslikkusele lähemale jõuda? 

32 Ärka üles! Tõuse üles! Tõuske valguse poole ja alustage lahingut! Tunnete end vangidena? Siis 

murdke oma materialismi vanglast. Kas olete depressioonis valu ja viletsus? Siis õppige tõusma üle 

inimlike raskuste. Tunned end teiste suhtes tähtsusetuna? Sinus on suur olemus, kui hing avaneb headuse 

abil. Ma ei ole loonud hingi, kes on määratud olema alati tähtsusetud või elama alati salaja. Kui kõrgetes 

kodudes on suured hinged, siis ainult seetõttu, et nad on tõusnud armastuse teel. Kuid algselt olid ka need 

väikesed. 

33 Teadke, miks mu Vaim rõõmustab, kui Ta räägib neile, kes on veel väikesed - neile, kes elavad 

pimeduses või elavad aheldatuna valu ja viletsuse küljes. Sest ma tean, et minu armastuse kaudu ärkab teie 

hing valguse poole, on üle ujutatud lootusega ning usub ja võtab omaks ülespoole suunatud arengu ideaali. 

34 Ma tahan näha teid kõiki õnnelikena, rahus ja valguses elavatena, nii et vähehaaval saaksite kõike - 

mitte ainult minu armastuse, vaid ka teie teenete kaudu; sest siis on teie rahulolu ja õnn täielik. 

35 Selleks, et aidata teid ülespoole areneda, laskub minu jumalik kiir teie peale, et muunduda 

õpetussõnadeks. Ja ma ütlen teile, nagu Teisel ajastul: "Mina olen tee, tõde ja elu." Nii olen Ma ilmutanud 

ennast teie teel ja tõmmanud teid välja rüvedusest, et asetada teid tõe, moraali ja täieliku 

spiritualiseerimise teele. Ma olen purustanud teie ahelad, et te saaksite mind järgida. 

36 Jeesus, Naatsaretlane, oli inimeste seas teisel ajastul, et jätta teile elav näide sellest, kuidas 

armastada ja teenida Isa ning kuidas armastada inimesi. 

Ma räägin teile sel viisil, et te ei usuks, et ma olen tulnud ainult teie kannatusi ravima. Sest ma olen 

tulnud ka õpetama teid tegema head oma ligimesele. Ma tuletan teile meelde oma elukäiku ja minu kirge 

inimesena, et te mõistaksite, et tee, mida ma teile täna näitan, on sama, mida Jeesus teile näitas. See on 

vana tee, ainus tee, igavene tee. 

37 Paljudele teist tundub, et see, et Ma annan endast teada inimintellekti abil, on teesklus või võimatu. 

Kuid nendele kahtlustele vastan, et ma olen igal ajal ja inimkonna algusest peale teinud ennast teatavaks 

inimeste kaudu, kelle kaudu ma olen andnud maailmale oma käske, inspiratsioone ja ilmutusi. Tänapäeval 

toimub see, et inimkond on materialiseerunud, aheldatud maailma ja ainega ning eelarvamustega oma 

religioosse fanatismi tõttu. 

38 Ma räägin praegu kõigile, sest ma ei soosi teid, sest alguses saatsin ma ainult võrdsed hinged, et 

nad asustaksid maakera. 

39 Ma olen ainus, kes teab kõigi saatust, ainus, kes teab teed, mille olete läbinud ja mida peate veel 

läbima. Mina olen see, kes mõistab teie kannatusi ja rõõme. Ma tean, kui palju te olete rännanud, et leida 

tõde ja õiglust. Minu halastus on see, mis võtab vastu selle piinarikas hüüe, kes palub Minult sisimas 

andestust oma üleastumiste eest. 

40 Ja Isana täidan ma iga palavikulise palve, kogun teie pisarad, tervendan teie nõrkused, annan teile 

tunda, et teile on andeks antud ja teie plekid on vabastatud, et te saaksite oma elu uuesti kujundada. 

41 Mina olen ka ainus, kes saab teile andestada solvanguid, mida te, kes te olete Minu lapsed, olete 

mulle teinud. 

42 Teie olete see seeme, mida ma valmistan ette. Kui te isegi olete mind minevikus tagasi lükanud, 

siis ma olen teile andestanud ja istutan teid täna oma laua äärde, et muuta teid minu jüngriteks. 

43 Ma näen, et teie hing on väsinud sellest väsimusest, mida ta on maailmas kogenud, ja ta on otsinud 

teed, mis viib ta tõelise puhkuse juurde. Sügav valu jälg, mille kannatused on sinusse jätnud, kustutatakse, 

kui sa kõnnid seda teed, kus su hing on hõivatud ligimesearmastusega. Selles püüdluses ei väsi ta kunagi 

ära. Kui see rahvas oma praeguses eksistentsis jõuab oma missiooni lõppeesmärgini maa peal, siis ei naase 

ta enam sinna tagasi, sest tema koduks saab siis igavesti Vaimne Universum. 

44 Te ei ole sellest maailmast, kuid te olete tulnud siia, et õppida sügavaid õppetunde, omandada 

teeneid, heastada süüd, liikuda edasi vaimse täiuslikkuse teel, külvata head ja anda tunnistust Minust. 

45 Need, kes on Mind sel ajal kuulnud, peavad paremini mõistma oma töid ja vastutust. Neid, kes ei 

ole Mind kuulnud, võib seevastu pidada teadmatuteks. Esimesed peavad vastutama kõige eest, mida nad 

on õppinud, teinud ja millest nad on hoidunud. 
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46 Kui te uuriksite ennast, siis avastaksite, et teil ei puudu midagi, et teenida Mind ja jõuda mäe tippu. 

Olenemata sellest, kas te teenite Mind või mitte, teil on alati missioon ja anded. Aga miks sa tahad 

kingitusi ja täiust, kui sa ei pea neid kasutama? Ärge sarnanege rikka kurjategijaga, kelle varandus võib 

olla väga suur, kuid mis on kasutu. 

47 Kui hing tuleb maa peale, siis on ta innustatud parimatest kavatsustest pühendada oma olemasolu 

Isale, meeldida Temale kõiges, olla kasulik oma ligimestele. Aga niipea, kui ta näeb end vangistatuna 

kehas, tuhandeid kiusatusi ja katsumusi oma eluteel, muutub ta nõrgaks, ta annab järele "liha" 

impulssidele, ta allub kiusatustele, muutub isekaks ja lõpuks armastab ennast üle kõige ja ainult hetkeks 

kuulab ta vaimu, kus on kirjas saatus ja tõotused. 

48 Minu Sõna aitab teil meeles pidada oma vaimset lepingut ning võita kiusatusi ja takistusi. Keegi ei 

saa öelda, et ta ei ole kunagi kõrvale kaldunud minu poolt etteantud teelt. Kuid ma annan teile andeks, et te 

õpiksite andestama oma kaasinimestele. 

49 Kes on need, kes mind armastavad? Tõesti, ma ütlen teile, mina üksi tean. Mõned armastavad 

Mind ja ei tea seda, ja mõned usuvad, et nad armastavad Mind ja isegi kiidavad sellega, ilma et nad Mind 

armastaksid. 

50 Pärast Minu lahkumist ei jää te üksi. Ma jätan teie keskele inimesed, kes mind armastavad, sest 

nende südames ei ole halba seemet ega edevust. Neis on armastus, halastus ja alandlikkus. 

51 Kuna mõned armastavad Mind rohkem, siis ei saa nad sellepärast suuremaid kingitusi - ei. Ma 

annan praegu kõigile võimaluse ärgata tõelisse ellu, et olla Minu kõrgete nõuannete tööriistad. 

52 Ma saatsin sel ajal paljudele üleskutse, kuid mitte kõik neist ei kiirustanud. Uudis Minu 

kohalolekust inimeste seas jõudis paljudesse kohtadesse ja paljudesse südamesse, ja ma võin teile öelda, et 

inimkond on olnud sellele kutsele kurt. Aga kui suured katsumused kuhjuvad ja loodusjõud tõstavad oma 

hüüdeid õigluse järele, ärkab inimkond oma pikast unest ja mõistab, et ma olen tõesti olnud teiega. 

53 Ma ei tulnud ainult ühe kindla rahva või rahvuse päästmiseks, ma tulin kogu inimkonna pärast, et 

õpetada kõigile palvet, mis ühendab neid tõelises vaimses ühenduses Loojaga. 

54 Mõned küsivad Minult, kui nad kuulevad Mind rääkida: "Issand, kas me tulevikus ei tohi enam 

laulda Sinu jumalikkusele?" Ma vastan sellele: "Lapsed, linnud ülistavad Minu nime oma vingumisega 

kohe, kui koitab hommik. Kui teil on vaja seda, et oma hinge tõsta, siis tehke seda. Kui mitte, siis on veel 

üks ülistuslaul, mis kostab hingest ja mille helid ei kõla teie kõrvu, kuigi selle kaja kõlab lõpmatuseni: 

palve. 

55 Keegi ei kiitle oma vaimsusega. Kes võib öelda, et ta on juba rohkem vaim kui liha ja et ta võib 

kõndida vee peal ilma uppumata? Mitte teie materiaalne olemus ei tõuse, see aitab vaid hinge 

kogunemisel, et ületada vahemaad. 

56 Minu Jumalik Vaim, kes elab teie südames, ütleb teile: 

57 Armsad inimesed, kui maa peal oleks üks õiglane inimene, siis päästaks maailma see õiglane 

inimene. Aga see minu Universaalne Kiirgus paistab alla, et valgustada teed, mille Isa on inimkonnale 

algusaegadest peale ette määranud - seda moraali, vooruse ja vaimsuse teed, mis tõstis teid üles, kui te 

nõrkusest põlvitasite valejumalate ees. 

58 Alates esimesest ajastust olen Ma ennast inimkonnale teatavaks teinud Minu armu poolt valitud 

inimeste kaudu. See olid prohvetid, inspireeritud, õiged, patriarhid, kes tegid teile teatavaks Minu käsud ja 

Minu tahte. Tunnistage, kuidas nad kõik on teid algusest peale viinud spiritualiseerimise teele, õpetades 

teid palvetama nähtamatu Isa poole ja valmistama oma südant pühapaigaks, et Issand saaks olla teiega 

koos - nii öömaja nurgas kui ka mäel, teel või jõe kaldal. 

59 Lühikese aja jooksul eksisite te materialismi teel, eemaldusite Isast, moonutasite Jumala tõelist 

teenimist, asendades selle fanatismi ja ebajumalateenistusega, ning lõpuks langesid paljud uskmatusse. 

60 Kuid te tundsite sel ajal Issanda samme lähedal, kuulsite neid nagu kauget kellahelinat ja pidite 

järgima salapärast kutsumist, mis teie poole kõlas. Mida teie füüsilised silmad nägid? Mõned 

tagasihoidlikud koosolekuruumid, kuhu kogunesid minu uued jüngrid ja mõned tähtsusetud olendid, 

millest voolas nagu ammendamatu allikas armastav sõna, täis südamlikkust, tarkust ja veenvust. Sellest 

ajast peale on see Sõna olnud paljudele elu leib, vesi, mis kustutab nende janu, ja palsam, mis leevendab 

nende valu. 
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61 Minu uuendatud kohaloleku ime tõttu inimeste seas on kurdid kuulnud, pimedad näinud, paadunud 

süda muutunud tundlikuks, armu elule surnud hing on üles äratatud. 

62 Ja neist meestest ja naistest on saanud hoolsad "töötajad", teadlikud jüngrid, kes räägivad hiljem 

tõtt. Need ei eita Mind enam, ei mõista Mind enam valesti ega kahtle enam kunagi Minu väes. 

63 Sa kõnnid kadunud teed nagu särava 

Olge majakas. Ja nii leiavad hinged selle aja jooksul tõe tee, et astuda järjekordne samm lähemale oma 

Loojale. 

64 Seni, kuni teil on veel elujõudu, otsige üles need, kes on oma tee kaotanud. Tõstke üles oma 

vennad ja õed, kes on elu eest võitlemisel komistanud, tervendage haigete hinge, südant või keha. Tehke 

head ja andke seega tunnistust Minust. Ei ole mingit tähtsust, kui need, kes on saanud kasu, ei pöördu 

Minu töö poole. Seeme, mille te olete külvanud, ei hävi kunagi, see idaneb homme või igavikus. 

65 Tunnistage oma andide jõudu, mida ükski inimene, olgu ta veel nii õpetatud või võimas, ei oleks 

saanud teile anda, et te saaksite tõeliselt valguseks ja soolaks maailmas. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 246 
1 Armsad jüngrid: teid on kutsutud täitma vaimset missiooni sel ajal. Selleks, et teie hing oleks 

vääriline neid ülesandeid vastu võtma, pidi ta läbima suured katsumused ja tühjendama väga kibedad 

maljad. Kuid see proovikivi andis teile jõudu, arengut ja kogemusi. 

2 Te olete samasugused nagu need, keda ma olen püüdnud õpetada teistel aegadel. Kuid see väike 

kogukond, mille te moodustate, on vaid väga väike osa Jumala rahvast, kes on laiali üle kogu maailma, 

keda ma armastan sama palju kui teid. 

3 Teil kõigil on sama päritolu, teil kõigil on Püha Vaimu anded ja te saavutate sama eesmärgi. Kuid 

ma olen teid nimetanud "Minu rahvaks", sest te olete nagu vanemad vennad ja õed inimeste seas, kelle 

ülesanne on kanda armastuse seemet igasse hinge. Neitsi seemnena tulite Minust välja ja peate naasma 

Minu juurde tagasi kui seemne, mis on paljundatud lõpmatuseni, kuid mis peab olema sama puhas kui 

algne. 

4 Sel moel tulevad hinged minu sülle: suured oma annete arendamise kaudu ja puhtad oma tööde 

aususe kaudu. 

5 Olen usaldanud osa oma tööst teile. Sest kui Isa teeks kõike, ei annaks Ta teile võimalust end 

täiustada. 

6 Läbi aegade olen andnud teile õpetuse, mida olen üha enam ja enam laiendanud, et see valitseks 

teie inimelu kui seadus ja tugevdaks teie hinge teel, mis viib igavese valguse poole. 

7 Minu seadusest, mis on nagu puu, on inimesed lõiganud oksi, mis on sektid ja kirikud, mis on 

kaotanud oma mahla, sest nad on puu küljest ära lõigatud. Nende varju on olnud vähe ja nende lehestiku 

vahel ei ole armastuse pesasid ega hea maitse vilju. 

8 Ma ei ole teile ilmutanud oma õpetust mitte ainult selleks, et te saaksite maa peal hästi elada. See 

on tee, mis viib hinge kõrgele, armastuse, tarkuse ja kõigi olenditega harmoonias olemise kõrgetesse 

piirkondadesse. 

9 Kirikud ei ole täitnud ülesannet viia hinged igaviku lävel. Kui nad sellest maailmast ära murduvad, 

eksivad nad surma ristteel, nad ei tea teed, nad komistavad valguse puudumise tõttu ja langevad 

materialismi, igatsedes maha jäetud elu järele. 

10 See ei ole tee, mille ma olen välja joonistanud. Minu teed tähistab valgus, ilmutus, sügav tarkus 

kõigi jaoks, halastus ja armastus. Selleks, et sellest mitte kõrvale kalduda, on vaja ohvreid, loobumist ja 

püsivust minu seaduse täitmisel. 

11 Aga minu Vaim, kes armastab teid, on seadnud end iga minu lapse teele, et äratada neid tõe 

valguse juurde ja suunata nad teele, mis paneb nad leidma elupuu, mis annab head varju ja pakub head 

vilja, sest selle mahl on täiuslik. 

12 See annab teile mõista, et tulevad ajad, mil teil ei ole teist karjast ega muud juhti kui teie enda 

vaim, milles minu valgus särab. 

13 Selles maailmas ei ole tõeliste vaimsete teadmiste allikaid. Armu ja tarkuse allika leiate Minust 

oma alandlikkuse tõttu, oma vaimses dialoogis Isaga. 

14 Need tagasihoidlikud ja väikesed koosolekuruumid, kuhu te sisenete, et näha ja nautida minu 

ilmumist, kaitsevad teid ilmastiku ja uudishimulike silmade eest. Kuid nad ei saa kunagi olla minu 

jumalikkuse tempel, sest ma eelistan seda otsida universumis, mille olen loonud, kus iga olend on ohver, 

kus iga elu on pühamu ja iga süda on küünlajalg. 

15 Kuhu iganes te ka ei läheks ja mida iganes te ka ei näeks, te kohtate minu Kohalolekut. Sest minu 

Vaim elab igavesti oma templis, kus jumalik, vaimne ja materiaalne on täiuslikus harmoonias ühendatud, 

et moodustada Jumala pühamu. 

16 Kuid mitte ainult mina ei ela selles templis, vaid selles elavad kõik minu loodud olendid, igaüks 

neist võtab endale koha, mis talle vastab. 

17 Tõesti, ma ütlen teile, ei ole ühtegi Meistrit maa peal, kes suudaks teid õpetada lühemat teed ja viia 

teid kaugemale kui see, ja kes suudaks teile näidata nii laia silmapiiri, mille valgus paneb teid nägema 

igavikku. 

18 Inimene on oma teadust kõrgelt arendanud, kuid ta tunneb, et nüüd on ta jõudnud piirini - kuid 

mitte sellepärast, et teadusel võivad olla piirid, vaid sellepärast, et ma olen sekkunud teadlase mõttetusse 
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kurssi, et panna teda mõtlema oma töö üle, panna teda kuulma oma südametunnistuse häält ja ootama oma 

kursikorrektsiooni. 

Kui inimene kasutab oma teadust oma kaasinimeste hüvanguks, siis jagab loodus talle oma saladusi ja 

on nagu sulane tema jalge ees. Sest ma saatsin inimese maa peale, et ta saaks sellel valitseda ja olla selle 

peremees. 

19 Puhastamine on kõikehõlmav. Sest alates äsja sündinud lapsest kuni vanaduseni - nad kõik 

tühjendavad kannatuste kruusi. Kõik elemendid ja jõud on kaasatud lahingusse. 

20 Igasuguste hingede leegionid võitlevad omavahel ja kõikjal hingatakse sõja, valu ja kurbuse 

õhkkonda. Olge tugevad, sest kui see lahing on lõppenud ja kibedad pärmid ära joodud, täidetakse tühi 

karikas elu veiniga ja kõigis maa hingedes saab see olema nagu uus sünd. 

21 Nende seas, kes on õppinud Minu õppetundi, kui nad Mind sel ajal kuulavad, on neid, kes ei lahku 

oma kodumaalt, et täita oma missiooni. Kuid teised peavad lahkuma teiste rahvaste ja rahvaste juurde. 

Täna tahan ma ainult, et te püsiksite ja kuulaksite Minu viimaseid õpetussõnu, et te ise kannaksite 

viimaseid Minu sõnu kui pärandit endas. 

22 Häda neile häälekandjatele, kes enne seda aega oma huuled sulgevad! Häda neile, kes minu 

ilmutusi ettevalmistuse või inspiratsiooni puudumise tõttu tagasi hoiavad, sest pärast seda kutsub nende 

südametunnistus neid halastamatult vastutusele! 

23 Pärast 1950. aastat ei ilmuta Ma end enam selles vormis, kuid teie missioon ei ole lõppenud - 

vastupidi, sellega algab elu, mis on täis vastasseise. Ma näitan teile uut suhtlemisvormi, ma räägin teie 

südamega, ma vestlen teie hingega, ma inspireerin teie mõistust, ja nii kuulete te jätkuvalt Jumaliku 

Meistri häält - iga kord täiuslikumalt, kõrgemalt, vaimsemalt. 

24 Kui ma olen lõpetanud oma sõna teie seas, siis ärgu keegi kavatsegu meelitada minu kiiret, et 

kuulda minu sõna uuesti, sest ta ei tea, millisele asjale ta end paljastab. Kui inimesed teistest rahvastest või 

isamaadest, kus neid õpetusi ei teata, võtavad ühendust vaimse maailmaga ja kutsuvad minu Jumalikku 

Vaimu, et kuulda Teda inimmeele kaudu, siis ma annan neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Aga 

teile ma ütlen: kiirustage, et minu valgus jõuaks neisse enne kaost. Sest tulemas on segaduse aeg, mil 

õppinud usuvad, et nad ei tea midagi, mil paljud veendumused hävitatakse ja paljud tuled kustutatakse. 

Aga selle keerise keskel läheb minu nimi suust suhu. Inimkond pöörab oma silmad pühakirjade poole 

soovides prohveteid ja usku. Teoloogid, vaimulikud ja teadlased küsitletakse. Kuid aeg, millest ma teile 

teatan ja milleks ma teid ette valmistan, on just see, milleks te peate ette valmistama uusi põlvkondi, kes 

peavad jätkama teie missiooni, et minu rahvas ei sureks teie hulgast välja, vaid kasvaks ja suureneks 

arvuliselt, puhtas vaimsuses, teadmistes ja voorustes. 

25 Läheneb päev, mil ma jätan teid õpetajana, eeskujuna ja "raamatuna". Sest kui minu õpetus kõlab 

inimkonna seas, otsib minu pilk teid üles. 

26 Need ajad on möödas, mil te kuulasite Mind ilma vastutustundeta, mil te sõite Minu laua juures 

vilja ja leiba ilma kohustusi võtmata ja jõite nii palju veini, kui tahtsite, kuni valasite seda välja, ja olite 

õnnelikud, kui leidsite palsamit oma haigustele. 

27 Nüüd tulete ärganud hingega, nüüd tunnete oma vastutust. Te hoolite inimeste eest, kannatate oma 

haiguste tõttu ja võitlete Minu asja eest. Ja teades, et te osalete praegu minu viimastes ilmumistes, 

kiirustate mind kuulama ja minu ülekandeid oma vaimus hoidma. Te teete hästi, kui valmistute selle 

ilmutuse viimasel päeval kohtuotsuse vastuvõtmiseks. 

28 Maailm näeb, kuidas "Iisrael" tõuseb uuesti oma tuhast. Aga mitte rahaahnuse ja lihaliku juudi, 

vaid vaimu kohane Iisrael, mis inimeste seas ilmudes annab tunnistust hinge reinkarnatsioonist, armastuse 

ja õigluse seadusest, mis raputab aluseid, arvamusi ja uskumusi. 

Alguses tekitate te tülisid ja maailmavaatelisi sõdu. Kuid pärast seda teete oma rahu käegakatsutavaks, 

mis võimaldab teil jääda rahulikuks ja vankumatuks ka suurima konflikti hetkedel. Segadus läheb üle, sest 

vaimne häire ei kesta kunagi igavesti, sest iga inimese sisimas on valguse säde, mis ei kustu kunagi. 

29 Pärast seda kutsutakse teid selgitama, mida ma teile õpetasin, ja te annate siis valgust, et 

kõrvaldada oma kaasinimeste segadus. Siis, kui maailm on saavutanud rahu, on minu kuningriik 

inimestele lähedal, sest minu halastus on valmis vabastama seitsmenda pitseri. 

30 Ilma, et te kuulutaksite, et te olete minu apostlid, te olete. Kuigi te olete meistrid, peate te ütlema, 

et olete jüngrid. Sa ei kanna rõivaid, mis eristavad sind teistest, sa ei kanna raamatut käes, sa ei ehita 
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kogudusemaju. Samuti ei ole teil maa peal minu töö keskpunkt ega alus, ega ükski inimene ei ole inimeste 

kohal, kes minu kohale astub. 

31 Teie senised juhid on viimased. Palve, spiritualiseerimine ja minu õpetuse praktiseerimine viivad 

rahvahulgad valguse teele.  

32 See hetk on pidulik, kui Minu Sõna tähendus jõuab teie südamesse ja jätab valguse jälje. See on 

sama, mille ma joonistasin teile teinekord koos Armastuse Verega. 

33 Hing otsib sel ajal oma päästmise soovis teed, ja sellel kohtub ta Minuga, kes olen andestus, mis 

puhastab, ja armastus, mis tõstab. Tõesti, ma ütlen teile, et see armastus on jõud, mis ühendab kõiki Minu 

poolt loodud olendeid, on jumalik hingeõhk, mis annab elu ja tugevdab kõiki olendeid. 

Oma arengu käigus olete te end üha enam ja enam täiuslikkuse suunas muutnud - nii vaimselt kui ka 

füüsiliselt, kuigi ma ütlen teile, et teie olemuse põhiolemus on hing, sest keha on vaid kest, milles hing 

avaneb. 

34 Kuigi te olete aja jooksul eksinud, sest olete järginud liha kalduvusi, mõistke nüüd, et olete nüüd 

leidnud õige tee, et olete jõudnud kontemplatsioonini, milles Isa ilmutab end maailmale, et see võiks 

saavutada oma pääste. Te siin olete oma päästmise soovis mõnikord ohvrini läinud, sest te mõistate, et 

varem või hiljem, kuid paratamatult, sisenete te Vaimsesse Elu. 

35 Tunnistage väga hästi, et see elu siin, mis on täis ilu ja imesid, on hiilgav. Te ei saa eitada, et ka 

inimene on teinud selles oma tööd, mis on toonud teie eluviisile edu. Siiski on tulnud aeg, et te pööraksite 

oma silmad Minu poole, et öelda Mulle, et Mina olen kõige, mis teid ümbritseb, Looja ja Omanik ning et 

Mina olen Valgus, kes paljastab inimestele teaduse. Te kõik ei ole jõudnud sellele arengutasemele, sest 

mitte kõik teist ei ole mõistnud aega, milles te elate, ega tea, kuidas elasite enne seda. 

36 Kuidas võiksid need arvata selle aja armu, kes religioossesse fanatismi mässituna võtavad hingelt 

igasuguse vabaduse ja röövivad temalt igasuguse loomuliku väljenduse?  

Igal hingel on suured võimed, sest ta oli olemas enne maailma. Aga kui seda piiratakse ja takistatakse 

väljendamast seda, mida ta omab, siis peab ta elama vääriti mõistetuna ja häirituna. Ta peab elama vaimse 

eelaimede ja oma mineviku mälestuste põhjal ning tänu sellele hirmule, mida talle sisendavad fanaatilised 

usudogmad vaimse kohta, varjab ja varjab ta kõike. Seega ei ole ta võimeline tundma minu kohalolekut, 

sest isegi sõna "vaimne hing" tundub talle võõras. Kuidas võiks ta uskuda vaimse hinge ülestõusmisse, mis 

on reinkarnatsioon? Kuidas võiks ta uskuda ilmingutesse, mille tunnistajaks te täna olete? 

37 Lähenevad viimased hetked, mil Ma räägin teiega selles vormis, kuid inimkond ei ole veel andnud 

tõendeid, et ta tunnetab Minu kohalolekut. 

38 Kui vähe on neid, kes on saanud teada minu ilmumisest sel ajal! Kui vähe on neid, kes mitte ainult 

ei usu Minu avaldumisse inimintellekti kaudu, vaid kellel on ka kindlus, et Jumalikkus võib avalduda 

lõpmatult paljudes vormides. Aga kui teie, keda ma valmistan, et te oleksite minu tunnistajad, ei peaks 

andma tunnistust minu ilmutusest sel ajal, siis loodus ja selle elemendid "räägiksid" ja uued põlvkonnad 

saaksid teada minu tööd, isegi kui nad ei ole minu sõna kuulnud. 

39 Mõelge oma vastutusele ja mõistke, et on veel aega kasutada minu õpetusi, millel on sügav vaimne 

tähendus, et need näitavad teile täiustumise teed. Hoidke oma südames seda muljet, mille minu sõna 

olemus teile jätab, ja unustage, et see sai teatavaks inimese kaudu, kelle huuled üksi väljendasid minu 

eestpalvet. 

40 Ärge andke õpetusi, kui te ei ole neid kõigepealt harjutanud, sest keegi ei usu teid. Inimesed 

nõuavad teilt tõendeid, mida ma olen teid õpetanud andma. Seda, mida te võite ja peaksite teadma hinge 

kohta tänaseks, olen ma teile rääkinud. Te ei tohi midagi lisada sellele, mida ma olen avaldanud. Peate 

jätkuvalt püüdma olla vaimselt ja füüsiliselt vastupidav. Sest kui teie seas on tänaseni haigusi, siis selle 

põhjuseks on see, et te ei ole suutnud tõusta üle selle elu viletsusest ja valust, sest teil puudub vaimsus ja 

usk. 

41 Minu Õpetus õpetab mitte ainult uskuma Jumala väesse, vaid ka uskuma iseendasse. Igaüks, kes 

on tõeline spiritist, on võimeline igal tunnil vastu võtma oma Issanda puhta kontseptsiooni oma vaimse 

võimekuse kaudu. Sest ta on seda väärt nii vaimselt kui ka füüsiliselt. 

Lõpetuseks ütlen teile täna: valvake ja palvetage, et teie mõtete jõud, mis on saadetud palves Taevasele 

Isale, laskuks alla ja leviks tervendava palsamina selle inimkonna kannatustele. 
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42 Armsad lapsed, minu jumalik kohalolu on siin teiega - mitte kehastatuna nagu Teisel ajastul, vaid 

vaimselt. 

43 Ma räägin kõigi nendega, kes Mind kuulavad. Aga kui te süvenete Minu Sõnasse, siis tunnete, et 

Meister räägib igaühe südamega. 

44 Ärge harjutage minu sõnaga; pidage meeles, et see kujundab praegu teie hinge, et muuta selle 

sammud teel turvaliseks. 

45 Eelija on nähtamatu karjane, kes viib lambad turvalise takistuse juurde, nii nagu Mooses viis teid 

esimesel ajastul tõotatud maale. 

46 Millal järgib see kadunud inimkond oma karjase jälgi? Ma valgustan neid, et nad leiaksid õige tee. 

47 Tee, millest ma räägin, on uuendamise, spirituaalsuse ja halastuse teostamise tee. Igaüks, kes 

kuuleb haige piinatud häält, kurnatud ja lohutusteta inimese palvet, peaks avama oma südame ja tundma, 

et see pulbitseb armastusest ja kaastundest. 

48 Minu soov on, et te lubaksite oma hingel ilmutada end oma tõelises olemuses, nii et teid 

tunnustataks minu Töö apostlitena. 

49 Ma valmistan praegu ette uusi põlvkondi, kes astuvad veel ühe sammu edasi. Kas te valmistate 

neile teed ette. 

50 Teie saite kuulda minu jumalikku õpetust sel ajal, sest nii on kirjutatud. Kell näitas tundi, mil kõik 

pidid saabuma, et värskendada end võimsa puu varjus, kus Isa elab ja ootab "kadunud poja" tagasitulekut, 

kelle jaoks on tal alati andestav pilk, tervitatav kallistus ja armastav naeratus. 

51 Minu Jumaliku Vaimu valgus läbib teie aju ja jõuab teie südame põhjani. Ja teie huultele panen ma 

oma Sõna, et te saaksite täita missiooni, mille ma teile olen usaldanud. 

52 See sõna ei ole inimliku kujutlusvõime teos. Hinge saavutatud kõrgendus on see, mis on ta sel 

viisil Minule lähemale toonud. Sest te mõistate järk-järgult Minu Seadust, ja selles ulatuses, milles te selle 

raames arenete, saavutate suurema arengu. 

53 Kui keegi ei mõista Mind, kuigi ta on Mind kuulnud, siis selle põhjuseks on see, et ta segab Minu 

õpetused oma maiste teooriate ja ideoloogiatega - sest ta segab spiritismi dogmaatiliste usutunnistuste ja 

kiriklike kommetega, mida tema esivanemad on talle sisendanud. 

54 Minu õpetus ei sunni teile mingeid dogmasid peale. Teie vaimne võimekus on ainus, mis annab 

teile teadmisi Minu õpetusest. Te peate seda arenemist peatumata jälgima, kuni teie hing on saavutanud 

oma täiuslikkuse. 

55 Minu püüdlus, mis väljendub minu seaduses ja õpetuses, on, et inimestest saaksid vennad ja õed, et 

nad armastaksid üksteist, et maailmas valitseks rahu, et iga inimene maa peal esindaks Mind oma vooruse 

ja eeskujuga. 

56 Ma olen leidnud, et inimkond on selles Kolmandas Ajastikus häiritud, ja olen saatnud talle selle 

jumaliku inspiratsiooni, et ta ennast päästaks. 

57 Kuid ma olen pidanud võitlema nende vanade tavade ja Minu kummardamise vormide vastu, sest 

ma olen otsustanud, et need ei sobi enam praegusesse aega, ja minu võitlus selle pärandi hoidjatega, mis ei 

ole minu pärand, on olnud suur. 

58 Õpetus, mille ma olen teile toonud ja mida ma olen nimetanud spiritistlikuks, on igavene õpetus, 

mida ma olen teile alati õpetanud. Aga tõesti, ma ütlen teile: See, kes ei ole seda kunagi tundnud, ei saa 

öelda, et ta on seda mõistnud. 

59 Võite rõõmustada, sest minu tulek tähistab teie jaoks sammu edasi vaimse arengu teel. 

60 Kuna te olete veel ebaküpsed ja nõrgad, siis ei ole te võimelised mõistma kogu seda suurust, mida 

minu ilmutus sisaldab. Aga te hakkate minu õpetustega arenema ja saate lõpuks heaks eeskujuks neile, kes 

ootavad, et te teeksite oma eluga äratuntavaks selle vaimse tee, mille inimesed on kaotanud. Ärge jätke 

neid ilma lootuseta ja ärge valmistage neile pettumust, kui tulete nende juurde ainult sõnadega ja ilma 

eeskujuta, sest siis ei tunnista nad teid minu jüngritena. Te peate oma töödega minu õpetusest tunnistust 

andma. 

61 Kui kaugel on inimesed sellest, et mõista vaimset rahu, mis peab maailmas valitsema! Nad 

püüavad seda vägivalla ja ähvarduste abil ning oma teaduse viljadega, millega nad uhkeldavad, peale 

suruda. 
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62 Ma ei eita mingil juhul inimeste arengut ega ole selle vastu, sest see on ka tõend nende vaimsest 

arengust. Kuid sellest hoolimata ütlen ma teile, et nende uhkus jõu ja maise võimu kasutamise üle ei ole 

minu ees meeldiv. Sest selle asemel, et teha inimeste riste kergemaks, rüvetavad nad sellega kõige 

pühamaid põhimõtteid, nad solvavad elu, mis ei kuulu neile, ja külvavad rahu, tervise ja heaolu asemel 

valu, pisaraid, kurbust ja verd. Miks näitavad nende teosed just vastupidist, kuigi kaev, millest nad oma 

teadmised ammutavad, on minu enda looming, mis on ammendamatu armastuses, tarkuses, tervises ja 

elus? 

63 Ma tahan võrdsust oma laste vahel, nagu ma juba "Teisel ajastul" kuulutasin. Aga mitte ainult 

materiaalselt, nagu inimesed seda mõistavad. Ma innustan teid armastusest võrdsusega, millega annan teile 

mõista, et te kõik olete vennad ja õed, Jumala lapsed. 

64 Ärge kartke neid ilmutusi inimkonnale tuua. Te ei kannata märtrisurma, sest need ajad on nüüd 

möödas, kuigi te olete uurimise põhjuseks. 

65 Nii valmistan teid ette inimese mõistuse abil. Minu Sõnal on kõigi hääle kandjate jaoks sama 

tähendus, ja kui te arvate, et see on igaühe jaoks erinev, siis selle põhjuseks on see, et te peate kinni 

välisest vormist ja ei vaata tähendust. 

66 Ma tahan võtta vastu teie töid kaasinimeste hüvanguks, ma tahan näha teid minu õpetusi 

praktiseerimas. Kui palju imesid, mis inimesi hämmastavad, suudad sa teha! 

67 Täitke oma ülesanne ja võtke oma teenete alusel "tõotatud maa" - see lubadus, mis on teiega koos 

igavene reaalsus - enda valdusesse. 

68 Laps tuleb oma isa juurde soojuse järele, ta teeb Temast oma usaldusisiku, et oma mured, 

kannatused ja hirmud Temale maha laadida. Ja mul on tõeliselt hea meel, kui ma kuulen isegi teie südame 

sisimat peksmist. Selleks lähen ma teile, et anda teile oma õpetuste valgust, et te saaksite end üles tõsta. 

Ehkki ma ei vala teile maa rikkust, ei taha ma ka, et te elaksite viletsuses. Siis suudate tulevastele 

põlvedele anda laitmatu eeskuju, kui nad saavad teada, et te olete järginud Mind ja uuendanud end, ilma et 

oleksite ajanud isekate huvide järele ega pöördunud fanaatiliselt eemale oma maistest kohustustest. 

69 Ehitage kindlale maale, et uskmatud ei hävitaks seda, mida ma olen sinusse ehitanud vaimsusest ja 

uuendusest. Kuid te ei tohi seda tõde maailma eest hirmu pärast varjata; te peate seda maailmale 

päevavalguses näitama. Sel ajal ärge minge katakombidesse, et palvetada ja Mind armastada. Ärge olge 

häbelikud, kui te räägite või tunnistate Minust mingil viisil, sest siis ei tunnista inimesed, et Ma tegin 

ennast teile teatavaks, nad hakkavad kahtlema, et haigete ja abivajajate hulk tervenes ja leidis leevendust 

oma kannatustest, nad eitavad imetegusid, mida Ma tegin, et süüdata teie usku. 

70 Ma jätan teile oma õpetuste raamatu, et te saaksite öelda maailmale: "Vaata, siin on see, mida 

Meister jättis päranduseks." Ja tõesti, kui paljud, kes kuulevad Minu Sõna lugemist, usuvad ja kui paljud 

patused saavad uuendatud! Pange tähele kõiki neid õpetusi, et katsumused teie elus ei tabaks teid 

ettevalmistamata. 

71 Sa annad kogu oma maise elu jooksul jätkuvalt tervendavat palsamit, sinu sõna on armastav 

nõuanne lastele, noortele ja täiskasvanutele, ja seepärast, nagu täna, küsivad inimesed sind, nad paluvad 

jätkuvalt abi sinult. Teid kutsuvad surevad, kes otsivad teie abi, ja teie sõnad on nagu tee või majakas 

inimhingede sureva tunni ajal. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 247 
1 Tere tulemast, o inimesed, kes igapäevaselt kasvava arvuga Minu poole pöörduvad. Siin on kõigi 

aegade Meister, kes annab oma armastuse õpetust neile, kes ootavad teda heast tahtest. 

2 Ma võtan teid kõiki vastu, nagu ma tegin seda Teisel ajastul, ja räägin teiega samas vaimus, sest 

ma olen sama Meister. Teie seas on palju neid, kes kuulsid Minu sõna - neid, kes olid tunnistajaks Minu 

sammudele maa peal ja suhtusid Minu tegudesse ükskõikselt. Kuid paljud neist kuulasid Mind 

lugupidavalt, võtsid innukalt Minu sõnu omaks ja vaimustusid Minu õpetuste valgusest, mis pakkus neile 

paradiisi ja tundmatut maailma, kus hing on igavene õndsus. 

Nii võtsid Mind vastu näljased ja armastuse järele janunevad, haiged, vaevatud ja rõhutud. Kui paljud 

otsisid Mind ja tulid Minu juurde pärast pikki rännakuid, teades, et nad leiavad peagi tervenemise, et Ma 

võin neid tervendada, sest Ma olen elu ja ülestõusmine hingele. 

3 Ka sel ajal olen leidnud südameid täis usku, mis kohe tormasid ja said aru, et võtta minu jumalikku 

sõna oma hingesse ja paranesid. 

4 Mul on veel palju asju, mida ma pean teile õpetama, et te saaksite minu õpilasteks. Siis, kui te 

olete valmis, saadan ma teid rahva juurde. Ma avan teed, et te saaksite külvata Minu seemet ja olla 

kooskõlas kõigi nendega, kes Mind armastavad ja Mind vaimselt otsivad. Kuid juhatage käest kinni neid, 

kes ei ole veel astunud vaimustumise teele, kuni te kõik üheskoos kõnnite ühel ja samal teel. 

5 Püüdke alati edasi, mu lapsed, püüdke tarkuse poole, et leida elu põhiolemus. Armastage ja te saate 

siseneda minu salajasse varakambrisse, seal ei ole enam mingeid saladusi, kõik ilmneb teile, kui te ronite 

tõelise armastuse tippu. 

6 Tänased lapsed on homsed apostlid, ja teie saate juba praegu selleks saada. Ärge püüdke oma nime 

mälestuse jätmiseks vennaskonnas vaid edevusest. Võtke headest apostlitest eeskuju, ületage neid isegi, 

kui soovite, kuid tehke seda ainult armastusest inimeste vastu. Püüdke hea poole, töötage rahu nimel, 

näidake alati teed täiuslikkusele. 

7 Ma innustan teid oma meditatsioonides, et te saaksite Minu nimel lohutada haigeid ja õpetada oma 

kaasinimesi pöörduma Minu juurde tagasi, püüdes saavutada harmooniat, tervist ja rahu. Too sellele nii 

armastatud inimkonnale tervise saladus, ütle talle, et ta peab naasma lihtsuse, siiruse, palve ja halastavate 

tegude juurde. Neist leiab ta kõik, mida ta võib soovida. 

Ma seisan teie kõrval teie täitumise tunnil. Ma julgustan teid järgima seda teed, kus te kõik peaksite 

tunnustama, omaks võtma ja moodustama ühe perekonna. Iga kord, kui te sirutate oma käe välja, et teha 

midagi head, voolab minu sära alla ja te tajute, et ümbruskond täitub teie heade tegude poolt 

väljapaisatavast maitsvast lõhnast. 

8 Õndsad on kõik need, kes sillutavad teed inimkonnale, kes valmistavad teile selle tulevikku. 

Tähistage seda armu aega, mil te elate tegudega, mis jäävad teie kaasinimeste teadvusse. Need tööd on teie 

teedrajavad sammud, kõige tõhusam üleskutse, mida te neile teha saate, ja pärand, mis kindlasti kestab. 

9 Soodustage neile valu, hoiatage ja õpetage hea eeskujuga, et inimkond saaks varsti õigele teele. Ma 

ei taha näha neid nutmas ega jätkuvalt komistamas. Ta on Minu armastatud tütar, keda Ma tahan päästa. 

10 Maa palverändurid: Te olete võimsa puu varjus ja naudite selle vilju. Siinsamas on puhta ja 

kristallselge vee allikas, kus saab janu kustutada. Kõik, mida vajate, leiate siit. 

11 Te olete jätnud selja taha hulgaliselt mehi ja naisi, kes ikka veel otsivad puud ja allikat. 

12 Ma olen näinud teid tugevana. Kui nälg, väsimus ja janu olid sinust lahkunud, ütlesin ma sulle: 

"Pöörake oma silmad nende poole, kes puuduse tõttu hukkuvad. 

13 Täht, mis teid juhib ja mis on teie teejuht, on paistnud üle kõige. Kuid mitte kõik ei ole suutnud 

seda näha ja need on eksinud. 

14 Just sellisena näen ma praegu inimeste hingi: näljasena, sest leib on nende eest varjatud - 

laevahukusena, sest nad on muutunud nõrgaks maailma kirgede ees ja ei ole leidnud päästvat kätt, mis 

ulatub nende poole. 

15 Ma valmistan teid juba ette kui hingede kalureid, et armastusega päästa oma kaasinimesi. 

16 Olge haigetele ja kurnatud inimestele toeks, sest nüüd olete tugevad. Paranda haavad, olgu need 

siis hinge või keha haavad, valades neile Minu tervendavat palsamit. Kui januneval ei ole enam jõudu 

Minu juurde tulla, siis tooge vesi tema huultele. 
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17 See on Minu igavene armastuse seadus, mille Ma teile ette kirjutan. Teie süda on uus 

lepingulaegas, milles seda hoitakse. Siis on see sisemine valgus see, mis juhib teie samme ja tähistab teed 

neile, kes teid järgivad. 

18 Minu Sõna on sel ajal manna, mis toidab teie hinge teie teekonnal läbi elu, mis on täis muresid, 

kannatusi ja võitlusi, nii nagu see tegi, kui te läbisite kõrbe. Kuid see manna on igavene elu - mitte nagu 

see, millest Iisraeli rahvas sai toitu ainult niikaua, kui kestis kõrbes rändamine, ja millest selle rahva lapsed 

säilitasid mälestuse, võttes käputäie mälestuseks. 

19 Mehed ja naised, jääge truuks minu õpetustele, et te oleksite oma kaasinimeste seas nagu päike, 

mis hajutab pimedust, andke lastele head eeskuju, et nad oleksid perekonniti nagu kustumatu valgusega 

küünlajalg. 

20 Õndsad on Minu armastatud olendid, kelle puhul ma näen innukat pingutust ja samal ajal valu, 

sügavat valu, sest te teate, et see aeg saab varsti otsa ja see on väga vähe, mida te olete kasutanud Minu 

juhistest. Aga tõesti, ma ütlen teile, armu aeg ei ole lõppemas. Ma olen teie ümber ja valvan teie samme. 

Prohvetite silmad näevad Mind kõndimas valitud rahva ees. 

21 Ma olen lõpmatu armastus, ülev armastus ja ma ei jäta oma lapsi kunagi kaitseta. Minu Vaim on 

alati teiega ja ootab üleskutset, et anda teile oma hellitus. Te ei ole kunagi olnud orvud, ja kui te tunnete 

end lühikest aega hüljatuna, siis sellepärast, et te olete mind maha jätnud. Kuid nüüd näen, et te tahate 

tunda Minu armu mõju. 

22 Õnnistatud on see, kes mind kutsub, sest ma tulen tema südamesse ja jään tema juurde. Igaüks, kes 

soovib Minu Vaimu valgust, saab valgustatud. Kes Mind Isa nimetab, kohtub Minuga kui Isaga. Kui 

vajate Mind kui arsti, olen Ma teiega ja te tunnete Minu tervendavat palsamit. Sellele, kes peaks mind 

vennaks kutsuma, sirutan ma oma halastava käe, et teda juhatada ja lohutada, ja kes palub mind kui 

Meistrit, saab õpetuse oma südamesse. 

23 Minu jaoks ei ole miski võimatu. Mina olen Kõigevägevam, ja minu lõputu armastus, mida ma 

tunnen oma loodu vastu, paneb mind andma inimestele oma halastust ja andestust. Need ei vaata teie 

nõrkusi, vaid tõstavad ainult oma hinge üles, sest see on osa Minu Vaimust ja kuulub Minule. Selle kohal 

on vaim, mis on jumalik säde, mille ma olen paigutanud igasse inimolendisse. 

Ma teen sinust samba, sest ma ehitan nüüd uut maailma, rahu ja valguse maailma. 

24 Ja teie, kes te, nagu Teise ajastu jüngrid, kuulete Minu Sõna, palute Mind, et olla Minu Töö 

kasulikuks vahendiks, ja Ma annan teile selleks jõudu ja valgust. Kõigil teie viisidel tunnete Mind. 

25 Ma tahan, et te mõistaksite minu sõnu sellest ajast, mis jääb teie südamesse, ja samuti, et te 

mõistaksite minu tulemise tähendust Teisel ajastul. Sest see, mis sel ajal juhtus, oli hingede lunastamise 

töö. 

26 Ma tulin Päästjana alla täiuslikkusest, saades inimeseks maa peal. Ma täitsin missiooni päästa kõik 

loodud olendid, kes olid Aadamast saadik oma sõnakuulmatuse tõttu langenud pattu. Nende nõrkus pani 

nende hinged aina sügavamale langema. Kuid õigel ajal, Messia tuleku kuulutuste täitmiseks, sain Mina 

inimeseks, et anda oma õpetust ja eemaldada hinge ahelad ning anda talle ülestõusmine. 

27 Te kõik teate, mis juhtus viimsel õhtusöögil. Leib ja vein, mida ma oma jüngritele andsin, olid toit 

kogu universumi jaoks. Nad sümboliseerivad minu olemust ja minu armastust, mis valitseb kõigi minu 

laste, nii usklike kui ka uskmatute üle. Minu Vaimu valgus anti kõigile. 

28 Ma pesin oma apostlite jalgu, et näidata oma alandlikkust ja kutsuda neid üles minema maa 

teedele, et valmistada iga süda ette oma armastusega - selle tohutu armastusega, mida ma tunnen kõigi 

vastu, et keegi ei läheks kaduma ja kõik tuleksid minu juurde. Kuid see tegu õpetab teid puhastuma igast 

patust, kui tahate alustada oma missiooni täitmist. 

29 Midagi ei olnud ma enda jaoks tagasi hoidnud. Mida võiksid inimesed Minu vastu teha, mida Ma 

ei oleks eelnevalt teadnud? Kõik oli ette valmistatud nii, nagu see oli Minu Tahe, ja nii, nagu see toimus, 

oli see Minu poolt ette nähtud suund, et veenda südameid. Nad tirisid Mind ristile, paljastasid Minu keha 

ja kinnitasid Minu käed ja jalad puule. - See on ristisümboolika: 

30 Horisontaalne riba on maailma patt, mis vastandub vertikaalsele ribale. Viimane tõuseb 

kõrgustesse ja tähistab neid. Kuid patt on alati takistuseks jumalikku tõusule. 
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31 Mind naelutati selle puu külge, ja kui mu vaim nägi südamete külmust, pahatahtlikkust ja siis 

rõõmu, kui nad nägid seda märtrisurma, nägu valust moonutatud. Siis kõlasid mu huultelt need sõnad: 

"Anna neile andeks, Issand, sest nad ei tea, mida nad teevad." 

Nüüd, praegusel ajal, annan ma teile taas andeks, sest te ei ole Mind ikka veel mõistnud. Kui paljud 

Minu loodud olendid väidavad, et armastavad Mind, aga ei armasta Mind - kui paljud, kes arvavad, et 

teenivad Mind, teenivad kiusatust! 

32 Taas kord puhkavad mu silmad rahvahulgal ja ma tunnen ära ühe ja teise neist, kes Mind sel ajal 

ümbritsesid - neist, kes olid vahetult enne seda imet saanud, kuid ei suutnud Mind siiski ära tunda. 

33 Ma ei näinud neil nägudel ei halastust ega armastust. Seepärast ütlesin ma rahvale: "Ma janun." 

Nende sõnade lausumise põhjustas mitte keha janu, vaid hinge janu. Ma janunesin inimeste armastuse 

järele. Kuid kaugel armastusest, nägin neis rahuldust, naudingut sellest, et nad panid Mind kannatama kuni 

surmani. Siis värises maa, päike tumenes ja juhtus, et Minu vaim eraldus Jeesuse kehast. 

34 Mu lapsed nägid ihu, mille peale langes kogu patu ja maailma häbi, ja märtrisurma saanud ihu 

hüüdis: "Mu Jumal, mu Jumal, miks sa oled mind hüljanud?". 

35 Siis pöörasin oma pilgu Maarja kurblikule näole, oma apostel Johannesele ja neile naistele, kes 

Maarjaga kaasas olid, ning soovides jätta veel ühe tõendi oma armastusest, usaldasin Maarja hoolt ja 

kaitset kõigi oma laste eest, öeldes talle: "Naine, seal on sinu laps", ja Johannesele: "Laps, seal on sinu 

ema". See oli pärand, mille ma tol hetkel inimkonnale pärandasin. Johannes kehastas last, inimlikkust. 

Teid usaldati Maarjale, et ta eestkostaks, lohutaks ja kaitseks igavesti kõiki olendeid. 

36 Siis pöördusin selle poole, kes hirmust hüüdis ja kes oli samuti ristile naelutatud: Dimas. Ma 

sisenesin tema südamesse ja nägin tema suurt meeleparandust. Ta ütles mulle: "Sind, kes sa oled täiuslik, 

nad risti lüüa. Halasta mind, vaene patune." Lohutasin teda, öeldes: "Tõesti, tõesti, mõne hetke pärast oled 

sa minuga koos Paradiisis." 

37 Füüsiline surm lähenes Jeesusele ja siis ütlesin need sõnad: "Isa, sinu kätte ma annan oma hinge." 

Ma õpetasin teile, et pärast Tema käskude täitmist tuleb pöörduda tagasi Isa juurde. Minu vaim 

pöördus tagasi Tema juurde, et ühineda Tema vaimuga. 

38 Minu viimased sõnad olid: "Kõik on saavutatud." Õnnistatud on see süda, mis suudab jõuda oma 

arengutee lõppeesmärgini, sest ma võtan selle vastu ja see on täis armu ja täiuslikkust. 

39 Need on need seitse sõna, mida maailm kuuleb aasta-aastalt, mõistmata nende vaimset tähendust. 

40 Minu jüngrid ja sõbrad, pärast Jeesuse surma, võtsid nad tema surnukeha üles, palsameerisid selle, 

nagu oli kombeks, ja panid ta hauakambrisse. Kolme järgneva päeva jooksul läks Minu Vaim alla 

maailmadesse, kus hinged ootasid Mind, et anda neile vabadus ja näidata neile teed. Lunastus jõudis ka 

nende olendite juurde, kes olid pimedates sfäärides ja ootasid oma Päästjat. 

41 Seejärel ilmusin Ma nähtavaks ja külastasin oma ema, Maarja Magdaleenat ja ka oma jüngrid. 

Enne Minu taevaminekut andsin neile oma viimase õpetuse, et näidata neile, kuidas nad peavad käituma 

inimeste seas, kui nad kavatsevad tuua Minu lõpmatu tarkuse, täiusliku õpetuse, et äratada kõik hinged 

uuele elule. 

42 Ja täna, kui aeg läheneb, et teid lahkuda, ütlen ma teile: Olge muretu pärast seda piiratud õpetamise 

aega. Hinged on arenenud ja teil ei ole vaja Mind näha materiaalsete silmadega. Samuti ei ole teil enam 

vaja kuulda Minu sõna materiaalsest suust. Hing on arenenud, ta on tõusnud ja ta saab vaimselt. Ma näitan 

tulevikus teed ka kõigile oma jüngritele. 

43 Ma annan oma juhised kõigile oma lastele. Meister ütleb teile: Kui te olete muutnud teile usaldatud 

hinged viljakateks põldudeks, kus armastus kannab vilja, siis valitsevad teie seas ühtsus ja vendlus. Siis 

saate te end minu õpilasteks pidada. 

44 Mõnikord räägin ma teile piltides, et te saaksite tungida sügavale õpetusse, jättes oma Sõna teie 

kujutlusvõime sisse, ja ma räägin teile pikalt, et teid ei solvaks ega ajaks segadusse miski. Kui see ei oleks 

nii, siis oleksite te juba loonud auastmete, astmete ja klassifikatsioonide märgid jüngrite ja jüngrite, 

"esimeste" ja "viimaste" vahel teie kogudustes, ja pidustuste keskel krooniksite end fiktiivsete 

loorberipärgadega. Sest meestel on kalduvus edevusele ja näitlemisele. 

45 Külvake omavahel vennaskonna seemet, mida minu apostlid tol ajal kasvatasid. See seeme oli 

eeskujuks, mille abil nad istutasid kirikuid, külasid ja linnu. 
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46 Mida on vaja teada, et õpetada minu õpetust?: Armastus. Teil on võimatu olla Kristuse misjonärid, 

kui teie südames ei ole armastust. Te kõik jõuate Minu juurde ja see toimub armastuse kaudu. Mõned 

saabuvad varem ja teised hiljem. Kõige rohkem pisaraid peavad valama need, kes on iseenda süül kõige 

rohkem hiljaks jäänud. 

Te kõik olete nagu lilled, mis ei avane samal ajal, et võtta vastu uue päeva valgust. Kui teie süda on 

jäänud jumalikule armastusele suletuks, siis ütlen teile nüüd: teie minevik on möödas, nüüd võtab igavik 

teid tagasi. Ma hoian oma käes raamatut teie eelmisest elust, milles on kindlasti palju vigu. Kuid selles on 

ka teie tulevase elu ja teie muutumise tühjad leheküljed. Ma näen ja tean kõike. 

47 Ma ütlen teile veel kord, et te kõik ühinete Minuga. Kuid igaüks peab ise "vallutama" taeva. Selle 

"vallutuse" võib teha kergesti läbi armastuse või valusalt läbi valu. Ma aitan teid, lohutan teid ja juhin teid, 

kuid ülejäänu peate te ise tegema. Ma tugevdan teid, ja see jõud on armastuse jõud, tõeline energia, mis 

liigutab universumit, kõike, mis on loodud, ja ilma milleta te ei eksisteeriks. 

Ma varjan teie eest oma mineviku raamatu, sest kui te näeksite selle lehekülgi, siis te nutaksite 

kurbusest ja haigestuksite kurbusest. Paljude jaoks oleks nende õudus ja mure nii suur, et nad peaksid end 

andestuse ja lunastuse vääriliseks. Isegi neis tumedates asjades paistab minu armastus, säästes teid 

kohutavast ja lõputust piinast ning luues uusi viise, mille abil saate oma hinge järk-järgult uuendada 

puhaste tegude kaudu. Kui te aga teaksite oma eluraamatu tulevasi lehekülgi - kuidas te naerataksite 

õnnelikult! 

48 Kui te olete end ülendanud, siis mäletate rõõmuga oma varasemaid kannatusi ja tänate Isa. Sest 

need kannatused olid vähem kui see, mida sa väärisid. 

49 Siin on Minu sõna, mis on antud inimese mõistuse kaudu. Selleks, et see oleks nii täiuslik, nagu te 

soovite, peate te end vaimseks muutma ja jagama seda oma vendade ja õdedega, kelle kaudu ma teiega 

räägin. Andke neile idealismi, meelerahu ja stiimulit selleks. Teie töö on hingele raske ja kehale väga 

koormav. Minu töö vajab tugevaid häälekandjaid, ainult nii saab see teha imesid, mida nõuab uskmatu 

maailm, see tähendab need, kes on oma kahtlustes nagu Toomas - kes peavad nägema ja puudutama, et 

veenduda, teadmata, et ka nemad võiksid imet teha, kui nad võtaksid vähem Toomast ja rohkem Meistrit, 

kes teiega räägib, eeskujuks. 

50 Teie, Minu Sõna häälekandjad: seni, kuni teie tööd ei mõisteta ja te näete, et te ei saa tähelepanu ja 

austust, mida te oma töö tõttu väärite - leppige sellega, andestage, ärge kaotage oma headust. Aga kui te 

tunnete Minu valguse vaimset puudutust, mis on suunatud teie intellekti poole, et siis tulla teie huultelt - 

mõelge Minule, anduge rõõmsalt Minu armastusele, teenige Mind lõpmatu rõõmuga, teades, et sellega 

teenite oma vendi ja õdesid. Ma premeerin teie ettevalmistust, täites teid nendel hetkedel armuga. Et seda 

kõike ära teenida, peate muutuma armastavaks ja teil peab olema südames tõeline heategevuse tunne. 

51 Ärge mõelge maistele "tarkustele" või filosoofiatele minu ilmumise ettevalmistamise hetkel, sest 

kõik see on kasutu minu tarkuse ees. Mina olen see, kes inspireerin teid teie vaimustuses ja annan teile 

jõudu teie raske ülesande täitmiseks. Kui te annate end Minule, mida teil on siis karta? 

52 Palvetage, kuid laske oma palvetel lähtuda oma igapäevastest kavatsustest ja tegudest, see on teie 

parim palve. Aga kui te tahate pöörduda Mulle, et väljendada sellega palvet, siis öelge lihtsalt Mulle: "Isa, 

Sinu tahe sündigu minu jaoks." Sellega palute te isegi rohkem, kui te suudate mõista ja loota, ja see lihtne 

lause, see mõte, lihtsustab veelgi rohkem seda "Meie Isa", mida te palusite Minult teinekord. 

53 Nii on teil palve, mis küsib kõike ja mis räägib teie jaoks kõige paremini. Kuid mitte teie huuled ei 

tohi seda öelda, vaid teie süda peab seda tundma; sest seda öelda ei tähenda seda tunda, ja kui te seda 

tunnete, ei pea te seda mulle ütlema. Ma tean, kuidas kuulda vaimu häält ja mõista selle keelt. 

54 Kas on teile suuremat rõõmu kui selle teadmine? Või arvad sa, et ma sõltun sinust, et sa ütled 

mulle, mida ma pean tegema? Ärge tugevdage end selles arvamuses, et Minu ilmingute jaoks on vaja 

sobivaid kohti, erilisi rõivaid ja isegi teatud käitumist, et Ma saaksin ennast teatavaks teha. Tulevad 

päevad, mil Minu inspiratsioon on teiega igas kohas ja igal ajal, erinevate rahvahulkade ees, kus te 

väljendate Minu mõtteid sõnadega ja keeltes, mida kõik mõistavad. 

55 Ainus kirik, kus see sõna kõlab, on teie venna süda. Kas te õpite keeli, et saaksite minu Sõna edasi 

anda ka teistes keeltes kui see, mida te räägite? Ma ütlen teile, et te väljendate minu mõtteid, mis on 

kerged, ja igaüks võtab need vastu oma keeles, nii nagu see juhtus, kui mu apostlid rääkisid minu 

kuningriigist eri keeltes või keeltes inimestele. Need, kes usuvad, et need hämmastavad sündmused on 
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tõesed, nimetavad neid imedeks, teised aga eitavad neid, sest peavad neid võimatuks. Aga ma ütlen teile, 

et need on väikesed asjad, mida te suudate teha ilma pingutusteta, kui olete tõeliselt minu armastuse 

jüngrid. Järgige oma südame impulsse, oh minu häälekandjad, kedagi jäljendamata. Pidage meeles, et 

igaühel on oma ülesanne. 

56 Inimesed, mitmekordistage ennast, aidake oma mõtetega neid, kes on minu tööriistad. Oma 

vaimustuses annavad nad teile vaimset valgust, toitu, mis tugevdab ja rõõmustab teid. Nad teenivad, et te 

saaksite õppida. Homme teevad teised teie jaoks seda, mida te täna nende jaoks teete. Te võite öelda, et 

keele väline vorm, milles ma "teisel ajastul" rääkisin, ja see, mida ma praegu kasutan, on erinevad, ja 

osaliselt on teil õigus. Sest Jeesus rääkis teile siis nende rahvaste väljendite ja kõnepruugiga, kelle seas ta 

elas, nii nagu ma täna räägin nende vaimuga, kes kuulavad Minu Sõna. Kuid vaimne sisu, mida see Sõna, 

mis on antud siis ja praegu, on sama, on üks ja muutumatu. Ometi on see jäänud märkamatuks paljudele, 

kelle süda on paadunud ja kelle meeled on suletud. 

57 Alati on neid, kes eemalduvad juurtest ja klammerduvad välisesse, kus nad eksivad ja eksivad, 

ilma et nad seda mõistaksid. Keel, mis avaldub igas Minu lapses, kelle kaudu Ma teiega räägin, on väga 

lihtne ja puhas, näitab armastust ja on vaimse sisuga. Kuid ärge laske end meelitada meloodilistest 

väljenditest, mis kõlavad teie kõrvadele väga hästi, kuid ei ütle midagi teie südamele. 

58 Laske oma südant rohkem liigutada kui oma aju, sest see on selle peremees. Mida kõrgemal 

inimene on, seda rohkem ta armastab, seda alandlikum on ta ja seda tervem on ta. 

59 Otsige minu tööd oma puhtaimas ja kõrgeimas usus, oma armastuses ja oma mõtetes. Ärge muutke 

seda üleliigsete teadmistega keerulisemaks ja ärge varjutage selle õpetuse hiilgust välise jumalateenistuse 

vormidega. Ärge unustage, et nende ja teiste asjade kaudu, millest ma teile hiljem räägin, olete te eksinud 

tõeliselt teelt. 

60 Kumba te eelistate: Kas otsida Mind läbi objektide, mida te loote, et mind esindada, või võtta otse 

oma südames vastu Minu armastuse puudutus või Minu hääle kõne? Vaimustage ennast. Tõesti, ma ütlen 

teile, kes iganes seda saavutab, saab midagi, mis on väärtuslikum kui kõik maapealsed tiitlid ja ametid. 

61 Kui see juhtub, kogete te imesid, ja isegi enne seda toimuvad uskumatud sündmused. Edasi, 

jüngrid! Ärge laske end hirmutada valguseta hingedest, olgu nad siis kehastunud või mitte enam 

kehastunud. Aga armastage neid ja aidake neid, sest ka nemad on Minu palavalt armastatud lapsed, kes 

ikka veel otsivad Mind, nii nagu teie olete Mind otsinud. Siis võtan nad vastu ja võtan nad omaks nagu 

"kadunud poeg". 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 248 
1 Minu rahu olgu igas hinges. Tundke seda rahu sügavalt, et valgus võiks esile kerkida, tehes teile 

nähtavaks tõelised teed, ja te võiksite kõrvale pöörduda pimedatelt radadelt, mida olete sajandeid käinud, 

komistades okkaliste põõsaste vahel. Kui suure vaevaga olete te katnud seda kaunist planeeti, mille ma 

teile usaldasin, et te saaksite sellel elada hetkekski oma igavese elu jooksul. 

2 Ainult rahuga teie hinges suudate mind jälgida ja mõista. Õpetus, mille ma teile annan, on 

mõeldud tugevatele hingedele, inimestele, kes on saanud tugevaks valus ja armastuses, et nad saaksid 

hiljem inimkonna ees eeskujuks särada. 

3 Kui te mõtlete Jeesuse eeskujule, siis kasutate minu õpetusi kõige paremini ära. Aga kui te jätkate 

nende kibedate viljade söömist, mida inimkond kasvatab, siis mõistate Meistri õpetusest vähe või mitte 

midagi. On palju ohtlikke ja mürgiseid puuvilju, sest need lubavad väljastpoolt magusust, kuid seestpoolt 

peidavad endas mürki. 

4 Ma ütlen teile uuesti: Puhake oma hinge ja unustage hetkeks oma probleemid mõttega, et need on 

kogu inimkonna probleemid, sest maailm läheb läbi parandamise aja. 

5 Te olete nagu põõsad, mille oksad on mõnikord nii kõhnad ja haiged, et nad vajavad valusat 

kärpimist, et eemaldada haiged osad, et nad saaksid taastuda. Kui minu armastuse õiglus eemaldab 

inimpuudelt haiged oksad, mis kahjustavad selle südant, siis tõstab ta selle üles. Kui inimesele tahetakse 

lõigata mõni jäse maha, siis ta ohkab, väriseb ja muutub arglikuks, kuigi ta teab, et seda tehakse selle 

eemaldamiseks, mis on haige, mis on surnud ja mis ohustab seda, mis veel võib elada. Ka roosid, kui neid 

kärbitakse, valutavad oma eluvett nagu valupisarad, kuid pärast katavad nad end kõige kaunimate õitega. 

Minu Armastus puhastab lõpmatult kõrgemal viisil kurja Minu laste südames, ohverdades mõnikord ka 

iseennast. Kui inimesed lõid Mind risti, siis ma katsin oma hukkamõistjad oma headuse ja andestusega 

ning andsin neile elu. Oma sõnadega ja vaikides täitsin ma neid valgusega, ma kaitsesin ja päästsin neid. 

Nii piiran ma kurja, tõrjun seda oma armastusega ning kaitsen ja päästan kurjategijaid. Need andestused 

olid, on ja jäävad igavesti päästmise allikateks. 

6 Täna, nagu ka minevikus, ma tõstan teid üles, kui te kukute, ma sekkun, kui te eksite. Mõistke, et 

teil ei ole Minult midagi karta. Kartke ennast! 

7 Ma näitan oma lastele alati lihtsat, ilusat ja turvalist teed. Ma säästan teid pikkadest, rasketest ja 

kurbadest jalgsimatkadest, mida te oma töödega endale tekitate. Kui te eksite või olete loid ja viivitate 

valguse teele jõudmisega, siis ainult seetõttu, et olete selles suhtes kangekaelsed. 

8 Ma annan teile uusi ilmutusi, et ka teie saaksite saavutada uusi muutusi. Mitte miski ega keegi ei 

suuda takistada minu õpetussõnade jõudmist hingedeni kirjutiste kujul. Minu Sõna hävitab kõik vale, mis 

on kogunenud inimese ellu. 

9 Ma ei alusta mitte väikest tüli, vaid suurt maailmavaatelist sõda, milles paistab särama 

inspireeritud. Ma annan teile õige sõna, et te saaksite minu õpetust õigesti tõlgendada. 

10 Tulge Meistri juurde ja õppige Temalt, et saaksite kõrvaldada halvad tõlgendused, mida teile on 

õpetatud varasemate aegade pühakirjade kohta. Need ekslikud tõlgendused, mis olid nagu pimedad 

peeglid, ei lasknud teil näha tõde. 

11 Teile on räägitud Antikristusest, mis viitab minu jüngrist Johannese ilmutusele. Te olete seda 

isiksust ekslikult kohaldanud paljude oma kaasinimeste suhtes, nii minevikus kui ka tänapäeval. Täna 

ütlen ma teile, et Antikristust, nagu inimkond on teda tajunud, ei ole olemas ega tule olemas olema. 

Antikristus on igaüks, kes ei armasta, sest Kristus on Looja armastus. Mõistke seega, et teie maailm on täis 

antikriste, kes on pimestatud materialismist. 

12 Ma ütlen teile, et parem on olla täis ebakindlust ja eitamist kui täis valearusaamu või valesid, mida 

te peate tõeks. Aus eitamine, mis tuleneb kahtlustest või teadmatusest, teeb teile vähem kahju kui vale 

kindlustunne vale tõe suhtes. Aus kahtlus, mis ihkab mõistmist, on parem kui kindel usk mingisse müüti. 

Meeleheitlik ebakindlus, mis hüüab valjusti valguse järele, on parem kui fanaatiline või 

ebajumalateenistusest tulenev kindlus. Tänapäeval on kõikjal ülekaalus uskumatud, pettunud ja 

kibestunud. Nad on mässajad, kes näevad sageli selgemini kui teised, kes ei taju rituaalset poseerimist kui 

sellist, ega ole veendunud kinnitustes, mida nad on kuulnud nendelt, kes inimesi vaimselt juhivad. Sest 

kõik need keerulised teooriad ei rahulda nende südamed, mis janunevad puhta vee järele, mis leevendab 
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nende hirmu. Need, keda te peate mässajateks, näitavad sageli oma küsimustes rohkem valgust kui need, 

kes vastavad neile, sest nad peavad end õppinud või tähtsaks. Nad tunnevad, näevad, tajuvad, kuulevad ja 

mõistavad suurema selgusega kui paljud, kes nimetavad end jumaliku õpetuse meistriteks. 

13 Te arutate ka hirmsat ja kohutavat maailma lõppu, mis teie arvates on iga kord, kui puhkeb sõda, 

kohe tulemas. Ka sellele ütlen ma teile täna, et see lõpp, mida te ootate, ei tule. Minu teise ajastu sõnad 

viitavad materiaalsele ja teaduslikule maailmale, mis ei austa Mind, ei armasta Mind ega tunnusta Mind. 

14 Te olete sõna otseses mõttes uskunud selliste inimeste tulekusse, kes nimetavad end "Kristuseks", 

ning olete lõpuks uskunud ja mõistnud, et need on valekristused. 

15 Te tahate võtta sümboleid valesti ja tegelete nendega nii, et satute eksitusse ja lõpuks ei tea, mida 

mõelda. Ära mõtle nii palju, puhasta oma hing ja süda ja tule Minu juurde. Ma annan teile valgust ja 

avaldan teile, mida teil on vaja teada, nii teie materiaalseks arenguks kui ka teie vaimseks tõusuks. 

16 Kes on valekristused? Kõik need, kes trompetavad üleolekut ja voorust ning väidavad, et nad 

levitavad head, kuigi nad teevad just vastupidist. 

17 Te räägite ikka veel Jumala kohutavast õiglusest, Jehoova vihast, "silm silmast ja hammas 

hambast" kohtupäeval, mil mina olen kättemaksva kohtunik. Aga kui palju kohtumõistmise päevi olete 

oma eksistentsi jooksul kogenud? Nendel kurbadel hetkedel teie hinge jaoks ei ole ma olnud teie kohtunik, 

vaid teie kaitsja. Minu vaimus ei saa olla viha. Kuidas ma siis saaksin seda avaldada? Minus on ainult 

harmoonia. Need, kes võtavad silma silma eest ja hamba hamba eest, olete teie. Minu õiglus on armastav 

ja teie ise olete need, kes paluvad võimalust end puhastada. Sest ma ei karista teid. 

18 Te, kes te eksite, ma võtan teid varsti vastu ja annan teile oma jõudu ja valgust, kui te mind 

kutsute. Ei ole tähtis, et teil on suurte patuste jäljed oma kehas ja hinges. Ma panen teid õnnistama neid, 

kes on teid solvanud, ja õnnistama Jumalat selle eest, et ta on pidanud seda imet teie juures võimalikuks. 

Siis hakkate oma südames tundma Kristuse armastust. 

Mõned arvavad, kui nad kuulevad neid sõnu: Kuidas on võimalik, et suured patused saavad selle armu 

sama hästi vastu võtta kui õiged, kes seda teenete kaudu omavad? O inimesed, 

Inimesed, te ei näe kaugemale kui oma silmad! Ma olen alati andnud teile oma hüvesid armust, isegi enne, 

kui te neid ära teenisite! 

19 Ma reageerin nii puhtale mõttele kui ka selle kurbale kaebusele, kes läheneb Mulle rüvetatuna, kui 

temast ka ainult üks alandlikkuse või mõistuse säde väljub, sest tal puudub armastus oma kaasinimeste 

vastu. 

20 Ma olen nõrkade kaitsja, kes valavad pisaraid oma suure võimetuse ja teadmatuse pärast. Mina 

olen jumalik lootus, kes kutsub ja lohutab nutjat, ma olen armastav Jeesus, kes hellalt hellitab seda, kes 

haigutab oma valus ja kahetsuses. 

21 Ma olen teie Päästja, teie Lunastaja. Ma olen inimesele kättesaadav tõde. 

22 Nüüd järgneb veel üks Minu õpetus, õpilased: Tõesti, Ma ütlen teile, et kui te tunnete end 

tugevana, suurena või üleolevana, siis te eemaldute Minust, sest teie uhkus lämmatab alandlikkuse tunde. 

Aga kui te tunnete end väiksena, kui te mõistate, et olete nagu aatomid Minu loodu keskel, siis lähete 

Minule, sest oma alandlikkuse tõttu imetlete Mind, armastate Mind ja tunnete, et Ma olen teile lähedal. 

Siis mõtlete kõigele sellele, mis on suur ja mõistetamatu, mida Jumal endas hoiab ja mida tahaksite teada 

ja kogeda. Teile tundub, nagu kuulaksite oma hinges jumaliku sosinat. 

23 Ma olen teie hinge peremees ja selle päästja. Teie keha on üks paljudest tööriistadest, mis teile on 

antud. Kuid enamik kipub Mind unustama, kui nad kehastuvad ja eksivad, mõjutatuna elust, mis neid maa 

peal ümbritseb. See juhtub siis, kui hingel puudub veel tõeline suurus ja kõrgus. 

Teised, kes ei unusta, et mina olen nende Issand ja Isa, näitavad end küllastumatuna paludes, kuid 

kitsid, kui asi puudutab andmist. Neil puudub hinge heldus, et nad suudaksid armastada. Nad arvavad, et 

nad mõistavad, kuidas küsida, kuid nad ei tea, kuidas anda. Nad ei tee jõupingutusi, et õppida paluma, veel 

vähem, et õppida andma. Ainus asi, mida nad peaksid Minult paluma, on see, et Ma täidan oma tahet 

nende suhtes. Sest te olete juba tunnistanud, et Minu Tahe on õiglane, täiuslik ja armastav. 

24 Ma ütlen teile: "Paluge ja teile antakse." 

25 Kas te arvate, et see lause või see taotlus on mõttetu? Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes pöördub 

Minu poole ja tunneb seda, on leidnud imede allika. - Mis puutub andmisse, siis andke kõike, mida 

armastus soovitab teile anda. 
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26 Sa püüad maailmas vaigistada hinge puhtaimaid tundeid õigete naudingutega. Aga kuna Jumalik 

Vaim on teie olemuses peidetud, peate kõik talle alluma, mõned varem, mõned hiljem. 

27 Inimesed ei suuda igavesti võidelda Jumala vastu, kes on ainus, kes võib teid tõsta teie ebatäiusliku 

olendi seisundist täiuslikkuse kõrgusele. 

28 Ma näitan teile oma õpetusega elu tõelist tähendust ja õpetan teid õigesti tõlgendama mitte ainult 

minu praegust, vaid ka möödunud aja sõna. Sest oma valede tõlgenduste kaudu olete minu sõnadele 

viidates loonud fanaatilisi kultuslikke tegusid. Seepärast ei võimalda teie materialism teil mõista, kui ma 

ütlen teile: "Taevas ja maa kaovad, kuid minu sõna ei kao." 

Sa mõtled: Kas on võimalik, et taevas kaob nagu maa? See näitab, et teil puudub sügavam arusaam. 

Ma tahtsin teile öelda, et taevas, mida te näete, ja maa, millel te elate, kaovad ära, kui aeg möödub sekund 

sekundite kaupa. 

teine jätab neile oma jälje, kuid et minu Sõna olemus ja sisu ei kao, sest kuna see on jumalik, siis on see 

igavene ja jumalik on muutumatu. 

Teie maa ja taevas aga muutuvad ja mööduvad inimeste jaoks märkamatult, samas kui minu armastus 

jääb muutumatuks. Minu armastus ei kao, sest kogu universum on sellega täidetud. 

29 Jeesus tuli õpetama teile armastust, mitte rahuldama teie asjatut uudishimu. kuid kui vähesed 

oskavad tema nimel armastada. Iga kord, kui teete midagi head, ütlete: "Ma olen üllas, ma olen helde, ma 

olen heategevuslik; seepärast teen seda." Ma ütlen teile: Kui te teeksite neid tegusid oma Issanda nimel, 

siis oleksite alandlikud, sest headus on Jumalalt ja ma olen seda teie hingele andnud. Seega, kui te 

omistate oma häid tegusid oma inimsüdamele, siis te eitate oma hinge ja Teda, kes on andnud talle need 

voorused. Teisalt, kui teete midagi kurja, pesete oma käed puhtaks nagu Pilaatus ja süüdistate selles teos 

Isa, öeldes: "See oli Jumala tahe, see oli kirjas, Jumal tahtis seda, see on saatus." 

30 Te ütlete, et midagi ei juhtu ilma Jumala tahteta, et teid oma vigadest vabastada. Aga tõesti, ma 

ütlen teile, te eksite, sest teie vead, teie viletsus juhtub ilma Jumala tahteta. Mõistke, et Kõigevägevam ei 

sunni teid kunagi jõuga, Tema väega. Seda teete te oma nõrgemate vendade ja õdedega. Tõesti, ma ütlen 

teile, kurjus, ebaausus, harmoonia puudumine on teie; armastus, kannatlikkus, meelerahu tulevad Jumalalt. 

Kui te armastate, siis on see teie hinge Looja, kes teid inspireerib. Teisest küljest, kui sa vihkad, siis see 

oled sa ise, see on sinu nõrkus, mis ajab sind ja hävitab sind.  

31 Kui teie elus juhtub midagi halba, võite olla kindel, et see on teie süü. Aga siis küsid sa endalt: 

Miks Jumal seda lubab? Kas Ta ei kannata meie pattude tõttu? Kas Ta ei nuta, kui Ta näeb meid nutmas? 

Mis maksaks Talle see, kui ta meid nendest kukkumistest säästaks? Ma ütlen teile: seni, kuni te ei armasta, 

on Jumal teie jaoks midagi sellist, mida te ei suuda mõista, sest teie Looja suuremeelsus ületab teie 

mõistmise piirid. 

32 Saage tugevaks, suureks, targaks, õppige armastama. Kui te armastate, siis ei ole teil enam 

lapselikku soovi Jumalat aimata, sest siis näete ja tunnete Teda, ja sellest piisab teile. 

33 Minu armastus vastab nendele küsimustele, mida te mõnikord oma kannatustes endale esitate. Ma 

luban teil tunda vaid selle vilja maitset, mida te olete kasvatanud, et te tunneksite midagi sellest, mida te 

olete pannud teisi tundma. Aga ma ütlen teile ka seda, et kui te teete oma kannatuste karika ülevoolavaks, 

ja ma võiksin teid säästa valust, siis ma luban neid ja isegi surma olla teie sees. Sest hing on kõrgemal 

kõigist neist tähtsusetutest tajudest, mis teda keha abil proovile panevad. 

34 Jeesus tuli inimeste juurde, et õpetada teile, kuidas ülendatud hing talub piitsatusi, solvanguid ja 

okkaid, et kui teid "risti lüüakse", oleks teil julgust trotsida, armastada ja õnnistada hukkamõistjat või 

laimajat. 

35 Nii tuleb teil jätta maailm ja keha seljataha. 

36 Aga täna, sel armu hommikul, kui Minu Sõna pöördub teie juurde tagasi inimmeele kaudu, tervitan 

teid. 

37 Inimkond, te valmistute Jeesuse sündi tähistamiseks. 

38 Jõulupüha, rõõm ja mälestus. 

39 Rikastele ja võimsatele tähendab see maiseid rahuldusi ja naudinguid. Nende jaoks, kes järgivad 

Kristust, kellel ei olnud tema sünniööl ei voodit ega kodu, on see küll puuduse, kuid vaimse rõõmu püha. 

40 Kristlik inimkond, teie, kes te valmistute oma altarite kaunistamiseks ja pühade korraldamiseks, 

tõesti, ma ütlen teile, teie süda on tühi. Kas te ei ole mõelnud, et need altarid, mida te püstitate, ja need 
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kujutised, millega te Mind kujutate, on vaid teie silmade rõõmuks ja Jumaliku koopia, mis on tegelikkusest 

väga kaugel? Ma olen alati elanud tõelise alandlikkuse templis. Samamoodi olen õpetanud teid täitma oma 

ülesannet kogu armastuse ja enesepüüdlikkusega. 

41 Täna näen ma, et see õpetus on kaotanud oma jõu, et see kristlus on selle tähenduse unustanud. 

Sest isegi need, kes toovad oma peredele raskusi, nimetavad end kristlasteks. Ka need, kes näitavad 

hiilgust ja võimu ning need, kes õhutavad sõdu, nimetavad end kristlasteks. Kuid mitte kõik ei järgi seda 

eeskuju ja seda teed, sest paljud ärkavad mõistmiseni, et hinge suurus põhineb südame olemusel, mis on 

koduks puhtatele tunnetele, mida Jumal inimeses inspireerib. 

42 Sellest on möödas umbes 2000 aastat, kui ma inimesena maailma tulin. Ma tuletan seda teile 

meelde ainult selleks, et te mõistaksite, kui kaugel te olete minu juhiste täitmisest. Minu eeskuju täiusliku 

inimesena algas minu sündimise hetkest, jätkus kogu minu lapsepõlve ja noorukiea jooksul, kuni see 

lõppes viimse hingetõmbega piinaristil. See lugu, mis on kirjutatud minu verega, on elu raamat ja inimese 

lunastuse algus. 

43 Ma elasin inimeste seas, et anda neile mõista, et Isa armastus nende vastu on nii suur, et ma lõpuks 

piirasin ennast, et elada koos nendega inimesena, kaugel kõigist jumalikkuse ideedest, mis olid rahva 

juhtidel, kes järgisid Moosese poolt neile jäetud seadust. Kuidas võisid nad Jumala Poega tema vaesuses 

ette kujutada, samal ajal kui nad elasid rikkuses? Kuidas võisid nad kummardada Jeesuse, puusepa poja 

ees, kui nad tundsid end privilegeerituna? 

Nad ei mõistnud minu õpetust armastusest ja alandlikkusest. Minu häll oli nii vaene, et keegi neist ei 

tulnud ligi, isegi mitte selleks, et Mind silitada või Mind armastavalt vaadata. Kuid Loodus oli Minu kui 

inimese kohalolekust üsna vaimustuses ja sirutas oma erinevates valdkondades Minu poole käed, et Mind 

tervitada, samal ajal kui Igaviku valgus, mida sümboliseeris täht, kuulutas maailmale Messia tulekut. 

44 Nüüd, sel ajal, kui Ma ei pidanud sündima inimolendina ega saama inimeseks ja siis tagakiusatuks, 

saab inimkond näha Minu Vaimu valgust, mis paistab teie peale, ja suudab ära tunda, kus Minu Sõna 

praegu alla voolab. 

45 Täna tulen ma valguse, olemuse kujul, et täita rahuga neid hea tahte inimesi, kes oskasid seda 

päeva tähistada vaimsuse ja rõõmuga ning kes pakkusid oma südamed mulle kingituseks. 

46 Kannatused ja viletsus on see, mida te oma Issandale pakute, pidades meeles, et ka teie Meister tuli 

maailma kannatama. 

47 Ma võtan selle ohvri vastu ja süüdistan teie südames kustumatu leegi. Kuna ma ohverdasin end 

ohvriks, et näidata teile teed teie päästmiseks, siis ärge unustage, et ma olen alati valmis sirutama oma 

halastava käe, et teid päästa. 

48 Teie vaimne lapsepõlv on möödas ja nüüd peate mõistma oma arengut. 

49 Ma olen andnud teile oma asenduse, sest ma olen teile öelnud: "Kes iganes täidab oma ülesannet 

jüngrina, saab oma Meistri sarnaseks." Külva armastust, pane rahu südamesse, tee imesid. Äratage üles 

armu elule, äratage "surnud" üles tõele. 

50 Spiritistid, olge Minu Sõna tõlgendajad ja sõnumitoojad. Sel päeval ma hellitan kõiki inimesi, kes 

vastavalt saadud juhistele mälestavad minu tulekut. 

51 Häälekandja vaimustuses, minu jumalik kiir, laskub minu inspiratsioon teie peale, et te saaksite 

minu sõnast aru. Ma tahan, et teid ühendaks üks soov: rahu inimkonna vahel. 

52 Õnnistatud on see, kes tuleb Minu järele igatsedes, sest ta saab Minu Jumaliku Vaimu valguse. 

See, kes otsib Mind, teeb seda seetõttu, et ta on tundnud endas, et tema ülespoole arenemise aeg on kätte 

jõudnud. 

53 Inimteadvus püüab murda ahelad, mis on teda sidunud. Ma olen teile öelnud, et nüüd on aeg, mil 

meel ja hing otsivad oma vabadust. Sest nende ees avaneb lõpmatult lai ala, kus nad saavad teada ja 

saavutada rohkem kui see, mida nende süda on neile näidanud. Sel viisil täiustab inimene ennast ja 

saavutab rohkem tarkust. Siis sisaldub tõde igas inimese mõttekäigus. 

54 Täna räägin ma teiega paljude häälekandjate kaudu ja nende kaudu jätan ma teie hingele õpiku, nii 

nagu ma jätsin Teisel ajastul sellele inimkonnale tarkuse ja armastuse pärandi. Sest Minu õpetuse aluseks 

on armastus, see universaalne ja kõrgeim jõud, mille eesmärk on ühendada kõik olendid üheks 

perekonnaks. 
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55 Teil peab olema see jumalik omadus, sest kus ei ole armastust, seal ei saa olla ka halastust. Ometi 

olen ma teid täitnud armastusega, nii et alati, kui avaneb võimalus halastust teostada, teete seda, teades 

väga hästi, et see ei allu mingile kindlale vormile ja ei ole sellele kindlaks määratud. 

Selleks, et te saaksite arendada selleks vajalikke võimeid, olen andnud teile osa Minust, mis elab teie 

sees. See on teie hing, mida valgustab Vaim, mis paneb teid mõistma, et te olete tulnud Minust. 

56 Seega saate aru, et jumalik jõud võib avalduda kõiges, mis on elu, sest elu on kõik, mis teid 

ümbritseb. Ma olen andnud teile korralduse mitte piirata oma Jumalat üheainsa vormiga. Ma võin võtta 

kõiki vorme või mitte ühtegi, sest ma olen Looja. 

57 Kui teie intelligentsus viib teid eluprintsiibi juurde ja te avastate seal, kuidas olendid tekivad ja 

muunduvad, siis te imestate, kui mõistate paljude minu õpetuste seletust. Seal avastate, et Jumal ilmneb 

kõiges, alates teie pilgule märkamatutest olenditest kuni suurimate maailmade ja tähtedeni. 

58 Nii mõistate, et inimene ei ole elu ja loodusjõudude looja, et ta kasutab ja muundab ainult seda, 

mis on juba loodud. Sel eesmärgil olen ma pannud inimese loodusse, et ta saaks avastada kõiki andeid ja 

võimeid, millega ma teda olen varustanud. 

59 Loomine on Jumal ise, ja tuleb aeg, mil inimesed, kes ei mõista, milline suhe on olemas Looja ja 

inimese vahel, mõistavad, et inimene võtab kõik, mida ta teeb, jumalikku jõudu. 

60 Inimesel on areng, nagu kõigel, mis moodustab loodu. Ta oli alguses ebaküps. Tema intelligentsus 

vastas tema primitiivsele eluviisile. Kuid Jumal hoolitses selle eest, et ta areneks iseendast välja, et ta 

tunneks ära, mis on hea ja mis on halb, et ta avastaks endas oma vaimse ja füüsilise poole, sest alguses ei 

suutnud tema hing seda teha. 

Nii arenes inimene järk-järgult, teadmises, kust ta tuli ja kuhu ta läheb, teadmises oma võimetest, mis 

pidid teda suunama täiuslikkuseni. Nii jõudis ta selle ajani, kui ma talle näitasin, et ühest maapealsest elust 

ei piisa hinge täiuslikkuseks. 

61 Selle kohta saate selge tõestuse, kui leiate, et tänapäeva inimese kogemused on suuremad kui 

möödunud aegade inimeste kogemused. Sest hing toob endaga kaasa varasematel eluteedel saadud 

valguse. 

Kuid te olete nimetanud seda aega valguse sajandiks, sest inimteadus on arenenud, sest jumalik valgus 

on säranud igas meeles. 

62 Mina, Isa, olen see, kes teiega räägib. Selle jaoks, kes kahtleb, teen Ma oma Sõna selgeks ja 

täpseks. See ilmutab end vastavalt hääle kandja võimetele. Tema aju võtab vastu Minu tarkuse edastamise 

ja väljendab seda vastavalt oma võimetele. Kuid tähendus on kõigi saatjate puhul sama. 

63 Ma võtan teid kõiki vastu ja õnnistan teid. 

64 Siin on teie seas täiuslik kohtunik, kes koputab teie tundlikkuse uksele, et panna teid mõistma, kui 

väike tähtsus teie mõtetel, sõnadel ja tegudel võib olla tema kõikvõimsuse, õigluse ja tõe suhtes. Teie hing 

on suutnud areneda nii, et teie vaim mitte ainult ei mõista kohut teie praeguse eksistentsi üle, vaid näitab 

teile ka iidset võlgnevust minu jumaliku õigluse ees. 

65 Kui teie tunded on saavutanud suurema vaimsuse, siis on teie minevikumälu ja intuitsioon teie sees 

selgem. Nüüd on teil kõigest sellest vaid ähmane ettekujutus. Kuid sellest hoolimata aitab see teil kanda 

oma risti andunult ja enesekindlalt - selles kindluses, et sel viisil saab teie hing puhastatud ja päästetud. 

66 Need, kes varem pilkasid Jeesust, kui nad nägid teda risti õlgadel hingeldamas, on täna need, kes 

on vabatahtlikult võtnud oma risti, et ronida mäele. Need, kes siis hüüdsid: "Lööge Ta risti!", on nüüd 

pühendunud Minu teenimisele ja armastusele. 

67 Need hüüded läbistasid Minu südant, need vihkamised ja teotused tegid Mulle haiget. Kuid ma ei 

andnud neile surma, ma andestasin neile ja andsin neile uue elu, sest nad ei teadnud, mida nad tegid. 

68 Vaimselt olen ma ikka veel risti külge naelutatud, kuigi te olete mu keha ristipuust lahti võtnud. 

Veri ja vesi voolavad ikka veel minu küljest ja kõik haavad on värsked, sest te ei armasta ikka veel 

üksteist, sest ikka veel on vaen ja sõjad. 

69 Tõesti, ma õnnistan teid: Valmistage end ette, et te kuulaksite selgelt südametunnistuse häält ja et 

teie vaimu silmad saaksid aru kõigest sellest, mida ma teile olen öelnud. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 249 
1 Armsad inimesed, siin on "Sõna" teie seas, seesama, mis rääkis teiega teisel ajastul, mis täna 

ilmutab end vaimselt läbi inimese mõistuse. 

2 Tõesti, ma ütlen teile, Jeesuse eksisteerimine inimeste seas ei olnud lihtne. Minu lapsepõlvest tuli 

kibeduse karikas mu huultele. Aga seda ma tulin tegema: kannatama algusest lõpuni, et näidata teile 

päästmise teed ja õpetada teile, et kui mina, elu, rahu ja õndsuse Issand, loobusin oma hiilgusest, et teie 

kaudu maa peal kannatada, siis mis on teie jaoks? Mida te võite oodata oma maise maailma õnne, rõõme ja 

edu? 

3 Kristlik maailm tähistab ikka veel päeva, mil Jeesus tuli maailma. Kuid isegi mälestuspäevadel on 

kuulda sõja möllu ja inimesed tapavad üksteist. Naised jäävad kaitseta ja lapsed orvuks. Samal ajal laiutab 

ema Maarja oma armastuse mantli üle kogu maailma. Ta on südame soojus, igavene emakas, kodu. 

Jeesuse kõige täiuslikum ema andis inimesena samuti oma jumalikku õppetundi, mis algas talli sõimes ja 

lõppes Golgota ristil. 

4 Rahu olgu hea tahte inimestega, kes armastavad, õnnistavad ja palvetavad inimkonna eest. 

5 Minu loodud olendid, teie, kes te otsite Mind ilma Minult midagi küsimata ja ootate ainult seda, 

mida Minu Tahe teile annab: kui te tunnete Minu armastust ja Minu hüvesid, võtate neid vastu sügava 

armastusega, usaldate oma mõtted Minule ja ütlete Mulle, et soovite end täiustada. 

6 Te olete nagu linnud, kes otsivad pesa, et leida peavarju. Te olete üksteise poole pöördunud 

soojuse järele, ja minu Sõna on teid toitnud ja rahuldanud teie südant. 

7 Sel päeval esitate te oma teosed Minu ees. Te jätate maha pisarad ja kannatused ning loodate, et 

uus aasta toob inimkonnale kauaoodatud rahu. 

8 Te tänate Mind, et olete Mind leidnud pärast arusaamatuse ja pettumuste kannatamist, ja kui 

tunnete, et Ma teid armastan, siis laulate tänulaulu. 

9 Te avastate nüüd aarde, pärandi, mida te olete otsinud, ja kui te sisenesite oma hinge, siis te 

hämmastasite, kui avastasite oma andeid, kui nägite võimeid, mis olid peidetud ja unustatud. 

10 Te olete leidnud Minus armastuse, mida te otsisite, tõelise Meistri, ustava sõbra. Kõik teie hinge 

õilsad keeled on ärganud ja te tunnete soovi öelda inimkonnale, et Minu Vaim vibreerib iga olendi kohal, 

et Minu valgusest on saanud Sõna, mida kõik kuulda saavad, ja et Minu valitud vahend on inimene, kes on 

Minu tahte läbi saanud Minu õpetuse suupilliks. 

Kui rõõmusõnum jõuab inimesteni teie vahendamise kaudu ja teid kuuldakse, siis te rõõmustate. Kui 

nad teid ei kuula, siis ärge muretsege, sest ma teen ennast teatavaks mitmel viisil, et võita inimeste tõrksus. 

11 Teisel ajastul ütlesin Ma oma jüngritele: "Ma tulen uuesti ja räägin inimese hingega, kui ta on 

tundnud pattu selle kõrgpunktis." Kuid ma näitasin neile, kuidas ma tuleksin uuesti, vaimselt, ja siin ma 

olen, et täita oma lubadust. 

Need jüngrid küsisid Minult: "Kuidas me Sind ära tunneme?" Ja ma andsin neile oma tuleku märgid. 

Kuid nüüd näete, et kuigi neid apostleid ei ole maa peal, olete te ära tundnud oma Isa hääle neis, keda ma 

olen sel ajal valinud, et nad teile Minu õpetust edasi annaksid. 

12 Kui Ma jõudsin Golgatale ja tühjendasin oma kannatuste karika, olid seal paljud neist, kes 

kuulavad Mind täna inimese vahendusel kõnelemas. Nad ei mõistnud, kes oli Tema, kes nendega rääkis, ja 

see olete teie, kes te eirate Minu juhiseid ja ütlete mulle täna: "Meister, me armastame Sind, me tahame 

Sind järgida. Kui me ei tundnud Sind muul ajal ära - nüüd näeme oma viga ja palume Sinu andestust. Lase 

meid järgida Sinu samme otse." 

13 Aga ma ütlen teile: Oo, jüngrid, kes te olete avanud oma südame ja lasete minu Sõnal idaneda 

nagu viljakal seemnel, kasvada ja vilja kanda - laske sellel õpetusel jätta endasse kõik oma hüved, et need 

oleksid teie kaasinimeste hüvanguks. 

14 Läheneb aeg, mil inimvaim otsib tõde. Siis külvatakse minu seeme kogu maa pinnale ja apostlid 

ilmuvad kõikjale. 

15 Valmistage end täna ette, olge kannatlikud võitluses. Kõik teie kannatused saavad tasutud. Tundke 

Minu hellust ja Minu andestust, mis leevendab teie kannatusi. Nii puhastate end, et tulla Minu juurde 

puhtana. - Kui ma räägin sinuga sel viisil, tunned sa rahu ja su süda muutub rahulikuks. 

16 Jätke oma hädad selja taha, ärge otsige Mind valu teel. Tule minu juurde, kes olen armastus. 
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17 Ma tahan näha teid tugevana, ma tahan näha teid kannatlikult oma risti kandmas ja oma teel 

kingitusi jagamas. Pöörake tähelepanu igale oma teole, et te oleksite alati väärilised selle rahu suhtes, mida 

ma teile pakun. 

18 Teie, mu lapsed, inimhulgad, kes te tulete siia valguse järele igatsedes: Te ootate minu sõnu, minu 

mõtteid, et te unustaksite oma kannatused. 

19 Te olete siia kogunenud ja leidnud minu valguse minu õpetuse tähenduses. Kui te rääkisite 

üksteisega, siis saite aru, et see oli üks ja seesama põhjus, mis viis teid otsima Mind selles sõnas, ja et see 

põhjus oli janu tõe järele, janu armastuse järele. 

20 Väga vähe on see, mida Ma pidin teile andma, inimesed, sest te kannate oma hinges juba kõike 

seda, mida te Minult palusite. Ma pidin teid vaid juhendama, et te vaataksite oma igavese olemise poole, et 

te seal oma pärandi ja rikkuse avastaksite. 

21 Ainult minu valgus avab hinge silmad tõele, ainult see valgustab lõputut teed tõelise tarkuse 

juurde, teed teie päästmiseni. 

22 Mida rohkem te seda teed mööda otsite, seda rohkem te leiate, mida rohkem te kaevute, seda 

suuremaid aardeid te leiate - aardeid, mis olid peidetud, kuid mis on olemas teie hinges ja teie elu, mis 

sellele kuulub. 

23 Kui palju rikkusi sa olid unustanud ja kui palju imet avastad teel! 

24 Teil on veel palju õppida, et muuta end vastuvõtlikuks minu inspiratsioonidele ja üleskutsetele. 

Kui sageli tajute vaimse vibratsiooni, ilma et suudaksite mõista, kes teid kutsub! See "keel" on teie jaoks 

nii segane, et te ei saa sellest aru ja lõpuks omistate vaimseid ilminguid hallutsinatsioonidele või 

materiaalsetele põhjustele. 

25 Kõvad on teie südamed ja rumalad teie meeled, mis ei lase hingel vastu võtta oma tõelise kodu 

mõju. Selline ei olnud Jumala rahvas varasematel aegadel: vaimulikkust viljelesid need lihtsa südame ja 

ülestõusnud hingega inimesed, kes püüdsid täita Jumalikku Seadust ja järgida maa seadusi. 

26 Ma tahan, et mind tunnetataks ja armastataks jälle nagu tol ajal, kuid rohkem vaimsel viisil. 

27 Seda kuulutati välja prohvetite, minu Sõna ja ühe minu apostli kaudu. Kui te tõesti suudaksite 

ühendada kõik need ilmutused üheks, siis oleksite üllatunud, kui selgelt nad räägivad sellest ajast, mida te 

läbi elate, ja ilmingutest, mille tunnistajaks olete. 

28 Minu kuulutus inimintellekti kaudu jääb lühikeseks. Sest kui see kestaks, siis te lõpetaksite, te 

kohandaksite end ainult selleks, et nautida minu sõna, ja te harjuksite lõpuks minu kohalolekuga. 

Seepärast lõpeb minu ilmumine selles vormis varsti ja siis leiate end sunnitud õppima seda, mida olete 

kuulnud, täiustama oma palveid, et tunda minu kohalolekut ja valmistuda paremini selleks, et saada minu 

imede vääriliseks. 

29 Ma tahan, et te väldiksite kahte viga: et te jääksite oma jumalateenistuste harjumuses seisma ja et 

te liigselt kiiresti edasi liiguksite. Minge vankumatult samm-sammult eesmärgi poole, mille ma olen teile 

seadnud. Sel moel tõuseb järk-järgult üles, puhastab oma hinge plekid ja tasub võlad ära. Te lähete üha 

lähemale igavesele elule, mis on määratud kõikide hingede koduks, kui nad on saavutanud täiuslikkuse 

seisundi. 

30 Kui te kuulete Mind, oo Minu väikesed lapsed, siis mõned palvetavad ja paluvad Minult andestust, 

teised nutavad. Ma näen armastuse, meeleparanduse ja hirmu pisaraid - ma võtan need kõik vastu. 

Mõistke, kui mitmel viisil teid kuulab teie Meister, kes oskab tõlgendada kõiki "keeli". 

31 Kui te kuulete Mind, siis te ei taha, et see tund mööduks. "Milline rahu, milline rahu, milline 

lõputu õndsus!" ütleb teie hing mulle. Aga ma vastan teile: Teil on see rahu, see õndsus, see vaimse elu 

tundmise, armastamise, teadmise ja võime õndsus - mitte ühe tunni jooksul, vaid kogu igaviku jooksul. 

32 Ma ootan teid selles tõotatud maal ja Minu valgus saadab teid teie teel, kuni te jõuate Minuni. Sest 

mina olen valgus, mis paistab alla, et valgustada teie teed. 

33 Ma olen oma Sõnas teinud teile ettekuulutusi, mida te olete näinud täituvat, et need, kes teie 

tunnistust kuulevad, saaksid jagada teie usku. Kui palju rõõmu saavad need, kes seni on elanud ilma usuta 

ja äkki avavad oma silmad, avastades enda ümber igavese elu ja endas jumalikkuse enese sarnasuse! Sel 

hetkel muutub nende olendite eksistents, sest nad ei kuulu enam neile, kes paluvad, vaid neile, kes 

tänavad. Sest need, kes paluvad, teevad seda seetõttu, et nad ei mõista, et neil on piisavalt, ja need, kes 

tänavad, teevad seda seetõttu, et nad on veendunud, et neil on rohkem, kui nad väärivad. 
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34 Kui te vaatlete looduse imesid ja mõistate, et olete olnud jumaliku armastuse ja halastuse 

objektiks, kas siis ei ole teie südamest voolanud tänulikkus? Mis saaksite sel hetkel anda Mulle suurema 

tänutähe kui teie imetlus, teie alandlikkus ja teie tunnustus Minu suurusest? Siis ei olnud see valu, 

raskused ega isekus, mis su südame Minu jaoks üles sütitas. 

35 Iga kord, kui sosistate tänupalve, saatke sellega kaasas teod, mis kinnitavad seda tunnet. 

36 Ma pean kõrvaldama kõik eksimused teie hulgast, sest see aeg, mil ma teile selles vormis räägin, 

on juba väga lühike, ja kui aasta 1950 lõpeb, mõistate te minu tööd paremini, sest te olete minu õpetust 

põhjalikumalt uurinud minu vaimumaailma tarkade nõuannete abil. Häälekandjad, kellele on usaldatud 

ülesanne edastada jumalikku sõnumit, valmistavad end ette oma vastutuse paremate teadmistega. 

37 Kuni selle ajani, mil ma võtan tagasi oma Sõna, peab teie seas toimuma jumalateenistuste ja tavade 

puhastamine. Siis peab see, kes soovib järgida Minu tõe lippu, minema ja järgima Mind, ja see, kes 

isekusest ja isikliku kasu otsimisest jätkab selle võltsimist, mis on puhas, on sunnitud kannatama oma 

sõnakuulmatuse ja valvsuse puudumise tagajärgede all. 

38 See ei ole mina, kes last karistab: ta tunneb oma karistust ise. Iga umbrohi tõmmatakse juurtest 

välja. 

39 Ma olen vabastanud selle spiritistliku rahva, olen valgustanud nende "väljad" ja kõrvaldanud nende 

eest tõkked ja takistused. Kuid nii paljude eeliste eest kannab see ka suurt vastutust. 

Jälgige, et te kuulaksite selgelt oma südametunnistuse häält, mis näitab teile, mida te peaksite tegema, ja 

kutsub teid alati üles olema valvsad. 

40 Selle aasta jooksul, mis on teeninud teid ettevalmistusena, sest te olete teinud jõupingutusi, et 

murda ahelad, mis sidusid teid fanatismi, mis takistas teie vaimset arengut, teil on olnud kindel tahe 

vabaneda paljudest eelarvamustest. Sellest ajast alates olete tundnud end vabamalt ja tõele lähemal. Nüüd 

tunnete end võitluses tugevamana. 

41 Kui palju sündmusi juhtub! Kui palju inimeste loodud väikseid maailmu hävitatakse! Tõesti, ma 

ütlen teile, et iga vale suursugusus ja iga omakasupüüdlik töö jääb tühjaks. 

42 Teie seas on vähe neid, kes on minu õpetusest aru saanud. Aga kui on saabunud Minu lahkumise 

hetk, jätan oma jüngritele teadmised ja vajaliku jõu, et astuda vastu võitlusele. Sest Meister on teiega 

leebe, sest ma näen teie pingutusi, mis on küll väikesed, kuid siiski väärtuslikud ja mida ma aktsepteerin. 

Teil on veendumus, et te töötate hinge heaks, et see, mida te täna pisaratega külvate, kannab homme 

magusat vilja. Kes seda teades julgeb oma aega raisata? 

43 Varsti näete minu õpetust erinevates keeltes avaldatud. Siis toob minu sõna, minu õpetus teid 

kokku kaugete maade inimestega, ja kuigi te ei ole teineteist kunagi näinud, tunnete te üksteist ära. Kuigi 

teie vahel on maid ja meresid, saate te minu Töö kaudu ühtseks ja üheks. 

44 Kuna aasta 1950 läheneb lõpule, on paljude teie seas ebakindlust ja kahtlusi. Miks mõned 

kahtlevad minu ilmutustes, kes naudivad suuremat intelligentsust kui need, kes usuvad minu ilmutusse? 

Sest ei inimteadmised ega intellekt ei suuda hinnata minu tõde, ja kui inimene seda mõistab, siis haarab 

teda hirm kõige uue, kõige talle tundmatu vastu, et seda alateadlikult tagasi lükata. Aga teie, nõrgad, 

harimatud, kes te ei suuda jõuda nende kõrgusele, keda nende intelligentsuse järgi tunnustatakse, olete 

need, kes usuvad, ja te suudate süveneda vaimse saladuste saladustesse. Miks? Sest just Vaim on see, kes 

ilmutab Igavese Elu ja selle imed mõistusele. 

45 Inimlik intelligentsus esindab jõudu, millega te nüüd võitlete, sest selle kaudu on inimene loonud 

endale ideid ja arusaamu vaimsest, mis ei ole talle Vaimu kaudu ilmutatud. 

46 Selle võitluse jaoks peate olema tugevad - jõuga, mis samuti tuleneb vaimust. Teie tugevus ei 

põhine kunagi teie kehal, raha jõul ega maistel vahenditel. Ainult teie usk tõesse, mis elab teie sees, teeb 

teid võitjaks võitluses.  

47 Kui minu Sõna rahvaste seas kuuldavaks saab, siis on maailm ärevuses, sest inimeste vaim, kes on 

selleks ilmutuseks valmis, liigub rõõmust ja samal ajal hirmust. Siis vabaneb see, kes tahab teada tõde, 

oma materialistlike ideede orjusest ja värskendab end valguse täis horisondidega, mis tema pilgule 

avanevad. Kuid kes jääb oma meelte pimedusse ja selle valguse vastu võitlemisse, on endiselt vaba. 

48 Südamete muutus vaimsuse suhtes toob kaasa rahvaste vahelise sõpruse ja vendluse. Kuid on vaja, 

et te valmistuksite, sest konflikt saab olema suur. Kui inimesed tõusevad üksteise vastu sõdima, siis mitte 

sellepärast, et see on minu tahe, vaid sellepärast, et nad ei ole mõistnud Jumala seadust. 
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49 Kuna hinge areng allub õiglasele seadusele, siis puhastub inimene oma teel. Nii saab ta iseenda 

kaudu Jumala ees õigeks. 

50 Praegune aeg on üllatanud inimkonda väga kaugel õigest teest. Sõda, nälg, epideemiad, kurbus ja 

häving on hääled, mis räägivad maailmas valitsevast halastuse, vaimsuse ja õigluse puudumisest. 

51 Mõistke, et ma innustan teid rahule. Ma ei ole teid kunagi sõjale õhutanud. 

52 Selle kaose keskel olen teid õpetanud ja tõmmanud teid välja kirgede keerisest, et avaldada teile 

seda, mida ma teile teistel aegadel lubasin - et öelda teile, et kuigi te olete väikesed ja alandlikud, muudab 

teie vaimne ettevalmistus ja usk teid julgeteks sõduriteks ja Minu Töö omakasupüüdmatuteks apostliteks. 

53 Maailm hakkab tundma Minu Kohalolekut sinus, mäletab Minu täna unustatud Seadust ning 

tunneb uusi ilmutusi ja õpetusi. Inimkond näeb Mind kogu Minu hiilguses, kui ta saab tunnistust teie 

armastuse tegudest. 

54 Kui teie usk muutub suurte katsumuste ees nõrgaks, ei suuda te oma kaasinimestele usku 

sisendada, te ei suuda ravida haigeid, ei raputada patuse südant ega lohutada kannatanuid. Te tunnete, et 

olete ajutiselt ilma jäänud sellest väest, et valgustada teid, avada uksi abivajajatele. Te tunnete end 

väärituna, et võtta pimedat meest käest kinni, et teda juhatada, ja siis nutab teie süda kibedalt. Ainult siis, 

kui te palvetate kogu oma usaldusega Minu vastu, võtan teid vastu, kuulen teid, annan rahu teie hingele ja 

süüdan teie usu lambist Minu armastuse kustumatu valguse. 

55 Ma olen tahtnud luua teist rahvast, minu seaduses ühendatud perekonda, kes armastab üksteist, kus 

ei ole mingit pahatahtlikkust, et te oleksite eeskujuks oma kaasinimestele ja minu pühamu aluseks. 

56 Ma ei nõua teilt midagi võimatut, ma tahan ainult, et teie sõnad ja teod oleksid tõesed. Kui te 

järgite minu õpetust alandlikult ja mõistvalt - kui te väljendate oma elus voorust ja lihtsust, siis ei pea te 

rääkima ega pingutama, et äratada oma kaasinimeste hinge. Siis piisab teie aktiivse heategevuse 

tunnistusest. 

57 Te ei ole ainsad, kellel see vastutus lasub. Tulevad uued rahvahulgad, uued "töölised" ja uued 

"sõdurid", kellel on sama suur või isegi suurem kirglikkus ja armastus kui teil, kes suudavad astuda 

sammu edasi arengu teel. 

58 Nii nagu ma õpetasin Teise ajastu kaheteistkümnele apostlile, et nad raviksid haigeid, armastaksid 

oma ligimest, andestaksid solvanguid, vabastaksid riivatud ja ärataksid "surnuid" uuele elule armastuse 

sõnade ja tegudega, nii olen ma õpetanud ka teid, et te oleksite minu õpetuse tõelised apostlid. 

59 Puhka oma meelt, treenige oma mõistust, sest tõesti, Ma ütlen teile, et te saate Minult vastavalt 

oma ettevalmistusele, ja Ma võin teile öelda: Siin Ma olen, et täita oma lubadust, et Ma olen teiega uuesti 

koos. 

60 Rääkige Minuga oma olemuse sisimas, sest Ma kuulen teie vaimset keelt. Te osutate Mulle oma 

õnnetustele, kuid Ma näen ka, et te kannatate, kui näete kannatusi, mida inimkond tühjendab kibeduse 

karikana sel ajal, sest maailm on Mind tagasi lükanud, langenud kiusatuse haardesse ning lööb oma 

teadmatuses ja ahastuses. Ma lähen täis alandlikkust, et koputada iga südame uksele, et anda inimestele 

lohutust, rahu, leiba nende hingele. Aga inimene on Mind unustanud, ta heidab Mind endast kaugele, sest 

ta ei ole Mind ära tundnud. Inimene nutab oma mineviku pärast, sest ta usub Mind kaugele, sest ta ei ole 

kuulnud seda Sõna, mille Ma teile praegu annan. Seepärast tuletan teile veel kord meelde, et teil on 

inimkonna seas täita ülev missioon. 

61 Ma olen täitnud teid oma väega, et te võiksite äratada hingi, et te saaksite edastada minu rahu, et te 

saaksite palvetada nende eest, kes ei oska palvetada, et te saaksite oma kaasinimeste valu tundes nende 

eest palvetada. 

Teie olete inimesed, keda ma olen äratanud ja kinkinud, et nad astuksid esimesed sammud täis 

armastust, vendlust ja andestust. Olge tõelised jüngrid, kes uurivad ja järgivad minu antud juhiseid. Sest 

ma jätan teid maa peale oma jüngriteks. 

62 Inimesed: Teie seas on uskmatuid, kes ei ole rahul Minu Sõna tähendusega, kes ei tunne tõelist 

usku Minu vaimsesse ilmutusse, kes otsivad Mind materialismis, lauludes ja sõnarubadustes, riitustes ja 

tseremooniates, sest nende hinged ei ole veel tões tugevnenud, ja sellepärast nad eemalduvad Minust. 

63 Ma olen teile palju asju õpetanud. Ma olen lubanud teile elada pühakojas, mille te valmistate mulle 

oma südames. Kuid need, kes praktiseerivad materiaalset kultust, usuvad, et nad meeldivad Mulle ja 
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täidavad paremini oma missiooni. Aga ma ütlen neile: Ma olen andnud teile selgelt oma juhised. Miks te 

jätkuvalt magama jääte? 

Ma olen teile palju rääkinud, kuid te olete väga vähe õppinud. Kui ma olen teinud teile suuri ilmutusi, 

olete te nende vastu mässanud, öeldes: "See viis Isa kummardamiseks ei meeldi meile, me jääme kindlaks 

oma kummardamisviisidele. Sest Isa kummardamise vormi vaimust vaimule me ei ole õppinud." 

Aga ma ütlen teile: Aeg möödub ja te jätkate magamist ning teil ei toimu seda hiilgavat ärkamist, mis 

teie hinge tõstab. Homme tunnete, et olete Minu poolt orvuks jäänud, ja kuigi Ma olen teile nii lähedal, ei 

tunne te Mind, sest te ei ole õppinud Mind tundma. 

64 Mäletage, armsad inimesed, et teie Isa on alati teiega rääkinud. Teisel ajastul näitas Jumalik 

Meister teile teed ülespoole ja jättis sellele oma jalajäljed, et te jõuaksite tõelisele Isamaale. Praegusel ajal 

olen ma teie hinge valgustanud, olen teid valmistanud oma Sõna ja armu kaudu ette, et te saaksite asuda 

tööle nagu Eelija. Sel viisil saate te saada inimeste juhtideks. 

65 See on aeg, mil ma olen ühendanud ja kogunud Iisraeli valitud rahva kaksteist suguharu, et nad 

saaksid taas kord vastu võtta jumaliku "Sõna" õpetust. Mina kui Meister olen teinud oma õpetuse teie seas 

kuuldavaks. Ma olen teid oma Sõna kaudu ette valmistanud, suunanud teid. Kuid see suhtlusvorm teiega 

läheb varsti üle. 

66 "Iisrael, saa inimkonna juhiks, anna talle see igavese elu leib, näita talle seda vaimset tööd, et 

erinevad religioonid võiksid end minu õpetuses spirituaalseks muuta, ja nendel 

nii jõuab Jumala riik kõigi inimeste juurde." 

67 Ma annan teile piima ja mett, sest te olete inimesed, kellel on raske missioon, mida täita - 

missioon, mis ei ole raske rist teie õlgadel. Teie olete need inimesed, kes on Mind veel kord ära tundnud, 

ja täis vaimustust tahate minna, et näidata oma lippu inimkonna ees. 

68 Olen õpetanud teid elama kooskõlas Minuga ning olema alandlik ja lihtne kõigis oma tegudes ja 

mõtetes. Ma olen õpetanud teile, et samal ajal, kui inimene õhutab oma sõdu, et tappa ennast, peaksite teie 

olema Minu Jumalikkuse sõdurid, kes kannavad valguse relvi oma käes, et võidelda maailma vihkamise ja 

teadmatuse vastu. 

69 Tunnistage, mu rahvas, kuidas teie ümbruses võitlevad inimesed oma hirmus ja valus, ja teie olete 

need, kes on kutsutud tooma neile minu Jumaliku Vaimu lohutust, julgustust ja armastust. 

70 Vaata, kui sa oled oma missiooni sel viisil täitnud, tunned sa minu rahu ja lased inimestel sellest 

rahust osa saada. Loobuge kõigist maistest ambitsioonidest ja riietuge minu armastusega, et minu halastus 

avalduks teie kaudu kogu maailmas. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 250 
1 Milline hing, kes kuuleb Mind rääkivat tõotuse maast, ei tunne igatsust elada seal? Minu kuulutuse 

eesmärk teie seas on aidata teie hingel jõuda valguse ja igavese rahu maailma, kust on võimalik tajuda teie 

Looja hiilgust. Igal ajal on teile tähistatud tee, et te jõuaksite selle igaviku väravatesse, selle elu, mis ootab 

teie hinge. 

2 Ma olen teile andestanud ja kergendanud teie lepituskoormat, et te saaksite kiiremini edasi liikuda, 

oma süütunnet puhastada ja tunda end tugevdatuna, et alustada uuesti teekonda. Suur on teie missioon ja 

võitlus maa peal, kuid veel suurem on see sõdade ja katastroofide ajal, mil te peate õppima palvetama 

sellise pühendumusega, et teie hing - nähtamatu ja puutumatu teiste jaoks - suudaks peatada sõja leviku ja 

levitada rahu mantlit rahvaste üle. 

3 See rahvas, kus te elate, ei ole Uus Jeruusalemm, sest see linn ootab teid vaimses maailmas. Kuid 

see on valitud minu ilmsiks tulekuks sel ajal ja see on nagu uks, mis viib teid valgesse säravasse linna, 

mida minu apostel Johannes nägi oma vaimustuses. 

4 Välismaalased tulevad teie linna ja te peaksite suhtuma neisse kui vendadesse vaimus, ilma et te 

neid halvustaksite sellepärast, et nad on teisest rassist. 

5 Tõstke oma mõtted mõneks hetkeks üles ja ma lasen sõja müra jõuda teie südamesse, meeste 

kaebused, emade valu, laste nutmine, nii et te mõistate oma missiooni ja hakkate seda täitma. Nüüd on 

kohtumõistmise aeg, mil te näete, kuidas rikkad viletsad ja võimsad ja isegi sõltuvuses olevad rahvad oma 

võimu kaotavad, samuti see, kes ilma omaniku loata on oma rikkuse suurendamiseks võõraid asju 

anastanud. Ka tema jaoks on saabunud päev, mil ta peab nägema, kuidas teised käed võtavad ära selle, 

mida ta ebaseaduslikult omas. 

6 Teie oma materiaalses vaesuses arvate, et olete Minu kohtumõistmisest vabastatud. Kuid ma ütlen 

teile, et te eksite, sest ka teie võite saada rikkaks vaimsest rikkusest, mille ma teile üle annan. 

7 Täna palusin teil tõsta oma mõtteid, et püüda tunda valu, mida rahvad kannatavad. Kuid ma olen 

näinud, et te ei ole veel võimeline tundma oma kaasinimeste valu, isegi kui õhk, mida te hingate, on sellest 

valust läbi imbunud. Kas on vaja, et ka teie läbiksite selle katsumuse ja tühjendaksite selle karika, et 

saaksite mõista valu, mis inimkonda painab? Teie süda on ikka veel paadunud ja armastuse kristalliline 

vesi ei voola sellest välja. 

8 Õnnistatud on see, kes asub teenima oma kaasinimesi, sest ta on näinud neid piinavaid raskusi. Ma 

lasen tal pärast seda, kui ta on oma töö lõpetanud, minu rinnal puhata. Pea meeles: kui elu naeratas sulle, 

vaatasid sa ükskõikselt nende peale, kes kannatasid. Ja teised, kes on tundnud viletsust ja saavutanud 

hiilgava elu - selle asemel, et aidata neid, kes nende uksele koputavad, ajavad nad neid välja ja ütlevad 

neile: "Mine oma teed, kannatage ja võitle, nagu mina kannatasin ja võitlesin, siis saad ka sina selle, mille 

mina nii suure vaevaga saavutasin." 

9 Minu Õpetus õpetab teile: Kuigi te olete suurte katsumuste ja kannatuste kaudu saanud rahu, mida 

teie süda naudib teie vaimse hinge valguses, jagate neid kalliskive oma kaasinimeste vahel, otsimata, kas 

neil on nende omamiseks väärtusi. 

10 Minu Sõnal oli teie suhtes sama mõju, kui see äratas Laatsaruse ellu. Surma hõng oli tunginud teie 

südamesse ja hävitanud igasuguse lootuse, mis teil oli üle elada sõda, mis pidevalt teie rahu ähvardas. 

Kuid samal ajal, kui sõja uudis saabus, saite te teada, et Meistri hääl oli kuulda lihtsate ja alandlike 

südamete kogunemisel, ja küsimata endalt sügavamalt, kas see on tõsi, kas selline ime on võimalik, tulite 

te Mind soovides, teades, et Mina olen Rahu. 

11 Kui sa seda häält kuulsid, siis kõik su hinge keeled liikusid ja sa hüüdsid: "See oled sina, mu 

Issand, kes räägib!" Kuid teie usk ei ole veel muutunud absoluutseks, sest kuigi te olete Minuga, kardate 

ikka veel, nagu need jüngrid, kes sõitsid Minuga paadis. Kui nad nägid, et mere lained paisuvad, hüüdsid 

nad: "Issand, Issand, päästa meid, me hukkume." 

12 Miks te kardate, inimesed, kuigi te olete minu armu kaitse all? Miks te ei usalda Minu väge? Ärge 

laske oma püüdlustel Mind kuulda muutuda kasutuks ja viljatuks. Arvestage, et paljud tulevad kaugetest 

kohtadest, et kuulda Minu Sõna. Teised peavad ületama oma pere skeptilisuse. Teised leiavad, et nad on 

sunnitud loobuma oma maistest töödest ja maistest kohustustest, ja see ohverdus ei tohi olla viljatu. 
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13 Pidage meeles: Kui te suudate kahtluste ja umbusalduse asemel panna kogu oma usu minu 

Sõnasse, siis see, kui see on teie hinge kirjutatud teie armastuse tulega, valgustab teid igal hetkel ja 

julgustab teid igas teie katsumuses. 

14 Palju on see, et teie hing kardab orjuse ahelatest, sest ta teab juba selle kannatuste karika maitset. 

15 Te armastate rahu üle kõige ja see teie hinge igatsus on see, mis on Mind teie juurde tõmmanud, oo 

inimesed. Sest te teate, et rahu on täielikult koondunud Minusse. Seda oleks asjata otsida erinevatest 

iniminstitutsioonidest, võimumeestest või moodsa teaduse kõige arenenumate teooriate hulgast, sest 

inimkond on selle aarde kaotanud. Kui inimene tahab seda ära visatud kingitust tagasi saada, peab ta seda 

pöördumatult Minult otsima, nagu see juhtus teiega. 

16 Selge ja arusaadav on minu kõikidele lastele see õpetus, mille ma olen teile andnud. Sest ma tahan 

teid ette valmistada, et olla selle hea uudise sõnumitoojad, kes näitavad inimkonnale, kuidas mind kõige 

paremini otsida, et leida rahu. 

17 Siin on täitunud sõna, mille ma teile andsin, kui Jeesus tänas oma Isa teises ajajärgus selle eest, et 

ta on varjanud oma tarkuse õppinud ja haritud inimeste eest, kuid andnud ja ilmutanud selle alandlikele. 

Jah, Minu rahvas, sest need, keda te nimetate teadlasteks, paisutavad end üles ja tahavad tavalisi inimesi 

maha hoida, õpetades neile ainult seda, mida nad peavad Mulle antud leivamuruks. Vaesed seevastu, 

"väikesed inimesed", kes kindlasti teavad, milliseid raskusi elu kaasa toob ja millised puudused sellega 

kaasnevad - kui nad saavad midagi enda omaks nimetada, siis tunnevad nad, et see kõik on neile liiga palju 

ja seetõttu jagavad seda teistega. Ma lisan nüüd: Kui ahne inimene muutub heldeks inimeseks ja ülbe 

inimene muutub alandlikuks inimeseks, saavad nad kohe osa kõigest, mis mul on varuks sellele, kes teab, 

kuidas elada vooruslikult. Sest Minu armastus ei ole osaline, see on kõikehõlmav, see on kõigi Minu laste 

jaoks. 

18 Seda kõike peate te teadma. Sest kui keegi tahab saada targaks minu õpetuse järgi, siis ärgu 

unustagu, et selleks peab ta kõigepealt olema alandlik nagu Saalomon, kelle ma tegin kuningaks ja nii 

targaks, et tema nimi oli kuulus ja väga austatud selle ajastu maailmas, mida ta hämmastas oma nõuannete 

ja otsuste tarkusega. Kuid kogu tema võim, teadmised ja hiilgus hävitati Minu õiguse võimu all, kui ta 

rikkus Minu käske. 

19 Inimesed, võitlege ja töötage rahu nimel, nii nagu Iisrael võttis tõotatud maa pärast nii palju 

raskusi ja konflikte, mida ta pidi üle elama ja ületama. Ma tean, et teie hing mõistab Mind hästi, kui Ma 

räägin talle Iisraelist, sest te kannate seda seemet oma olemuses ja see ajalugu on kirjutatud teie vaimus. 

20 Seal on tema kogemus, areng ja teadmised, seal on tema hinges avatud raamat, mis näitab talle 

seadust ja säästab teda eksitusse langemisest. Ma lasin teie hingel reinkarneeruda selles ajas, kaugel 

vanadest maistest omanditest, mis oleksid teid materiaalseks muutnud, nagu juhtus teiste rasside ja 

rahvastega, nii et teie ainus kirg oleks teha inimkonnale vaimne murrang, näidata talle, kuhu ta peab oma 

sammud pöörama, ja viia ta minu õigluse ja armastuse kuningriigi rahusse. 

21 Täna tulete te halastust soovides, ja kes saab öelda, et ta ei ole seda saanud? Haiged on paranenud, 

väsinud rändurid on leidnud rahu, need, kes nälgivad ja janunevad vaimustumise järele, on oma nälja ja 

janu kustutanud. Kuid ikka veel on nende seas, kes Mind järgivad, mõned, kes ei ole veel ärkvel, kes 

kahtlevad ja nõuavad tõendeid, et uskuda. Ma annan neile, mida nad vajavad, vastavalt Minu tahtele. Kuid 

ma ei anna neile mitte maist vara. Mul on oma laste jaoks hinge hüvesid, ja neist annan tingimusteta 

sellele, kes palub neid Minult oma halastustöödega ja armastusega oma kaasinimeste vastu. 

22 Ma otsin vaimset hinge, mis on osa Minu olemusest, et õpetada ja juhatada seda, Ma tahan seda 

tõsta ja panna selle tulema Minu juurde, kuid mitte kõik ei tunne Mind ega oska Mind vastu võtta. Maailm 

ja selle lugematud katsumused on teie südame kibestunud ja teil ei ole enam jõudu mõelda vaimsele elule. 

Kuid ma ütlen teile, et kuna maailm on muutunud teie vastu vaenulikuks, peate te täna veelgi innukamalt 

otsima varjupaika Minu lõpmatu armastuse juures. 

23 Minu õpetus tilgub aeglaselt teie juurde nagu kristallselge vee pidevad tilgad. See paneb järk-

järgult aluse usule, lootusele ja usaldusele Töö suhtes, mida ma olen igale hingele soovitanud. 

24 Loodusjõud on vallandunud inimese vastu. Te ei peaks kartma, sest te teate, et ma olen andnud 

teile volituse võita kurjust ja kaitsta oma kaasinimesi. Te võite anda neile hävitavatele elementidele käsu 

peatuda ja nad kuuletuvad. Kui te jääte palvetavaks ja valvsaks, siis suudate teha imesid ja hämmastate 

maailma. 
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25 Palvetage siiralt, suhelda minu Vaimuga, ärge otsige selleks kindlat kohta. Palvetage puu all, teel, 

mäe otsas või oma magamiskoha nurgas, ja ma tulen alla, et rääkida teile, valgustada teid ja anda teile 

jõudu.  

26 Kui te seda sõna kuulete, avage oma südamed ja laske selle valgusel teid elavdada ning hiljem, kui 

olete puhtad ja valmis, minge välja maailma ja levitage tunnistust sellest, mida olete saanud. 

Paljud pakuvad Mulle rõõmuga oma esimesi vilju, teised aga kardavad oma seemneid varjata. Need 

kasutasid kogu oma jõudu, kuid ei saanud siiski ihaldatud vilja. Aga ma näen nende innukust, nende 

armastust ja ütlen neile: Loota, jääge püsima ja te lõikate. 

27 Vaata, et halb seeme ei õitseks, et see ei idaneks maa peal. Töötage täna, sest aeg on külvamiseks 

soodne, ja ma aitan teid kasvatamisel. 

28 Ma olen määranud teie rahva Teise Jeruusalemma kujuks. Varsti tulevad teie vennad ja õed 

erinevatest rassidest ja kui nad näevad seda õitsemist, siis ärkab nende võimuiha ja nad tahavad teid 

rüüstata. Ma hoiatan teid ja ütlen teile: Ma olen valmistanud teie rahva, et pakkuda rahu väsinud 

rändajatele, leiba näljastele ja valgust hingedele. Ma ei taha, et võõrad saaksid peremeesteks ja teie 

orjadeks. Ma innustan teid armastusega, õiglusega ja õiglusega, et te saaksite elada rahus. 

29 Kasutage seda aega ja uurige Minu õpetust, sest juba läheneb aasta 1950, mil Ma lõpetan selle 

kaudu rääkimise. Laske Minul teid parandada ja viia teid samm-sammult täiuslikkuseni. 

30 Maarja palvetab teie eest, ja isegi kui te teda ei näe, tunnete, et tema armastus ja lohutus laskuvad 

teie ellu kui armukaste. Kannatanud on siis saanud täis lootust, patused on puhastatud ja kõik te olete tema 

poolt õnnistatud ja "võidetud". Otsige Jumalikust Emast lohutust oma kannatuste üle. Kas te arvate, et Ta 

võib keelduda oma laste abist ja kaitsest, kui nad pöörduvad armastusega Tema poole? Ei, inimesed, Tema 

Jumalikus Vaimus leiate ainult armastust, südamlikkust ja halastust. 

31 Maailma naised, võtke Maarja eeskujuks, meenutage aega, mil ta elas teiega koos kui vooruslik 

naine ja ennastohverdav ema, ja te tunnete, et teie hing täitub uue julgusega. 

32 Ja teie, mehed, kes te olete loodud minu näo järgi ja läbite katsumuste teed ning tunnete jumalikku 

õiglust - olge julged, kasutage oma andeid ja juhtige oma elu armastuse ja tarkusega. 

33 Et teid julgustada, ütlen teile: "Sööge seda leiba ja te ei sure kunagi. Joo seda kristallselget vett ja 

sa ei janune enam kunagi." 

34 Sel ajastul olen Ma ennast teile sellisel kujul teatavaks teinud, et valmistada teie hinge ette 

dialoogiks vaimult vaimule. Ma räägin teile pikemalt, et te saaksite ära tunda Minu Sõna jumalikku 

tähendust ja et te ei satuks segadusse teiste õpetuste tõttu. 

35 Ma olen pannud teid astuma uuendusteele, et te ei tunneks häbi, kui olete Minu juuresolekul, ja et 

te tunneksite end vääriliselt, et Mind kuulda. 

36 Ma näen sinu südame sisimasse ossa. Ma avastan ka seda, mida te veel teha peate. Seepärast ärge 

olge üllatunud, et ma mõnikord parandan teid juba enne, kui te olete teinud vea. 

37 Kui Isa lõi maailma ja andis talle saatuse olla lepituspaik, teadis Ta juba, et Tema lapsed langevad 

teel nõrkuste ja üleastumiste ohvriks, et on vaja kodu, et astuda esimene samm uuenemise ja täiuslikkuse 

suunas. 

38 Kui esimesed inimesed asustasid maa, pani Looja neisse oma armastuse ja andis neile hinge, 

süütas nende vaimus oma valguse, andes neile samal ajal tahtevabaduse. 

39 Aga kui mõned püüdsid jääda kindlalt headuses, võideldes kõigi kiusatuste vastu, kavatsusega 

jääda puhtaks, Issanda vääriliseks ja oma südametunnistusega kooskõlas, siis teised sepitsesid patust 

patuni ja ühest üleastumisest teise lülihaaval pattude ahelat, juhindudes ainult meelte häälest, olles oma 

kirgede poolt valitsetud, ning külvasid oma kaasinimeste seas eksimusi ja kiusatusi. Kuid nende segaduses 

olevate hingede kõrval on minu prohvetid tulnud ka minu Jumalikkuse ingellike sõnumitoojatena, et 

äratada inimkonda, hoiatada seda ohtude eest ja kuulutada talle minu tulekut.  

40 Pimeduse hinged, kes ristuvad inimkonna teega, ajavad neid segadusse, meelitades neid 

ebajumalateenistusse, paganlusse, fanatismi. 

41 Minu prohvetid, minu sõnumitoojad, minu sulased on võidelnud korruptsiooni ja valede vastu, on 

kannatanud ja surnud oma kaasinimeste eest ning näidanud oma näpuga tõe, õigluse ja armastuse teed. 
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42 Otsige prohvetite sõna ja te leiate sellest, et nad valmistasid teid juba sel ajal ette ja rääkisid 

sündmustest, mis saavad teoks. Vaadake, kuidas Joel rääkis teile nendest vaimsete ilmutuste aegadest. 

Mõistke, et kõik prohvetid võitlesid ebajumalateenistuse vastu, et õpetada vaimu ja vaimu dialoogi. 

43 Kui Kristus tuli maailma, oli inimkond juba palju pattu teinud, veeuputus oli juba puhastanud maa 

pinna. Soodoma ja Gomorra olid tulekahjus hävitatud ja Babülon oli hävitatud. Ta nõudis aru oma 

seadusevastasuse ja oma prohvetite vere eest ning ka teda tuli hukka mõista ja tappa - omaenda laste poolt! 

44 "Sõna" sai inimeseks ja võttis liha neitsi emakast. Ta rääkis alandlikkusest, andestusest, 

armastusest ja vaimsest ülestõusmisest ning teda kiusati taga ja mõisteti hukka. Kuigi ta oli Jumal, 

kannatas ja suri ta, teda mõnitati ja piitsutati nagu inimest. 

45 Inimesed, kes suutsid tungida nende ilmutuste saladustesse, avastasid tõe ja täna kummardavad 

selle ees. 

46 Kuid sel ajal ilmneb taas segadus ja inimesed, kes on täis uhkust oma võltssuurusest, püüavad 

Jeesuse nime ja Tema õpetust inimsüdamest välja tõrjuda - seepärast on pimedus -, samal ajal kui Isa, 

täites Joeli prohvetikuulutust, avab uue ajastu ja valab oma Vaimu välja kogu liha ja iga hinge peale. Ta 

laseb end kuuldavaks teha, teeb end käegakatsutavaks ja nähtavaks, ilmutades end mitmel viisil. 

47 Loodus avab oma emakese ja üllatab maailma ja teadust, kui ta paljastab saladusi, mis on inimest 

hämmastanud ja on hääled, mis kõnelevad tarkusest ja jõust, mis on kõrgemal kõigist inimteadmistest. 

Hauad säilitavad surnukehi, kuid hinged põgenevad ja annavad endast märku, et anda tunnistust hinge 

ellujäämisest. 

48 Inimese silmad - nii lapse kui ka nooruki või täiskasvanu silmad - tungivad materiaalsesse, et 

süveneda väljapoole ja näha vaimset elu. 

49 Kuulake neid kohmakaid ja ambitsioonituid suupillide kuulutusi, mis kuulutavad jumalikke 

õpetusi, ja te leiate, et see ilmutus on üks selle ajastu suurimaid, mis on välja kuulutatud juba mitu sajandit 

varem. 

50 Kellel ei ole olnud unenägusid, mis olid tõelised ettekuulutused ja mida te nägite hiljem täitumas? 

Nüüd on valguse aeg, selle hinge ärkamise aeg, mis magas teaduse kaudu, mis oli materiaalsetest 

avastustest vaimustunud. 

51 Inimesed on seda aega nimetanud ka valguse ajaks - oma teaduse tõttu. Vaadake, kuidas nad 

lendavad taevakehade kõrgustes nagu linnud. Vaadake, kuidas nad valitsevad merd ja maad ning kuidas 

nad on avastanud valguse, et valgustada ööd. Igapäevaselt avastavad nad võimeid ja elemente, mida 

kombineerida ja luua uusi üllatusi inimkonnale; kuid see valgus on neid pimestanud. Materialism ja 

edevus on teinud nad kurdiks südame ja südametunnistuse hääle suhtes. 

52 Täna on Püha Vaimu valgus langenud maailma peale, et inimesed tõstaksid oma näo üles ja 

tunnistaksid, et on ainult üks Jumal ja et Tema seadus on üks, milles nad kõik peavad ühinema, et 

inimkonna teod oleksid suured ja Looja väärilised. 

53 Ärge eksige, sest enne "Kuuenda pitseri" lõppu toimuvad suured sündmused: Tähed annavad 

tähenduslikke märke, maa rahvad ägavad ja sellest planeedist kaovad kolm osa ning alles jääb vaid üks, 

millel Püha Vaimu seeme uue eluna võrsub. Inimkond alustab siis uut eksistentsi, mida ühendab üks 

doktriin, üks keel ning üks rahu ja vendluse side. 

54 Kui kaugel olete te sellest ajast, kui elasite loodusseaduse all ja kuulsite oma vaimus Issanda häält, 

mis ütles esimesele: "Kasvage ja paljunege, täitke maa." 

55 Nüüd laseb spiritualiseerimine teil naasta lihtsuse ja loomulikkuse juurde. Kuid teie hinges on 

valgus, mida te olete kogunud oma pika arengutee jooksul. 

56 Vaimu valgus, mis valgustas inimese esimesi samme ja saatis teda teedel ja radadel, tippudel ja 

kuristikes, paneb ta tagasi tee algusesse. Vaim ei lähe kunagi eksiteele, sest ta on minu enda valgus. Kas te 

olete kunagi kuulnud, et ta käskis teil tappa oma kaasinimese, et ta käskis teil hüljata isa, kes teid sünnitas, 

või ema, kes teid sünnitas? Kas te olete kunagi kuulnud, et ta ütleb teile, et teete seda, mis on keelatud? Ei, 

mu lapsed, Vaim on olnud hea teejuht, nõuandja ja kohtumõistja, sest Vaimus olen ma. 

57 Seepärast olen ma teile alati öelnud, et olen teiega koos, kus iganes te ka ei ole. Miks, kuigi Ma 

olen kõikvõimas, otsite Mind oma kätega loodud esemetest? Miks peaksite minema teatud 

kogunemiskohtadesse ja siis ütlema: "Siin on Issand, sest see on Tema koda", kui te teate, et mina olen 
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universaalne? Miks lasete end pimestada pidustustest ja kaunistustest, kui te teate, et Ma elan ja teen 

ennast teatavaks looduse hiilguses ja teie hinge sisemises pühakojas? 

58 Õppige minu õpetust nagu head jüngrid ja teie hinges saab olema rohkem valgust. 

59 Kui minu Sõna päevast päeva teie juurde laskub, süttib mõnes usku ja teistes tõuseb kahtlus. 

Mõned võtavad vastu otsuseid, et muuta, ja teised kahtlevad, kas tõesti mina olen see, kes piirdub selles 

sõnas, et uskuda ja uuendada. Nad tunnevad soovi Mind näha, et uskuda Minusse ja mitte enam end 

piinata. Aga kuna nad ei näe Mind oma füüsiliste silmadega, siis otsivad nad vaimseid ja üleloomulikke 

nähtusi, et süüdata oma usku. 

60 Teised sulgevad oma silmad ja püüavad tungida nähtamatusse, et näha Minu Nägu, ja oma 

püüdlustes on nad väsinud. Aga siis, kui nende väsinud mõistus on uinunud, samal ajal kui ülespoole 

tõstetud hing viibib vaimsetes ruumides, olen Ma tulnud alla, et rääkida temaga, anda talle Minu õpetust ja 

süüdata tema usku. 

Sellest sügavast unest ärgates on nii hing kui ka keha tundnud end uuenenud ja näinud elu uues 

valguses. Siis mäletate ähmaselt oma unenägu ja ütlete sellele: "Ma nägin unes Jeesust. Kas Meister oli 

tõesti minuga?" 

61 Tõesti, ma ütlen teile, hingel on palju silmi, et mind vaadata. Tunnetage seda annet ja avage see. 

Sest selle kaudu täitub selle prohveti sõna, kes ütles, et tuleb aeg, mil inimestel on prohvetlikud 

nägemused ja unenäod. 

62 Ma ütlen teile ka: Uurige neid õpetusi hästi, et te ei otsiks ja ei usuks selle maailma 

valeprohvetitele ja -nägijatele. 

63 Ma olen alati valmistanud teie hinge ette, et see saaks minuga otse ühendust võtta, ja sel 

Kolmandal Ajal peaks see olema juba jõudnud suure kõrgenduse juurde. Kui see oleks olnud nii, kui ma 

vaimus tulin, siis te ei oleks kahelnud ega oleks tahtnud mind oma kätega puudutada. 

64 Kui ma räägin teile endistest aegadest, siis te ei mõista midagi, sest te ei ole isegi pühakirju 

lugenud. 

65 Ma olen teinud oma kolmandat õpetust teatavaks alates 1866. aastast, ja kuigi kõik oli ette nähtud, 

on paljud teist kahelnud - mõned teadmatusest, teised segadusest, mis tuleneb Pühakirja halvast 

tõlgendamisest. Seepärast olen ma täna, kui ma olen valmistanud söögisaali ja laua teie jaoks, et süüa 

igavese elu toitu, leidnud teid ilma ettevalmistusteta ja olen pidanud end lõpmatu kannatlikkusega 

teatavaks tegema, oodates teie tõusu ja ärkamist. 

66 Uuenduge, loobuge oma religioossest fanatismist, lõpetage silmakirjatsejad ja egoistid, ja te 

tunnete end uute inimestena. Siis ei pea te enam mõtlema, kas see olen mina, kes teie juurde alla tuleb. 

Sest teie südame puhtus paneb teie hinge tundma Minu kohalolekut. Usk on üks suurimaid voorusi - 

saavutage see. 

67 Ikka ja jälle kohtad sa pimedaid, lonkavaid, lootusetult haigeid. Te peate neid oma usu kaudu 

tervendama ja süütama valgust oma kaasinimeste südames. 

68 Teie seas on juba näiteid sellest, mida te suudate saavutada oma usu kaudu Minusse. On palju 

tunnistusi imetegudest, mida te võite saada usu kaudu. 

69 Ärge laske 1950. aastal oma usus nõrgalt üllatada. Sest siis oleks teie viletsus suur, sest te 

tunneksite end nagu orvud. 

70 Täna esitlen Ma end "teekäijate" ees, et näidata neile tõelist teed. Ma ei peatu, et hinnata, kas 

nende rõivad on kuninglikud või haletsusväärsed, vaid ma otsin varjupaika nende südames. 

71 Ma aitan sellel, kes langeb maas, et väsimusest võitu saada, uuesti püsti tõusta, ja annan talle 

mõista, et kui ta on Jumalat teotanud, siis on ta tagasi lükanud Minu jõu ja Minu valguse. 

72 Palvetage, et teie meeled ei läheks katsumustes kontrolli alt. Sest vägivalla hetkel võite muutuda 

"pimedaks" ja kaotada kõik, mis teil hinges on. 

73 Nüüd võite ette kujutada, miks inimkond on üha enam kaotanud kõik selle, mis tegi ta vaimselt 

suureks ja õilsaks. 

74 Ma läksin sinuga kohtuma, sest ma nägin, kuidas sa olid lähedal sellele, et langeda kuristikku, 

valmis paluma, et su päevad lüheneksid. Aga kui te kuulsite Minu sõna, siis tõusite te uuesti üles, sest saite 

aru, et peate elama maa peal kuni Minu Jumalikkuse määratud hetkeni. 
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75 Et tõestada teile, et teie vaimsed anded on taas teie käsutuses, olen ma teile öelnud: sirutage oma 

käsi Minu nimel, kui loodusjõud on vallandunud, ja te näete, et nad kuuletuvad teile. 

76 Need imed suurendavad teie usku ja kui te seda kõige vähem arvate, siis olete muutunud minu 

"töötajateks". 

Siis saate oma Meistrilt sügavamaid õppetunde, et te saaksite suure varustuse ja teaksite, kuidas võtta 

vastu neid, kes tulevad teid proovile panema, ja neid, kes teid hävitavad. 

77 Kui te tõesti oskate tunnistust anda Minu Sõnast, siis näete, et paljud teie kaasinimesed kiidavad 

Mind ja täidavad käsku, mis ütleb teile: "Armastage üksteist!". 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 251 
1 Sel ajal olete üllatunud, kui näete imesid, mida saate oma andide kaudu teha. Siis ei tunne te end 

enam vaesena ega ilmajäetuna, sest igal sammul on teil tõendeid, et ma armastan teid ja vaatan teid. 

2 Kingitused olid teie hinge paigutatud juba teie loomise hetkel. Kuid oli vaja, et ma tuleksin teid 

õpetama ja et te reisiksite pikki vahemaid, areneksite üha rohkem ja rohkem, et need anded hakkaksid end 

ilmutama. 

3 Eriti praegusel ajal on inimese hing tundnud, et ta elab uuel ajastul, et talle paistab uue päeva 

valgus. Ta on kogenud maavärinat, rahutust, mis on äratanud ta sügavast letargia seisundist, milles tema 

anded ja võimed olid uinunud. 

4 Praegu esitab inimene endale veel küsimusi, ta ainult kahtlustab. Kuid varsti saabub tund, mil ta 

hüüab kindlalt: "Seal on tee", ja järgib seda usuga. 

5 Kes suudaks peatada selle inimkonna hingede edasiliikumist, kui nad on kord teele asunud, ja kes 

suudaks muuta minu valguse poolt märgitud marsruuti? Mitte miski ja mitte keegi ei suuda peatada 

inimeste vaimset ärkamist, kui nad tõusevad üles soovides saada pärandit ja sõnumit, mille kolmas ajastu 

on neile toonud. 

6 Ma oleksin võinud teid juba ammu äratada. Aga ma tahtsin tulla teie juurde õigel ajal, kui te olete 

väsinud sügavast unest, millesse olete vajunud, ja kui hirm oma pattude ja pidevate sõdade ees vabastab 

teid teie materiaalse loomuse kirgedest. 

7 Täna ärkab üks rahvas, homme teine, ja pärast seda ärkavad teised, valgustatud sisemisest 

valgusest, mis räägib neile kõigile spirituaalsusest. 

8 Nende rahvaste ärkamise ajal olen ma valmis ennast neile ilmutama. See on Isa hääl, mis vastab 

laste kutsele. Aga tõesti, ma ütlen teile, et ma ei ilmuta end kõigile ühtemoodi. Näiteks see ilmutus, mis 

mul on olnud teiega koos inimintellekti abil, on antud ainult teile, ja te võite pidada endid inimesteks, kes 

ärkasid esimesena selle ajastu alguses. 

9 Aeg, mil ma ennast teile selles vormis teatavaks teen, on juba märgitud, ja pole olemas spiritisti, 

kes ei teaks selle perioodi lõppemise aastat ja päeva. 

10 Kui ma lõpetan oma õpetuse teie seas, peate te valmistuma selle seemne laiali pillutamiseks 

maailma rahvaste seas, millega te aitate oluliselt oma kaasinimesi nende ärkamise kriitilistel hetkedel. Nad 

valmistuvad oma eelaimduste kindluse ja Minu sõnumi reaalsuse tõttu ette, et võtta Mind vaimsel kujul 

vastu. Nii nagu ma ilmutasin end teile vastavalt iga koguduse ja iga häälekandja ettevalmistusele, nii 

ilmutan ma end ka neile vastavalt iga kogukonna vaimulikkusele ja nende kogudustes valitsevale 

pühendumisele. 

11 Kirjutage üles minu sõna ja hoidke seda, et kui aeg tuleb, te teeksite selle teatavaks. Sest see on 

alus ja lähtepunkt uutele kirikutele, mis tekivad maailmas vaimse elu jaoks. 

12 Ärge lubage Minu sõnumit segada nende materialiseeritud ideede ja eksimustega, kes on Mind 

teeninud tööriistadena, sest siis ei ole te edastanud võltsimata vilja, mille olen teile usaldanud. Ma olen 

teid pika aja jooksul õpetanud, et tunnetada Minu Jumalikku Olemust, et te saaksite vabaneda kõigist 

inimlikest eelistustest. 

13 Minu Vaimu valgus järgib nende samme, kes mõistavad Mind ja asuvad homme tõlgendama Minu 

käske suurima kohusetundlikkusega, milleks nad on võimelised. Sest nad saavad teel kogeda, et nende 

võitlus, ohvrid ja pingutused ei ole olnud asjata. Ma üllatan neid nende töös ja annan neile teada, et varsti 

ootavad nad teisi kogukondi, et nad saavad varsti minna külvama, sest seeme on küpsenud. 

14 Minu jüngrite seas tekivad emotsionaalsed tõusud ja rõõmupisarad, kui nad saavad tunnistajaks 

minu sõna täitumisele. 

15 Te ei pea käima ringi ja koputama ustele, et leida see, kes teid kuulab. Sest te leiate, et teie 

kaasinimesed on need, kes teid otsivad ja kutsuvad teid. Mulle piisab, kui te valmistute selleks. Siis ma 

näitan teile teed, ma ütlen teile, mida teha, ja ma juhatan teid nende juurde, kes pöörduvad minu rahva 

poole oma sooviga anda tunnistust armastusest, vaimsusest ja halastusest. 

16 Kui te oma harmoonia kaudu moodustate kogukonna, mida ma teilt ootan, siis ei pea te tegema 

pingutusi, et ennast tuntuks teha, sest siis on teised need, kes täidavad selle ülesande, levitades südamest 
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südamesse sõnumit, et on olemas kogukond, mille rinnas särab jumaliku sõnumi valgus, mis on vaimse elu 

leib kõigile inimestele. 

17 Ma ütlen teile: Usaldage minusse, inimesed. Sest kui teid aetakse välja teie ühiskonna palge alt, 

kui teid aetakse välja linnadest, kus te elate, siis ma viin teid kaugele oma tagakiusajatest, ma viin teid 

kõrbesse, mägedesse, kaugetesse orgudesse või mere äärde, ja seal ma toidan teid, nagu ma toitsin Iisraeli 

rahvast kõrbes, saates neile mannat. 

18 Nüüd toon ma oma rahvale uue manna, mis laskub varsti alla, kui katsumused minu väljavalituid 

üle jõu käivad. 

19 Katsumused tulevad, sest minu sõna läheb alati täide. Nad ühendavad minu rahvast, nagu Iisrael 

ühendas end Egiptuses vaarao orjuse all. 

20 Kui katsumused tulevad, jäävad sellele teele ainult need, kes mind armastavad - julged ja ustavad. 

Valed, silmakirjatsejad, need, kes kardavad maailma, need, kes ei järgi Mind armastusest, lahkuvad. Mulle 

piisab, kui ma näen neid, kes mind tõeliselt armastavad, et siis öelda maailmale: see on minu rahvas, see 

on minu seeme. 

21 Ma kinnitan teile, et need teist, kes järgivad Mind kogu oma hinge usuga, ei tunne puudust ei veest 

ega leivast, sest keegi ei ole kunagi oma usus eksinud. 

22 Ma juba kuulen, kuidas mõned küsivad Minult oma südames: "Meister, millal see kõik saab 

olema?" Ja seda seetõttu, et te tunnete hirmu, sest te värisete, kui ma teile neid katsumusi kuulutan. Aga 

ma ütlen teile: See, kes kardab, ei lähe kõrbesse, vaid jääb linna, kus ta suudab kergemini taluda rõhumist, 

sest ta on harjunud orjuse ja alandamisega. Aga kui ta avab oma silmad tõele, siis täitugu tema süda 

julguse ja usuga; kui ta läheb kõrbesse, siis asugu ta teele oma hinge vabaduse ja südame rahu järele. 

23 Te küsite Minult, millal see kohtuprotsess tuleb? Ma ütlen teile, et mõnede jaoks on see juba 

saabunud ja et hiljem ilmneb see ka teistele, kuni te kõik olete valmis ja tugevaks saanud. 

24 Katsumused tulevad nii peenelt, et sageli ei ole te isegi teadlikud, millal need tulid ja millal 

lõppesid. Mis juhtuks teiega, kui ma ütleksin teile kuupäeva, päeva ja kellaaja, millal neid oodata? 

25 Kui paljud teist elavad juba praegu selles kõrbes, millest ma täna teile rääkisin, ja toituvad uuest 

mannast. Need on need, kes on ühiskonna palge alt välja heidetud, keda nende sugulased ja sõbrad on 

valesti hinnanud. Nad on need, kellele on keeldutud tervitamast ja kes on sulgenud uksed tööle. Need on 

ka need, kes on hukka mõistetud kui ketserid, reeturid ja usulahutajad ning visatud välja oma kirikute 

karjast. 

26 Nad pidid taluma laimamist, kurje pilke, alandamist, naeruvääristamist ja põlgust. Kuid nad 

kannatasid seda kõike kannatlikult, teades, et nad ei ole midagi kaotanud ja on saanud armu, et kuulata 

Mind. 

27 Nad pidid taanduma "kõrbesse", kuid mitte materiaalsesse kõrbe, vaid vaimsesse pelgupaika, kuigi 

nad elasid füüsiliselt jätkuvalt seal, kus nad olid alati elanud. 

28 Seal, selles vaimses pelgupaigas, on nad leidnud rahu, mida nad varem ei tundnud, nad on saanud 

rahuldust, mida keegi neile varem ei andnud, ja kui nad alguses tundsid üksindust, sest nad ei suutnud 

tajuda Minu kohalolekut, siis täna tänavad nad Mind, sest neil ei ole millestki puudust ja keegi ei ole neid 

võitnud. 

29 Elu, mida nad olid varem nautinud, jäi nende selja taha, kõik vale, kõik pealiskaudne kadus. Sest 

neile tuli aeg, et leida tõde ja hoida seda kogu oma olemuse jõuga. 

30 Õndsad on hea tahte ja usuga inimesed, sest nad ei saa oma vaenlaste ohvriks. Minu jõud hoiab 

tagasi käe, mis tahab neid mõrvata, minu valgus üllatab seda, kes neid varitseb, nii et nad saavad 

takistamatult edasi liikuda, sest tõotatud maa ootab neid. Selles valmistatakse pidu selleks ajaks, kui te 

kõik sinna sisenete. 

31 Minu Sõna on puudutanud paljude südamed, kes on mulle öelnud: "Issand, keegi ei räägi tõtt nagu 

sina, sest kuna me järgisime sind sel ajal, oleme pidanud taluma oma kaasinimeste otsuseid, mis olid nagu 

need kibedad ürdid, mida su rahvas sõi Egiptuses vabastamise ööl." 

32 Mäletage oma usku, armsad inimesed, ja te näete, kuidas isegi need, kes on teid tagasi lükanud, 

tulevad teie ridu suurendama. Sest ka neile esitatakse üleskutse, ka neile pakutakse võimalust vabaneda 

oma materiaalsest ja valelisest elust, et täita oma hinge tühjus jumaliku olemusega, mida see Töö annab 

ohtralt. 
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33 Kutse võib tulla kõigile korraga, kuid kõik ei saa vastata korraga. Mõned on valmis üle tormama, 

teised ei suuda seda teha, sest nende hing ei ole veel piisavalt arenenud, et asuda oma missiooni täitma. 

34 Ma ütlen seda teile, et - kui ma räägin teile kutsutud ja valitud - te teaksite, et igal ajal on palju 

kutsutud ja vähe valitud, sest ma valin ainult need, kes on valmis, ja kõik need, kes olid kutsutud, kuid ei 

kuulunud valitute hulka, peavad ootama mõnda aega, et neid uuesti kutsuda. 

35 Kas te ei mäleta, et ma olen teile sageli öelnud, et ma olen koputanud teie südame uksele esimest, 

teist ja kolmandat korda ning et alles siis, kui te olete olnud ärkvel ja valmis, olete te kiirustanud minu 

kutsele vastama? Seepärast ärge heitke end meeleheitele nende ees, kelleni minu sõnum jõuab ja kes ei 

näita huvi. 

36 Täitke oma missioon, et teha minu sõna teatavaks ja olla rahul oma töö kohese või hilisema 

tulemusega. 

37 Te otsite minu sõnast jõudu, millest te tundsite, et eralduda kurjast, mis on teie elus olemas, sest te 

olete lasknud oma esivanemate tavadel, harjumustel, traditsioonidel ja pahedel oma südamesse juurduda. 

38 Nüüd on teie sees puhkenud lahing, sest südametunnistuse hääl muutub üha selgemini kuuldavaks. 

Kuid teie süda on sellele ikka veel vastu, sest oma kiindumuses meeltesse on ta rohkem keha kui hinge 

poole kaldu. 

39 Ma õnnistan teie sisemist võitlust, sest see on märk sellest, et te tunnete armastust Minu vastu, et te 

tunnistate tõde ja õiglust Minu Sõna suhtes. 

40 On hetki, mil sa kardad, et "liha" võidab sinus, sest sinu usk ja armastus on kiusatuse ees veel 

nõrgad. Siis tulete te kiirustades Mind kuulama, lootes leida Minu Sõnast vajalikud relvad patu ja 

pimeduse vastu võitlemiseks. Sa tuled kahetsevalt ja kurvalt, soovides, et Minu pilk ei avastaks sind, kuigi 

sa tead, et sa ei pääse Minu pilgu eest hetkekski. 

Hiljem, kui olete oma südamesse võtnud vastu Minu Sõna õrnuse, lasete te pisaratel voolata 

takistamatult, mis kergendab teie hinge koormat üha enam ja enam. Lõpuks arvad sa, et kuna ma olen sind 

nii suure armastusega vastu võtnud, siis on see juhtunud sellepärast, et ma ei ole tunginud su südamesse 

ega avastanud selles kõike seda, mis sind Minu ees häbenema paneb. 

41 Oo, te väikesed ja nõrgad lapsed, kes te ei tunne veel oma Isandat! Mis juhtuks teiega, kes te otsite 

minult jõudu, et mitte enam pattu teha, kui ma võtaksin teid vastu hukkamõistmise ja kohtuotsuste, 

etteheidete, ähvarduste ja karistustega, selle asemel, et öelda teile andestust, julgustust, armastust ja 

tarkust? Ühel päeval lõppeks see sellega, et te kahtlete selles sõnas ja siis viskute ohjeldamatult 

materialismi sülle. Nii et ärge öelge, et minu pilk ei avasta teid hetkedel, mil ma annan teile oma sõna 

häälekandja kaudu. 

42 Vaadake seda "tööliste" hulka, teenreid selles töös: ka nemad tulid, nagu teiegi, kannatusi ja 

vallandunud kirgi täis südamega, ka neid raputas Minu Sõna ja ka nemad õppisid tundma hinge sisemist 

võitlust lihaga, ja ka nemad arvasid, et Minu pilk ei avastanud neid inimeste hulgast, sest Ma ei teinud 

neile Minu Sõnas etteheiteid nende pattude pärast. 

Nüüd on nad siin, minu põllumaal, ja täidavad rahulikult ülesannet, mille ma neile usaldasin. Sest usk 

jõudis lõpuks nende südamesse, sest pärast lahingut oli nende hinges rahu ja nad mõistsid, et nad ei saa 

kunagi pääseda minu jumaliku pilgu eest, mis järgneb sulle, kuhu sa ka ei läheks. 

43 Nad kiusavad ikka veel maailma ja liha ning see on nende armastuse, usu ja lojaalsuse 

proovilepanekuks, et nad ei jääksid magama. Mõned kasutavad seda, et vaidlustada maailma, samas kui 

nende vaimne jõud ei ole veel piisavalt suur, et neid kõigist kukkumistest päästa. Need on need, kes 

langevad ja tõusevad uuesti - need, kes täna lahkuvad ja homme naasevad, kuni saabub päev, mil nad ei 

ole enam nõrgad ja suudavad jääda tões lõpuni. 

44 Ma teen teist, kes te täna siia tulete, uued "töötajad", kes on kurvad, sest te ei suuda oma nõrkusi 

kontrollida, isegi kui teile praegu tundub võimatu, et te saaksite kellelegi kasulikud olla. Siis näete, kuidas 

ime muutub teie olemuses reaalsuseks, sest te näete oma vaimset muundumist. Siis tunnevad nõrgad end 

tugevatena ja uskmatud kirglikena. 

45 Õndsad on need, kes, kui nad on pattu teinud, kahetsevad ja nutavad, sest nad on mind solvanud. 

Õndsad on vaimselt vaesed, sest ma olen tulnud julgustama neid ja tegema neid võidukaks maailma, patu, 

materialismi ja pahede üle. 
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46 Homme peate te andma tunnistust oma pöördumise ja uuenemise imestusest. Homme olete oma 

kaasinimeste jaoks avatud raamat ja selle lehekülgedelt, st oma minevikust, ammutate kogu kogemuse ja 

tarkuse valguse, mille olete omandanud minu töös, et pakkuda seda oma kaasinimestele kui oma võitluse, 

ettevalmistuse ja võidu küpset vilja. 

47 Rahvastes, provintsides ja külades, kus inimesed igatsevad minu tulekut, kus nad tunnetavad minu 

Sõna kohalolekut, laskub minu "töötajate" tunnistus nagu tõeline taevane kaste janunevatele 

inimhingedele. 

48 Ma olen teile juba öelnud, et Minu tunnistajad ja järgijad lükatakse tagasi, neid pilgatakse ja 

kiusatakse taga, kuid teised usuvad neid ja õnnistavad neid. See on veel üks lahing, mida ma samuti 

õnnistan. Sest kus on võitlus, seal on ka võidud. 

49 Selleks, et kõik inimesed maa peal saaksid uskuda selle sõnumi tõde, olen Ma pannud need 

märgid, mis on ennustatud iidsetel aegadel, olema tajutavad kogu maapealses ringkonnas, kus räägitakse 

Minu tagasitulekust.  

Seepärast, kui see hea uudis jõuab rahvaste juurde, uurivad ja uurivad inimesed kõike, mida neile sel 

ajal räägiti, ning üllatunult ja rõõmsalt avastavad nad, et kõik, mis oli välja kuulutatud ja lubatud Minu 

tagasituleku kohta, on tõetruult täitunud, nii nagu kohane Temale, kellel on ainult üks Tahe, üks Sõna ja 

üks Seadus.  

50 Ma olen teile oma õpetustes öelnud, et elu on hinge Via Dolorosa ja et see on tema maapealse 

eksistentsi lõpp. See on selle Kolgata, millel te peaksite püüdma võtta Minust eeskuju, rakendades Minu 

eeskujusid praktikas. 

51 Õnnelikud on need hinged, kes jõuavad tippu usuga ja voorusega. Sest hetkel, mil nad lahutavad 

end oma kehakestast, kogevad nad Isa hellust, mis on tasu nende julguse ja armastuse eest. Need on need, 

kes astuvad igavikku ilma komistusteta. 

52 Minu sõna sel ajal aitab inimestel mõista kogu minu seaduse ja õpetuse tähendust, ja täitmine, 

mida inimene neile annab, annab talle õndsuse - südame õndsuse ja hingerahu. Sest hing leiab täiusliku 

õndsuse ainult selles kodus, kuhu ta kuulub. 

53 Kui palju võimalusi on teil pidevalt, et olla hea ja kasulik oma naabrile. Iga kodu on sobiv põld 

minu seemne külvamiseks. Iga linn ja iga rahvas on nagu maa, mis januneb halastuse ja armastuse järele, 

ja ma teen teid külvajateks, et te annaksite inimestele lohutust ja külvaksite rahu. 

54 Teod, sõnad ja palved on vahendid, mida peaksite ja saate kasutada, et täita oma kaasinimeste 

teenimise ja armastamise ülesannet maailmas. 

55 Ma olen õpetanud teile täiuslikku palvet, mis on tõeline hingekeel, mis toob inimese otsekontakti 

Minuga. 

56 Ma olen andnud teile Sõna kingituse, mis väljendab valgust, mis on hinges, ja armastust, mis hoiab 

südant. 

57 Inimesed, kes kuulevad Minu Sõna: Ärge öelge, et ma nõuan teilt liiga palju, sest ma tean paremini 

kui teie ise, milleks te olete võimelised. 

58 Täna tunnete end nõrgana, kohmakana, võimetuna ja väärtusetuna, sest te uurite oma sisemust ja 

avastate palju nõrkusi, palju puudusi, mis ei lase teil tunda teiste valu. Kuid kõigepealt tervendan teid, 

panen teid tundma oma rahu, julgustan teie südant ja puhastan teie teed. Siis ei ole teil enam hirmu, ei ole 

kahtlusi ega tunne end võimetuna. 

59 Sellepärast lasin ma teil mind mõnda aega kuulata, et julgustada teid vähehaaval minu sõnaga, 

ilma et ma teid veel provintsidesse saadaksin. Aga kui teie hinged on läbi imbunud Minu Olemusest, ei 

oota nad enam katsumusi ega märke, et teele asuda, sest nad saavad inspiratsiooni kaudu teada, mida nad 

peavad tegema. 

60 Palvetage, inimesed, ja kui te palvetate, siis ma valan oma rahu kõigi maa rahvaste peale, ma 

õnnistan teie kodusid ja valgustan teie teid. 

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

oma elus toimumas midagi, mida te olete juba ammu lootnud - midagi, mida mõnedel on võimatu 

saavutada. Mõnele tuleb see, mida ma pakun, peagi, teistele lasen ma oodata. Aga tõesti, ma ütlen teile, ei 

ole kedagi, kes ei saa Minu armastuse tõestust. Kui see arm tuleb igaühele teist, siis mäletate te Minu Sõna 

ja teie usk kasvab. 
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62 Ära ole meeleheitel, ära valuta pisaraid, oska seda tundi oodata, järgides minu juhiseid, palvetades 

ja jälgides. 

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

täidetud minu rahuga? Püüdke alati olla Minuga koos, rakendades täielikult Minu Õpetust, ja te näete, 

kuidas Minu rahu ja valgus valitsevad teie õnnetuste ja hädade üle. 

64 Mõistke, et teie kannatused ei ole kasutud, vaid et teil on ülesanne saada vaimselt ja füüsiliselt 

vastupidavaks, et te saaksite kuuluda minu külvajate hulka. 

65 Need, kes tahavad tuua inimestele lohutust, kes tahavad tõsta üles neid, kes on langenud, kes 

tahavad anda jõudu nõrkadele, peavad olema valgustatud kogemuste valguses, peavad olema terastatud 

võitluses ja katsumustes. Ükski valupilt ei tohi neid heidutada, nad ei tohi karta ühegi ligimese pahameelt, 

nad ei tohi põgeneda ühegi valu eest, kui käed ulatavad neile halastuse soovil käe. 

66 Seal, nende seas, kes on paadunud pahedes ja valus, näete paljusid, kes tõusevad valguse poole, 

otsides uuendust ja vaimustumist. Kuid selleks, et see inspiratsioon jõuaks neisse, peate panema nende 

südamesse tõelise tõendi vendlusest, teo, mis on valguskiir, mis eemaldab pimeduse kannatajalt. 

67 Mõistke siis, et valu, mis on teid paljuski saatnud, on olnud tüür, mis on teie hinge sisemiselt 

kujundanud raske missiooni täitmiseks. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 252 
1 Inimesed, te olete olnud minu ilmumise tunnistajaks sel ajal. Te olete valmis seda tõlgendama ja 

olema eeskujuks "viimastele". Te teate minu tuleku põhjust, nagu te teate ka minu lahkumise põhjust, kui 

minu määratud tund on kätte jõudnud. 

2 Teil ei ole maailma poolt midagi karta, sest te olete minu jüngrid. Mitte sellepärast, et te olete 

alandlikud, ei muutu te abivajajateks. Ärge ajage segi hinge alandlikkust ja keha vaesust. Te ei kaota oma 

inimõigusi sellepärast, et olete spiritistid - vastupidi. See, kes mõistab spirituaalsust ja rakendab seda oma 

elus, on kõige selle omanik, mis teda ümbritseb, ning elab ja naudib seda suurema intensiivsusega kui see, 

kes näeb ja mõistab ainult materiaalset. 

3 Spiritualiseerunud inimesed on need, kes kannavad õigesti nime "Kristuse jüngrid" kolmandal 

ajastul - inimesed, kes oskavad anda Jumalale seda, mis kuulub hingele, ja maailmale seda, mis kuulub 

ainele - inimesed, kes teevad kõigist seadustest ühe, mis seisneb oma Looja armastamises ja Tema 

armastamises oma ligimeses. 

4 Inimene, keda minu õpetus on ette valmistanud, on võimeline sooritama üliinimlikke tegusid.  

5 Tema hingest ja kehast voolab valgus, jõud ja tugevus, mis võimaldab tal realiseerida seda, mida 

intelligentsus üksi ei suuda saavutada.  

6 Te saavutate selle kõrguse astme minu tahte kohaselt, armsad inimesed, sest siis on iga teie tegu 

minu tõe tunnistuseks. Teie sõnadest, nagu ka teie palvetest, ja ka teie kätelt voolab jumalikku tervendavat 

palsamit, mis on füüsiliselt või vaimselt haigetele õndsus ja vabanemine; teie sõnadest võrsub valgus, mis 

toob hingedele usu, ja teie palve on vahend, mille abil hinge viiakse, et külvata headust oma teele. 

7 See on nende tulevik, kes järgivad Mind ja oskavad Minu õpetusi tõlgendada ja järgida. 

8 "Jälgige" nüüdsest alates, et teie meeled ei pimestuks kunagi, et katsumustes, mida teil tuleb 

läbida, te ei reedaks seda, mis on teie tänane usk. 

9 Kui palju rõõmu on selles rahvas, kui nad on vabanenud oma puudustest ja rakendavad minu sõna 

minu tahte kohaselt. 

10 Nüüd on teil veel palju takistusi, mis ei lase teil vaimustumise suunas edeneda. Te teate takistusi, 

milleks on teie ühtsuse puudumine, teie kalduvus välistele kultuslikele tegudele ja tõelise 

ligimesearmastuse puudumine. 

11 Veel ei ilmu teie seas tugev, idealistlik ja võitluslik rahvas - inimesed, kellest inimkond võib leida 

nõustaja, arsti, venna, juhi. Veel ei ilmu teie keskele rahvas, mis oma ühtsuses ja vendluses meenutab 

tohutut kodu, mis on täis rahu, austust ja armastust, kus ühe leib on ka teiste leib ja ühe katus on kõigi 

katus. 

12 Kus on see näide? Millal te sellise ideaali eest võitlesite? 

13 See, mida ma teile ütlen, inimesed, ei ole etteheide, see on isa sõna, kes tahab oma lastele ainult 

head ja kes selle saavutamiseks peab näitama neile nende vigu ja aitama neid parandada. 

14 Ma jään mõneks ajaks ja annan teile oma sõna. Ma jätkan selles ilmutuste tegemist ja avaldan 

seda, mida olin selleks ajaks hoidnud, ning jätkan oma õpetuses vajaliku valguse levitamist, et inimkond 

saaks end päästa lähenevast segadusest. 

15 Ma olen teile teatanud, et tuleb aeg, mil te näete, et ilmub palju "spiritismi", ja et te peate siis 

õppima, kuidas avastada, millised neist põhinevad tõel ja millised pettusel. 

16 Te näete, kuidas tekivad valemanifestatsioonid, mida omistatakse Mulle; kuulujutud Jumalike 

Sõnumitoojate kohta, kes toovad maailmale sõnumeid; sektid, mida nimetatakse Seitsmeks pitseriks, ning 

palju segaseid ja ebaselgeid õpetusi. 

17 Kõik see on inimkonna poolt ettevalmistatud suure vaimse segaduse tulemus. Aga ärge muretsege; 

vastupidi, veenduge, et elate valvsalt ja palvetades, siis ei allu te vaimse segaduse alla, sest minu Sõna on 

valgus suurima pimeduse hetkedel, mis paneb teid nägema minu kristallselget ja igavest tõde.  

18 Mõistke, et nüüd on õppimise, õpetuse ja ilmutuste aeg. Ärge olge hooletu või hooletu, sest hiljem 

valate pisaraid kaotatud aja pärast. 

19 Arendage oma intuitsiooni, et teie hing saaks teile näidata, millise ülesande ta on endale võtnud. 

Lase tal töötada Minu töös, võimalda tal täita lubadust, mille ta on andnud Mulle ja mis on kirjutatud tema 
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vaimus. Kui Mina, teie Meister, lubasin teile, et tulen sel ajal, et valgustada teie olemasolu Minu Sõna 

kaudu, siis miks ei peaks jüngrid pidama oma sõna, et pöörduvad Minu juurde tagasi? 

20 Ma ei tahtnud teid sel ajal oma kohalolekuga üllatada. Sest Minu sõna oli kirjutatud ja maailm 

teadis Minu tagasitulekust. Ärgu kedagi üllatagu, et kui ma kutsusin teda kuulama oma õpetust, oli see 

kavatsus kinnitada talle neid andeid ja ülesandeid, mida ma tema hinge panin, kui ma ta maa peale saatsin. 

21 Täites Minu lubadust teile, olen andnud teile tõestuse, et Minu Sõna on teostunud üle kõigi loodud 

asjade, nii et sel viisil - kui saabub tund, mil see teie seas lõpeb - ei saa keegi öelda, et ta ei teadnud seda, 

keegi ei saa öelda, et ta oli sellest üllatunud, ega vastata, et tal ei olnud aega selleks valmistuda. 

22 Õppige juba praegu austama Minu tahet, järgides Minu käske ja armastades kõike, mida Ma annan. 

Igaüks, kes armastab Mind ja täidab Minu tahet, on Minu laps ja Minu õpilane. Kes ei austa Minu tahet ja 

teeb oma tahtmist, on küll Minu laps, kuid mitte Minu jünger, sest ta ei armasta Mind ega võta Mind 

eeskujuks. 

23 Ma annan teile oma õpetuses standardid, et te selle töö jüngritena võidaksite, et te ei komistaks ega 

teeks vigu, mis paneksid teid hiljem kibedasti nutma. 

24 Ma ütlen teile juba praegu, et need, kes külvavad seda seemet tõeliselt ja südamlikult, millega ma 

olen selle teile usaldanud, lähevad oma teed rahus. Uksed avanevad neile, kes on olnud kurdid nende 

koputamisele; ja kuigi neile võidakse vastu hakata, ei saa nad kunagi lahingus lüüa, sest nende voorus 

paneb nad kõik katsumused üle elama. 

25 Need seevastu, kes eiravad oma südametunnistuse häält, kes ei järgi Minu Sõnu ja reedavad Mind, 

on alati oma vaenlaste meelevallas, elavad rahutult ja tunnevad surmahirmu.  

26 Kas on õiglane, küsin oma õpilastelt, et te esitate sellist täiuslikku tööd, nagu see, mida ma olen 

teile ilmutanud, inimkonnale nii, et seda peetakse eksituseks või et seda peetakse üheks järjekordseks 

õpetuseks ja teooriaks, mis on praegusel ajal tekkinud valitseva vaimse segaduse viljana? 

27 Kas oleks õige, kui te, keda Ma olen nii väga armastanud ja harjutanud Oma Sõnaga, et teie 

tunnistus oleks puhas, langeksite oma eksimuste ohvrina maise õiguse kätte või kui teid kiusataks taga ja 

ajataks laiali, sest teie naabrid peavad teid kahjulikuks? Kas te arvate, et minu õpetust õigesti järgides 

võiks sellised sündmused toimuda? Ei, jüngrid. Las Ma räägin sinuga sel viisil, sest Ma tean, miks Ma 

seda teen. Homme, kui ma enam nii ei räägi teiega, teate, miks ma nii rääkisin, ja te ütlete: "Meister teadis 

täpselt, kui palju nõrkusi meil on. Tema tarkuse eest ei pääse miski." 

28 Ma tahan, et teil oleks pärast minu kuulutuse lõppu selge ettekujutus sellest, mis see õpetus on, et 

te saaksite seda õigel viisil järgida; sest siiani ei ole minu sõna kuulnud rahvahulkade seas veel ilmunud 

tõelisi spiritualiste. Seni ei ole see, mida te olete praktiseerinud, olnud spiritism, vaid ainult teie 

ettekujutus sellest, mis on minu Töö, kuid mis on kaugel tõelisest vaimsusest. 

29 Te peate olema tugevad, et tunnistada endale, et olete eksinud; te peate end üles korjama, et 

parandada oma harjumusi, ja püüdma innukalt, et selle õpetuse tõde ja puhtus võiks teie seas särada. 

30 Ärge kartke muuta oma jumalateenistuse ja kultuse vormide välist osa, kui te ei moonuta minu 

õpetuste olemust.  

31 Ma annan teile oma tasu, ma tasustan kõik, mida te teete pingutades ja ohverdades oma tööde 

parandamiseks nii, nagu ma olen teile näidanud. 

32 Paljud teist uurivad minu avaldust, et veenduda, kas see on tõsi või mitte. Kuid sageli hindate seda 

välimuse järgi, selle asemel et uurida selle tähendust, ja lõpuks eksite seetõttu. 

33 Ma olen näinud, kuidas te jälgisite minu häälekandjaid isegi nende kõige väiksematel liigutustel, 

olen näinud teid üllatunud, kui nägite neid nutmas või niisama inimlikena kui teid ennast. Siis andis teie 

süda jumalateotuse välja ja eitas minu kuulutuse tõesust. 

Ma olen kuulnud, kui te olete öelnud: "Kuidas saavad need nimetada endid "jalgealusteks" või Jeesuse 

häälekandjateks, sest ma nägin neid nõrkasid, haletsusväärseid ja inimlikke nagu iga surelik?" 

Ah, te sensuaalsed hinged, kes te otsite tõde ainult selles, mida nad näevad või puudutavad! Ka neil 

päevil mõistsid inimesed Mind hukka, sest Ma sündisin vaesuses, ja solvusid, kui nad nägid Minu 

veritsevat ihu ristil ja Minu huuli nutmas. Vaesed inimesed, kes ei suutnud mõista iga Minu tegevuse 

salapära või tähendust. 
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34 Neile, kes tunnevad Minu kohalolekut oma hinges, piisab Minu Sõna tähendusest, Minu õpetuse 

valgusest, Minu armastuse särast, Minu vaimse halastuse lohutusest. Need on need, kes sulgevad silmad 

kõigele välisele, et otsida Mind oma hingega - need on need, kes alati järgivad Mind. 

35 Neis, kes tundsid Jumala kohalolekut Jeesuse Sõnas, jäi Meistri ohvrisurma olemus armastuse 

jumaliku pitserina alles, nii nagu praegusel ajal jäi Minu Sõna olemus püsima neisse, kes otsisid Mind 

vaimus. 

36 Kas ma pean teile pidevalt kordama, et minu kuningriik ei ole sellest maailmast? 

37 Minu Sõna tuletab teile sel ajal meelde minevikku, paljastab teile saladusi ja kuulutab teile, mis on 

tulemas. See teeb õigeks kõik, mida inimesed on painutanud ja invaliidistanud, sest Mina kui Tõe Hoidja 

tulen oma innukuse ja õigluse mõõgaga, et lammutada kõik vale, purustada silmakirjalikkus ja vale, et taas 

kord tõrjuda kaupmehed tõe templist välja. 

38 Mõistke, et te ei pea otsima tõde raamatutest, nõuannetest või inimeste käskudest, et saavutada 

oma pääste. 

39 Te kõik vajate päästmist, ma ei leia kedagi, kes on juba kindlal pinnal. Te olete laevaheitjad keset 

tormilist ööd, kus igaüks võitleb oma elu eest, mõtlemata oma naabrile, sest tema elu on ohus. 

40 Aga tõesti, ma ütlen teile, et mina olen teie ainus Päästja, kes tuleb veel kord otsima neid, kes on 

eksinud, sest nad on eksinud navigatsiooniteelt, mis on seadus. Ma valgustan teie teed, et te jõuaksite 

kaldale sellele õnnistatud maale, mis ootab teid, sest see hoiab oma rüpes lõputuid aardeid vaimule.  

41 Lubage, oo inimesed, Minu Sõnal muuta teie süda armastavaks, et te homme armastaksite oma 

kaasinimesi ja oleksite nendega koos nende valus, nii nagu Ma olen olnud teiega nendel katsumuste 

tundidel. 

42 Aita selle õpetuse puu okstel kasvada ja levida üle maailma, andes vilja ja varju igale näljasele ja 

väsinud inimesele, kes kõnnib maa peal. 

43 Mina olen puu ja teie olete vili, mille kaudu inimkond peab Mind ära tundma. 

44 Kui teie töödes on magusust ja elu, siis olete andnud ustava tunnistuse Temale, kes teid õpetas ja 

andis teile armastuse ja tõe elujõudu. 

45 Õpetus, mille ma olen teile andnud selles Kolmandas Ajastikus, on Uus Testament, mis 

ühendatakse eelmiste aegade õpetustega, sest need kolm moodustavad ühe ilmutuse. 

46 Minu valgus valgustab nende inimeste meeli, kelle saatus on ühendada kõik minu õpetused ühte 

raamatusse. 

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

48 Erimeelsused, mis on siiani selle rahva seas eksisteerinud, nende vaidlused ja erimeelsused 

kaovad, kui te süvenete sellesse raamatusse ja mõistate lõpuks minu töö tõde. 

49 Täna ei ole te teadlikud tagajärgedest, mida teie lõhestatus teile kaasa toob. Aga tõesti, ma ütlen 

teile, homme valate te selle tulemusel pisaraid. Mitu korda olen ma palunud teid mõtete, jumalateenistuste 

ja hingede ühendamist. Kui paljud teist ei ole kuulanud minu jumalikku nõuannet! 

50 Olen inspireerinud teid looma rahvast ja andnud teile nime "Uus Iisrael". Ma olen andnud teile 

erinevaid missioone ja ülesandeid, et te saaksite oma teekonnal ja püüdlustes arvestada kõigi vajalike 

elementidega, nagu juhtus Iisraeliga esimesel ajastul, kui nad läbisid kõrbe, soovides jõuda tõotatud maale. 

Kuid siiani ei ole te püüdnud mõista minu korraldusi ega soovinud vaadelda ühtsuse eeskuju, mille see 

rahvas on jätnud kirja - kustumatu eeskuju. Sest just nende harmoonia ja ühtsus aitasid neil ületada saatuse 

löögid, millega nad oma teel kokku puutusid. 

51 Teid ootab ees uus tõotatud maa, kuid te olete sellest veel kaugel. Te olete nüüd läbimas suurt 

kõrbe, olete jätnud maha vaarao orjuse ja olete juba saanud Seaduse. Ometi ei ole te veel täielikult 

loobunud ebajumalateenistusest ja te kummardate mõnikord, ilma et te seda mõistaksite, kuldvasikat. 

52 Te peate kogema katsumusi, vastuseise ja tagakiusamisi, et ärgata oma unest üles. Siis olete 

kindlasti valmis täitma Minu korraldusi ja olete innustunud valvama tööd, mille Ma teile olen ilmutanud, 

nii nagu iisraellased lõid elamu ja leelulaua, et hoida Seadust. Sest katsumused olid nad valguse juurde 

äratanud. 

53 Teie elamu on nüüd teie vaim ja teie lepituskapp on teie südametunnistus. Seal on minu seadus ja 

valgustab Issanda rahva teed. 
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54 Tänapäeval ei ole ilmunud ühtegi meest, kes järgiks Moosese jälgedes selle rahva edendamisel ja 

tema usu julgustamisel imede kaudu. Kuid väikese ettevalmistusega võite tunda Eelija vaimset 

kohalolekut, mis juhib, julgustab ja inspireerib teid sellel teekonnal. 

55 Nüüd tulevad pisarad rahvahulkadele, kes Mind kuulevad. Ainult mina üksi tean nende nuttude 

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

peatanud. 

56 Jääge püsima, te rahvahulgad, olge ustavad ja te näete, kuidas takistused langevad. Palvetage ja 

töötage üha suurema tõepärasuse, puhtuse ja täiuslikkusega, et te oma missioonis leiaksite lohutust ja 

jõudu, mis on vajalik selleks, et kannatlikult taluda elu keerdkäike. Kui te lähete oma teed sel viisil, näete, 

et kui te seda kõige vähem arvate, siis on tee silutud ja komistuskivid kadunud. 

57 Teie olete minu põllud, kus nisu kasvab koos umbrohuga. Praegu ei ole veel lõikamise tund. Aga 

kui see saabub, siis mõistetakse teie kõigi tegude üle kohut. Siis jätan maale head jüngrid ja võtan siit 

maailmast ära need, kes ei ole kandnud ühendamise ja vaimustumise vilju. 

58 Vaadake ja pidage meeles minu sõnu. Ärge olge liiga enesekindlad, sest te olete saanud Minult 

väga suuri tellimusi ja ülesandeid - arvates, et minu õiglus ei saa kunagi teie juurde jõuda. Tuletage 

meelde Taavetit ja Saalomoni, kes olid suured oma rahva ees, jäid oma suuruses magama, rikkusid seadust 

ja nägid, kuidas minu jumalik õiglus tuli nende peale - halastamatult ja targalt -, samal ajal kui nad 

uskusid, et kuna Isa on neid nii armastanud, ei saa neid kunagi Tema poolt kannatada. 

59 Mõelge, inimesed, uutele põlvkondadele. Mõelge oma lastele, nagu tegid patriarhid, kui nad 

valmistasid oma rahvaid ette Messia tulekuks. 

60 Palvetage nende eest, kes on veel tulemata. Valmistage neile tee ette heategevuse ja armastuse 

kaudu. Mõistke, et neil on veelgi kõrgemad missioonid kui teil, ja et on hea, kui nad leiavad vaimustumise 

tee, mida järgida. Milline on see rada? See on teie elu, see on teie teosed. 

61 Miks pead sa Mind alati etteheiteid tegema? Ma tulen teie juurde armastusest, sest ma näen, et teie 

südames on valu ja ma tahan teid lohutada. Sest ma tahan, et te kannaksite oma hinges Minu rahu. 

62 Mõnikord ilmutan Ma end teile kui Kohtunik, mõnikord ilmun Isana, kuid alati ilmutan Ma end 

kui Meister. Nende kolme ilmingu seas on teil Jumalik Olemus, mis on üks: Seadus, Armastus, Tarkus. 

See on Kolmainsus, mis on olemas Minu Vaimus. 

63 Sulgege oma silmad ja vabastage hing, et ta saaks intensiivselt kogeda neid hetki, mil ta saab 

suhelda oma Meistriga. Las ta asub Minu lähedale nagu need, kes järgisid Meistrit teisel ajastul mööda 

maateid, orgudes, läbi külade, jõekallaste ja kõrbete, et mitte jätta vahele ühtegi Tema õpetust. Siis saate 

aru, millises ülekantud tähenduses ma mõnikord räägin, kui ma kasutan materiaalseid asju maa peal, et 

sümboliseerida teile vaimset ja tuua see teie vaimsesse haardeulatusse. Te näete, kuidas Minu Sõna toob 

teie hinge Taevariigi. 

64 Tulge, inimkond, et ma saaksin teid õpetada. Või tahate, et see oleks valu, mis jätkab teid kogu elu 

jooksul õpetada? 

65 Tulge minu valdustesse, et külvata vennalikku põldu. Ma kinnitan teile, et minu maad ei jäta teid 

hätta nagu maailm. 

66 Siin on tee, otse teie hinge ees, kutsudes teid seda järgima ja mitte enam kunagi peatuma. Sest iga 

samm, mille te astute, on samm, mis toob teie hinge lähemale täiuslikule kodule, mis teid ootab. 

67 Aeg on väga lühike, mille jooksul Ma veel teie seas olen ja teiega sellisel kujul räägin, ja Ma 

tahan, et te õpiksite teenima teenet, nii et nendel viimastel aastatel saaks Minu Sõna nende häälekandjate 

kaudu rikkalikult levida. 

68 Kuidas saavad jumalikud ilmingud teie teenete eest tasuks? Teie usu, pühendumuse ja 

vaimulikkuse kaudu - armastuse kaudu, mis valitseb inimeste südames, halastuse praktiseerimise kaudu, 

tõe armastuse kaudu. 

69 Tõesti, Ma ütlen teile, kui te ei ühine, nagu on Minu tahe, siis inimkond ajab teid laiali ja ajab teid 

oma keskelt välja, kui ta näeb, et teie elu erineb sellest, mida te kuulutate. 

70 Mis juhtub, kui inimesed avastavad, et igas kogukonnas on erinev pühendumise vorm ja erinev viis 

Minu õpetuse praktiseerimiseks? Nad ei suuda mõista, et see olin mina, kes teid juhendas. 

71 Ma usaldan teile oma ilmutuse viimased kolm aastat, et te töötaksite selle rahva ühendamise nimel 

- nii vaimse kui ka välise ühtsuse nimel, nii et teie töö, mis on täis harmooniat ja üksmeelt, oleks suurim 
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tõend sellest, et üks Meister õpetas teid kõiki, erinevates kohtumispaikades ja riigi eri osades, ja et see 

oleks suurim tõend sellest, et üks Meister õpetas teid kõiki: JUMAL.  

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 253 
1 Minu kohalolek sel päeval on kohtuniku roll. Minu valgus tungib teie olemuse pühamusse. 

2 Ma tulen vastu võtma ja ka andma, et võtta vastu hea seemne vilja ja anda teile uut seemet, mida 

külvata. 

3 Te tulete Minu juurde, et tänada Mind saadud hüvede eest ja oma tööde hea tulemuse eest vaimsel 

teel. Mõned tulevad Minu juurde kahetsedes. Nad on need, kes toovad endaga kaasa mõningase 

meeleparanduse koorma ning värisevad ja on täis hirmu minu õigluse hääle peale. Mõned, nagu teisedki, 

paluvad minu andestust ja palvetavad, et neil ei oleks tulevastel aegadel puudu elatist. 

4 Täna algab koos teiega aasta, täpselt minu kuulutuse eelviimane osa inimliku mõistmisvõime 

kaudu, ja on loomulik, et minu sõna ilmutab end õiglust nõudvalt nende inimeste suhtes, kes on neid 

õpetusi pikka aega vastu võtnud. 

5 Armastuse ja õigluse tulega panen teid mõistma oma õpetust, mis on algusest peale teie vaimus 

kirja pandud, nii et te homme oskate selle tõe kohta tunnistust anda. 

6 Kõik Minu teosed on kirja pandud Minu poolt raamatusse nimega "Elu". Selle lehekülgede arv on 

lugematu, selle lõpmatut tarkust ei saavuta keegi peale Jumala, kes on selle autor. Kuid selles on igal 

leheküljel lühike kokkuvõte, milles Isa on esitanud iga oma teo arusaadavalt, et see oleks arusaadav igale 

mõistmisvõimele. 

7 Ka teie kirjutate pidevalt oma eluraamatut, kuhu jäävad kirja kõik teie teosed ja kõik teie sammud 

kogu arenguteel. See raamat kirjutatakse teie hinge ja see on teadmiste ja kogemuste valgus, millega te 

valgustate oma nooremate vendade ja õdede teed homme. 

8 Te ei saa oma raamatut veel kellelegi näidata, sest te ei tea isegi selle sisu. Kuid varsti saab see teie 

olemuses valguseks ja te saate oma kaasinimestele näidata lehekülgi, mis räägivad teie avanemisest, teie 

lepitusest ja teie kogemustest. Siis olete inimeste jaoks avatud raamat. Õndsad on need, kes teevad oma 

missiooni enda omaks. Nad tunnevad, et nad ronivad mööda redelit, mida Jaakob nägi oma unenäos, mis 

on vaimne tee, mis viib olendid Looja juurde. 

9 Võtke kõik oma elu katsumused vastu armastusega, teades, et need on õppetunnid, mis 

valgustavad ja tugevdavad teie hinge, et läbida pikk tee, mis tal veel ees seisab. Mida suurem on teie 

mõistmine, seda suurem peab olema teie armastus Tema vastu, kes saatis teid täiuslikkuse nimel 

võitlemise teele ja kes on alati seisnud teie kõrval läbi katsumuste. 

10 Ma panen teid proovile, ma vaevan teid ja ma mõistan teie üle kohut. Kuid samal ajal toetan teid, 

annan teile andeks ja tõstan teid üles. Mitte kunagi ei pea ükski hing Minu juures pettuma, sest Minus ei 

ole ebaõiglust. 

11 Ma õnnistan teid, te inimhulgad, kes te olete õppinud Mind vaikides kuulama ja tagasi hoidma 

nuttu, mis rebib teilt teelt okkaid. Su huuled on vait, et ei oleks kuulda ühtegi kaebust; selle asemel 

õnnistab su süda Mind. Kuidas võiks Isa omakorda mitte õnnistada teid, kes te tunnete end nii mõistetuna 

oma loodud olendite poolt? 

12 Valgus levib nüüd kogu teie hinges. See on aeg, mil pimedad varjud lahkuvad inimestelt, keda ma 

praegu otsin ja ühendan. 

13 See rahvas koosneb paljudest põlvkondadest, ja igalt neist võtan sel päeval vastu oma maksu, st 

nende töö vilja, et igaüks saaks tasu vastavalt oma töödele, pingutustele ja eesmärkidele. 

14 See, kes soovib maailma au ja kiitust, võib neid siin saada, kuid need on lühiajalised ega ole talle 

kasulikud päeval, mil ta siseneb vaimsesse maailma. See, kes on raha järele, võib siin oma tasu saada, sest 

see oli see, mille nimel ta püüdis. Aga kui saabub tund, mil ta peab kõik siin jätma, et end tulevases elus 

sättida, ei ole tal vähimatki õigust nõuda oma hingele mingit tasu, isegi kui ta arvab, et on teinud palju 

heategevuse hüvanguks. 

Seevastu see, kes on alati keeldunud meelitustest ja soodustustest, kes on armastanud oma kaasinimesi 

puhtalt ja omakasupüüdmatult ning lükanud tagasi igasuguse materiaalse tasu, kes oli hõivatud hea 

külvamisega ja kes tundis rõõmu armastuse tegemises - see ei mõtle tasu peale, sest ta ei ela mitte enda 

rahuloluks, vaid oma ligimese rahuloluks. Kui suur saab olema tema rahu ja õnnistus, kui ta on oma 

Issanda palatis!  
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15 On vaja lasta puudel kasvada, et neid nende viljade järgi ära tunda. Siis saabub kohtumõistmise 

tund, mil kõik need, kes on andnud inimestele mürgiseid vilju, hävitatakse minu õiglase armastuse 

tulekahjus, ja ainult need saavad kõrgelt austatud, kes on andnud elu ja tervise vilju. 

16 Samamoodi mõistetakse kohut religioossete kogukondade ja kõigi maa peal eksisteerivate sektide 

üle - nii, et alles jäävad ainult need, kes armastavad ja järgivad tõde, ja kõik need, kes varjavad seda 

valede, valetamise ja silmakirjalikkuse loori taha, kaovad. 

17 On ainult üks seadus ja seega ka ainult üks viis selle täitmiseks. See on see, mida te kõik peate 

otsima, et te saaksite vaimselt ühendatud. 

18 Teie, kes te minu häält kuulete, mõistate praegu sisemiselt kohut. Te küsite endalt, kas teie ideaal 

on kõrge ja teie teod puhtad. Te küsite endalt, kas te olete juba piisavalt valmis, et pärast minu lahkumist 

oskate jääda inimeste hulka nagu patriarhid, prohvetid ja apostlid. Küsige endalt, kas te olete end juba 

spirituaalseks muutnud, kas te elate vastavalt nimetusele "spiritist", mille ma olen teile andnud, et end 

identifitseerida. 

19 1948. aastal raputas seda rahvast vapustus. See oli minu õigusemõistmine, mis äratas teid üles, 

nagu alati, kui te olete langenud fanatismi või rutiini letargilisse seisundisse. 

20 Kui te oleksite püüdnud mõista minu uue sõnumi tähendust juba minu ilmumise algusest peale - 

kui palju valu, kui palju vaidlusi ja kui palju sisemisi võitlusi oleksite end säästa saanud! Kuid te kaldusite, 

nagu alati, välise kultuse poole, mis keelab hingele vabaduse ja kõrgenduse. Nii et pidi tulema aeg, et 

seada oma vigadele piir. Kas te olete spiritistid? Siis peate seda tõestama oma jumalateenistuses, oma elus 

ja omavahelistes suhetes. 

21 Samal ajal kui mõned on ärkanud ja mõistnud, mis on tõde, ning on asunud töötama spirituaalsuse 

nimel, on teised, klammerdudes oma kommete külge, hoidnud kinni oma sümbolitest, kultusvormidest ja 

harjumustest, öeldes, et ma olen teile kõiki neid sümboleid näidanud ja et seetõttu on need nende jaoks 

seadus. 

22 Tüli on puhkenud, kuid see ei ole esimene kord, kui see on juhtunud Jumala poolt õpetatud rahva 

seas. Juba esimesel ajastul, ühes käsus, mille Jumal dikteeris Siinai mäe tipus, käskisin ma inimestel mitte 

kasutada ühtegi kujutist, mis kujutaks jumalikku, ja samal ajal andsin neile mõista, et tõeline Jumala 

teenimine on selle seaduse täitmine, mis piirdub täielikult Jumala- ja ligimesearmastusega. 

23 Sellegipoolest lõid inimesed lõputuid traditsioone ning suurendasid iga päev oma fanatismi ja 

ebajumalateenistust. Nüüd ei olnud sümbol enam tähenduskujutis, mille kaudu ta sai selgituse millegi 

kõrgema jaoks, vaid ebajumalateenistuse ja kummardamise objekt. 

24 Oli vaja, et ma tulin maailma, et näidata teile teed, millest te üha kaugemale ja kaugemale liikusite. 

Aga kui preestrid ja variserid mõistsid, et Ma ei ole tulnud kuulutama traditsioone, siis nad süüdistasid 

Mind ja ütlesid rahvale, et Minu Sõna on Moosese seaduse vastu. Siis tõusis Minu hääl, et vastata seaduse 

silmakirjalikele esindajatele, et Ma ei ole tulnud vastandama seda, mida Isa on määranud, vaid et anda 

sellele täitmist Minu Eluga - et see, mida Ma tahtsin südamest välja juurida, olid kasutud traditsioonid ja 

tseremooniad, mille kaudu nad olid unustanud täita Seadust, see tähendab: armastada Jumalat ja armastada 

üksteist. 

25 Kas te ei pea õigeks, et täna, kui te elate Püha Vaimu ajal, peaksin ma teie südamest puhastama 

kõik selle, mida te olete sellesse töösse sisse viinud, mida te olete tundma õppinud spiritismina, mis 

puudutab traditsioone ja jumalateenistuse väliseid vorme. 

26 On tõsi, et iga kolme Jumala poolt inimkonnale antud ilmutuse alguses on teile lubatud mõned 

sümbolid ja jumalateenistused, et hõlbustada teie arusaamist ja jumalike õpetuste omandamist, kuid mitte 

selleks, et te neid igavesti säilitaksite, ja veel vähem selleks, et te neid kummardaksite. See on alati olnud 

teie vaimse stagnatsiooni põhjus ja põhjus, miks ma olen alati tulnud, et pöörata teid ohtlikult teelt ja 

juhtida teid tõelisele valguse teele. 

27 Täna ei lükka ma tagasi seda, mida ma olen varasematel aegadel määranud, vaid õpetan teid seda 

järgima, andes oma elule ja tegudele kõrgema vaimsuse astme, mis on ühtlasi tõepärasus. 

28 Kui ma lõpetan teiega sellisel kujul rääkimise, siis ei ole teil enam soovi materiaalsete esemete ega 

riituste ja formaalsuste järele, sest te olete juba vabanenud ebajumalateenistusest ja materialismist, et 

otsida koos Vaimuga Isa, kes on samuti Vaim, kohalolekut. 
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29 Peagi leiate end keset inimesi, kes on väsinud välistest sektidest ja väsinud nende usufanatismist. 

Seepärast ütlen ma teile, et spirituaalsuse sõnum, mille te neile edastate, jõuab nende südamesse nagu 

värske ja värskendav kaste. 

30 Kas te arvate, et kui te tulete nende juurde fanaatiliste kultuste ja tegutsemisviisidega, mis on 

vastuolus spiritualiseerimisega, et maailm võiks teid siis tunnustada kui jumaliku sõnumi kandjaid? Tõesti, 

ma ütlen teile, teid peetakse uue sekti fanaatikuteks! 

31 Arvestades seda selgust, millega Ma teile räägin, on neid, kes ütlevad Mulle: "Meister, kuidas on 

võimalik, et me peaksime tagasi lükkama paljud riitused, mille Roque Rojas meile pärandusena jättis? 

Selle kohta ütlen ma teile, et selleks andsin teile selle näite "Teisest ajastust", kui ma andsin inimestele 

mõista, et riituste, formaalsuste, traditsioonide ja pühade järgimise pärast olid nad unustanud Seaduse, mis 

ongi see, mis on peamine. Ma tuletasin teile meelde seda teie Meistri tegu, et te mõistaksite, et isegi 

tänapäeval peaksite unustama traditsioonid ja tseremooniad, isegi kui te olete need Roque Rojaselt 

õppinud, nagu rahvas oli need pärinud Mooseselt. 

32 Ma ei taha öelda, et nad õpetasid teile midagi halba - ei. Nad olid sunnitud kasutama ainult 

sümboleid ja tegevusi, mis peaksid aitama inimestel mõista jumalikke ilmutusi. Aga kui see eesmärk oli 

saavutatud, oli vaja kõrvaldada kõik nüüdseks kasutuks muutunud jumalateenistuse või allegooria vormid, 

et lasta tõe valgusel särada. 

33 Ma nõuan teilt siirust - häälekandjalt, kes edastab Minu Sõna, alustades viimasest "lapsjüngrist". 

34 Suurim vastutus lasub neil, kes hääletavad, sest nende huulte kaudu kuulutan ma seadust. Kuid nad 

ei ole mõistnud oma vastutust. Neile ma ütlen: ärgake! Kuula oma südametunnistuse häält! Vaata, see 

rahvas - teadmatu, innukas Minu Sõna järele - on riietatud alandlikkuse ja vastuvõtlikkusega sellele, mida 

sa neile pakud. Mis juhtuks teiega, kui rahvas tõuseks üles ja nõuaks teilt ettevalmistust ja 

spiritualiseerimist? Ja kui palju põhjust ja õigust oleks tal seda teha, sest see puudutab tema usku, tema 

hinge, rahu maa peal ja teed igavikku. 

35 Häälekandjad, Minu Sõna edastajad, kolmanda ajastu prohvetid: mitte teie kohmakus, ebaküpsus 

ega vaesus ei ole takistuseks sellele, et Mina teeksin ennast inimkonnale teatavaks teie vahendamise 

kaudu; teie patt ja ettevalmistuse puudumine on need, mis piiravad Minu Sõna tähendust ja varjavad tõde, 

mille Ma oma rahvale toonud olen. 

36 Tõesti, ma ütlen teile, kes ei tunne, et ta suudab end vaimseks muuta, hoidke parem oma huuled 

kinni ja ärge lisage tõele ebatõde. Sest paljud, kes seda kuulevad, ei oska veel nisu ja tera, s.t. valet ja tõde, 

üleliigset ja olulist eraldada. 

37 Minu Sõna on range ja ühemõtteline. Kuid vaadake, isegi sellel ilmutusel on ühel päeval lõpp ja on 

vaja, et teie parim töö oleks selle vaimse töö krooniks, mille ma teile usaldasin. 

38 Teadke, et see sõna, mis tuli teie huultelt, on vaimne sõnum, mis kukutab kuningriigid, 

impeeriumid ja troonid, et taevariik, mis on armastuse, rahu ja õigluse kuningriik, saaks siseneda inimeste 

hingedesse. 

39 Teistele rahvastele olen ma saatnud sõnumitoojad oma sõnaga. Palvetage nende eest ja andke neile 

oma mõtetega jõudu. Nad kasvatavad seemneid ja ühendavad rahvahulki, kes, kui nad on spirituaalseks 

muutunud, ühinevad teiega vendluse ja mõistmise sidemete kaudu. 

40 Ma valmistan ette uusi sõnumitoojaid, kes samuti viivad seda head sõnumit teistele isamaadele. 

Ma levitan oma rahu mantli kõigi üle. 

41 Aeg, milles te elate, on ülemineku, arengu, katsumuste, muutuste ja üllatuste aeg. Elage valvsalt, 

valvake ja palvetage ning püsige minu seaduses. 

42 Täna on võitlus, täna on teene, täna on kannatused, võitlus ja vaev, täna on töö. Homme, kui olete 

kõik minuga, kui olete saavutanud hinge täiuslikkuse, siis on teie kodu Isa põues, kuhu kõik asjad lähevad 

ja kus säilitatakse kõik asjad, mis on saavutanud oma täiuslikkuse - "põues", mis sisaldab tarkust, 

täiuslikkust ja hiilgust, mida te ei suuda siin ette kujutada. 

43 Minu Sõna on tee, tõde ja elu, mis viib teie hinge tõotuse maale. Tulge selle juurde, ärge eksige, 

armsad inimesed. 

44 Minu valguskiir laskub mäele, kust ma küsin sinult: miks sa ikka veel selle jalamil oled, miks sa ei 

ole veel suutnud sinna üles ronida? 
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45 Paljud kuulevad Mind suure rõõmuga oma südames. Aga mõned, kui nad kuulevad Minu sõna, on 

haaratud suurest kurbusest. Need on need, kes tunnevad end nagu Iisrael Egiptuses orjatena. Nad 

kannavad ikka veel endas piitsahoope ning nende nälg on vabaduse ja valguse järele. 

46 Teadke, et ma tulin teie pärast, sest ma nägin, et te nälgite ja janunete õigluse, vabaduse ja 

armastuse järele. 

47 Tulge ja kuulake seda häält, mis sisendab teile julgust, täidab teid jõuga ja valgustab teid, et te 

saaksite pöörata selja vaaraole ja lahkuda tema maalt, kus teid on vangistatud, haavatud ja alandatud. 

48 Tõstke silmad üles ja vaadake jumalikku mäge, mis kutsub teid üles ronima. Tulge selle juurde, 

uskuge, et jõuate tippu, astuge esimesed sammud, ronige üles, ja varsti on teie rõõm suur, kui tunnete, et 

ahelad, mis teid allapoole hoidsid, ja ike, mis teid allapoole hoidis, on maha jäetud. 

49 Oo, inimesed kõigi aegade inimesed! Eemaldage oma südamest tänamatus, et saaksite tõeliselt 

kogeda oma Isa rahu. 

50 Nii saavad pimedad oma nägemise tagasi, väsinud saavad jälle jõudu, lonkad kõnnivad, haiged 

tervenevad, kannatanud laulavad rõõmust. 

51 Ma taasühendan oma rahva ja kinnitan nende vaimset missiooni inimkonnale. Ma muudan 

kõrvalseisjad inimesteks, kes on oma ligimestele kasulikud, ja need, kes arvasid, et nad on hüljatud, 

saavad prohvetiteks ja hingedoktorideks. 

52 Teie olete need, kes peavad tunnistama minu tulekut selles Kolmandas Ajastikus. Ma tean, et 

rahvad ja provintsid vajavad teie tunnistust. Aga teadke, et kui te lähete teele, siis selleks, et tõestada, et 

olete Valguse lapsed. 

53 Ma tahan, et te mõistaksite eelnevalt selle missiooni vaimset suurust, mille ma teile praegu 

usaldan. Alles siis saab teie hing teadlikuks oma missiooniga seotud vastutusest. 

54 Aga kui te usute, et ma pean ootama, kuni see teile meeldib, et valmistada end ette, et tuua see 

valguse sõnum maailma, siis olete suures eksimuses. Sest mina olen see, kes inimesi lunastab ja nende 

hingi päästab. Te olete ainult teejuhid, kuulutajad, prohvetid, teenijad. Nende ülesannete täitmiseks õpetan 

ma teid. 

55 Ma olen paigutanud iga õpilase südamesse oma olemuse. See olemus on olemas teie mõtetes ja 

palvetes, teie sõnades ja armastuse töödes. 

56 Kas te ei mäleta, et ma ütlesin teile, et olge vaimne lõhn inimeste seas? 

57 Mida muud te võiksite soovida maa peal, kui olla abivajajate hingede nõustajad, teejuhid ja arstid? 

58 Armastus on üks armastuse kaunimaid lilli ja just selle lille tahan ma avada teie sees, et levitada 

selle lõhna teie kaasinimeste seas. Tõesti, ma ütlen teile, kui teil on ideaal või soov anda oma hingele 

suurust, siis pakun teile armu teed. Ma pakun teile seda inimeste poolt vähe käidud teed, et te saaksite selle 

kaudu Minu juurde tõusta. 

59 Ma tahan, et te jõuaksite selle teekonna lõppu rahuloluga, et olete olnud minu õpetuse kuulamisel 

ustavad. Minu Sõna tugevdab teid, et te saaksite kindlate sammudega jätkata oma teed kuni teekonna 

lõpuni. 

60 Minu ilmumise viimastel päevadel ilmub teie teele palju kiusatusi ja takistusi, mistõttu ma hoiatan 

teid ja kutsun teid üles olema ärkvel, et te saaksite valvata ja palvetada. 

61 Olge tugevad, inimesed, ja see katsumus läheb üle. Sest kui te ei jääksite kuulekaks ja ustavaks 

ning langeksite kiusatusse, tekitaksite endale lõputu katsumuste ahela, mis ajaks paljude meeled segadusse 

ja hävitaks paljude südamete usu. 

62 Teie missiooni plaan on juba koostatud ja te ei tohi sellest kõrvale kalduda. 

63 Ma olen teile öelnud, et kui ma panen oma sõnadele lõpu, annan teile piisavalt aega, et valmistuda, 

õppida, mõtiskleda ja teostada oma õpetust teie seas. Kui ma avastan, et minu rahvas on end vaimseks 

muutnud, avan ma teed, mida mööda te peate minema ja viima valguse sõnumit, mille ma olen teile 

usaldanud, et te seda inimkonnale teatavaks teeksite. 

64 Selge ja lihtne on see plaan, mille ma olen teile koostanud, nii et te ei muuda ega muuda seda 

vähimalgi määral, kui te tahate end spiritistideks nimetada. 

65 Kes soovib saada volitusi oma kaasinimeste pöördumiseks - väge haigete ravimiseks, nagu te pole 

veel kogenud, ja jõudu imetegude tegemiseks -, peab olema ustav Minu Seadusele ja pühenduma Minu 
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käskudele, siis ei jää ta kunagi ilma inspiratsioonidest ja jõust, et teha suuri tegusid, mis on täis armastust 

ja tarkust. 

66 See, kes põlgab vaimseid andeid ja vilju, mis tulevad Minu Õpetuse puhtast praktikast, sest teda 

ahvatlevad rohkem kiitused ja materiaalsed preemiad, küllastab end tühisustega ja valede rahuldustega, 

mis ei toida hinge. See on see, mida ta maa peal armastab ja mida ta on minu töös otsinud, ja ma annan 

talle loa seda saada. Aga tõesti, ma ütlen teile, need, kes ei täida seda, mida ma olen ette näinud, kes 

jäävad seisma ja ei loobu oma fanatismist, oma edevusest ja oma materiaalsetest soovidest, on takistuseks, 

mis ei lase neil, kes armastavad Minu määrusi ja tahavad neid tõeliselt järgida, edasi liikuda. 

67 Milliste sõnade või ettekäänetega vastavad Mulle need, kes ei järgi Minu käske, kui Ma näitan 

neile inimesi, kes jäävad seisma, kes on kinni fanatismis ja kasututes traditsioonides - kui Ma näitan neile 

rahvaid, kes peavad jätkuvalt ootama Kolmanda Ajastu apostlite saabumist? 

68 See on minu armastus, mis teiega räägib - minu valgus, mis valvab teie üle lakkamatult, mis 

hoiatab teid, et te ei omandaks vaimse arengu asemel kannatuste kruusi. 

69 Ma valmistan teid ette selleks päevaks, mil ma räägin teiega viimast korda. Sest sellest ajast alates 

muutub kõik selle rahva jaoks vaimselt. Seepärast olen ma teile juba ammu öelnud, et te ei peaks olema 

traditsionalistid ega välise vormi säilitajad, et te ei peaks tegema oma jumalateenistustest tavasid või 

harjumusi, mida te siis enam ei suuda oma südamest välja rebida. 

70 Kas te arvate, et kõik peab lõpmatult jätkuma samal kujul? Kas te arvate, et te olete neis 

kohtumispaikades kogu oma elu ühendatud? Ei, inimesed, on vaja, et kõik, mis teil seni oli, kaoks teie 

silmist, et te saaksite tunda, kuidas tõelise spiritualiseerumise valgus ilmub. Seni ei ole te mõistnud minu 

sõnumi tähendust ega selle töö eesmärki. 

71 On tõsi, et "esimesed" ei suutnud õpetuse ja õpetuse puudumise tõttu mõista neid üllatanud 

ilmutuse tähendust. Aga teie, kes te kuulute "viimaste" hulka - nende hulka, kes pidid olema selle perioodi 

lõpu tunnistajaks -, kas te peate õigeks, et te säilitate "esimese" eksimused ja et te jääte selle sõnumi 

tähendusest teadmatusse, nii nagu need, kes nägid alles kolmanda ajastu algust, ei teadnud seda? 

72 Ei, su süda ütleb mulle. Ma ütlen teile kõigile, et see veendumus, mis teil neil hetkedel on, ei tohi 

teid kiusatuste tunnil maha jätta. Ärge unustage, et ma ütlen teile täna, et teie kuulekuse ja siiruse eest on 

teil rahu oma kodudes ja kõigil teedel, mida te läbite. 

73 Tehke kõik endast olenev, et minna valmistatult ja tugevalt lähenevasse segaduse aega. Ärge 

suurendage oma segadusega neid, mida sektid, kirikud, filosoofiad ja õpetused tekitavad, kui tuleb aeg, 

mil kõik eitavad tõde. 

74 Ma tahan, et see rahvas, keda Mina olen õpetanud vaimsel kujul, astuks sellesse aega rahulikult, 

teadlikult, valvsalt ja alandlikult ning et nende kohalolek oleks valguskiir ja rahustav hingamine selles 

tormis. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 254 
1 Ma tulen vastu võtma ja andma, ma tulen, et kuulda teid ja et te kuulaksite mind. 

2 Ma olen end lugematuid kordi teinud teatavaks kui Isa ja kui Isand. Täna on Minu tahe näidata end 

kohtunikuna, sest Ma usaldasin teile aasta, mille vilju Ma nõuan teilt. Igavuses on see periood vaid hetk. 

Kuid teod, mida te selles saavutate, jäävad kirja raamatusse, kuhu te oma elu ajalugu kirja panete. See 

raamat, mis on kirjutatud teie vaimus, säilitab teie võitluste jälje, et jõuda eesmärgini, ja see on see, mille 

te esitate ülemkohtunikule. 

3 Täna näitate Te Mulle ainult lehekülge, mis kujutab endast tillukest ajavahemikku, mille jooksul 

olete astunud sammu edasi arenguteel. 

4 Mida kõrgemale te tõusete, seda täiuslikumaks muutuvad teie teosed, ja te mõistate minu tööd 

sügavamalt ja sügavamalt. Selleks innustan ma teid usaldama minu lubadusi, ma äratan teid üles, ma 

äratan teid üles ja ma tervendan teid. 

5 Ma tahan võtta vastu teie vilja, sest te olete selle saanud armastuse ideaaliga, pingutades ja 

kavatsusega meeldida oma Isale. Te olete vaeva näinud rasketes katsumustes, te olete kõndinud üle kivide. 

Teie keha silmad on nutnud ja teie hing on samuti nutnud. 

6 Teie huuled vaikivad ja hing ei kurda sel hetkel ning te muudate kogu saadud kibeduse lootuseks 

Minusse ja andestuseks oma kaasinimestele. Ma õnnistan teid teie kuulekuse eest. 

7 Te tunnete, et te ärkate uuele päevale, et te astute sammu edasi, ja sellest ajast alates valgustab teie 

vaim teid veelgi rohkem ja te mõistate Mind paremini. Te mõõdate ka oma vastutust, mille olete võtnud 

Isa ja maailma ees, õigesti. 

8 Täna teate, et aeg on väärtuslik aare, mida ei tohi raisata, ja et teie kingitused on nagu juveelid, 

mida ei tohiks peita. 

9 Pimeduse ja teadmatuse aeg on teie jaoks möödas. Täna teate te apostlitena, mida te ütlete, mida 

teete ja mida te mõtlete, ja te tahate teenida, et teenida endale õigus minu hüvedele. Te elate valguse 

keskel ja kui keegi on sellest pimestatud, siis on see tema pilgu selguse puudumise tõttu. 

10 Ma annan oma armu kõigile ühtemoodi, kuid igaüks saab seda vastavalt oma vaimsele 

ettevalmistusele ja kõrgemale tasemele. 

11 Ma saan nüüd kehastunud olendite töö tulemuse, sest maapealset elu mõõdetakse aja järgi. Kui te 

sisenete vaimsesse ellu, mõistate, et igavikku ei saa mõõta tundide, päevade või aastatega, sest aeg ei 

mõjuta vaimset elu. 

12 Ma olen kohal, nähtamatu kogu inimkonnale, kelle elu pulseerib Minus, sest Mina olen nende Isa - 

ainus, kes saab nende elu ja tegusid täiuslikult hinnata. Ma näen inimesi, kes rändavad kaoses, kes 

kannavad sõda oma südames ja isegi oma hinges, kes kannavad mõrvarlikku ja hävitavat relva mitte ainult 

oma kätes, vaid ka oma südames, kasutades keelt kui tõeliselt kahe teraga mõõka. Mõned ründavad, teised 

kaitsevad. Mõned külvavad surma, teised aga klammerduvad elu külge. Ja nagu vari, levib uute õpetuste 

mantel, levib südamest südamesse ja hingest hinge. 

Selle ohu ees värisevad inimesed ja rahvad ja küsivad endalt, miks Kõigevägevam ei takista nende 

lootusetute õpetuste levikut. Sellele vastab Isa: Ma luban neil võrsuda, kasvada, õitseda, levida ja vilja 

kanda, et inimkond tunneks neid puid ära nende viljade järgi. 

13 Need õpetused, teooriad ja maailmavaated levivad üle kogu maailma, et inimesed, olles söönud 

kõikidest viljadest, pööraksid oma pilgu elupuu poole ja mõistaksid, et tõeline vili - see, mis sisaldab 

magusust oma maitses ja elu oma sisus - on see, mida ma olen teile pakkunud oma Armastuse Seaduses 

aegade algusest peale. 

14 Inimeste rahu on lühiajaline. Ainult rahu, mida ma teile pakun, on igavene. 

15 Ma räägin teiega inimintellekti kaudu ja Minu Sõna on sama armastuse seeme, mida Ma olen alati 

teie sisse külvanud. 

16 Ma olen andnud teile jõudu - kuid mitte selleks, et te saaksite selle kaudu oma kaasinimestele minu 

tahet peale suruda. Ma olen vabastanud teie hinge - kuid mitte nii, et ta seda vabadust halvasti ära 

kasutaks. Minu relvad on tõde, armastus, halastus, rahu, andestus. 

17 Selleks, et te saaksite Mind väärikalt esindada ja olla Minu ustavad tunnistajad, peate kasutama 

Minu õpetusi ja süvenema Minu Sõnasse, et mitte langeda vigadesse, mis teid lõhestavad ja panevad 
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mõned kaitsma ja püüdma säilitada jumalateenistuse väliseid vorme ja traditsioone, samal ajal kui teised 

võitlevad Minu õpetuse olemuse ja vaimsuse eest. Tuletage meelde, et seaduse esimeses käsus, mille ma 

andsin inimestele Moosese kaudu, ütlesin: "Ärge tehke endale mingeid taevalikke kujusid ega taevaste 

asjade kujutisi, et põlvitada ja kummardada." Sellest ajast alates on inimese ja hinge tee selgelt välja 

joonistatud. 

18 Mooses ei piirdunud kümne käsu edastamisega inimkonnale, vaid ta kehtestas ka teiseseid seadusi 

inimelu jaoks ning võttis kasutusele traditsioonid, riitused ja sümbolid Jumala vaimse kummardamise 

raames, kõik vastavalt inimvaimu arengule, mida ta tol ajal tegi. Kuid tõotatud Messias tuli ja kaotas 

traditsioonid, riitused, sümbolid ja ohvrid, jättes puutumata ainult seaduse. Seepärast, kui variserid ütlesid 

inimestele, et Jeesus on Moosese seaduste vastu, vastasin ma, et ma ei ole seaduse vastu, vaid olen tulnud 

seda täitma. Kui Minu õpetused kõrvaldaksid traditsioonid, siis selle põhjuseks oleks see, et inimesed 

oleksid nende täitmiseks unustanud Seaduse järgimise. 

19 See juhtum on sel ajal kordunud, inimesed. 1866. aastal ilmutas minu kohalolekut inimintellekti 

kaudu Roque Rojas, kes tegi selle teile teatavaks. Kuid ka tema lõi traditsioone, jumalateenistuse vorme ja 

sümboleid, et aidata teil mõista ilmutuste tähendust. 

20 Nüüd, kui on lähedal aeg, mil ma enam ei räägi teiega sellisel kujul, tahan ma kustutada teie 

südamest igasuguse materialismi ja fanatismi, mis võiks eksisteerida teie kultuses ja teie 

tegutsemisviisides, nii et te saaksite õigesti kanda nime: "Püha Vaimu jüngrid". Aga mõista: Kui ma 

kõrvaldan üleliigsed traditsioonid ja kombed, siis ei ole ma seega Minu Seaduse vastu. Sest nagu Teisel 

ajastul, võite te traditsioonide järgimiseks rikkuda tõelist vaimset jumalateenistust ja oma kohustusi 

inimkonna ees. 

21 Kui te olete oma pühendumuses Isale juba vabaks saanud igasugusest materialismist, siis ärge olge 

uhked, sest arvate, et olete saavutanud spirituaalsuse tipu, millest lähtuvalt peate kõiki sektide või kirikute 

uskujaid ebaküpseteks. Sest kui te näete oma kaasinimeste silmis pilku, siis mina võin teile näidata palki, 

mida te endaga kaasa vedate. 

22 Inimesed on väsinud traditsioonidest, formaalsustest ja riitustest. Ma tahan neile näidata oma 

õpetuse valgust kui puhkepaika valguse otsimisest väsinud hingele. 

23 Inimesed, laske Minul olla teie kohtunik, kuulge Minu häält, mis räägib teie südametunnistuses. 

Ärge otsige minult tasu ega kiitust, ärge otsige tasu. Kui ma teile neid rahuldusi annaksin, siis te 

kasutaksite neid halvasti ära ja esitaksite end isandateks. Otsige Mind alandlikult nagu vähimad Minu 

lapsed. Kui te kahetsete, siis kummardage Minu ees, sest Ma olen teie kohtunik ja räägin teile suurima 

aususega, parandades teid halastusega. Siis tunnete Minu sõnade taga ära jumaliku lubaduse millegi kohta, 

mida kunagi ei ole ette nähtud, millegi kohta, mis ületab kõik soovid. 

24 Ma annan teile Sõna kingituse, et see nagu kellade heli ärataks neid, kes magavad, et see annaks 

jõudu, palsamit ja elu. 

25 Ärge oodake, kuni õnnetuslike sündmuste tõttu pöördub inimkond Minu juurde tagasi. Vaadake, 

palvetage ja külvake ning Minu Vaimu valgus ja rahu levib südamest südamesse. 

26 Kuigi Minu Sõna liigub läbi inimese aju ja huulte, on see tehtud valgusest ja armastusest. 

Valmistage end ette, te rahvahulgad, ja lubage Minul teha ennast teatavaks oma häälekandjate kaudu. Ja 

teie, kes te olete valitud selleks kõrgele ja delikaatsele ülesandele - valmistuge veelgi rohkem ette. Need, 

kes ei tunne, et suudavad Minu Sõna puhtalt edasi anda, valmistuge selleks ette. Kui ta ei ole võimeline, 

siis peaks ta parem vaikima ja oma huuled kinni panema. Kuid olge teadlik, et teie vaesus, teie kohmakus 

või teie tagasihoidlikkus ei ole minu kuulutuse takistuseks. Ma olen kasutanud kohmakaid ja harimatuid 

inimesi maailma hämmastamiseks. See, mille vastu ma olen, on ebaausus, patt. 

27 Ma tahan, et te saaksite vääriliseks, et minu sõna viimastel aastatel toimuks üks minu ilmutus teise 

järel ja et kogunemissaalides ei kuuldaks kaebusi. 

28 Ma olen saanud kogu loodu austuse - alates suurimatest tähtedest kuni teie pilgule vaevu tajutavate 

olenditeni. Kõik allub evolutsioonile, kõik võtab oma arengu, kõik areneb edasi, kõik muundub, areneb 

kõrgemale ja täiustub. Siis, kui see on saavutanud täiuslikkuse tipu, on minu vaimne naeratus nagu 

lõpmatu koidik kogu universumis, millest on kadunud kõik vead, kõik viletsus, kannatused ja 

ebatäiuslikkus. 

29 Tunne minu õiglust minu sõna sisimas. 
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30 Minu Sõna, te rahvas, on võti, millega ma avan teie südame - selle südame, mis on Minu jaoks nii 

vähe peksnud. 

31 Täna alustate teist aastat viimasest kolmest, mis on teile usaldatud teie ettevalmistamiseks. 

32 Mida olete seni saavutanud? Ei midagi otsustavat. Pärast eneseanalüüsi oma südametunnistuse 

valguses olete mõistnud, et te ei ole astunud sammu edasi ühinemise ja spirituaalsuse suunas. 

33 Te olete harjunud minu etteheidetega ja jääte seetõttu ükskõikselt tagasi nõjatuma. Aga ärge olge 

liiga enesekindlad, lükake tagasi arvamus, et Ma pikendan oma ilmumise aega teie seas. Sest kui te satute 

sellesse eksitusse, siis elate petetud ja petetud. 

34 Kes julgeb küsida veel üht võimalust - pärast neid, mida ma talle olen andnud? Ainult rumalad või 

asjatundmatud. Te aga ei ole teadmatuses, sest ma olen teile aasta-aastalt lakkamatult rääkinud. 

35 Miks ma teile seda ütlen? Sest ma näen seda soovi ja seda salajast kavatsust mõne südame põhjas - 

soovi ja kavatsust, mis isegi ilma seda ellu viimata juba rüvetab Minu Töö tõepärasust ja siirust. 

36 See soov, et minu sõna jätkuks lõputult, et kõik jätkuks nagu varem, on tõendiks, et nad ei ole 

kasutanud neile usaldatud väärtuslikku aega ja tahavad nüüd, et saaks veel kord midagi teha. Aga kui 

näidatud aeg jõuab lõpule, ei saa keegi jumalikku otsust muuta. Sest kui me tahaksime seda teha, siis 

eiraksime Jumala poolt ette nähtud täiuslikkust. 

37 Oo, inimesed, ärge kuuletuge Minu määrustele! Sest kui keegi peaks seda tegema, siis saab ta 

tunnistajaks Minu õiglusele ja näeb, kuidas vallandunud loodusjõud tulevad selle rahva peale ja panevad 

teda nägema oma sõnakuulmatust, sest ta ei kuuletunud Mulle, hoolimata Minu armastuse sõnadest. 

38 Milline mure ja kahetsus on neis hingedes, kui nad ärkavad oma eksitusest ja saavad teadlikuks 

oma vaimsest taandarengust, kui nad kogevad, et Isa peab neid ikka veel üles kütma ja neid loodusjõudude 

kaudu vaevama, nii nagu see juhtus vanade inimestega! 

39 Ma hävitan selle rahva hulgast kõik ebapuhta seemne ja jätan alles ainult hea seemne, mille kaudu 

inimkond saab mind homme ära tunda. Kuidas võiksid inimesed näha Minu tõe hiilgust segaduses, 

sõnakuulmatute või fanaatiliste inimeste kaudu? 

40 Need ettevalmistuspäevad on teie jaoks, inimesed, tähistatud sügava mõtisklusega, et pärast seda 

eneseanalüüsi ja südametunnistuse uurimist saaksite valida tee, mida soovite järgida - osutades, et see, kes 

täidab minu tahet, saab minna oma teed rahus, ja see, kes teeb oma, peab valima, et võtta vastu 

katsumused, mis, kui aeg saabub, teda paratamatult tabavad. 

41 Selles, kes järgib minu juhiseid, on tõeline rahu, sest ta on hea tahte mees, kes kuuletub oma Isale. 

Selles, kes ei järgi minu juhiseid, ei ole hetkekski rahu. Ta kuuleb pidevalt oma südametunnistuse 

etteheiteid ja elab pidevas hirmus. 

42 Ma ei mõista kellegi üle kohut ja Ma piirdun sellega, et avaldan teile õigel ajal, mis võib teile 

osaks saada teie tegude loomuliku tagajärjena. Ma ütlen teile aegsasti, sest ma armastan teid ja et te 

saaksite seda vältida, et te saaksite tõele näkku vaadata ja mitte kõrvale kalduda teelt. 

43 Sõnakuulmatu on alati uhke. Aga kes on see, kes arvab, et tal on õigus teha oma tahtmist või panna 

oma isa tahtmist muutma? Kes usub, et ta on saanud kingitused, mis on temas tõeliste teenete tõttu? Kes 

usub, et see rahvas on Minu jaoks Minu jumalike plaanide elluviimiseks hädavajalik? 

44 Ära lase oma meelel pimedaks muutuda, ära vaigista südametunnistuse häält, ära lase liha 

ahvatlustel oma hinge komistama panna, sest see oleks väga kurb. 

45 Vaata ja palveta, et sul ei oleks kunagi jõudu puudu. Mõelge, mõistke endid karmilt kohut, siis 

valab teie vaim oma valguse teie mõistusesse ja südamesse, et teie seas valitseks rahu. 

46 Minu õpetus jätkub, et näidata teie hingele lehekülg lehekülje kaupa Elu Raamatut, sest ta peab 

jääma tugevaks ja valmis, kuni see õpetamise aeg lõpeb. 

47 Kui te tõesti tahate toimida nagu Esimese ajastu prohvetid ja olla nagu nemad majakad inimkonna 

teel, siis liikuge spirituaalsuse suunas, mida ei ole raske leida, sest iga neist õpetustest on inimkonna 

spirituaalsuse õppetund. 

48 Ma tahan, et te teaksite, et - veel enne nende vaimustatud hingede põlvkondade tulekut maailma, 

mida ma teile olen kuulutanud - see sõnum levib üle rahvaste ja rahvaste, nii et nad leiavad teed, mida 

sillutavad inimesed, kes kuulsid Issanda häält, ja need, kes liitusid selle rahvaga, sest nad uskusid tema 

tunnistusse. 
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49 Ma kutsun teid pidevalt üles astuma uusi samme sellel teel, mis on igavene tõus. Ärge lõpetage, ja 

kui te seda teete, siis on sellest kasu, sest pidite küpsema kavatsuse, tugevdama usku või mõtlema. Aga 

mine pärast seda edasi. 

50 Kui paljud ütlevad mulle oma südames: "Meister, miks sa ei tulnud meie juurde inimesena sel ajal, 

et me näeksime sinu kohalolekut?" Aga ma vastan teile teise küsimusega: Kas te ei tea, et kui te tahate 

Minu kohalolekut maailmas sellisel kujul, siis te nõuate Minu verd uuesti? Võtke Mind nii vastu: vaimus, 

nähtamatu ainult teie füüsilistele silmadele, kuid tajutav kõigile teie hinge meeltele. 

Sel ajal valasin Ma oma verd, et pitsatida sellega armastus, mida Ma kuulutasin oma õpetuses. Täna 

lasen ma jumalikku olemust kõigi peale, tõestuseks, et Minu armastus inimeste vastu on sama, hoolimata 

nende tänamatusest, ja et ma lähenen neile, et näidata neile valgusküllast teed, mis viib nad igavesti 

minuga koos Minu kuningriigis elama. 

51 Teised ütlevad Mulle vaimselt: "Kui sa vähemalt ei jätaks meid kunagi ilma sellest sõnast, mida sa 

oled andnud meile nii suure armastusega kuulda." Neile ma ütlen, et kui nad tõesti kasutavad minu õpetusi 

ja püüavad mõista minu kavatsusi, siis ei oleks neile valus sellest kuulutusest loobuda, kui saabub tund, 

mil see lõppenuks kuulutada. Ja see ei ole nende jaoks valus, sest teie hing jääb minu olemuse poolt läbi 

imbuma ja täitub minu Valgusega. Aga kui te ei ole suutnud mõnda või paljusid minu õpetusi oma mälus 

hoida, siis olen sel juhul käskinud luua raamatu, mis sisaldab minu selleaegset sõna. Selles raamatus, mis 

luuakse minu jumalike õpetuste põhjal, leiate te tõelise Seppeliiva, mida esimesed spiritistid ei suutnud 

mõista ja pidid seetõttu kujutama esemete või sümbolite kaudu. 

52 Tõeline lepingulahter on minu sõna. Sest igaüks, kes avab selle ja siseneb sellesse austuse, 

vaimsuse ja armastusega, avastab selle põhjas tarkuse, sügava ilmutuse, prohvetluse ja kõik vaimsed 

anded. Just selle lepingulaua poole pöördute te, kui minu sõna ei ole enam kuulda ebatäiusliku inimhääle 

kandjate kaudu, ja te näete, kuidas teie meditatsioonides, õppimise või palve hetkedel, teie olemuse kõige 

õrnematele hetkedele, jõuab teieni kõrgem valgus, mis seletab kõike - isalik mõju, mis embab teid, ja hääl, 

mis ei ole inimlik ja mis räägib teile oma ja täiuslikul moel. See on minu inspiratsiooni valgus, mis jõuab 

teie juurde tõelises dialoogis vaimult vaimule. 

53 Olge õnnistatud - teie, kes te olete suutnud eemaldada oma teenistusest paljud üleliigsed ja 

ebavajalikud tseremooniad, mille "esimesed" teile pärandasid, ja säilitada ainult põhilised. Kuid saage aru, 

et teil on veel midagi koristada ja palju vaimseks muuta. 

54 Kui õnnelik on teie hing, kui ta suudab pakkuda Mulle siin maa peal seda kummardust, mida Ma 

temalt ootan! Aga kui ta lahkub siit Vaimse Valga, kui ta jätab maha midagi, mis ei peaks olema Minu 

Töö vääriline, siis uued põlvkonnad, vaadates üle pärandit, mille te neile jätsite, oskavad eemaldada kõik, 

mis te jätsite maha ebaõigluse, ja seega astuda sammu, mida te ei suutnud astuda. 

55 Ma ütlen teile: Mida rohkem te puhastate oma jumalateenistusi ja täiustate oma jumalateenistust, 

seda vähem peavad kannatama need, kes tulevad pärast teid, ja et teie teened Minu ees on suuremad, sest 

te ei teinud tööd enda jaoks, vaid tegite seda oma kaasinimestele mõeldes, sest te tundsite oma südames 

heategevust nende vastu. 

56 Kas te ei ole ise kogenud, kui palju pidite vaeva nägema, et puhastada seda, mida saite oma 

vendadelt, kes teile eelnesid? Seega ärge jätke seda valusat tööd neile, kes järgnevad teie jälgedes. 

57 Teisel ajal saavutas minu õpetamine oma haripunkti, kui minu lahkuminek oli juba väga lähedal. 

58 Jüngrid - teades hästi, et need olid viimased hetked, mida nad Meistriga veedavad - pöörasid kogu 

oma tähelepanu sellele, et kuulda ka viimaseid sõnu ja hoida neid oma südames. 

59 Jeesuse jumalik soov oli, et tema jüngritest saaksid tema lunastava õpetuse külvajad. Oma viimase 

pöördumise, mis oli ühtlasi viimane vestlus Isa ja laste vahel, kulminatsiooniks ütles ta neile armastaval 

toonil: "Ma annan teile nüüd uue käsu: armastage üksteist". Selle kõrgeima käsu valguses süütas ta sellega 

inimkonna suurima lootuse. 

60 Isegi sel ajal, kui Ma peagi lõpetan oma kuulutuse teie seas, näen ma pühendumust ja tähelepanu, 

millega te kuulate Minu õpetusi. Need jäävad kustumatult minu uute jüngrite mällu. 

61 Nii nagu ma ütlesin oma apostlitele siis, et nad oleksid maailmas nagu lambad huntide seas, et nad 

elaksid alati valvsalt, nii ütlen ma teile nüüd, et valmistuge, valvelge ja palvetage. Sest paljud tõusevad 

teie vastu, kasutades laimavaid relvi ja kasutades kõiki vahendeid, et teid segadusse ajada. 

62 Nüüd on võitluslik aeg, te kõik teate seda, nii et keegi ei ole üllatunud. 
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63 Ma olen oma õpetusi maksimaalselt lihtsustanud, et te saaksite neid mõista ja nende tähendust 

soovides mõista. Kui saabub aeg, on teil lihtne vastata igale küsimusele, mis teile esitatakse. Te ei pea 

palju rääkima, et veenda. Kui te olete tõesti valmis, ei ole teie sõnad mitte ainult lihtsad, vaid ka lühikesed. 

Te ei pea teadlastele vastamiseks tundma teadust ega teoloogidele vastamiseks teoloogiat. Valguse sõna 

valgustab kõike, ja ma tahan, et teie huultelt tuleksid valguse sõnad. 

64 Mitte kõik, kes on Mind sel ajal kuulnud, ei tõuse üles, et anda tunnistust Minu Sõnast. Tekivad 

need, kes tõesti armastavad Mind - need, kes armastavad Mind oma ligimeses ja pöörduvad abivajajate 

poole, kellele nad annavad oma halastust ja lohutust. 

65 Need, kes mõistavad minu õpetust ja tunnevad seda sügavalt, võtavad seda ustavalt omaks. Nemad 

on need, kes peavad vastu astuma igasugusele vastuseisule, kes peavad haarama tõe, armastuse ja õigluse 

relvad. Läbi raskuste ja maailmas, mis on juba ammu eemaldunud sellest õiglusest ja tõde, levitavad need 

külvajad, täis rahu ja usaldust oma Jumalasse, kolmanda ajastu vaimset sõnumit kogu maailmas. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 255 
1 Te olete sisenenud võitluse, palve ja teenimise aega. Te tunnete, et naudingute aeg on nüüd 

möödas ja et te peate kiirustama oma sammu, sest inimkond on meeleheitel ja teil on kohustus tuua neile 

sõnade ja tegudega rõõmusõnumit ja tunnistust minu tulekust. 

2 Vaadake, kuidas inimesed kõigis konfessioonides ja sektides otsivad läbi aja, elu ja sündmuste, 

lootuses leida märke, mis kuulutavad Minu tulekut. Nad on asjatundmatud inimesed, kes ei tea, et ma olen 

ennast juba pikka aega ilmutanud ja et peagi lõpeb selline ilmutus. Kuid ma ütlen teile ka seda, et paljud 

neist, kes ootavad Mind nii suure igatsusega, ei tunneks Mind ära, kui nad näeksid, kuidas Ma ennast 

ilmutan, pigem lükkaksid nad Mind otsekohe tagasi. 

3 Ainult tunnistused jõuavad neisse, ja nende kaudu usuvad nad ikka veel, et ma olen olnud oma 

laste seas. 

4 Ka teie olete Mind sisemiselt kannatamatult oodanud, kuid Ma teadsin, et te tunnete Mind ära ja 

kuulute sel ajal Minu töötajate hulka.  

5 Olgu maailm naljaga pooleks selle üle, kuidas ma olen ennast tuntuks teinud. Aga nad ei naera 

mitte Minu üle, vaid iseenda üle. Sest nad ei oska isegi aimata ega mõista, mida iga olend tähendab 

jumalikkuse jaoks. 

6 Minu jaoks on kõige õigem asi, mida ma saan oma lastega teha, teha ennast neile teatavaks nende 

võimete kaudu, millega ma olen neid varustanud, ilma et kasutaksin ettekäänet, et nad on patused ja 

ebapuhtaid. Mis võiks olla lapse jaoks parem stiimul kui tunda oma Isa, näha ja tunda Teda, et Teda 

armastada? 

7 Ühes iidses ettekuulutuses öeldi, et iga silm, olgu ta patune või mitte, näeb Mind. Nüüd, sel ajal, 

olen ma teile öelnud: ma ei ole tulnud, et soovida õiglast, et teha ennast tema vahenduse kaudu teatavaks, 

vaid just nimelt soovides patustajat, kes puhastab end elu katsumustes ja meeleparanduse hetkel. Sest ta on 

see laps, kes, kui ta teab, et Isa armastab ja hindab teda, kõnnib täielikult uuenduste ja vooruse teed. 

8 Kes neist häälekandjatest, kelle kaudu Ma olen teiega rääkinud, teadis enne Minu Sõna kuulmist, 

millist annet ta juba omas ja milliseks teenistuseks ta oli määratud? Ei ole. Neid puhastati kogu nende elu 

jooksul nagu tiiglis. Kuid nende kingitus jäi saladuseks, kuni saabus aeg selle avalikustamiseks. 

9 See on inimese hinge algus või ettevalmistus, et ta saaks teada kõrgemat suhtlust Isaga, ja te olite 

üllatunud. Kui te teaksite kõike seda, mida ma teile õigel ajal avaldan, ei suudaksite mõista, miks ma teid 

nii väga armastan, ega ka neid teeneid, mida te peate tegema, et saada nii suurt armu. 

10 1866. aastal tekkis esimene spiritistide kogudus, selle Töö jüngrid. Minu Vaimu valguse all ja 

Eelija juhendamisel hakkasid need esimesed jüngrid vastu võtma selle sõnumi kiiri, mida te nüüd, enne 

selle lõpuleviimist, ohtralt vastu võtate. 

11 Sellest ajast kuni tänapäevani on Roque Rojase rajatud "puutüvest" välja kasvanud paljud 

kogukonnad. 

12 Üks valgus on valgustanud seda rahvast, ja ometi, kui palju on erinevusi erinevate koguduste 

vahel! Te olete juba aastaid nautinud minu Sõna ilmutamist lihtsa, selge ja arusaadava õpetuse kaudu. 

Kuid on vaid vähesed, kes on suutnud selgitada vaimse õpetuse tähendust. 

13 Ainult üks aasta on jäänud, kuni minu väljakuulutamine selles vormis lõpeb. Kuid enamik inimesi 

on ikka veel väga kaugel tõest. Alates "esimesest" kuni "viimaseni" olen ma andestanud, et nad on 

materialiseerinud jumalikku ilmutust, mida nad ei olnud alguses võimelised mõistma. Kuid pärast seda, 

kui vaimne õpetus on levinud paljude aastate jooksul ja Minu Sõna on seda tööd üha enam ja enam 

selgitanud, näen, et on tulnud aeg paluda teil lahkuda oma harjunud teedelt, tungida pisut rohkem Minu 

õpetuse tuumani ja astuda otsustav ja kindel samm vaimustumise teel. 

14 Kuidas te järgite Mind seni, kuni te otsite ja kummardate Mind sümbolite ja kujundite, väliste 

kultusvormide ja materiaalsete vormide abil? Te ütlete mulle: "See on "esimese" pärand ja me austame 

seda". 

Noh, inimesed, ma ütlen teile nüüd, et need "esimesed" olid vaid teie eelkäijad, et te viiksite selle 

jumalateenistuse ja vaimse suhtlemise vormi, mida nad alustasid, täiuslikkuseni. 

15 Ärge ajage segi jumalikku seadust ja religioone või meetodeid, mida te kasutate selle seaduse 

tõlgendamiseks. 
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16 Seadus on igavene ja muutumatu, religioonid, jumalateenistuse ja tegevuse vormid arenevad ja 

muutuvad vastavalt nende moraalse ja vaimse arengu järgi, kes neid tunnistavad. Kui seda vaimset arengut 

ei oleks, siis te kummardaksite ikka veel Jumalat tähtedes ja loodusjõududes, nagu seda tegid primitiivsed 

rahvad. 

17 Ära peatu oma teel Mind armastades, Mind teenides ja Mind kummardades. Minge alati edasi, 

täiustage end üha enam ja enam, püüdke oma täiuslikkuse poole. Aga ärge puudutage seadust, ärge 

muutke seda, ärge vahetage seda välja. See õpetab teile alati kõige kõrgemat, juhendab teid alati, kuidas 

seda täiuslikult täita. See on olemas ja igavene kui universaalne seadus, mis õpetab teile tõelist armastust 

Jumala vastu ja tõelist armastust oma ligimese vastu. 

18 Ärge olge harjumuste, kummardamisvormide või traditsioonide hoidjad, sest siis jääte sajanditeks 

dogmade ja teadmatuse letargismi. Selle asemel olge seaduse ja tõe kaitsjad. 

19 Ärge olge sel ajal nagu "teise ajastu" juudi rahvas, kes - kuna nad olid seotud traditsioonidega, 

konservatiivsed ja fanaatilised - ei saanud süüa Taevase leiba, mille tõi neile Messias, keda nad olid 

sajandeid oodanud. Kui tund saabus, ei suutnud nad Teda ära tunda, sest nende materiaalsus takistas neil 

tõe valguse nägemist. 

20 Sel päeval jätan teile ainult kaks sõna, et te saaksite neid sügavalt läbi mõtestada ja võtta neist 

kogu tähenduse, niivõrd, kuivõrd te seda hea ettevalmistuse abil teha suudate: "Spiritualism" ja 

"Spiritualiseerimine". Ainult sel viisil - mediteerides, palvetades ja ärgates - saate te aru, milline peaks 

olema tõeline ja õige Jumala kummardamine, mida peate selle õpetuse alusel oma Issandale pakkuma. 

21 Jah, inimesed, kui tahate armastada Mind jumalateenistuse välise vormi kaudu, kui tahate otsida 

Mind kujutiste ja sümbolite kaudu ning kummardada Mind liturgiate, tseremooniate ja pidustuste kaudu, 

siis on palju kirikuid ja sektid, kus te saate rahuldada oma südant, kui see ikka veel nälgib või tunneb 

vajadust sellise kummardamise järele. Aga kui te tahate teenida Mind selle vaimse töö kaudu ja armastate 

Mind ning seetõttu lükkate tagasi mingi teise kummardamise vormi, siis mõistke, mida tähendab 

"spiritism" ja mida "spiritualiseerimine", nii et kui te tõesti tahate olla selle õpetuse jüngrid, siis te ei kuulu 

nende hulka, kes kehtestavad kombeid, reegleid, traditsioone ja väliseid kummardamisvorme, sest siis 

langete jälle materialismi, ebajumalateenistusse ja fanatismi, ja spiritismist te tunnete ainult nime. 

22 Tõuske nii kaugele kui võimalik, püüdes kohaneda ja kohaneda minu õpetusega. Kuid ärge tehke 

vastupidist, st kohandage minu õpetust oma piirangutele ja mugavustele, materaliseerides, moonutades või 

võltsides seda. 

23 Olgu see tänane õpetus neile, kes seda kuulnud on, äratuskõne, et nad sellest innustuksid ja oleksid 

täis energiat, innukust, armastust ja usku, et lõhkuda võrgud, mis on neid kaua aega vangistuses hoidnud. 

Kujuneb nende meeles tõeline arusaam sellest, mida tähendab "spiritualism", ja sündigu nende südames 

õilis ideaal saada selle valguse ja täiuslikkuse õpetuse tõeliseks õpilaseks. 

24 Armsad inimesed: Kui teie erimeelsused on kadunud, kui teie vahel praegu valitsev lahkarvamus 

on andnud teed vendlusele ja kui te olete mõistnud oma missiooni, siis tekib teie hingest soov ja südamest 

impulss, et külvata spirituaalsuse seemet, mille te olete saanud minu Sõnas. 

25 Teie jaoks saabub valgustumise hetk, mil mõistate selle Töö suurust kõige selgemalt, olles 

hämmastunud, kui avastate selle põhjas imelisi ilmutusi, mida te pole kunagi ette kujutanud. Siis te lähete 

spontaanselt teele, levitades end üle maa ja andes teel armu, valgust ja lohutust. Teie naabrite hinnangud ei 

tee teile enam kahju, ega teie pereliikmete lugupidamatus ei pane teid kannatama, sest kõik maa 

kannatused tunduvad väikesed teie missiooni suuruse ees. 

26 Õndsad on need, kes saavutavad selle vaimsuse astme, mis muudab nad valule vastupidavaks, sest 

neid kaitseb minu halastuse mantel. 

27 Usk, armastus ja vaimsus on need kolm voorust, mis teevad kolmanda ajastu sõdurid ja apostlid 

võitmatuks. Need voorused olid olemas kõigis neis teenrites, kes juba algusest peale tunnistasid minu 

olemasolu, minu kohalolekut, minu seadust ja minu tõde. 

28 Nende teenijate seas võib leida patriarhid, prohvetid, apostlid ja märtrid. Kuid nad ei olnud 

inimkonna ajaloos ainsad, vaid oli veel palju teisi, kes läksid oma missiooni täitmiseks ja minu tõe 

tunnistajaks, taludes igasuguseid rünnakuid, mõnitamist, tagakiusamist ja laimamist. Nende usk, nende 

leebus nende suhtes, kes neile haiget tegid, nende pidev ja ustav armastus oma kaasinimeste vastu - mis oli 

inspireeritud nende Issandast - pani neid ületama valu, ebaõiglust ja surma. Kuidas muidu saaksite seletada 
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märtrite alistumist oma hukkamõistjatele? Kuidas te saaksite mõista kõigi nende kannatlikkust ja 

rahulikkust tagakiusamise ees, kes Mind armastasid ja Mind järgisid? 

29 Kui te armastate Mind niimoodi, ei suuda te enam midagi maailmas karta. Kuni teie usk ei ole 

täielik ja teie armastus ei ole kõigutamatu, sisendab see võitlus teile hirmu. 

30 Mida sa kardad? Miks visata end vangi, miks võtta oma elu? Te teate, et need ajad on möödas ja et 

oli palju märtreid, kes ohverdasid oma elu, et tõestada tõe vaenlastele, et märtrisurma, vangistus ja 

verivangistus - selle asemel, et kustutada minu teenijate usku - süütab nende armastuse tule ja paneb nad 

veelgi suurema jõuga levitama minu õpetusi. 

31 Te kardate oma naabri kohut ja kardate kaotada oma rahu maailmas. Miks te ei karda pigem oma 

Jumala kohut või kaotate oma hingerahu, sest te ei ole oma missiooni täitnud? 

32 Täna tundub see, mida ma sinult "tõotatud maa" jaoks küsin, palju. Aga tõesti, ma ütlen teile, et 

kui te olete seal, siis te imestate selle üle, et olete seal, tunnete end isegi selle vääriliseks ja ütlete: "Kui 

vähe me tegime, et sellist suurt armu ära teenida!". 

33 Sa küsid Minult oma südames: "Meister, kas Sa annad meile ehk rohkem, kui me väärime?" 

Sellele ma vastan teile: Kui ma annaksin teile teie tegude järgi, siis oleks teil üsna vähe või ei oleks teil 

midagi. Kas te usute, et elu, mis teil on, keha, mida te omate, anded, mis teie olemuses liiguvad, ja kõik, 

mis teid ümbritsevad teie eksistentsis, on õiglane tasu teie teenete eest? 

34 Tõesti, ma ütlen teile, et ma olen alati andnud ja annan teile alati rohkem, kui te õiglaselt väärite, 

sest ma armastan teid, sest ma olen teie Isa. 

35 Inimesed, te nutate, sest te tunnistate oma usu ja armastuse puudumist. Siis küsite Minult, mida te 

peate tegema, et olla Mulle meelepärane ja saada teenet Minu ees. Sellele vastan, et te peaksite teenima 

oma ligimest parima tahtmise juures, et te peaksite tegema kannatajate valu enda omaks, et te peaksite 

arendama oma andeid ja täiustama neid abivajajate hüvanguks. Sest see, mida te teete oma kaasinimeste 

heaks, sõltub sellest, mida te saate, kui jõuate vaimsesse maailma. 

36 Mis saab mulle anda, mida mul ei ole? Mul on võim, mul on rahu, mul on valgus, ma olen 

universumi omanik, mind armastatakse ja teenitakse. Minu vaimus ei ole vähimatki varju isekusest, sest 

Ma olen täiuslikkus. 

Aga teie kaasinimeste seas, kes on minu Vaimu lapsed, kui palju viletsust on! Kui palju valu ja 

pimedust! Kui palju viletsust! Miks te ei armasta Mind neis? Miks te ei anna Mulle kogu armastust, mis 

teis on, armastades üksteist? 

37 Inimesed, see on minu vastus teie küsimusele ja minu taevane nõuanne teie otsuste kohta. 

38 Armsad lapsed, keda ma võtan vastu inimkonna nimel, minu avaldumise lõpp inimmeele kaudu 

läheneb. Seejärel peab teie vaim püüdma pidada vaimult vaimule dialoogi Minu Jumalikkusega. 

39 Täna on minu sõna teie kaitseks, teie stiimuliks. Kuid isegi pärast seda minu kuulutuse aega saate 

te tunda minu kohalolekut. 

40 Ajad, mil te vajasite maailmas vaimset juhti, on möödas. Nüüdsest peale ei ole igaühel, kes seda 

teed järgib, muud teed kui minu seadus ega muud juhendit kui tema enda südametunnistus. Siiski on alati 

olemas suure valguse ja vaimse väega mehed ja naised, kes oma eeskuju ja inspiratsiooni kaudu aitavad 

rahvahulki. 

41 Kui see oleks teisiti, oleksin ma juba saatnud teile vaimud nagu Mooses või Eelija, et nad näitaksid 

teile teed ja tuletaksid teile pidevalt meelde seadust. Ka nemad seisavad teie kõrval, kaitsevad ja saadavad 

teid, kuid mitte enam inimlikul kujul, vaid vaimsel kujul. Kes neid näeb? Keegi. Aga kui te valmistute 

selleks, siis tunnete enda kohal suurvaimude kohalolekut, kes on alati olnud inimkonnaga kontaktis ja 

kellel on olnud selles suured missioonid, mida täita. 

42 Pöörduge nende poole oma palvetes, ja kui te tõesti usaldate neid - ma ütlen teile -, siis te ei hakka 

kunagi hukkuma, sest nad juhivad teid selle armastuse ja pühendumusega, millest nad teile maailmas nii 

palju tunnistust andsid. 

43 Ma ütlen teile veel kord, et teil ei ole maailmas puudust inimestest, kes on varustatud suure 

valgusega, kes valgustavad teie teed ja külvavad teie elu armastusega. Inimkonnal on alati olnud nende 

inimeste kohalolek maa peal, kuid tulevad ajad, mil maailma tulevad suured valguse kõrgete vaimude 

leegionid, kes kõrvaldavad teie loodud vale maailma, et tõsta üles uus maailm, kus valitseb rahu ja tõde. 



U 255 

77 

44 Nad kannatavad palju inimeste kurjuse tõttu. Kuid see ei ole midagi uut, sest ükski Jumala 

sõnumitoojatest ei ole pääsenud tagakiusamisest, naeruvääristamisest ja vaenulikkusest. Nad peavad 

tulema maailma ja elama seal, sest nende kohalolek maa peal on vajalik. 

45 Nad tulevad ja pöörduvad armastavalt inimeste südamesse. Nende sõna, mis on läbi imbunud Isa 

õiglusest, tabab kõigi nende ülbust ja uhkust, kes on asendanud oma hinge alandlikkuse rõiva edevuse, 

ülbuse, vale võimu ja vale hiilguse hiilgusega. 

46 Need on esimesed, kes tõusevad üles ja osutavad minu sõnumitoojatele vihast värisevate 

sõrmedega. Kuid see võimaldab minu teenijatel anda suuri tunnistusi tõe kohta, mida nad on maailmale 

toonud igas katsumuses, mida nad peavad läbima. 

47 Te ei tea praegu, milliseid inimelu viise nad ilmutavad. Aga ma ütlen teile, et mõned ilmuvad 

suurte religioossete kogukondade kätesse. Need võitlevad kõigi inimeste ühendamise ja vaimse harmoonia 

eest. Teised tõusevad teadlaste hulgast ja näitavad oma inspiratsioonide viljadega, et teaduse tõeline 

lõppeesmärk on inimese vaimne täiustamine, mitte tema vaesumine ja hävitamine. Nii ilmuvad kõigis 

eluvaldkondades Minu sulased, kes kannavad Minu seadust oma südames ja kinnitavad sõnade ja tegudega 

kõike seda, mida Ma olen teile sel ajal rääkinud.  

48 Ma ütlen teile ka, et minu seeme, mis on see õpetus, mille te olete saanud, kannab teie sees vilja ja 

et need viljad on suured hinged, mis kehastuvad teie lastes või teie laste lastes. 

49 Need on juba Minu viimased õppetunnid, ja ikkagi räägin teile uutest õpetustest, ja seda seetõttu, 

et Ma täidan oma missiooni Meistrina viimse hetkeni, valades valgust igasse oma sõnasse, et te ei jääks 

pimedusse kibeduse ja valu ajal, kui Jumalik Õiglus annab end tunda nagu mitte kunagi varem. 

50 Vaadake ja palvetage maailma eest, armsad inimesed. 

51 Tule minu juurde, mina olen lohutus ja rahu. 

52 Te olete kogenud kannatusi ja õnnetusi maa peal, sest hing ei ole arendanud oma võimeid ja 

andeid, et tõusta üle inimlike raskuste. 

53 See maailm võiks olla paradiis, mitte pisarate org, kui inimestel oleks hea tahe. Ma külvan seda 

kodu õnnistustega, ma ei puista teele okkaid. Inimeste valu tuleneb nende üleastumistest. Aga nii nagu nad 

on valu tekitanud, peavad nad püüdma seda ka kõrvaldada. 

54 Teie, kes te mind kuulete, ei ole eksinud ega hulkuv rahvas. Te olete nagu perekond, kes on 

rajanud oma kodu võimsa puu varju, mille oksad pakuvad teile pidevalt oma vilja. 

55 Selles varjus saad sa uut jõudu ja õpid oma haavu, sest sa pead taas alustama oma rännakut, et 

ronida mäe tippu. 

56 Teie vaim on juba võimeline tõusma taevatrepi kuuendale astmele, kus te leiate valguse, mis 

kõrvaldab kõik eksimused ja pakub teile oma abi seitsmendale astmele jõudmiseks. 

57 Ma kõrvaldan segaduse ja halvad tõlgendused, mis on teie seas olemas seoses seitsme pitseriga. 

Tõesti, ma ütlen teile: Te ei kuulu ühegi kindla pitseri alla, kuid - kuna teie hing peab läbima need 

esimesest viimaseni - elab ta täna kuuenda pitseri ajal ehk oma hinge arengu kuuendal perioodil. 

58 Kui suured on olnud õppetunnid ja katsumused, mida hing on pidanud läbima, et liikuda ühest 

pitserist teise! Kui palju teeneid pidi see omandama! Aga see, mis kulmineerub, seitsmes, on ikka veel 

puudu. 

59 Kurjuse jõud oma kiusatustega seisab teile pidevalt teele. Aga te peate meeles oma Meistrit, kes 

võitis maailma, valu ja liha, et tema eeskujul saaksite te katsumusest võidukalt välja tulla. Otsige oma 

vaimus mõõka, millega võidelda, siit leiate alati valmis oleva vankumatu relva. 

60 Kuidas saaks hing olla Minu jaoks pöördumatult kadunud, kui ta kannab endas Minu valguse 

sädet, mis ei kustu kunagi, ja Ma olen temaga igal viisil koos? Niikaua, kui selle mässumeelsus kestab või 

selle segadus püsib, ei pea need tumedad jõud kunagi vastu Minu igavikule.  

61 Ma olen teid uuesti vabastanud. Või kas te ei tunne oma hinge vabamana pärast seda, kui olete 

eemaldanud oma fanaatilise mineviku ja eelarvamused? 

62 Mina olen Elu ja olen valanud seda võrdselt kõigisse, kuigi ma olen alati otsinud välja ühe või 

mitu inimest, et avaldada end neile. See on tehtud selleks, et nad oleksid Minu Jumalikkuse sõnumitoojad, 

prohvetid või tunnistajad inimkonna teenistuses, kuid mitte sellepärast, et Ma eristaksin neid teistest 

suurema armastuse või heatahtlikkuse poolest. 
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63 Tugevdage end minu sõnas, mu lapsed, et te vaataksite oma kaasinimestele tõelise armastusega ja 

ei oleksite kohtumõistjad patuste, pahempoolsete, fanaatikute ja enesekesksete üle. Sest siis kuulete mu 

häält oma südametunnistuses, mis ütleb teile: "Kes on puhas, see visaku esimene kivi." 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 256 
1 Inimesed, teie hinged tunnevad minu rahu, kui te kuulete minu hea tahte sõna. 

2 Mina olen jumalik aednik, kes hooldab aedu teie südames ja kastab neid oma armastuse taevase 

veega. Ma valan ühe tilga sellest jumalikust armastusest igale inimkonna kibedusele. Ma näitan teile teed, 

mis viib Isa kuningriiki. Te ei leia kunagi selle tee lõppu, kuid teete alati edusamme ja tunnete uusi 

hiilgusi. 

3 Praegu lihvib minu sõna teid ja annab teile kuju. Ma töötan teie hinge peene tikkuriga. Õppige 

töötama enda kallal ja andke endale ilusad vormid, täites minu Seadust. Seejärel õnnistan teie tööd, et te 

saaksite pärast seda täita oma suure missiooni selles maailmas, et tuua oma kaasinimesed sellele armastuse 

teele. 

4 Mina olen teie peremees, kuid ärge vaadake mind Isast lahus, sest mina olen Isa. Poja ja Püha 

Vaimu vahel ei ole mingit vahet, sest Püha Vaim ja Poeg on üks Vaim, ja see Vaim olen mina. Vaadake 

Minu ilmutustes läbi aegade ühte Jumalat, kes on teid õpetanud mitmete ja erinevate õppetundide kaudu: 

Üks raamat paljude lehekülgedega. 

5 Pühitsege minu nime oma tegudega ja te leiate endas selle valguse, mis vabastab teid teadmatuse ja 

patu ööst. 

6 Kas te mäletate, inimesed, kes te olite enne, kui teid kujundas minu Sõna? Kas mäletate, et varem 

olite te võimelised paljudeks tänamatuteks tegudeks, mida te täna ei suudaks teha? Te ei saa oma tänast elu 

võrrelda oma endise eluga. Minevikus olite te üksildased palverändurid maa peal, kes käisid oma teed ilma 

valguseta, mis oleks teinud nende eksistentsi õnnelikuks ja sütitanud selles lootust. Täna oled sa minu 

õpetuse õpilane, kelle armastuse allikas sa kustutasid oma janu ja pesid oma haavad. Minu armastus 

tõmbab välja okastraadid, mis sul jalas on, ja kui su ristil on naelad, siis tõmban ka need välja. 

7 Ma olen selle maailma ja kõigi maailmade valgus ja ma tahan, et te riietaksite end selle valgusega. 

Minu Sõna on tervendav palsam; tervendage sellega, kuulake seda ja rakendage seda. Iga sõna on tilk elu 

allikast. Miks, kuigi sa kannad Jumalat endas, oled sa haige, kannatad ja nutad? Uurige ennast ja 

parandage, mida on vaja parandada, puhastage kõik, mida on vaja puhastada. Ma ütlen teile: puhastage 

oma anumat nii seest kui ka väljast, see tähendab, et teie hing peaks oma tahtes ja püüdlustes 

harmoneeruma teie materiaalse või inimliku osaga. 

Ma kujundan teie sisemist pilti - seda, mida te inimeste eest varjate, kuid minu eest ei saa varjata. Kui 

te kujundate oma välimuse nii, et teie nägu peegeldab tõeliselt teie hinge, siis väljendub teie tegudes siirus 

ja tõepärasus. Põhjus, miks inimesed üksteist ei usalda, on see, et nad näitavad maailmale üht nägu, kuid 

varjavad teist. 

8 Järgige minu juhiseid ja kasutage oma andeid. 

9 Kas te olete juba oma haavu uurinud? Kas te olete lasknud palsamil, mille ma teile olen andnud, 

neisse voolata? 

10 Kui te kahtlete minu palsamite tõhususes, ravige neid uuesti. Aga kui te usute, siis jätke need 

ravimata ja te näete, kuidas minu armastus neid ravib, ja kui te neid otsite, siis on nad juba suletud. 

Teistele luban, et nad leiavad oma tervise usu, palve ja mõttejõu kaudu. Tulevad hulgaliselt vaimseid 

olendeid, kes ühendavad oma väe ja jõu ning "võidavad" teid ja te paranete nende abiga. 

11 Minu sõna peab täituma: "Teie usk ja teie teened päästavad teid". Sest pärast seda, kui te olete 

terved, saadan ma teid lahingusse, et saavutada teie elus kõrgeim asi: armastus oma ligimese vastu. 

Kas sulle ei meeldiks olla teistele kerge? Kas ei meeldiks teile, kui teie sõnades oleks tõe sisu? Kas 

sulle ei meeldiks, kui sul oleks midagi, millega õpetada neid, kes sinult lohutust otsivad? Sest kui see teile 

meeldib, siis võite seda teha, sest palju sõltub teie heast tahtest ja pingutustest selle saavutamiseks. Kõik 

ülejäänud teen mina. 

12 Hingestatud inimene ütleb: "Kui ilus on elu!" Igapäevane inimene, materialist ütleb: "Kui kibe, kui 

kurb ja sünge on elu!" 

Inimene, kellel ei ole kõrgemat meelt, on kõigest solvunud, kõik teeb talle haiget. See, kes on vaimselt 

kõrgendatud, ei märka isegi mitte tee vasturääkivusi. Kui kõrgelennuline vaim tegeleb teistega, siis teeb ta 

seda selleks, et kiita teiste voorusi või vabandada nende vigu, mitte kunagi selleks, et mõista kohut või 



U 256 

80 

mõista hukka. Madalameelne meel mõistab kohut, laimab, levitab teiste üleastumisi ja leiab sellest 

naudingut. 

13 Neile, kes mõistavad kohut ja tegelevad oma kaasinimeste asjadega, ma küsin: Kas teie 

patukoormus tundub liiga kerge, et teile valmistab rõõmu teiste pattude lisamine? Kui te ei suuda 

vabaneda oma koormast, siis miks te lisate sellele veel oma kaasinimeste koormat? Miks, selle asemel, et 

otsida oma kaasinimestelt kalliskive, et nautida nende valgust, eelistate tegeleda räpaga, et ennast 

määrida? 

14 Isa majas on palju eluruume. Kuid need, kes elavad kõrgetel vaimsetel aladel, aitavad inimestel 

vabaneda oma koormatest või aitavad neil neid kanda, kuid ilma neid hukka mõistmata ega nende 

viletsuse üle kurvastust tundmata. 

15 Ma olen näinud, kuidas te ühel päeval teotate ja järgmisel päeval kahetsete. Ma olen näinud, et te 

eitate minu kuulutusi ja siis tunnistate, et need on tõde. Ma olen näinud, kuidas te ühel päeval laimate ja 

järgmisel päeval kaitsete seda, mida te laimasite. On hea, et te parandate oma vigu, kuid parem oleks, kui 

te ei teeks enam ühtegi kurja asja, et te ei peaks seda parandama. 

Ma nägin, kuidas te ühel päeval andsite hüvesid sellele, kes neid ei vajanud, ja ma nägin, kuidas te 

keeldusite neist tõeliselt vaestele. Aga ma ei taha teid süüdistada ega mõista teie üle kohut, ma tulen oma 

õpetuse valgusega, et teid valgustada, et te ei teeks enam pattu. Samuti võin teile öelda, et olen näinud teid 

abivalmis, suuremeelsete, heategevuslike ja mõistvate inimestena ning et need teeneid olen alati arvesse 

võtnud ja heaks kiitnud. Mõistke aga, et teie südames peaks juba praegu olema rohkem nisu kui umbrohtu. 

16 Ärge palvetage ilma tunnetamata, liigutades oma huuli mehaaniliselt. Palvetage tundega, 

rääkimata. Kasutage seda kergust, millega te minevikus valelikke vandeid andsite ja asjata vandusite, et 

rääkida täna tõtt. 

17 Ärge võtke ära midagi võõrast. Kes võtab võõrast, peab selle eest tasuma valu ja häbiga. Ma ei 

näita kedagi, kuid ma tahan, et igaüks võtaks minu sõnadest seda, mis teda puudutab. 

18 Ma ei süüdista teid ega kutsu teid vastutusele selle eest, mida te tegite, kui läksite oma teed 

teadmatuse, ebaküpsuse ja materialiseerumise pimeduses. Aga kui te täna, kui teil on täielik teadmine 

sellest, mis on minu seadus, jätkate ebaseaduslikku, ebapuhtast, siis peate te oma tegude eest vastutama 

Jumala ees, kes osutub teie jaoks järeleandmatuks teie enda südametunnistuse ees. 

19 Te kõik olete minu seemne ja Meister lõikab seda. Kui heade seemnete hulka tuleb tõrvaseeme, 

võtan ma ka selle armastusega oma kätte, et muuta see kuldseks nisuks. 

20 Ma näen südames umbrohu, muda, kuritegevuse ja vihkamise seemet, ja ometi lõikan ja armastan 

teid. Ma hellitan ja puhastan seda seemet, kuni see särab nagu nisu päikese käes. 

21 Kas sa arvad, et minu armastuse jõud ei suuda sind lunastada? Pärast teie puhastamist külvan ma 

teid oma aeda, kus te kannate uusi õisi ja vilju. Minu jumalik ülesanne on muuta teid minu vääriliseks.  

22 Ma tulen rõõmustama teie üle, et rääkida teie südamega. Minu kohalolek annab teile jõudu täita 

missiooni, mille olen teile usaldanud. 

23 Aga teie - kas te ei tunne inimeste valu? Kas sa ei tunne kurbust, kui näed, et surm võtab ära selle 

maailma patu, mitte aga südametunnistuse valguse? 

24 Kolmanda ajastu Jeesuse jüngritena on teil väga suur missioon, mida täita, sest te kuulute nende 

hulka, kes on kuulnud Minu Sõna ja õppinud Minult. 

25 Teadke, et ka inimesed otsivad teaduse abil sidet üleilmse maailmaga. Asuge minu õpetuse 

tunnistajaks, kui te ei taha, et see teid ärkvele raputaks. 

26 Teadlane, kes on sageli eitanud Minu olemasolu, uurib loodust kõigis selle osades, uurib maad, 

meresid, kosmost, ja igal sammul kohtub ta Minuga, sest iga tema tehtud avastus räägib armastusest, 

millega Ma kogu loodu lõin. 

27 Te peate palju rääkima, et minu valgus jõuaks kõigi teie kaaslasteni ja et nad mõistaksid, et kõik, 

mis on loodud - aatomitest kuni suurimate tähtede kobarateni -, on määratud andma elu, toitu, heaolu ja 

täiuslikkust. 

28 Tehke minu õpetus teatavaks täiuslikul viisil, nii et teadmatuses olevad inimesed ei omistaks 

sellele ebatäiuslikkust. Külva hästi, siis ei pea sinust tulev põlvkonnad sinu vigade pärast kannatama ega 

saa päranduseks valu. 

29 Ma tahan, et sinust võrsuks puhas ja terve seeme, mis kannab õnnistusi kõikjale. 
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30 Külvake eluteed heade eeskujulike tegudega, ärge võltsige minu õpetusi. Võtke siinkohal näiteks 

minu "Teise ajastu" apostlid, kes ei langenud kunagi sensuaalsetesse kultustesse, et õpetada ja selgitada 

minu õpetusi. Neid ei saa süüdistada ebajumalateenistusest, millesse inimkond hiljem langes. Nende käed 

ei püstitanud kunagi altareid ega ehitanud paleesid Jumala vaimulikuks kummardamiseks. Kuid nad tõid 

inimestele Kristuse õpetust, tõid haigele tervist, vaestele ja kannatanutele lootust ja lohutust ning näitasid 

nagu nende Meister, eksinutele teed päästmiseks. 

31 Kristlik religioon, mida te tänapäeval tunnete, ei ole isegi mitte peegeldus sellest õpetusest, mida 

minu apostlid praktiseerisid ja õpetasid! 

32 Ma ütlen teile veel kord, et neis jüngrites võite leida täiuslikke näiteid alandlikkusest, armastusest, 

halastusest ja ülestõusmisest. Nad pitseerisid tõe, mida nende suu rääkis oma verega. 

33 Inimkond ei nõua teilt rohkem verd, et uskuda teie tunnistust; kuid ta nõuab teilt tõepärasust. 

34 Minu õpetus on alati õpetanud, et inimene ei tohi olla materialistlik. Kuid see on kaugel sellest, et 

õpetada teid põlgust maiste hüvede vastu. Ma ütlen teile: armastage maad, selle imesid, ilu ja rõõme selle 

armastusega, millega te peaksite armastama kõike, mis on loodud minu poolt. Kuid olge vajadusel valmis 

kõike tagasi lükkama ja ärge unustage, et teie hing on selles elus ainult ajutiselt ja peab naasma maailma, 

kust ta lahkus, ja kust ta vaimselt oma rahu igatseb. 

35 Täna küsite Minult südamepõhjast, kas te peaksite põlgama materiaalset elu ja unustama kõik, 

mida te maa peal armastate, et mind paremini teenida. Ma vastan teile, et kes iganes peaks uskuma, et ma 

olen seda öelnud, on eksinud ja ei ole mõistnud Minu õpetust. 

36 Kuidas te võite arvata, et ma võtan teilt ära selle, mida materiaalne elu teile pakub, kuigi ma lõin 

looduse oma laste elatamiseks? Mitte midagi sellest, mida ma olen loonud, ei saa olla teie vastu, nii et ma 

keelan seda; kuid kasutage kõike mõõdukalt. Kui ma olen teile öelnud, et pöörduge eemale liiderlikkusest 

ja materialismist, siis olen ma alati viidanud algelistele kirgedele, pahedele, häbematusele või kahjulike ja 

halbade asjade kasutamisele. 

37 Täna, kui ma annan üksikasjaliku selgituse oma õpetuse kohta, pean teile selgeks tegema, et kõik, 

mida te teete väljaspool seadusi, mis reguleerivad hinge või keha, on mõlemale kahjulik. 

38 Südametunnistus, intuitsioon ja teadmised on teejuhid, mis näitavad teile turvalist teed ja aitavad 

teil vältida kukkumisi. Need tuled kuuluvad vaimule, kuid neid on vaja panna särama. Kui see selgus on 

olemas igaühes teist, siis hüüate: "Isa, Sinu päästeseeme idanes minu olekus ja Sinu Sõna õitses lõpuks 

minu elus." 

39 Ma inspireerin teid suurte mõtetega, et panna teie südamed liikuma suurte tegude tegemiseks. Aga 

tõesti, ma ütlen teile, et see õpetus ei piirdu ainult selle rahvaga, sest spiritism on ülemaailmne. Õpetus või 

ilmutus 

Püha Vaim ei ole mõeldud ainult ühele rahvale, vaid kõigile inimestele. Nagu tormav jõgi, mis kõike kaasa 

viib, nii saab olema ka üleujutus, mille moodustavad spiritistlikud rahvamassid - üleujutus, mida keegi ei 

suuda peatada, sest selle jõud on ületamatu. Ja igaüks, kes tahab selle kursi teel seista, saab voolu poolt 

kaasa haaratud. 

40 Kellel maa peal võiks olla võim, et peatada hingede arengut või Jumala nõuannete täitmist? Keegi. 

Teie Isa on ainus olend, kellel on absoluutne võim ja õiglus, ning Ta on määranud, et iga hing areneks 

täiuslikkuseni. 

41 Kui inimesed on minu jumalikke seadusi lühikest aega eiranud, siis tagan, et minu häält kuulevad 

nagu kõva kellahelinat isegi need, kes on vaimsele elule surnud.  

42 Ka selle rahva hääl kõlab südametes nagu kellade heli, äratades ja kutsudes teid palvetama ja 

mediteerima. Kuid on vaja, et te riietaksite end alandlikkusega ja et teie südamed oleksid täis heategevust, 

nii et teie teod paistaksid inimkonna seas tõelise eeskujuna. 

43 Lõpetage enda armastamine, et saaksite hakata armastama teisi. Ärge otsige au oma nimele, vaid 

hoolitsege ainult selle eest, et teie teod oleksid puhtad, siis saate te surematusse. Tõesti, ma ütlen teile, kes 

külvab alandlikkusega, see jätab oma käimisest maailmas kadumatu jälje. Seevastu see, kes teeb Minu töid 

maailma imetlust ja au ihaldades, leiab, et tema teod unustatakse varsti ja et tema nime ei tea isegi kolmas 

põlvkond pärast teda. 

44 Ma olen teile usaldanud ilusa ülesande, kuid samas on seda raske täita. Aga seepärast ei ületa see 

teie jõudu, sest igaühele teist on eraldatud vaid väike osa, mida ta peab täitma. 
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45 Inimkonna lunastamist ei saavuta üks inimene, isegi mitte üks rahvas. See olen mina, kes andis 

teile oma vere, mille kaudu ma väljendasin oma armastust, ja kes paneb inimesi sel ajal tõusma ja otsima 

teed, mida Kristus õpetas. 

46 Vaadake ja palvetage alati, sest nüüd on aeg, mil pimedad ja segadust tekitavad jõud vallanduvad, 

mil pimedad väed ümbritsevad ja häirivad inimesi. 

47 Saage täielikult aru, et minu ilmutus on juhtunud teiega, et tervendada teie hinge, vabastada seda, 

uuendada seda ja tõsta see valguse juurde; et avada talle suuri teadmisi ja selgitada talle saladusi, mida 

inimesed ei mõista, ning samuti, et avada teile seda, mis on teie eest varjatud. 

48 Hoidke minu Sõna, mis on täis olemust ja igavest elu, tundke minu jõudu teie sees. Ärge 

muretsege: Ma tean kõike, isegi teie viimased kannatused on Minu ees. 

49 Minu õiglus hoolitseb teie asjade eest. Ma kuivatan su pisarad, pakun sulle saua, millele toetuda 

elus, ja suudlen sind otsaesisele, et sa tunneksid, et su peremees on sind võidnud ja armastab sind. 

50 Ärge kartke väikseid kivikesi teel, õppige neist üle käima, ilma end vigastamata, mis on sama mis: 

elada ülevalpool inimelu viletsust. 

51 Palvetage rahvaste eest sellise usu ja kaastundega, et teie kaasinimesed tunnetavad teie mõju ja te 

tunnete, kuidas minu armastuse mantel teid kõiki ümbritsevad. 

52 Iga kord, kui ma olen andnud teile aega oma hinge arendamiseks, olete omandanud üha rohkem 

valgust. 

53 See valgus on see, mis valgustab teie intelligentsust ja teie tundeid. 

54 Juba enne teie maa peale tulekut teadsin ma teie eluteed ja kalduvusi ning selleks, et aidata teid teie 

eluteel, asetasin ma teie teele südame, mis valgustaks seda teed oma armastusega teie vastu. See süda oli 

nii mehe kui ka naise süda. Sellega tahtsin anda teile abi, et te saaksite usu, moraalse jõu ja halastuse 

saagiks neile, kes seda vajavad. 

55 Te kardate avada oma huuled, et avalikult Minu tulekust rääkida, ja teie sees käib võitlus hea 

tegemise soovi ja hirmu vahel, et teid lükatakse tagasi. Siis eelistate end varjata oma kingituste ja 

ülesannetega, mille olete Minult saanud. Aga pidage meeles, lapsed, et varjata andeid, mida te omate, on 

sama palju kui eitada Mind ja eitada oma arengut. 

56 Uskuge Mind: kui see rahvas oleks ühinenud ja oleks täis usku ja julgust asunud seda head 

sõnumit sõnade ja tegudega edasi andma, siis oleks teadmine, et Ma praegu teen ennast inimestele 

teatavaks, juba jõudnud maailma lõppu. 

57 Kui te ikka veel tunnete end nõrgana, siis ma ütlen teile: sööge ja jooge, sest ma ei taha näha nälga 

ega janu teie seas. 

58 Tehke minu tahet ja tasu saabub kiiresti, kui tunnete minu armastust endas, kui ootate ülemaalist 

rahu kui ust, mis kutsub teid läbi astuma ja minu nägu vaatama. 

59 Ma õpetan teid kõiki tõstma hinge palves. Mõned juba oskavad end selle armu kaudu värskendada, 

teised ei ole veel suutnud seda teha, sest nende varasemad muljed on jätnud sügava jälje, sest nad ei ole 

unustanud religioosseid tavasid ja traditsioone. Kuid kõik nad on pühendunud oma rituaalide 

puhastamisele, uuendamisele ja vaimsele tõusule. 

60 Õndsad on need, kes on uskunud minu juuresolekusse inimese mõistuse kaudu, sest nad astuvad 

kindla sammuga vaimuga suhtlemise aega. 

61 Te olete pöördunud Minu poole, et saada lohutust ja soojust, mida vajate oma elus hingetõmbeks, 

sest see on nagu põrm, mis terastab hingi läbi suurte katsumuste. Kuid teie usaldus saatuse vastu on suur ja 

te teate, et te väljute sellest laastrist puhtana lahinguks. 

62 Päevast päeva jõuab Minuni teie vaimne palve, mille keelt teie maine loomus ei tunne, sest need ei 

ole teie huulte poolt lausutud sõnad ega teie mõistuse poolt kujundatud ideed. Vaimu palve on nii sügav, et 

see ületab inimese võimed ja meeled. 

63 Selles palves siseneb vaim valguse ja rahu piirkondadesse, kus elavad kõrged vaimud, ja seal 

küllastub ta selle olemusega ning pöördub seejärel tagasi oma kaduvasse kehasse, et anda sellele jõudu 

edasi.  

64 Nüüd on aeg, mil inimene vabastab oma hinge, kui ahelad, mis on teda kaua aega sidunud, 

purunevad ja tõeline rahu siseneb tema südamesse. 
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65 Olge valvsad, et te ei võitleksite nende vastu, kes sarnaselt teile asuvad täitma minu Jumalikkuse 

poolt neile usaldatud missioone - et te saaksite ära tunda tõelised ja valeprohvetid ning kinnitada ühe teod 

ja hävitada teise teod. Sest see on aeg, mil kõik jõud on tõusnud võitlusse. Vaadake, kuidas hea võitleb 

kurja vastu, valgus pimeduse vastu, teadmised teadmatuse vastu, rahu sõja vastu.  

66 Te olete praegu muutumas vastuvõtlikuks Pühale Vaimule ja äratate selle, kes magab, et ta näeks 

valgust, mis kaotab piirid ja piirangud, et muuta kõik inimesed üheks armastuse kaudu ühendatud 

perekonnaks. 

67 Ma tahan, et kõik Minu jüngrid ja Minu "lapsjüngrid" kuuleksid Mind viimsel päeval, et võtta nad 

vastu inimkonna poolt. Minu käed sirutatakse laiali, aga ma ei taha, et see oleks nagu see Teine kord ristil. 

Ma tahan teid armastuse süles võtta, mis lõpetab selle Jumaliku Vaimu avaldumise inimese kaudu. 

68 On saabunud tund, mil isegi need, kes on hingeelu jaoks surnud, kuulevad kõva kellahelinat. 

69 Ärgu ükski neist, keda ma olen sel ajal välja valinud, muutuks ülbeks, sest ta usub end oma 

vaimsete andide kaudu teistest paremaks. Sest te ei saa end veel võrrelda Johannesega, kelle kohta ma 

ütlesin, et kuigi ta oli prohvetite seas suurim, oli ta taevariigis väiksem kui vähim. 

70 Elage Isale, armastades Tema lapsi, kes on teie vennad ja õed, ja te saavutate surematuse. Kui te 

langete isekusesse ja sulgute oma enesearmastusse, siis vaevalt, et teie maha jäetud seemned teie mälu üle 

elavad. 

71 Olge leebe ja alandlik südamega, ja te olete alati täis minu armu.   

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 257 
1 Te olete vaikinud, teie mõtted tõusevad teie Isa juurde. 

2 Olge teretulnud, ütleb Meister teile. Te otsite rahu, vaikust või lohutust ja olete jõudnud kuulda 

Mind, sest Mina olen see, kes omab kõike, mida te vajate. 

3 Kui te otsite Jeesuse sõna tähendust - tõesti, ma ütlen teile, te leiate selle ka. 

4 Jeesuse Sõna oli jumaliku "Sõna" hääl. Jeesus oli Kristuse ihu nimi - ihu, mis oli nagu tempel, et 

majutada minu vaimu ja avaldada tõde oma sõnadega. 

5 Aga kui te usute Minusse, kui te armastate Mind ja järgite Mind, siis ei ole oluline, millise nime te 

Mulle annate nende paljude seas, mis teil on, et Mind kutsuda. Oluline on, et te tunnete Mind, kuigi Ma ei 

nõua, et te teeksite seda täiesti täiuslikult. 

6 Õnnelik olgu see, kes tunneb Mind oma olemusest niivõrd, kuivõrd tema vaimne vastuvõtlikkus 

seda võimaldab. 

7 Mõnede puhul lööb nende süda võimsalt, teised tahavad mulle midagi öelda ja ei suuda mõtet 

haarata. Teised tunnevad vajadust nutta ja lasta oma silmad üle valada ning mõned tunnevad, et neid 

valdab hirm, sest nad teavad, et neid jälgib läbitungiv pilk. 

8 Need, kes suudavad end ette valmistada ja tunda minu kohalolekut, on need, kes tõeliselt 

lähenevad vaimulikule lauale, et süüa armu leiba. Nad on need hinged, kes õppetunnist õppetunnini 

jõuavad ühel päeval intellektist ja inimlikust kaugemale, et tungida minu Sõna mõttesse ja leida sealt selle 

vaimne sisu. 

9 Need on need, kes pühenduvad halastuse teostamisele - rahutegijad, sest nad on leidnud rahu allika 

ja kannatavad, kui nad vaatavad neid, kes elavad keset lahkhelisid ja tülisid, mis on tõeline pimedus 

hingele. Nad on need, kes elavad, et lohutada, julgustada, tuua valgust pimedasse meelt, tervendada 

füüsiliselt või emotsionaalselt haigeid. 

10 Ainult see, kes tunneb minu kohalolekut, kes mõistab minu sõna tähendust ja armastust oma 

hinges, suudab hiljem tunda kaastunnet nende suhtes, kes kannatavad, ja suudab tunda ka inimeste valu, 

alastust, vaesust ja tragöödiaid. 

11 Kui ma olen teid kõiki kutsunud oma laua juurde ja palunud teil valmistuda, et nautida minu 

vaimset kohalolekut, siis ütlen ma sellega, et teile kõigile on määratud nautida taevariigi toitu, kuid samal 

ajal on teil kõigil ülesanne külvata armastusega põllud, kus kasvasid ebakõlad, ja täita valgusega kõik 

kohad, kus peituvad pahed, viletsus ja teadmatus. 

12 Selle õppetunni annab teile See, kes, kuna Ta tundis teie vastu lõpmatut armastust, jättis kõik 

maha, et teid teie pimedusest päästa, kuigi selleks pidi Ta saama inimeseks, elama tagakiusatud elu ja 

laskma end pilkata, kuni suri ristil. 

13 Jüngrid: Enne kui te astute oma esimese sammu maa peal, tean ma juba ette teie elu, teie tegemisi 

ja mõtteid. Seepärast annan teile kõik, mida te vajate eluteel, mida te siis alustate. 

14 Hing alustab oma keha kaudu katsumuste aega. Kuid ta on end juba eelnevalt valgustanud ja 

teinud end tugevaks, et mitte lasta end võrgutada maailma ahvatlustest. 

15 Mõnikord sobib talle elada inimeses, kelle südames on suur ebaloomulikkus, ja siis tundub talle 

raske oma valgust ilmutada. See süda on tema proovikivi ja proovikivi elus, ja kui tal õnnestub seda 

alistada ja veenda teda, et ainult siis, kui keha ja hing on harmoonias, võib inimene rahu leida, on ta oma 

proovikivi läbinud ja võib loota kõrgemale maailmale. 

16 Kui süda on elu kannatuste ja õnnetuste ees nõrk ja muutub jumalakartlikuks, siis selle põhjuseks 

on see, et hing on lasknud end kannatuste poolt vallutada, sest ta on lasknud end aine tasemele langeda ja 

teinud kõik raskused ja tühikargused enda omaks, mis ei olnud talle ette nähtud. 

Kes õigel ajal mõistusele jõuab, palvetab ja tugevdab end usus, see suudab võita, ja sellest katsumusest 

jääb talle kogemuse vili, nii et ta ei kaota ega muutu nõrgaks. Teisest küljest, kes unustab lühikeseks ajaks 

oma olemuse tuuma ja rahuldub sellega, et elada ja kannatada maailma eest, langeb, alistub mateeria 

võimule, inimelu raskustele, kiusatustele ja viletsusele. 

17 Oh, kui sa vaid kuuleksid oma vanemate suust tarka, tugevdavat ja lohutavat õpetust juba oma 

esimestest sammudest maa peal - kui palju aitaks see hingel juhtida mõistust ja südant oma Jumala juurde 

tõusmisel. 
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18 Selleks, et inimene saaks elada kooskõlas oma südametunnistuse häälega, on vaja suurt vaimset 

õpetust. Sest kuigi kõik on läbipõimunud jumaliku armastusega, mis on targalt loodud inimese hüvanguks 

ja õnneks, tähendab teda maailmas ümbritsev aine hinge jaoks katsumust alates hetkest, mil ta asustab 

maailma, kuhu ta ei kuulu, ja ühineb kehaga, mille olemus erineb tema omast. 

19 Selles näete põhjust, miks hing unustab oma mineviku. Alates hetkest, mil ta kehastub just 

sündinud teadvustamata olendisse ja sulandub sellega, alustab ta elu, mis on tihedalt seotud selle kehaga. 

Vaimust jäävad alles ainult kaks omadust: südametunnistus ja intuitsioon; kuid isiksus, teostatud tööd ja 

minevik jäävad mõneks ajaks varju. Nii on see Isa poolt ette nähtud. Mis saab hingest, kes on tulnud kõrge 

kodu valgusest, et elada selle maailma viletsates oludes, kui ta peaks mäletama oma minevikku? Ja mis 

oleks inimeste seas kaduvus, kui neile ilmuks see suurus, mis nende hinges teises elus olemas oli?  

20 Te peate teadma, et hing saab enne oma maapealset kehastumist põhjaliku ettevalmistuse, sest teda 

ootab ees pikk ja mõnikord raske katsumus. Kuid tänu sellele ettevalmistusele ei ole see häiritud, kui ta 

sellesse ellu astub. Ta sulgeb oma silmad mineviku ees, et avada need uuele eksistentsile, ja nii kohandab 

ta end esimesest hetkest alates maailmaga, kuhu ta on tulnud. Kui erinev on see, kuidas teie hing kohandub 

vaimse elu lävede ees, niipea kui ta on lahkunud oma kehast ja maailmast. Kuna talle ei ole antud tõelist 

ettevalmistust kodusse tagasipöördumiseks, on ta segaduses, materiaalse keha tunded domineerivad 

endiselt, ja ta ei tea, mida teha ega kuhu pöörduda. Selle põhjuseks on asjaolu, et ta ei õppinud, et viimasel 

hetkel tuleb sulgeda silmad ka selle maailma ees, sest alles siis saab ta need uuesti avada Vaimse Maailma 

ees, millest ta oli lahkunud, kus kogu tema minevik ootab teda, et ühineda uue kogemusega, ja kõik tema 

endised teened lisanduvad uuele. 

21 Paks loor ümbritseb tema meelt, kui ta taastab valguse; kõige selle kangekaelne mõju, mille ta 

maha jättis, takistab teda tundmast oma vaimu vibratsiooni; kuid kui tema varjud lahustuvad, et ühineda 

tema tõelise olemuse tuumaga - kui palju häiritud, kui palju valu. 

22 Kas on keegi, kes seda sõnumit kuulnud või lugenud, lükkab selle tagasi kui kasutu või 

valeõpetuse? Ma ütlen teile, et ainult see, kes on äärmusliku materialismi või pimeda õpetamatuse 

staadiumis, võib seda valgust tagasi lükata, ilma et tema hinge see sügavalt liigutaks.  

23 Selle aja jooksul ma ei avalda inimesele tema hinge minevikku, kuid kinnitan talle siiski, et tema 

hing on elanud varem, et ta on tulnud täitma kõrget ülesannet maa peal ja et ta peab naasma koju - mitte 

ainult ilma veatutena, mitte isegi mitte sama valgusega, mille ta tõi, vaid veelgi suurema valgusega. 

24 Vaimud, kes te maa peal elate: tunnetage minu kohalolekut, vaadake jumalikku valgust, mis 

voolab teie peale. Teie Isal on palju vahendeid, et oma kiired ja inspiratsioonid teieni jõuaksid. Kuid lisaks 

sellele saadan teile selle Sõna, mille ma olen teinud teatavaks inimlike mõistuseorganite kaudu, et see 

jõuaks teieni ja te saaksite selle üle järele mõelda. See on elu manna teie kõrbes, armu kaste teie viljatus, 

palsam teie valus ja lõputu valgus teie pimeduses. 

25 See liigutab teid, teid, minu ilmutuse kuulajate ja tunnistajate hulk. Valmistuge selleks, et minu 

jumalikud sõnumid jõuaksid kogu inimkonnani. 

26 Minu lõputu halastus on valmis teid kõiki vastu võtma - nii seda, kes tuleb väsinud ja nuttes, kui ka 

seda, kes tuleb ilma tõelise usuta, et Mind kuulda, kui ka seda, kes tuleb innukalt kui hea jünger, et 

pakkuda Mulle oma missiooni täitmise vilja. 

27 Ma olen Isa, kes otsib teie hinge, et täita seda valgusega, sest te elate ebakindluse ja segaduse ajal. 

28 Ma toon inimkonnale õpetuse, mis viib nad tõelise halastuse, vaimse kasulikkuse ja kõrgendamise 

teosteni, mille kaudu tulevased põlvkonnad mäletavad, õnnistavad ja eeskujuks saavad. Ainult tõde 

sisaldavate teoste jälg jääb maailmas kadumatuks. Sest läheneb kohtumõistmise tund, mil hävitatakse iga 

teos, mis ei ole rajatud tõe alustele, ja mil ei jää ükski kivi teise peale. 

29 Teile, jüngrid, ütlen, et kui te tahate jätta oma kaasinimeste südamesse seemne, siis peaks see 

koosnema teie tegudest ja eeskujudest - tegudest, mis ei ole edevused. Olge alati teadlikud, et selleks, et 

mitte teha teed kõveraks või mitte mööda minna, peate olema alandlikud teenijad ja kuulekad Kristuse 

jüngrid, kelle teod on teie vaimus kirja pandud. 

30 Seal on minu eeskujulikud teosed olemas, igavesti ja kustumatult, hoolimata nii paljudest 

tormidest ja orkaanidest. 

31 Inimesed, kas te mõistate, et minu Sõna on teid sel ajal päästnud inimlikest raskustest? Siis teadke, 

et te peate tegema sama ka oma kaasinimestega. Teie süda ütleb Mulle: "Issand, Sa oled andnud meile 
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kingitusi ja armu - kuidas me saaksime teha sama oma ligimestega?" Sellele ma vastan teile: Kuigi te ei 

saa anda vaimseid andeid ega anda armuandeid, saate te põhjustada, et teie kaasinimesed, kui nad 

kuulevad minu õpetust teie huultelt, tunnevad, et nende anded ja võimed ärkavad, ja et õppides suhtlema 

oma Isaga, saavad nad inspiratsiooni kaudu ülesande, mida nad peavad täitma. Kas teie ülesanne ei tundu 

teile praegu piisavalt suur ja teenekas? 

32 Jüngrid, ma pean teile ütlema: kui te hoolite, et teie töödel oleks minu ees väärtus, siis ei tohi te 

oma kaaslastelt nende eest midagi nõuda. 

33 Kolmanda ajastu Jumalik Manna on laskunud selle rahva peale - kuidas te olete saanud valguse 

lastest pimeduse, rüvetamise ja sõnakuulmatuse lasteks? Kuidas on võimalik, et te, kes te olete määratud 

minu ilmutuste usaldusisikuteks, muutute viletsateks olenditeks maa peal? 

34 Jälgige ja palvetage, ütlen ma teile kogu aeg, et te ei satuks kiusatusse, et te ei varjaks oma andeid 

kellegi eest, kas siis hirmust või isekusest, sest te mõistate, et te kannate oma reisipakendis palju andeid, 

mis ei kuulu teile. Sest ma olen need teile andnud, et te neid oma kaasinimestesse paigutaksite. 

Teadke, et kui palju teil ka ei oleks, kui te ei anna midagi ära, siis on see nii, nagu ei oleks teil midagi. 

Sellepärast olen Ma teid sageli arvele võtnud, sest kuigi te olete Minult nii palju saanud, tulete siia ja 

näitate Mulle oma tühje käsi, sest nad ei ole midagi andnud, sest nad ei ole külvanud Minu armastuse sõna. 

35 Tõesti, ma ütlen teile: Kui teil on vaja stiimulit oma missiooni täitmiseks, tehke tõelise 

heategevuse tegusid. Sest Minu õpetuse praktiseerimises leiate stiimuli ja tasu. 

36 Need, kes ootavad Minult halastust ja ei kasuta seda, kuigi nad võiksid seda omal moel teha, ei ole 

halastanud ei oma kaasinimeste ega ka iseenda suhtes. Need on need, kes on lasknud oma südamed 

külmetada, kes on kustutanud oma lambi - need, kes sarnanevad nõrkadele lindudele, kes on oma pesast 

välja kukkunud, või närbunud lehtedele, mis sügisel puudelt maha langevad ja mida tuuled sihitult 

ümberringi puhuvad. 

37 Võib-olla leiate Minu ilmutuse kohta viga sellepärast, et Ma annan selle teile patuste olendite 

kaudu? Nad ei ole kindlasti puhtad olendid. Aga öelge mulle, kas minu sõnad nende inimhuulte kaudu ei 

ole leidnud mingit vastukaja teie südames või kas nende magusus ei ole mõnel korral kõrvaldanud 

kibedust, mida te oma südames kandsite. 

38 Teie, mehed, pidage meeles, et te tulite siia haavatud südamega, häiritud meele ja räsitud hingega 

ning et olles Mind kuulnud, tõusite te tugevdatult üles. Kes oli seda teiega kunagi teinud? 

39 Teie, naised, tulite silmade ja südamega, mis olid väsinud nutmisest. Aga kui sa arvasid, et sul pole 

enam pisaraid, siis kuulsid sa minu sõna ja su põsed olid jälle pisaratega üle ujutatud. Kuid nüüd olid need 

lootuse ja emotsiooni pisarad. Kes oli teie südame põhjani jõudnud enne seda päeva, kui te minu häält 

kuulsite? 

40 See õpetus on teile tõestanud, et see ei ole tühi sõna, vaid et see on läbi imbunud jumaliku 

olemusega. Seetõttu on see oma vormilt lihtne, sest selle sügavus ja tähendus põhinevad selle avalduses. 

41 Nii nagu ma olen tulnud teid lohutama teie raskustes, olen ma tulnud ka teie hingele valgust 

andma. Sest kõik tumedad jõud on vallandunud ja segavad oma kuristikke, ja on vaja, et te oskaksite end 

kaitsta. 

42 Süüta oma lamp uuesti, ärata oma südames armastus, tegele igavese eluga ja halasta oma hinge. 

Ainult nii saate te tunda kaastunnet oma ligimese vastu ja pühendada osa oma elust armastuse tegevusele. 

43 Hoidke oma "aaret", jagage seda teistega ja kasutage alati hästi ära kõik, mida see sisaldab. Siis 

tõuseb teie sees selline jõud, tervis ja valgus, mida te pole kunagi varem kogenud. See jõud, valgus ja 

tervis tulevad hingest ja peegelduvad kehas. 

44 Inimesed, te ei ole enam rändaja, kes otsib juhuslikult valgust. Te olete selle juba leidnud. 

45 See Sõna on teinud imet, mis on teid ellu äratanud, see on olnud vägi, mis on teid üles äratanud ja 

terveks teinud. Kes võiks teid veenda, et see ei ole Jumalast, kuigi te olete kogenud oma olemuselt 

muutust, mida saab seostada ainult minu väega? 

46 Teil on nüüd suurepärane võimalus parandada oma elu, olla kasulik ja töötada välja oma hingele 

väärikas kodu vaimses maailmas. Kes võiks selle võimaluse sinult ära võtta? - Mitte keegi, välja arvatud 

juhul, kui te unustate valvata ja palvetada ning teie hoolimatus viiks teid kiusatusse. 

47 Kui soovite jääda rahule, kui minu õpetustes väljakuulutatud suured sündmused toimuvad, jääge 

oma otsustele truuks. 
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48 Te elate ära selle aja, mil suurte kirikute esindajad tunnevad jumalikku kohalolekut ja tunnistavad 

uue ajastu saabumist. 

49 Näete, kuidas nad omavahel konsulteerivad, küsitlevad üksteist ja teevad ettepanekuid, kuigi nende 

edevus paneb neid lühikeseks ajaks uskuma, et nad on üksteisest paremad. 

50 See võitluse aeg jääb teie hingele unustamatuks, sest selles saavutas ta, et ületada materialism ja 

tugevdada oma usku, armastust, igatsust tõusta Jumala juurde spiritualiseerumise teel. 

51 Spiritualisti mõistus ja süda jagavad rõõmu oma kõrgema olemuse osast ja nii kaua, kui neis on 

elu, teevad nad hingega koostööd selle kõrge missiooni täitmisel. Aga kui nende jaoks saabub tund, mil 

nad saavad maapealses põues puhata, teevad nad seda rahus ja rahuloluga, et nad on tegelenud Issanda 

tööga, ning selle inimese viimased mõtted ja ka viimased südamelöögid jäävad kustumatult selle inimese 

hinge, kes elas alandlikus, üllas ja jumalikke käske järgivas kehakestas. 

52 Mõistke, miks ma ütlen teile, et tehke oma kehast saag, tugi hingele siin maa peal, mille kaudu ma 

andsin teile mõista, et te peate oma lihalt ära võtma selle skeptri ja võimu, millega see on püüdnud alistada 

hinge, mis on südametunnistuse juhtimisel ainus kontroll ja ainus valgus inimese elus. 

53 Ma olen rääkinud teile vastavalt teie mõistmisvõimele, sest Ma ei taha, et te ei mõistaksite ühegi 

Minu sõna tähendust, ja Ma ütlen teile ka seda, et vastavalt iga rühma, rahvahulga või kogunemise 

ettevalmistusele on ka see vorm, milles Ma ennast teatavaks teen. 

54 Igal hingel on suur kohustus oma Isa ees. Minu armastuse tõttu teie vastu olen Ma pakkunud teile 

seda uut võimalust maa peal, et õigustada end Minu ees, teha vaimset heastust ja puhastada end, et te 

saaksite edasi liikuda järgmisesse koju. 

55 Oh õnnistatud kolmas kord! Sa tood oma "Seppekarjas" kõik, mida maailm vajab, et end oma 

orjusest päästa. Õndsad on need, kes kasutavad teie valgust, sest nad saavad päästetud. 

56 Ma olen teid kogu teie hinge arengutee jooksul juhatanud, testinud teid ja valmistanud teid ette 

selle aja ilmutuseks. Mitte inimesed ei kujunda uut Iisraeli rahvast, vaid Mina kujundan seda, puhastan 

seda, tõstan selle üles ja saadan selle inimkonna keskele, et see täidaks oma missiooni, kui see rahvas 

kasvab ja lammutab tõkked, et ta saaks edasi liikuda. Ma tegin sama Iisraeliga, kui ma viisin nad 

Egiptusest välja ja viisin nad üle mere ja läbi kõrbe. 

57 Selle rahva missiooniks on inimkonna vaimne äratamine. Aga kui ta on selle täitnud ja inimesed 

on teadlikud ajastust, milles nad elavad, siis näete, kuidas nende südamest võrsub soov valguse järele ja 

nende hingedest tõuseb ülestõusmise ideaal, mis raputab inimelu juurteni ja muudab maailma. 

58 Siis kuulatakse südametunnistust ja kuuletutakse sellele, mõistetakse neid, keda Vaim kutsub, 

arvestatakse ja austatakse vaimulikke igatsusi ja õigusi ning kõikjal paistab esile soov tunda Jumalat, 

tunda Teda, läheneda Temale ja näha Tema tõde. 

59 Kõik see tuleb inimestes esile siis, kui nälg ja janu on viinud nad nende vastupanuvõime piirini, 

kui nende uhkus on murtud ja nad tunnistavad kahetsevalt oma süüd oma Issanda ees, kui nad laskuvad 

oma troonilt ja hiilguse istmetest, kust nad on püüdnud Mind eitada, kust nad on mõistnud kohut ja eitanud 

Mind. See juhtub nii, et nad saaksid oma eksimusi kahetseda, pöörata oma pilgud Minu poole ja rääkida 

Minuga nagu lapsed Isaga, kes on neid sajandeid oodanud, et neid oma armastusega üle ujutada. 

60 Kui madalale vajus inimene oma materialismis, kuni ta lõpuks eitas Teda, kes on kõik loonud! 

Kuidas saab inimmeel sedavõrd pimedaks muutuda? Kuidas saab teie teadus eitada Mind ja alandada elu 

ja loodust, nagu ta on teinud? 

61 Igas teoses, mida teie teadus avastab, on minu kohalolek, igas teoses ilmneb minu seadus ja minu 

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

edusammudest ja tsivilisatsioonist, et eitada minu olemasolu, minu armastust ja õiglust? 

62 Te ei ole siis arenenumad kui ürgrahvas, kes oskas igas loodusjõus ja igas looduse imes avastada 

jumaliku, kõrgema, targa, õiglase ja võimsa olendi tööd, kellele nad omistasid kõik hea, kõik olemasoleva 

ja seetõttu kummardasid seda. 

63 Nad püüdsid intelligentsuse suurendamise abil mõista seda, mida nende füüsilised meeled tajusid. 

Millist täiuslikku jumalateenistust nad võiksid juba Mulle pakkuda? Milline täielik arusaam tõe kohta 

võiks neil olla? Sellegipoolest aktsepteerisin Ma nende imetlust, nende usku ja nende kummardamist kui 

esmavilja tohutust põllust, mida Minu Vaim pidi läbi aegade hooldama. 
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64 Kui palju õpetusi olen ma inimkonnale sellest ajast kuni tänaseni andnud! Ja kui palju ilmutusi on 

Minu armastus sellele usaldanud! Siiski, kuigi need inimesed peaksid olema jõudnud mõistmise tippu ja 

nende Jumala kummardamine peaks olema täiuslik, on nende isekas, uhke ja ebainimlik teadus tõusnud 

üles, et mind eitada, ning olemasolevad usukogukonnad elavad rutiini ja traditsioonide letargias. 

65 Ma andsin teile vaba tahte ande ja olen austanud seda õnnistatud vabadust, mis on antud minu 

lastele. Kuid ma asetasin teie ellu ka Vaimu Jumalikku Valgust, et te selle juhtimisel suunaksite oma 

võimeid õigetele radadele. Aga ma ütlen teile: Hinge ja keha vahelises võitluses on hing kannatanud 

kaotuse, valusa languse, mis on järk-järgult eemaldanud teda üha enam ja enam Tõe Allikast, mis olen 

Mina. 

66 Tema lüüasaamine ei ole lõplik, vaid ajutine, sest ta tõuseb oma kuristiku sügavusest, kui ta ei 

suuda enam taluda oma nälga, janu, alastust ja pimedust. Valu on tema pääsemine, ja siis, kui ta kuuleb 

oma vaimu häält, tõuseb ta tugevalt ja säravalt, innukalt ja innustatult ning kasutab oma võimeid uuesti. 

Kuid mitte enam selle vabadusega, et kasutada neid heaks või kurjaks, vaid pühendades need üksnes 

jumalike seaduste täitmisele, mis on parim teenistus, mida te saate minu Vaimule pakkuda. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 258 
1 te näitate, et kardate Mind, inimesed, sest Minu õigluse hääl paneb teid värisema. aga Ma palun 

teid: Kas sa kardad Minu õiglust või ebaõiglust? Kui see on Minu õiglus, siis teadke, et peate nõustuma, et 

saate oma tegude üle jumalikku kohut. Kui see on ebaõiglus, siis te eksite, sest ma ei saaks sellist 

ebaõiglust toime panna. 

2 Teie kohtunik on kõige järeleandmatum, kuid samas kõige armastavam, kannatlikum ja mõistvam 

Isa - kohtunik, kes selle asemel, et teha teatavaks teie üleastumised või reeta teid teie lähedastele, kutsub 

teid ükshaaval, räägib teie südamega, paneb teid vajadusel proovile ja annab teile uue võimaluse, kas 

lõpetada mõni töö või heastada mõni viga. 

3 Kui Isa suurim armastus ei oleks olemas jumalikus õigluses, kui tema õiglus ei oleks seda päritolu, 

siis ei oleks seda inimkonda enam olemas, selle patt ja selle lakkamatud üleastumised oleksid 

ammendanud jumaliku kannatuse; kuid seda ei ole juhtunud. Inimkond elab edasi, hinged kehastuvad ikka 

veel, ja igal sammul, igas inimtöös avaldub minu õiglus, mis on armastus ja lõputu halastus. 

4 Selleks, et mõista teemat, millest Ma teile räägin, peaksid inimesed süvenema Minu õpetuse 

mõttesse, kuid seni on nad olnud hõivatud oma maiste asjade ja eesmärkidega. Kuid nüüd tuleb see tund, 

mil nad jätavad lühikeseks ajaks maha selle, mis neid nii palju hõivab ja orjastab, et tõsta oma pilk 

taevalaotusele ja küsida Minult sisemiselt: "Mu Jumal, mis toimub maailmas? Mis on saanud meie elust ja 

mida me oleme sellega teinud, mida me ei tea?" See saab olema see valgustumise hetk, mida paljud nüüd 

saavad. 

5 Teid üllatab sõna, mille Ma olen teile sel ajal andnud, mis jõuab Minu sõnumitoojate, Minu 

tunnistajate ja jüngrite südamesse, kelleks olete teie. 

6 Inimesed püüavad eitada tõde Minu ilmutuse kohta, kuid faktid, tõendid, sündmused räägivad ja 

tunnistavad seda tõde, mis tuleb Minu rahva huultelt kui "Kolmanda ajastu" suur sõnum. Ja ka kirjutiste 

kaudu levib Minu õpetus üle kogu maailma, sest see on lubatud vahend, mille Ma andsin oma 

sõnumitoojatele juba algusaegadest alates. Ma tahan ainult, et te valvaksite minu tõe üle ja annaksite selle 

kõige puhtamal ja lihtsamal viisil edasi südamesse. 

7 Jüngrid, vaadake, kuidas Meister, kes varsti oma sõna lõpuni viib, annab teile igas õpetuses 

õppetunni, mis valmistab teid vaimselt ette teie võitluseks. 

8 Te tulete minu õpetust vastu võtma pärast seda, kui olete läbinud tohutu, muutuvate saatuste kõrbe. 

Selle põhjuseks on see, et teie hing on tundnud, et minu tagasituleku aeg on kätte jõudnud, et ta on 

kuulnud jumalikku häält, mis teda kutsub. 

9 Haigete, näljaste, janunevate ja väsinud inimeste hulgast, kes tulevad oma Looja juurde, 

innustatuna lootuse valgusest, igatsedes armastuse leiba, elu mannat. 

10 Olge kõik teretulnud! Puhake minu rahu varjus, sööge ja jooge ning toituge oma haigustest. 

11 Kui te jätkate selle sõna järjekindlalt kuulamist, kui te võtate ette, et püsima jääda elu võitluses, 

siis tunnete, et teie koorem kergendab, sest te olete muutunud tugevaks usus ja teadmistes. 

12 Need, kes otsivad Minult ainult maailma kaupu või aardeid ja ei tunnista vaimsete andide 

olemasolu, kogevad pettumust, ja kui nad lahkuvad teelt, millele nad on kutsutud, leiavad nad oma käed 

tühjad ja südamed tühjad. Need on hinged, kes ikka veel armastavad ebapuhtaid, ja Ma pean andma neile 

veel aega, et nad saaksid areneda, omandada kogemusi ja kui nad Minu teele tagasi pöörduvad, olla valmis 

Mind vastu võtma. 

13 Vaimulikkusega tulija jaoks on minu kohalolek selle sõna kaudu tõeline valguse pidu, kus 

armastuse, õigluse, tarkuse ja rahu järele nälgiva inimese soovile pakutakse vaimse kuningriigi parimat 

toitu. Need ei suuda minu teelt kõrvale kalduda ja teavad, kuidas maailma kaupu selle peal vastu võtta. 

14 Minu töö saab olema nende elus põhiline ja materjal on lisa, et hoida end elus ja täita neile 

usaldatud ülesannet. 

15 Oh, kui te kõik mõistaksite, et selle Sõna päike peidetakse varsti ära - te kiirustaksite säilitama 

midagi selle väärtusest ja valgusest oma südames. Kuid te olete liiga aeglased, et mõista, te olete liiga 

tõrksad, et avada nägemise annet, et te võiksite isegi praegu näha Uue Ajastu lähedust. 

16 Kindlasti on minu kohalolek teie seas sellisel kujul, nagu ma olen teie juures olnud, lühike, ja on 

vaja, et te elaksite olevikku ja tulevikku, unustades paljud oma mineviku tavad, uskumused, ideed ja 
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tegutsemisviisid, mis on osa sellest tohutust koormast, mida te kandsite endaga kaasas, kui tulite esimest 

korda minu Sõna kuulama. 

17 Ma olen hingede päästja, ma olen teie usu ja elu kaitsja. Ma ei saa jätta teid kuristikku sukelduma 

või kõrbesse ekslema, ilma et ma laseksin teil kuulda oma lohutavat häält, ilma et ma laseksin teil näha 

tõelist valgust, mis pärineb minu Vaimust. 

18 Kas teile piisab sellest, et te kuulete Mind vaid selleks, et anda rahu oma südamesse, ilma et 

valmistaksite end ette, et külvata Minu Tööd oma kaasinimeste südamesse või olla Minu jüngrid? 

19 Kui te tahate olla Mulle meelepärane, olles kasulikud oma ligimestele, siis laske neil jagada ja 

kasutada jumalikku õpetust, mida Ma annan teile iga kord, kui Ma end vahele panen, et te saaksite rääkida 

Minust, Minu seadusest ja Minu õpetusest, ja mitte olla üllatunud nende poolt, kes on valmis võitlema iga 

uue valguse vastu, mis ilmub, isegi kui see valgus on absoluutne tõde, kõigi aegade tarkus. 

20 Mõistke, et ma ei kutsunud teid mitte ainult selleks, et lohutada teid teie kannatustes, vaid ka 

selleks, et õpetada teid tundma teie kaasinimeste valu ja lohutama neid nende kannatustes. 

21 Kui te tahate teada, mida te peaksite inimeste seas tegema, siis piisab sellest, kui mõtlete sellele, 

mida ma olen teie seas teinud alates päevast, mil te esimest korda minu Sõna kuulsite. 

22 Ma andestasin teile, ma võtsin teid vastu lõpmatu halastuse ja armastusega, ma lasin teil puhata 

oma päeva vaeva. Ma ei peatunud, et kaaluda teie sotsiaalset positsiooni, teie 

Ma ei mõistnud teie klassi ega kastit. Ma puhastasin teie patu pidalitõvest ja parandasin teie haigused. Ma 

olin mõistev, andestav ja heatahtlik teie puuduste üle otsustades. Ma tõin teid tagasi tõelise elu juurde, 

andes teile armastuse õpetuse, mis võimaldab teil päästa ennast, päästes oma ligimese. 

23 Neis Minu töödes, mida ma olen teinud igaühe jaoks, võite leida parima eeskuju, mida kasutada 

nende seas, kes on kehaliselt ja hingeliselt abivajajad, kes tulevad teie juurde massiliselt. 

24 Kui ma räägin siinsetele inimestele, siis räägin ma inimkonnale. Teie homne ülesanne on pöörduda 

inimeste südamete poole ja anda neile vennalikult edasi Minu Sõna, mis viib lunastustöö lõpule.  

25 Täna tunnete, et valu on teid vaevanud, ja mõnikord te ei mõista, et te puhastate end selle karika 

abil. Kuidas sa võid minust rääkida, kui sa oled plekiline? Kuidas saaks armastus, mis väljendub halastuse 

ja inimlikkuse tunnetes, voolata teie südamest, kui see oleks täis isekust? 

26 Jumala laste puudused on põhjustanud valu - valu, mis on saanud õpetajaks, et töödelda teie 

südameid ja näidata teile eksinud teed. Minu armastus asub teie südames, et eemaldada sealt kõik kurja, 

sest ma tahan teid näha tugevana, tervena ja puhtana. 

27 Kuulake seda häält, mis kõlab teie seas sellisel kujul, ärge väsi seda kuulamast. Ma olen 

pikendanud oma ilmumist, et siluda teie südamete karedust ja kui ma pärast 1950. aastat enam ei ilmuta 

end, siis jätta teid usus kindlalt. 

28 Mehed on pühendunud oma teadusele, nende süda ja mõistus on täielikult maapealse elu sisse 

imbunud. Seepärast valisin ma inimeste hulgast need, kelle kaudu ma räägin, lihtsalt ja ilma teaduseta. Ma 

puudutasin neid südameid ja siis tungisin oma valgusega nende mõtetesse, et tuua see armastuse sõnum 

oma rahvale. 

29 See valgus on valgustanud teie eluteed ja sellepärast olete te andnud end Mulle. Pärast Minu 

lahkumist jätan teid inimkonna keskele, et anda tunnistust Minu tõe kohta, ja jüngrite seas ilmuvad 

meistrid, kes kuulutavad oma töödega vaimse armastuse õpetust. 

30 Taevariigi rõõmud on kõigile. Siin maa peal saate te natuke sellest rahust ja pilguheitest 

igavikulisse ellu. Olge hea tahtega maa peal, siis ei puudu teil minu rahu. 

31 Paljud leheküljed Elu Raamatust olete näinud mööduvat, sest ma olen andnud teile oma Sõna. 

Igaüks neist on olnud täiuslik õpetus. Mõnikord on teiega rääkinud Isa armastus, teinekord on teid oma 

tooli ette pannud Meister ja teinekord on teid äratanud Kohtunik. 

32 Te kõik olete saanud minu sõna, seega olete kõik saanud juhiseid ja ülesandeid vaimus, mida 

järgida. Mõned on alustanud, teised ootavad veel aega, et alustada, teised on veel ettevalmistamisel. Teie 

seas ei ole ühtegi, kes ei oleks saanud võimeid, mis võiksid avaneda. Kuid kui mõned on juba alustanud 

oma avanemist, sest Ma veel avaldan end selles vormis, siis teised alustavad oma hinge avanemist alles 

pärast Minu ilmumist. Kuid tõuske kõik kui üks vaim nendel aegadel. 

33 Teil on andeid minu Sõna tundmaõppimiseks, minu inspiratsioonide ja nägemuste vastuvõtmiseks, 

mis kuulutavad teile, mis on tulemas. 
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34 Need, kes on täna peatunud - need, kes on saanud kingitusi Minu Jumaliku kiirte vastuvõtmiseks 

või kes peaksid lubama Vaimse Maailma avalduda nende kaudu ja kes ei ole oma missiooni täitnud, 

asuvad seda hiljem täitma, kuigi Ma juba ütlen neile, et edastamise vorm peab muutuma, et nad ei tooks 

inimkonnale segadust. 

35 Tuleb päev, mil te olete laiali üle kogu maailma - üks ühes riigis, teine teistes riikides, ja ometi 

tunnete te kõik, et teid ühendab vaimne harmoonia, mille ma olen teile toonud. 

36 Ma valmistan teid ette, et te armastaksite üksteist ja selle sideme kaudu oleksite tugevad ja 

võitmatud. Seepärast olen ma olnud armastav ja kannatlik Meister, kes oma eeskujuga näitab õpilastele 

teed. Valva oma sammude, tööde ja isegi oma sõnade ja mõtete üle. Mitte inimene ei ole see, kes teie 

puuduste üle kohut mõistab, vaid see on alati Meister, kes teid teie südametunnistuse kaudu parandab. 

37 Minu tahe oli teha ennast teatavaks patuste inimeste kaudu, et anda teile tunnistust Minu jõust ja 

armastusest. Nüüd lähene Vaimu kaudu oma Isale, et tõestada Talle, et ka sina armastad Teda. Püüdke 

selle eesmärgi poole, saavutage see ülev dialoog vaimult vaimule, ilma et oleksite rahul esimeste 

viljadega, mida te lõikate, vaid alles siis, kui olete saavutanud täiuslikkuse. Siis on igal inimesel endas 

jumalik teejuht, kes juhib teda igavesti mööda radu, mis on määratud neile, kes oskavad areneda ülespoole 

oma Looja armastuse poole püüdlemisel. 

38 Minu valgus, mis on saanud sõnaks, elu, katsumused - kõik on mõeldud selleks, et vabastada teid 

teie materialismist. Homme on isegi inimteadusel vaimsus, kõrgus, õilsad eesmärgid ja ta oskab rääkida 

sellest, mis on tema eest peidetud näiliselt ja mida ta ei ole suutnud tegelikkuses avastada. Sest mitte 

mõistus ei tungi saladusse, vaid hing, ja see juhtub alles siis, kui ta on saavutanud puhtuse. 

Aga ärge muretsege, inimesed, et vaimule ja sellele kuuluvale pöördumise tõttu jäetakse inimelu ja teie 

maapealsed kohustused unarusse ning et teie tervis ja keha kannatavad selle tagajärjel tagajärgede all, mida 

te täna veel ei oska aimata. Sest kui tänaste inimeste hing tõuseb sellest räpast, milles nad täna elavad, 

tunneb ta oma kehas uut jõudu ja seni tundmatut valgust, mis viib inimesi looma heaolu, heaolu ja tervist 

külluslikku eksistentsi. 

39 Miks on inimesed püüdnud oma hingele lakkamatult läheneda mööduvate ja mõnikord mõttetute 

jumalateenistustega? Te ei tohiks petta hinge ega südant riitustega, millel ei ole igavese elu olemust ega 

sisu. 

40 On vaja, et see valgus jõuaks peagi inimeste südamesse. Ei ole oluline, et see on esialgu vaidluste 

või võitluste põhjuseks. Valgus ja pimedus, tõde ja vale, hea ja kuri on alati vastamisi olnud. Nii nagu öö 

varjud kaovad päeva valguses, nii kaob ka inimeste kurjus minu armastuse sõnumi ees. 

41 Sel "Teisel ajastul" uskusid minu kui inimese tulekut vaid mõned südamed. Sellest hoolimata 

määras inimkond hiljem Päästja sündi kui uue ajastu algust. Samamoodi saab minu ilmumise algus teile, 

see tähendab minu tulek Püha Vaimuna, homme teoks kui uue ajastu algus. 

42 Kuulake, mida Kristus, Jumaliku Armastuse kehastus, teile ütleb. 

43 Rahu hea tahte inimestele, neile, kes armastavad tõde ja külvavad armastuse seemneid. 

44 Mina olen Sõna, kes otsib inimesi, sest nad ei suutnud Mind kätte saada. See on Minu tõde, mida 

Ma neile avaldan, sest tõde on see kuningriik, kuhu te kõik saate siseneda Minu tahte kohaselt. 

45 Kuidas te avastate tõe, kui ma ei ütle teile kõigepealt, et selleks on vaja palju loobumisi? 

46 Tõe leidmiseks on mõnikord vaja loobuda sellest, mida inimene omab, isegi iseendast. 

47 Enesega rahulolev, materialist, ükskõikne inimene ei näe tõde enne, kui ta hävitab müürid, mille 

sees ta elab. Tal on vaja ületada oma kired ja nõrkused, et näha minu valgust silmast silma. 

48 Materialist armastab ainult inimelu. Kuid tunnistades, et kõik temas on mööduv, on ta otsustanud 

seda intensiivselt elada. Siis, kui tema plaanid või soovid ei täitu või kui valu teda mingil moel vaevab, on 

ta meeleheitel ja teotab; ta esitab saatuse vastu väljakutse ja süüdistab seda, et see ei anna talle hüvesid, 

millele ta usub, et tal on õigus. 

49 Nad on nõrgad hinged talumatutes kehades, nad on moraalselt ebaküpsed olendid, keda pannakse 

mitmel moel proovile, et nad mõistaksid, kui valesti nad hindavad oma materiaalses olekus 

väheväärtuslikke teoseid. 

50 Kui väga tahaksid materialiseerunud oma saatust muuta! Kuidas nad igatsevad, et kõik läheks 

nende ideede ja tahtmise järgi. 
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51 Jumalalt võib saada kõike head, mida ta soovib, ilma et peaks vaidlustama Tema õiglust või 

usaldama Tema võimu. Minu armastus on valmis kuulama igaüht, kes tahab oma eksistentsi parandada. 

52 Ma ütlen teile veel kord: rahu heast tahtest inimestele, kes armastavad tõde, sest nad teevad 

midagi, et alluda Jumalikule tahtele. Ja need, kes asetavad end minu kaitse alla, peavad paratamatult 

tundma minu kohalolekut - nii nende hinges kui ka nende inimlikus elus, nende võitlustes, nende 

vajadustes, nende katsumustes. 

53 Hea tahte inimesed on lapsed, kes järgivad oma Isa seadust. Nad käivad õigel teel ja kui nad 

kannatavad väga, siis tõstavad nad oma hinge Minu juurde, soovides andestust ja rahu. Nad teavad, et valu 

on sageli vajalik, ja seetõttu kannavad nad seda kannatlikult. Alles siis, kui see muutub talumatuks, 

paluvad nad, et nende ristikoormat kergitataks. "Issand," ütlevad nad Mulle, "ma tean, et mu hing vajab 

puhastamist, kannatusi, et liikuda ülespoole. Sa tead paremini kui mina, mida ma vajan. Te ei saa anda 

mulle midagi, mida ma ei vaja. Sinu tahe sündigu mulle." Õndsad on need, kes mõtlevad ja palvetavad sel 

viisil, sest nad otsivad oma Meistri eeskuju, et seda rakendada oma elu katsumustes. 

54 On tõsi, et iga valu, iga kannatamine uuendab südant, raputab hinge ja puhastab selle plekist, andes 

talle võimaluse kasvada ja areneda ülespoole. 

55 Kui palju head teeb hingevalu, kui seda karikat armastuse ja kannatlikkusega ära juua! 

56 Kaugel on olnud teie hinge katsumus. Te olete nagu tuhandeaastased puud, mis kaotavad oma 

kõhnad lehed, kui tuul puhub, piitsutab neid ja teeb nad paljaks, et hiljem katta end uute lehtedega. Seega 

täidab puu Isa tahet. Samamoodi peaksite te kõik seda täitma, lubades katsumustel ja õppetundidel, mida 

teie Isa teile elu jooksul annab, vabastada teid vanadest rõivastest, ebapuhtusest ja hinge räbalatest, et 

riietada teid uute pidulike rõivastega. 

57 Teadke, õpilased, et valu eemaldab halvad viljad teie südamest, annab teile kogemusi ja põhjustab 

teie vigade parandamise. 

58 Sel viisil paneb teie Isa teid proovile, et see muutuks teie meeles eredaks. Aga kui te ei mõista ja 

kannatate viljatult, sest te ei leia minu tarkade õppetundide tähendust, siis on teie valu mõttetu ja te ei 

hinda õppetundi. 

59 Sel ajal olen teile selgitanud elu mõtet, milles peaksite teadma oma valu põhjust, mida tähendavad 

lepitamine ja heastamine ning miks te peate end puhastama. Kui minu rahvas mõistab ja tunneb minu 

õpetust, pannakse alus uuele inimkonnale. 

60 Kas teid on mõnikord valu raputanud? Kas teie oksad on paindunud, kas teie puust on lahtised 

lehed lahti ja kas halvad viljad on maha kukkunud? Ma ütlen teile, et see hea, mille teie hing on 

omandanud, on võrreldamatult rohkem väärt kui see, mida maailmas kõige rohkem hinnatakse. 

61 Ma toon teile näiteid, mida te saate iga päev looduses jälgida, näiteks puu puhul, kui tormituul seda 

piitsutab. Sest materiaalne loodus on jumaliku looduse ilming, mistõttu võite leida õppetundi või ilmutust 

oma vaimule kõiges, mis teid selles elus ümbritseb. 

62 Nii nagu teie keha vajab elamiseks õhku, päikest, vett ja leiba, vajab ka hing oma loomusele 

vastavat elukeskkonda, valgust ja toitu. Kui ta leiab, et tal ei ole vabadust tõusta püsti oma toiduhimus, 

muutub ta nõrgaks, ta närbub ja tuimub; nagu kui laps oleks sunnitud jääma alati oma hällisse ja olema 

suletud oma kambrisse. Tema jäsemed muutuksid lonkavaks, ta muutuks kahvatuks, tema meeled 

tuhmuksid ja tema võimed kahaneksid. 

63 Mõista, et hing võib olla ka lame! Ma võiksin teile isegi öelda, et maailm on täis vaimselt 

lonkavaid, pimedaid, kurte ja haigeid! Hing, kes elab vangistatuna ja ilma vabaduseta areneda, on olend, 

mis ei kasva - ei tarkuses, ei jõus ega vooruses. 

64 Ärge oodake, et metsikud tormid puhastaksid teid ebapuhtusest, sest te võite oodata ka aastaaegade 

saabumist, et teid neis uuendada, puhastada teid ja panna teid õitsema. 

65 Selles maailmas on palju, mida peate õppima, et jõuda teistesse, kõrgematesse elumaailmadesse. 

66 Õppige, mõelge, mõistke, et võidelda, kannatada ja loota. Armastage alati ja uskuge ka. Olge 

usklikud ja heatahtlikud inimesed ja te saate suurtest hingedest. 

67 Kui tahate otsida Minu kohalolekut teid ümbritsevas looduses, siis tehke seda. Ma tean, et te 

avastate Mind kõiges, sest Ma olen kõigis ja kõigis Minu töödes. 

68 Vaadake, kuidas ma teen ennast teatavaks nende inimeste kaudu, kelle sisse ma end lühikeseks 

ajaks peidan, et lasta oma jumalikul sõnal nende huultelt voolata. Millal te vaatate Mind kaugemale sellest, 
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mis kuulub sellele maailmale? Millal te kuulete Mind oma vaimsete meelte kaudu, ilma et vajaksite 

iniminstrumenti? 

69 Jumala igavene õpetussõna kõlab lakkamatult, sest Ta on "Sõna". Kuid ainult valgustatud inimesed 

kuulevad seda otse, st vaimult vaimule. 

70 Kui olete otseses ühenduses Jumaliku ja inimlikuga, kui saavutate oma olemuse harmoonia, siis 

kuulete laulu, milles ingel ja inimene, taevas ja maailm, üleilmne ja maapealne maailm, vaim ja aine 

ühinevad. Kõik ühinevad armastuse hümniks Jumalikule Olendile, kes andis oma teostele elu ja tegi nad 

oma lasteks. Selles ülistuslaulus ühinete te, õpilased, sest selleks olen ma veel kord inimeste juurde tulnud. 

71 On vaja, et te siseneksite oma sisemisse pühamusse - sinna, mida ei ole ehitanud inimkäsi, vaid 

Jumalik Mõistus. Ma ütlen teile, et seal saate teada tõe ilmutuse, seal mõistate igaviku olemust, nii et te 

armastate seda rohkem kui kõike, mis on mööduv. 

72 Milline on teie keha? Mööduv väike lind, kelle lend on lühiajaline - lind, kes laulab alateadlikult 

oma peatsest kadumisest. Haletsusväärne keha, mis oma egoismis nõuab ja nõuab endale palju. Hing 

seevastu on maailmale nähtamatu, kuid puhas ja helendav lind, mis tõuseb aja jooksul üha kõrgemale ja 

kõrgemale. See on olend, kelle jaoks ei ole vanuseid, aastaid ega sajandeid. 

73 Te teate, millisel päeval, millisel tunnil ja millisel aastal te sündisite. Aga kas te teate, millal te 

vaimselt ellu tulite? 

74 Tõstke hing üles, see on teie elu põhiolemus, see on teie saatus ja eesmärk, milleks te loodud olete. 

Tõuse üles, sest nii jõuad sa Minu juurde. Mul on teile palju anda, palju rohkem kui see, millega te olete 

maailmas kokku puutunud. 

75 Lõpuks peab armastus teid vallutama ja armastuse kaudu saate te Mind tundma. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 259 
1 Tere tulemast, mu jüngrid. Te olete tulnud kuulama Minu õpetust, ja Ma valmistan teile piduliku 

õhtusöögi, et te saaksite toituda igavese elu toiduga. 

2 Isegi kui teie "liha" on nõrk, on teie hing piisavalt tugev, et mulle kuuletuda. Õnnistatud on 

õpilane, kes on valmistanud oma südame ja jätab maha selle, mis kuulub maailmale, et kuulda "Sõna". 

3 Ma pakun teie hingele armu rõiva. Sest te olete aja jooksul teinud räbalad sellest, mis ma teile 

andsin. 

4 Minu Seadus on õpetus, mille te olete alati saanud - see on seadus, mida te ei ole järginud, ja oma 

sõnakuulmatuse tõttu olete sattunud segadusse. Nüüd valgustan teid uuesti Püha Vaimu valgusega. 

5 Ma olen usaldanud teile hindamatu väärtusega juveeli, et see võiks inimkonna ees särada. Ärge 

varjake seda ja ärge võtke seda endalt ära. 

6 Täna tähistate te Minu triumfaalset sisenemist iidsesse Jeruusalemma. Ka täna näitab inimene end 

Mulle palmiokstega oma materiaalsetes kätes. Aga ma ei näe tema südames rahu. 

7 Sel ajal võtsid rahvahulgad Mind vastu, lauldes hingega Hosannat, sest nad teadsid, et Issanda arm 

on nendega. Sel viisil andsid nad tunnistust, et Jumala Poeg on inimeste juures. 

8 Hiljem, kui mind ohverdati pühal ristialtaril, et õpetada teid oma missiooni täitma, kahtlesid paljud 

selles, et Jeesus on tõelise Jumala Poeg, Jumala Tall, mida prohvetid olid ammu varem kuulutanud. Aga 

nii on kirjutatud, et Tall valgustab teid oma vere kaudu. 

9 Täna tulen Vaimus, et anda teile uuesti oma õpetust, et teid vaimseks muuta, et hajutada pimedus 

Püha Vaimu valgusega, et te saaksite end uuendada ja lubada vooruste täielikku ilmnemist. 

10 Inimesed ei ole seda sõna veel kuulnud, nad ei arvesta üksteisega. Kuid ma olen teid nimetanud 

"Tugevaks Iisraeliks", sest te lähete minu jõuga täidetuna tunnistama minu vaimset kohalolekut inimkonna 

seas, et te saaksite tuua minu tõde ja eemaldada kannatuste karika, mida maailm praegu tühjaks teeb. 

11 Teie seas on näljane hunt. Te peate vaatama ja palvetama, te peate praktiseerima minu õpetust. Kes 

minu käske täidab, see tunneb minu rahu. 

12 Selle aja jooksul olen Ma rääkinud teile täiesti selgelt, et te mõistaksite Mind. Ma olen teile 

näidanud, et see tee on läbitav. Kui valu teid tabab, ei ole see Isa, kes selle teile saatis. Teie ise olete selle 

põhjustanud oma sõnakuulmatusega. 

13 Mõistke, et ma olen lõpmatu, ülev ja püha Armastus, et ma armastan kõiki. Aga ma ütlen teile: 

armastage nii, nagu Isa armastab teid, ja ma armastan teid alati. 

14 Ma olen tulnud teid puhastama, nagu kulda sulatusahjus, et te oleksite inimkonnale eeskujuks. On 

vaja, et te mõistaksite minu õpetusi, et te saaksite olla oma kaasinimeste seas valguse tõrvik, mis valgustab 

kõiki hingi. 

15 See on teie vaimne hing, millele Ma tahan anda igavese elu, sest see on pärit Minust. Ma valmistan 

seda ette nii, et see kuuletuks mulle ja suudaks minuga vaimust vaimuni suhelda. 

16 Näidake Mulle oma palmipuud vaimsel viisil, sest materiaalsed palmipuud ei jõua Minuni. Te elate 

ajal, mil inimkond on tühjendamas kannatuste kruusi. Vaadake ja palvetage, et ka teid ei tabaks see 

kannatamine. 

17 Nendel päevadel mälestab inimkond Minu kannatusi. Aga tõesti, ma ütlen teile, et nüüd on käes 

aeg, mil ma teid üles äratan. 

18 Suur on Minu Vaimu valu, kui Ma näen, et inimkond ikka veel risti lööb Mind oma fanatismis, 

oma eksimuses ja pattude tegemises. Teie aga, valitud inimesed, kes te olete valgustatud, järgite Minu 

tõelist Õpetust, mis valitseb inimeste seas igavesti. Inimesed ei suuda minu armastust tagasi hoida ega 

minu jumalikku valgust varjata. Ma julgustan ja juhin teid oma Sõnaga, et te järgiksite minu jälgi ja 

täidaksite minu Seadust. 

19 Homme tõusete te palvega minu jumalikkuse poole ja intuitiivselt valgustatuna saate te oma 

kaasinimeste teejuhiks. 

20 Missioon, mille olen teile usaldanud, on missioon, mida te peate alati täitma, sest teie vahendusel 

peab inimkond saama Minu valguse ja ma tõstan selle armuliku elu juurde. 

21 Iisrael, ei ole soovi jätkata magamist. Sest kui te seda teete, äratavad loodusjõud teid ja heidavad 

teile ette, et te ei täida seda ülevat ja rasket ülesannet, mille ma teile olen usaldanud. 
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22 Ma olen pannud teid tundma oma andeid ja nende põldude mõõtmatust, mille puhastamiseks ja 

harimiseks olen teile usaldanud. 

23 Te olete minu lapsed, kes te olete minu kaitse all, elupuu lehestiku all, ja teie hinged on täis rõõmu. 

Ma ütlen teile, valitud rahvas: Kes teie seast, kes on palunud minu halastust, ei ole seda saanud? Õndsad 

on need teie seast, kes teavad minu suuri hüvesid ja on läinud tunnistama, et Isa on teiega. Sest teie 

tunnistuse tõttu lähevad välja suured rahvahulgad. 

24 Andke tunnistust, et Ma olen olnud teiega, et inimesed saaksid armu elu oma hinges, et nad 

avastaksid Minus parima arsti ja et nad otsiksid Mind vaimust vaimuni. 

25 Teisel ajastul levitasid minu jüngrid minu õpetust, et inimkond uuriks seda, mõtleks selle üle ja 

rakendaks seda. Kuid hiljem eemaldus inimene minu õpetuse tuumast ja lõi omaenda seaduse, et suunata 

massi. Kuid ma ei nõustu sellega, mida inimene on oma eksimuses ja materialiseerumises loonud. Ma 

tuletan teile ainult meelde, et minu tõeline tempel peab olema ehitatud teie südamesse ja hinge. 

26 Sel ajal olen õpetanud neid teist, kes on Mind otsinud, tundma Mind oma südames, et nad saaksid 

Minu õpetusi sisse suruda, et te oleksite inimesed, kes elavad täis armu ja valgust. 

27 Valmistage end ette ja asuge alandlikult teele, et viia see rahusõnum inimkonnale. Palvetage nende 

eest, et teie Isa paneks kõiki inimesi Tema seadust tunnustama ja kuuletuma, et nad elaksid armulikku elu 

ja oskaksid Mind vaimust vaimuni otsida. 

28 Tuletage meelde, et ma ütlesin: Kui kaks või kolm teist on kogunenud Minu nimel, olen Ma teie 

keskel ja ilmutan end vastavalt teie ettevalmistusele. 

29 Ma olen tulnud sel ajal, et anda inimkonnale järjekordne tõend oma armastusest, tehes ennast 

teatavaks teie, valitud rahva seas. 

30 Te peate inimestele tunnistama ja õpetama neile, et kui nad valmistuvad, kui nad eemaldavad oma 

materialiseerumise, siis tunnevad ja näevad Mind oma vaimuga. Seepärast olen Ma rääkinud teile 

inimintellekti kaudu, ja see ilmutus patuse inimese kaudu on olnud armastuse tõend, mille Ma olen teile 

andnud, et te saaksite Minu Sõna vastu võtta ja hiljem seda inimkonnale tuua. 

31 Valmistu, Iisrael, sest Minu ilmutuse aeg inimintellekti kaudu on lühike, ja Ma ei taha, et te 

homme tunneksite end ettevalmistuse puudumise tõttu orbudena ja jäljendaksite siis rahvahulki, kes 

kogunevad oma uhketes kirikutes ja rahulduvad tseremooniate ja materiaalsete lauludega. 

Nende rahvahulkade seas on vähe neid, kes on Mind tundnud. Kuid ma olen tulnud teie juurde, et 

valmistada teie südamed ette ja valgustada teie hingi, et anda teile oma armastust täis Sõna, et te tunneksite 

Minu kohalolekut ja kuuluksite nende hulka, kes homme seda armastust ja rahu oma kaasinimestele edasi 

annavad. 

32 Kui te ei valmista oma südamed täis armastust minu Sõna kaudu - mis saab siis teiest, mis saab teie 

ligimesest, kui te kogete aega, mil suured katsumused ja tormid löövad inimkonda? 

Südames ei ole rahu, ja kui need inimesed annavad end lühikeseks ajaks naudingutele üle, soovides 

mugavust, siis ütlen teile tõtt, et kõigis neis naudingutes on neil kannatav ja haige hing, mis ei tunne Minu 

rahu. Hajutuses, mida nad otsivad, rahuldavad nad ainult oma füüsilisi meeli, kuid nende hinges on ainult 

valu. 

33 See inimkond ei ole Mind tundnud, keegi ei ole veel tulnud tema juurde, et võtta teda käest kinni ja 

näidata talle teed. Ma võtan ta vastu nagu süütu ja kohtlen tema üleastumisi halastusega. Ma annan talle 

võimaluse teha heastust. 

Aga teie, valitud rahvas, kes te olete Mind kuulnud, kellest Ma olen ennast ilmutanud - kuidas te 

tunnete end Minu ees, kui te jõuate vaimulikku ja tunnistate oma sõnakuulmatust Minule? Te olete need, 

keda Isa on õnnistanud, ja ma tahan teid vastu võtta koos teie raske missiooni täitmisega. Ma ei taha, et 

teid süüdistataks Minu juuresolekul, Ma tahan teid vastu võtta isaliku naeratusega ja saata teid taas 

maailma valguse vaimudena, oma ligimese juhatajatena ja kaitsjatena. 

34 Tõesti, ma ütlen teile: Te olete tulnud Minu juurde, sest Eelija on teid erinevatel viisidel üles 

korjanud, sest te olete valitud, keda Eelija on toonud Minu juurde nagu lambaid. Igaüks, kes on Eelija 

karjalaudas, on tema poolt kaitstud. See väsimatu Karjane kaitseb teid kavalate kordaminekute eest. 

35 Püha Vaim on teid valgustanud. Aga mitte ainult need teist, kellel on Minu Jumalik pitser, ei saa 

seda armu, vaid kõik, kes tõusevad Minu juurde, on ettevalmistatud ja juhitud Eelija poolt. 
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36 Püha Vaimu valgus on teid valgustanud, et te oleksite minuga vaimus ja tões. See on viis, kuidas te 

tunnete Minu armastust ja leiate päästmise. 

37 Ma võtan vastu lambad, keda Eelija toob Minu ette. Ta jätkab eksinud inimeste otsimist, sest ma 

annan oma halastust kõigile maailma rahvastele ja kõigile tulevastele põlvkondadele. 

38 Meister ütleb teile: Jooge sellest ammendamatust allikast, te kristallselge vesi, toituge igavese elu 

leivaga, võtke viinapuu vilja. Vaata, ma olen valmistanud teile parima koha minu laua ääres. 

39 Ma küsin sinult, Iisrael: Mida sa palud rahvaste jaoks? Sest see kasu ei ole ainult teile. Vaadake, 

kuidas rahvaid on vaevatud suurte katsumustega. Aga teile ütlen: Iisrael, kui te eestpalvetate ja palvetate 

oma kaasinimeste eest, siis täitub Minu Tahe kogu inimkonnas. 

40 Mehed on minu õpetust moonutanud. Kuid ma olen tulnud teie juurde, et õpetada teid veel kord 

minu õpetusega, minu tarkusega, et te saaksite minu õpilasteks ja oleksite need, kes homme õpetavad 

maailma inimesi ja teevad minu kohalolekut nende hinges tuntavaks. 

41 Riigid valmistuvad uutesse sõdadesse sukelduma. Aga kui te vaatate ja palvetate, siis ma pakun ja 

annan inimkonnale oma rahu. 

42 Ma olen tulnud vaimus sellesse kolmandasse ajastusse, et äratada teid nagu Laatsarus oma hauast 

ellu. Ma olen teie pidalitõve terveks teinud ja teie valu kõrvaldanud. 

43 Ma olen andnud teile oma juhised, et te kannaksite minu armastust oma südames ja seega oleksite 

valmis juhtima inimkonda ja näitama talle puud, mis on teile varju andnud ja oma viljadega elu andnud. 

44 Kutsu inimesi Minu juurde, et anda neile Minu isalik hellitus, valgustada nende hingi, päästa nad 

kurjuse lõputust merest, anda neile piima ja mett ning eemaldada kibedus nende elust. 

45 Kui te räägite nii oma kaasinimestele, siis olete alati täitnud volitusi, mis ma teile olen andnud. 

Kuulge, armsad inimesed, oma südametunnistuse häält ja tugevdage oma otsustavust armastada Mind ja 

oma kaasinimesi. 

46 Ma otsin teie südame armastust, et te saaksite sinna ehitada mulle pühamu. Ma armastan teid, olen 

teid kaunistanud jumaliku armuga ja valgustanud teid, et te saaksite olla Minu teenistuses. 

47 Ma olen pannud teie sisse selle Sõna, mis homme paljuneb nagu hea seeme. Sest kui te ei kuule 

Mind enam sellisel kujul, siis pöörduvad rahvahulgad Minu jüngrite poole, et saada õpetust, mida nad ei 

saanud kuulda häälekandjate kaudu. Teie juhendate neid ja mina olen nendega. Te peate olema 

pühendunud ja kuuletuma Minu Seadusele, nii et Minu Töö võiks teenida teid kaitsva kaitsena ja te 

saaksite tõsta spiritualiseerimise lipu. 

48 Iisrael, suured katsumused on valmis inimkonda vaevama, sest inimkond on seda tahtnud, sest 

nende südames elab ikka veel hävitamise otsus, ja ka sellepärast, et nad on selles maailmas loonud 

omaenda Jumala. Kuid enne, kui inimene teeb oma tahtmist, teeb Isa end uuesti tunda inimkonna seas. 

Teie, minu rahvas, tõuseb üles, et näidata taas päästelaeva, mis on minu seadus, nagu Noa rääkis siis 

rahvale. 

49 Valmistuge, mu rahvas, võtma vastu neid, kes teie juurde tulevad. Anna neile Minu armastust, 

õpeta neid üksteist armastama, näita neile Minu Seadust, süüdata nende südames usu leek ja anna neile 

rahu Minu Sõnaga, et nad saaksid sellest oma teedel toituda. Te õpetate neid rahvahulki otsima Mind 

vaimust vaimuni. 

50 Te olete tulnud maa peale, et täita seda missiooni. Selleks olen ma teid oma Sõna kaudu ette 

valmistanud, et kustutada teie hinge janu selle kristallselge veega, et teid tugevdada ja tervendada. Sa pead 

julgelt tõusma ja rääkima inimestele minu nimel. Te olete minu sõnumitoojad ja teie vahendusel annan 

neile oma valguse. 

51 Tõuske palvega ja ma olen teiega ning koos vaimse maailmaga äratate te järk-järgult inimesed 

üles. Vaata ja palveta nende eest, kes ei ole Mind tundnud ja kurdavad oma valusalt, öeldes Mulle: "Isa, 

Isa, miks Sa ei kuule meid?" 

Teie aga, kes te teate, kuidas Mind vaimust vaimuni otsida, õpetate oma kaasinimestele, kuidas 

palvetada ja otsida Mind vaikuses ja oma hinge tõstes. Ma teen oma andestuse neile käegakatsutavaks, ma 

annan neile valgust ja tarkust, et nad täidaksid minu seadust. 

52 Nende kaudu, kes on mind ära tundnud ja on minuga, aitan ma neid, kes hukkuvad suures kurjuse 

meres. Ma annan neile andeks ja õnnistan neid. Teie aga, kes te olete saanud head oma Jumalalt ja 
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Issandalt, andke inimkonnale tunnistust kõigest sellest, mida ma olen teile õpetanud ja ilmutanud, et ka 

nemad armastaksid Mind ja asuksid täitma oma vaimset missiooni. 

53 On ennustatud, et praegusel ajal ilmub maa peal uus Jumala rahvas, "Iisraeli rahvas", ja Minu sõna 

peab täituma. Kuid ärge arvake ekslikult, et tegemist on juudi rahvaga, kui ma mainin Iisraeli uut rahvast. 

Sest rahvas, kellest ma teile räägin, moodustub kõigist rassidest ja kõigist keeltest. Selle kogukond ei ole 

füüsiline, vaid vaimne, nagu ka selle missioon on vaimne. 

54 Kui tol Esimesel ajastul koosnes Iisrael kaheteistkümnest suguharust, siis nüüd on kaksteist 

missiooni, mida Uus Rahvas täidab - kaksteist jumalikku missiooni, mis oma koostoimes annavad talle 

võitmatu rahva jõu. 

55 Inimesed ei pea moodustama rühmi, et moodustada uusi hõimusid. Ma loon neid ja annan igale 

neist erineva missiooni, mida nad peavad inimeste seas täitma. 

56 Intuitsiooni, ilmutuse ja inspiratsiooni anded ärkavad Uue Iisraeli vaimus, sest nende kaudu saab ta 

minu sõnumeid. 

57 Inimesed, kes moodustavad uue rahva, ei ole valitud maa peal, kuid minu armastuse tõttu on nad 

oma hinges juba märgistatud või pitseeritud kui arenenud olendid, kui valguse olendid, kes ei saa kõrvale 

kalduda neile ette nähtud teelt. 

58 Nii nagu esimesel ajastul valmistas ja käskis Iisrael end ette, et läbida kõrbe, soovides jõuda 

tõotatud maale, ja igale hõimule usaldati erinev ülesanne, nii tugevdavad praegusel ajal mõned teised 

vaimselt teisi ja igaüks täidab talle usaldatud ülesannet. 

59 Teie, kes te praegu Mind kuulete, olete vaid osa sellest rahvast, kes on laiali üle kogu maa ja keda 

on sama palju kui tähti taevalaotuses. 

60 See märk, mille mõned teist on saanud, on ainult sümbol märgist, mida igaüks kannab oma hinges, 

kes täidab oma ülesannet selles Kolmandas Ajastikus Iisraeli Uues Rahvas. 

61 Ma olen teile mitu korda öelnud, et teie hing hoidis endas kõike seda, mis tal on, juba enne maa 

peale tulekut. Seega on see tegu, mida te nimetate "pitsatiks", olnud ainult sümbol. Rõõmustage aga, sest 

teie ülesanne on juba määratud, sest te juba teate, milline on teie saatus ja roll Uue Rahva rüpes. 

62 Te olete kuulutajad, kes kuulutavad Minu juhiseid rahvastele, ja olete need, kes avaldavad 

inimkonnale jumalikku sõnumit, mille usaldusisikuteks ma olen teid teinud. Sest selles sõnumis on kõik 

sõnumitoojad ja märgistatud vaimulikult ühendatud. Te kuulutate inimkonnale aega, mil kõik hinge anded 

ja võimed vabanevad, ja õpetate, kuidas neid avastada, avada ja kasutada. 

63 Inspiratsioon, intuitsioon, sõna and, tervendamine, prohvetlus, ilmutus, vaimne dialoog - need on 

anded, mis minu rahva peale valatud, teevad kõigist inimestest uue inimkonna. Aga palvetage, olge usku 

ja julgust, et saaksite levitada rahu, õiglust ja heategevust oma kaasinimeste seas. 

64 Minu käskjalad täidavad ülesandeid kõikjal, iga institutsiooni põues. Nende süda ei tea, millist 

vaimset missiooni ta täidab, kuid nende vaimne hing on täiesti teadlik kõigest, mida ta teeb. See näitab 

südamele, millist saatust ta peab maa peal täitma, ja paljastab meelele kõik, mida ta peab mõistma. 

65 Kui suur on teie, kes te olete selle sõnumi saanud, vastutus! Sest te peate valmistuma selleks, et 

anda tunnistust sellest, mida te olete kuulnud, ning et olla eeskujuks ja õpetuseks vaimsuses. 

66 Teie seas ei tohi olla ühtegi kahevahelist asjaolu, kui tuleb aeg avada oma huuled, et kuulutada 

inimestele rõõmusõnumit, ning tõde ja suuremeelsus peavad väljenduma nii teie töödes kui ka sõnades ja 

kirjutistes. 

67 Nüüd ma küsin teilt: Kas te tahate olla need, kes helistavad inimkonna ärkamishüüdeid, äratades 

neid kellahelinaga, mille heli on tõde, mis kutsub südameid? Või tahate, et nad ootaksid, kuni teie 

viimased jäljed maa peal on kadunud, et uued põlvkonnad saaksid selle tunnistuse maailma rahvastele üle 

anda? 

68 Ma ei eksinud, kui ma igaühe teist välja saatsin, kuigi te mõnikord kahtlete oma jõus, et elada nii 

kõrge saatuse järgi. 

69 Te kahtlete, et teid valitakse ja saadetakse välja, sest te teate oma nõrkusi. Kuid ma võin teile 

öelda, et need nõrkused ei ole mitte selles vaimses hinges, mille ma välja saatsin, vaid selles lihas, mis on 

teile katsumuseks maa peal. 
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70 Saabub aeg, mil vaimne hing saab kehast ülekaalu ja teadmiste valgus hakkab igas meeles särama. 

Siis olete te omavahel üks, sest ainult üks jääb alles: See on Isa poolt teie hinge kirjutatud käsu täitmine, et 

olla Iisraeli Uue Rahva väärilised lapsed. 

71 Meistri jumalik valgus levib üle kogu maa. Ma saadan välja kutse oma "töötajatele", et te saaksite 

istuda Issanda laua ääres. Väljendage oma kuulekust ja alandlikkust, tulge toituma, et teil oleks endas 

armastus, mõistmine ja halastus. 

72 Mina, Kõrgeim Meister, annan oma "töötajatele" täiuslikku eeskuju. Ma valmistan oma jüngrid 

selles Kolmandas Ajastikus ette, et te oleksite südamed, mis täidavad Seadust ja teostavad teile kuuluvat 

halastust. 

73 Ma tulen teie juurde, armsad jüngrid, et julgustada teid Oma armastusega, et te tunneksite Mind ja 

tunneksite Mind, et te teaksite, kellelt te kuulete Sõna ja mõistaksite seda, uurides ja uurides seda. 

74 Sukelduge sellesse, armsad "töötajad", sest pimedus levib inimkonnas - vihkamine, ahnus ja 

edevus. Aga teil on suur võim, teie olete need, kes peavad rääkima minu Tööst, et haiged, "pidalitõbised", 

uskmatud võiksid ära tunda, mida "Jumalik Sõna" sel ajal annab. 

75 Te olete maailma valgus. Aga kuigi te paistate inimeste seas, ei tunne te veel iseennast ega tunne 

teid ära. 

76 Uskmatu inimkond avab oma suu, et eitada Minu väge, sest ta ootab, et ta näeks tõendeid ja 

imesid, mida Ma talle Teisel ajastul andsin. Inimesed toidavad ebajumalateenistust, sest nad ei osanud 

oma hinge tõsta, nad ei osanud palvetada ega paluda. 

77 Kui ma õpetasin teid küsima, panin teid tõe, ülespoole arenemise ja ettevalmistuse teele. Ma olen 

teile öelnud: Te peate õpetama inimesi valvama ja palvetama. 

78 Mõelge, uurige ja te mõistate, et Meister teeb ennast teie alandlikkuses teatavaks, et anda teile 

valgust, andestust ja õnnistusi, et ta ei ole teid kunagi hüljanud. Ma olen teiega, et kergendada teie risti, et 

anda teile lohutust. 

79 Ma olen teile usaldanud põllud ja põllutööriistad, et te saaksite põllud harida ja neid harida. 

80 Inimkond on näljane ja janune tõe järele, mille ma olen teile usaldanud. Inimkond liigub pimeduse, 

kuristiku, hävingu poole. Kuid on südameid, mis armastavad Mind, erinevatest keeltest, rassidest ja 

värvidest. Ma annan ainult kutsungi hingedele, ilma et vaataksin erinevusi. 

81 Sina, Iisrael, oled see, kes peab neile teed näitama, kes peab neile minu õpetust andma. 

82 Tunnistage oma armu ja Minu Sõna väärtust. Asuge tööle ühe südamega, ühe mehega ja ühe 

tahtega, et täita õiglaselt missiooni, mille ma teile usaldasin. 

83 Armastage üksteist, ühendage ja olge alandlikkuse eeskujuks. Andke edasi Minu Sõna, andke 

tervist, andke lohutust, äratage Laatsarus hauast, taastage pimedatele nägemine ja tervendage lonkavad, 

siis tunnustab inimkond Mind nende vaimsete imede kaudu. 

84 Pärast 1950. aastat ei kuule te Mind enam häälekandjate kaudu, ja siis mõistate, et see oli Meister, 

et see oli Püha Vaim, kes tegi ennast teatavaks inimliku mõistmisvõime kaudu. 

85 Täna annan teile oma armu kui Isa ja oma õpetuse kui Meister. Ma olen teid kutsunud oma 

heliseva kellukese kaudu ja korjasin teid erinevatelt radadelt üles, et teha teid sel ajal inimeste juhtideks. 

Ma olen teile meelde tuletanud missiooni, mida peate täitma, ja olen õpetanud teie vaimseid silmi nägema 

Mind sümbolite ja arvude abil. Ma olen andnud teile sõnaande, et te saaksite anda tunnistust inimkonnale 

minult saadud ilmutustest. 

86 te olete Minu väljavalitud ja Ma olen teile öelnud: kuhu iganes te ka ei läheksite, te jätate valguse 

jälje. Kuid selleks, et seda jälge jätta, peate te end uuendama, peate end ette valmistama. 

87 Kui te järgite Minu õpetusi, mida võiksite maailma eest karta? Ma räägin teile täiesti selgelt, et te 

mõistaksite Mind, et te suudaksite Mind järgida. 

88 Ma õpetan teid, et te saaksite anda maailmale tõeseid sõnu, et te saaksite Minu kohalolekut tunda. 

Pakkuge Mulle oma südame lilled, laske oma heade tegude lõhn tõusma Minu Vaimule, olge oma 

kaasinimestele heaks eeskujuks ja homme, kui te ei kuule Mind enam nende häälekandjate kaudu, asuge 

Minu heade jüngritena näitama inimkonnale seda teed. 

89 Inimesed on mu tööd võltsinud ja eksinud. Aga te harjutate end ja ei lange enam 

ebajumalateenistusse. Sest inimkätega tehtud kujutised ei räägi, ei tunne ega kuule. Kas minu olemus peab 
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materialiseeruma, et sinuga koos olla? Tõde võidab alati. Ma olen alati andnud teile tõeseid sõnu, et ka teie 

saaksite Minust tunnistada. 

90 Kiusatus tahab teid röövida teie andidest nagu röövlind. Kuid te elate ajal, mil teil on usuvabadus, 

sest rõhumise ajastu on nüüd möödas ning te peate seda vabadust kasutama ja mitte laskma end inimeste 

kurjuse ja valede orjadeks teha. 

91 Andke seda õpetust armastusega edasi, sest ma olen teile andnud armastuse. Ma ei ole kasutanud 

piitsa, et panna teid minusse uskuma. Sest kui ma seda teeksin, ei oleks ma enam teie Isa ja teie Jumal. 

92 Te olete maailma teedel ja radadel kohanud valu. Vaadake nüüd seda teed, kus on minu tõde, 

vaadelge selle hiilgust oma vaimse pilguga. Ma olen teile usaldanud võtmed, kingitused ja võimu. 

Kasutage seda kõike hästi ära, et inimkond tunneks teid minu õpilastena. 

93 Nüüd on teie jaoks aeg end ette valmistada, et saaksite asuda täitma oma missiooni, kui te ei kuule 

Mind enam häälekandjate kaudu. Ma ei lahku kunagi sinust. Ma inspireerin teid ja räägin teile vaimust 

vaimule, et te saaksite täita oma raske missiooni. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 260 
1 Te pöördute sel ajal Minu juurde tagasi, et kuulda Minu uut õpetust, et saada kätte Minu Õpetuse 

seaduspaber, mille te olite unustanud, ja et otsida Minu ilmutuste raamatut, mille inimesed olid samuti teie 

eest varjanud. 

2 Ma olen avanud teie ees veel ühe peatüki Elu Raamatust, kuuenda pitseri, mis sisaldab lõpmatut 

tarkust, mida ma praegu teile lihtsal ja arusaadaval viisil avaldan. See ilmutus selgitab teile saladusi, 

milleni te ei ole suutnud tungida. 

3 Kuues pitser on täielikult avatud ja ma näitan teile ühe selle lehekülje teise järel. 

4 Kui teie ettevalmistus on olnud suur, kui te olete Mind kuulnud, siis olete saanud suuri jumalikke 

ilmutusi. Te olete Tarkuse Raamatu pärijad, mistõttu, kui te valmistute, valab Kuuenda Pitseri sisu teie 

sisse, et te saaksite olla tunnistaja, kes kinnitab, et hääl, mida ta kuulis, oli Minu hääl, ja te annate sellest 

tunnistust oma tegudega. 

5 Kui Isa ei teeks ennast oma lastele teatavaks, kas ta siis võiks oodata neilt täiuslikku mõistmist ja 

armastust? Pidage meeles, et aja jooksul olen Ma oma õpetusi teie vaimule üha lihtsamalt teatavaks teinud. 

6 Ma pean teile ütlema, et kuigi te elate Püha Vaimu ajal, ei tunne te Mind veel täielikult ära, teil ei 

ole täiuslikku ettekujutust sellest, kes Ma olen, ega ole mõistnud seda, mida Ma teile olen ilmutanud. Kuid 

teie armastus viib teid elutee eesmärgini, julgustatuna teie Meistri sõnast. 

7 Te rändate läbi vaimse kõrbe, mida valgustab jumaliku majaka valgus. Mitte kuum liiv ei ole see, 

mis põletab teie jalatallad, ega ka päikesekiired, mis vigastavad teie näonahka. See ei ole vee ja leiva 

puudus, mis teid piinab, ja ometi - elu, mida te elate, koos oma ohvrite, raskuste ja õnnetustega, on samuti 

kõrb, mida te aeglaselt läbite, kuid kindla lootusega jõuda rahu kuningriiki. 

8 Eelija on juht, kes juhib inimesi sel ajal, näitab neile teed ja julgustab neid võitluses. 

9 See rändamine jätab teie hinge edu ja täiuslikkuse. Mõistke aga, et kui te esimesel ajal olite 

õpipoisid, siis teisel ajal olite te õpilased ja sel ajal saate te väljaõppe, et saada meistriteks. 

Te peate olema valvsad, sest inimesed hakkavad uurima minu tööd, mida mõned peavad teaduslikuks. 

Siis kuulutate neile, kuidas vaimne õpetus muudab maailma, ja annate sellest tunnistust oma 

armastustöödega kaasinimeste vastu. 

10 Ma ei ole vastu inimese teadusele, sest teadus on teadmine, tunnetus, valgus. Kuid Minu õpetus on 

kõrgemal kõigist inimlikest teadmistest. Oma Sõnas räägin teile vaimuhingest, vaimse, jumaliku ja 

kõrgema elu tundmisest, mis on väljaspool kõike ainet ja ainet. Tõesti, ma ütlen teile, ma õnnistan seda 

teadust, mille inimesed on välja töötanud inimkonna hüvanguks. 

11 Nüüd on aeg, mil räägitakse palju hingest ja teadusest. Teadus ei ole ainult nende privileeg, kes 

treenivad end füüsiliselt selle õppimiseks. Sest see on valgus, mis pärineb vaimust, mis saab selle 

Jumalalt. 

12 Minu jumalik õpetus on kõrgem teadus, mis õpetab teid täiustama hinge. Selleks olen andnud teile 

aju ja südame, et te saaksite seal oma mõtlemist ja tundeid täiustada. 

13 Õpetusel, mida ma teile praegu annan, ei ole piire, see on kõikehõlmav, see on lõpmatu. Selles 

leiate tõelised teadmised vaimsest ja materiaalsest elust. 

14 Ma näen, et te suudate minu õpetust mõista ja selle saladustesse tungida. Materjaliteaduse kaudu 

olete jõudnud teadma seadusi, mis reguleerivad materiaalset loomist - seadusi, mis on koondunud teie 

enda kehasse. 

Aga kui saite teada, mis oli varem olnud teie jaoks saladus, siis saite teadlikuks, et viibite ülestõusmise 

lävede ees, kus te tundsite Isa südant, kes püüdis teile lakkamatult suhelda. Mis võib olla teile tundmatu, 

kui te tunnete minu õpetust? 

15 Seepärast ütlen ma teile, et minu õpetus annab teile kõrgema teadmise, mis takistab teie südant 

selle maailma õppinud inimeste ees meeleheitel. 

16 Selleks, et mõista mis tahes sündmuse tähendust või tähendust looduses või teie elus, ei ole vaja 

tutvuda teadusraamatutega. Piisab sellest, kui te valmistate oma meele ette ja puhastate oma südame, et 

inspiratsioon voolaks teie huultelt. 

17 Minu armastus teie vastu on nii suur, et kuigi te olete veel nii ebaküpsed, pakkusin teile oma 

kuningriiki ja tulin teie juurde alla, et anda teile oma verd! 
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18 See rahvas, keda ma praegu õpetan, ei ole sellepärast suurem kui teised, kuid nad vastutavad 

rohkem selle eest, mida ma olen neile usaldanud ja mida ma olen neile ilmutanud. Teie ülesanne on panna 

teised jagama seda, mida te omate, teha nad teiega sarnaseks, et kuigi te olete esimesena saanud, oleksite 

alandlikkusest viimased. Ärge kartke, et need, kes tulevad pärast teid, teevad suuremaid edusamme kui 

teie. Mida rohkem te annate, seda rohkem suurenevad teie teadmised. Kui te aga ei anna midagi edasi 

sellest, mida olete saanud Isalt, siis jääb teie hing paljaks, teie süda tühjaks ja teie käed ilma jõuta. Siis on 

aare kadunud ja raamat on suletud. Teie suu jääb vaikseks ega räägi enam vaimsetest õpetustest ja te 

kaotate tervendava palsamiga, mille Jeesus teile usaldas. 

19 Teie missioon inimeste seas on rahu ja armastus. Teie vaimul oli see missioon juba esimesel 

ajastul, kui te olite Minu Seaduse lapsjüngrid, kui Ma kasutasin teid kui vahendeid, et anda õpetusi ja 

näiteid kõigi aegade inimestele. Teisel ajastul olite te Jeesuse jüngrid, sest te kuulsite minu huultelt seda, 

mida kaksteist apostlit kuulsid ja levitasid, et kõik inimesed oleksid tunnistajateks. Seepärast tekkis pärast 

minu lahkumist palju Kristuse jüngrid ja palju märtreid. 

20 Inimesed: Sel ajal, kui ma tulen Püha Vaimuna, jätan teid välja õpetatud Meistriteks, kes on 

võimelised otseseks suhtlemiseks Jumalikkusega. 

21 Enamik inimolendeid ei kuule Mind inimintellekti kaudu, kuid nad saavad Minu õpetuse teie 

kaudu. Juba läheneb aeg, mil ma kaotan igaveseks selle vormi, kuidas ma teile oma Sõna selles maailmas 

annan. Aga paljud rahvad, kes ei ole Mind kuulnud, kuulevad Mind teie kaudu. Täna ei pitseerita minu 

lepingut teiega mitte minu verega, vaid minu valgusega. 

22 Te ei pea inimestelt küsima, mida teha, ega nende küsimuste peale kohkuma või vaikima. Te 

kannate endas Meistrit, kes räägib teile ja inspireerib teid. Teie palve saab piisavalt jõudu ja väge, et teha 

imet. 

23 Vaadake, kuidas maailm oma suurte vajaduste taustal mõtiskleb Jeesuse lubaduste üle, mis ta andis 

Teisel ajastul inimkonnale tagasipöördumiseks, ja uurib varasemate aegade prohveteid lootuses, et seda 

ajastut ümbritsevad sündmused on märk minu peatsest tulekust. 

24 Kui te, kui minu Töö järgijad, peaksite end oma kaasinimeste suhtes alaväärsena ja 

põlastusväärsena tundma, siis peetakse teid rumalateks ja teadmatuteks. 

25 See on vaid väljendusvorm, mida ma kasutan, kui ütlen teile, et ilmutan end teadmatute kaudu. 

Sest aju, mis laseb Minu inspiratsioonil läbida, paljastab valguse hinges, ja valgus on tarkus. 

26 Ma ütlen teile uuesti: Võitlus! Sest nii kaua, kui hing on arengu teel, puutub ta kokku kiusatustega. 

Seepärast õpetan teid ja annan teile jõudu, et saaksite ületada halvad kalduvused. Kui teie hing on tugev, 

siis annab see jõudu mõistusele ja kindlat tahet südamele, et võita liha ihad. Kui inimesel puudub valgus, 

ei arene tema hing. Siis mõjuvad kõik elu keerdkäigud võimsalt tema südamele ja ta on nagu paat, mis 

keset tormi ümber kukub. 

27 Kui inimene on hingeliselt valmis, on ta justkui kandnud hävitamatut raudrüü kiusatuse 

salakavaluse vastu. 

28 Ma olen need õpetused teile ilmutanud, et kui te kukkute või komistate hetkekski teele, siis võite 

oma üleastumist ära tunda ja otsida uuesti teed, mis viib teid parandamisele. 

29 Kui te olete alandlikud, siis kasvab teie vaimne rikkus elus, mis teid ees ootab. Siis on teil rahu, 

mis annab teile kõige ilusama tunde teie eksistentsist. Ja teie vaimus sünnib igatsus teenida Isa, olles ustav 

kaitsja kõigele, mis on loodud Minu poolt, olles lohutuseks kannatajatele ja rahuks rahututele. 

30 Mitte ainult Minu Sõna ei kuuluta teile nendes hetkedes Minu kohalolekut, vaid ka teie enda hing 

tunneb Mind sügavalt selle rahu keskel, mida Ma teile annan. 

31 Meister on teiega. Sinu hing on võtnud koha minu taevase laua ääres. Tõesti, ma ütlen teile, et selle 

laua juures ei ole privilegeeritud kohti, kõik on võrdsed, sest nad on minu halastuse poolt omaks võetud. 

32 Minu armastus läbib teie olemuse, et te armastaksite oma ligimest nii, nagu mina armastan teid, ja 

et teie südames ei oleks esimest ega viimast kohta. Kui te oleksite juba läinud rahvaste, provintside ja 

külade poole, siis leiaksite kõikjal armastust ja halastusteta inimkonna, avastaksite valu ja viletsust. 

Kõikjal leiaksite sobivat maad, kuhu minu seemet külvata. 

33 Inimkond tunneb Minu kohalolekut, teadmata, millisel viisil Ma olen ennast teatavaks teinud, ja 

oma hirmulises palves ütleb ta Mulle, et ainult Minu Veri suudab teda päästa, et kui Ma annan talle Minu 

leiba, siis ei hakka ta näljast ja armastuse janust hukkuma, ja et ainult Minu valgus toob lahenduse tema 



U 260 

102 

konfliktidele. Tema hääl, täis valu ja meeleheidet, küsib Minult: "Miks Sa ei tule? Miks Sa ei lähene 

sellele, kes Sind oma valudes kutsub ja anub?" 

34 Nad ei tea, et on inimesi, kes kuulevad Mind päevast päeva ja saavad Minu Vaimu kohalolu, kes 

muudab oma armu läbi parajaid jumalateenijateks. 

35 Kui nad teaksid, et ma varsti jälle lahkun, siis nad mõistaksid teid halastamatult hukka kui 

tänamatuid, sest te ei suhtu nende vajadusse lohutuse, vaimse sõna, valguskiire järele. 

36 Ma valmistan teid praegu ette minu lahkumise järgseks ajaks, et te jääksite ühtseks vaatamata elu 

keerdkäikudele, sest "Sõna" jätkab teie sees vaimset vibratsiooni, avaldades teile suuri inspiratsioone. Kui 

te tulete kokku, et rääkida vaimsetest ilmingutest, siis saate Minult jumalikke inspiratsioone ja neil 

hetkedel tunnete Meistri südame soojust ja Tema käe magusat raskust teie pea peal. Siis tundub teile, et te 

kuulete minu armastatud häält, mis annab teile minu rahu. 

37 Ma annan teile tilga tervendavat palsamit, et kui teid taga kiusatakse, siis te võiksite teha inimeste 

seas imelisi tervendusi. Sest suurte epideemiate ajal, kui teadusele tundmatud kummalised haigused 

puhkevad, ilmneb minu jüngrite autoriteet. 

38 Ma usaldan teile võtme, millega te avate kõige roostesema luku, s.t. kõige tõrksama südame, ja 

isegi vangla väravad, et anda süütutele vabadus ja päästa süüdlased. Te elate alati rahus ja usaldate Mind, 

sest kuhu iganes te ka ei läheksite, kaitsevad teid Minu inglid. Nad teevad teie missiooni täitmise enda 

omaks ja saadavad teid kodudesse, haiglatesse, vanglatesse, lahkhelide ja sõjategevuse põldudele - kuhu 

iganes te ka ei läheks, et külvata Minu seemet. 

39 Siis hakkab kuuenda pitseri valgus särama võimsalt, mis saab olema nagu universaalne tõrvik, 

mille kiired on kõigile nähtavad, ja minu Õpetuse nimi saab inimkonna seas tuntuks. 

40 See maakera nurgake, kus Ma olen end sel ajal tuntuks teinud, saab olema Uue Jeruusalemma 

peegeldus, mis avab oma "kaksteist väravat", et võimaldada ligipääsu võõrastele, kes tulevad suurte 

rahvahulkadena küsima, kus on Meistri käinud sel ajal, küsima tunnistust Tema sooritatud imedest ja 

tõenditest, mida Ta andis, et uurida Tema Sõna ja jälgida neid, kes olid Tema jüngrid. Paljud toovad 

pühakirju koos mineviku aegade ettekuulutustega, et teha kindlaks, kas ma olen tõesti teie seas olnud. 

41 Minu jüngritest jäävad mõned sinna, kus nad praegu on. Kuid teised peavad lahkuma teistesse 

riikidesse ning oma teel apostlite ja misjonäridena näevad nad lahinguvälju, kus häving ja surm on jätnud 

oma jälje. Nad näevad surnud linnu, rususid ja viletsust. Siis algab võitlus, et tuua "surnud" tagasi usu, 

valguse ja armastuse elu juurde. Aga kui inimesed peaksid kahtlema Minu "töötajate" tõesuses, siis teen 

ma nende vahendusel imesid. Siis pöörduvad uskmatud ümber, nad nutavad ja rahvahulgad valutavad 

nende sõnumitoojate südant oma valuga. 

42 Te ei tea, kes teid kutsub ja vastu võtab. Aga kuhu iganes te ka ei läheks ja kellele iganes te ka ei 

esineks, rääkige alati alandlikkusega ja alandlikkusega riietatuna. Te tõlgendate seadust, möödunud aegade 

ilmutusi ja õpetusi ning seda, mida Püha Vaim on ilmutanud käesoleval ajal. Te peate rääkima 

kujundlikult, kuid oskama selgitada minu kujundlikke väljendeid ja tähendamissõnu, et täiskasvanud 

mõistaksid, lapsed ärkaksid ja eakad ei rabistaks oma ajusid. 

43 Need, kes pöörduvad selle Sõna poole, ühinevad "töölistega" ja lähevad välja, et võita Mulle 

südameid ja hingi. 

44 Vastasseis saab olema äge, kuid viljakas, sest valu on südameid eelnevalt viljakaks teinud. 

45 Tunnistage muutusi, mis minu õpetuse tõttu toimuvad! 

46 Materiaalne vägivald muutub olematuks, teadus muutub segaseks, uhkus alandatakse ja kired 

alistatakse. 

47 Inimese hing, kes on juba oma arengu tõttu avanenud, mõistab ja omandab varsti minu Õpetuse 

ilmutused. Materiaalsuse, enesehaletsuse ja edevuse taga on vaimne hing, mis ootab minu tulekut. 

48 Veenduge, et teie külvatud seeme on nii puhas, nagu ma teile usaldasin. 

49 Sa kohtad inimesi, kes mõtlevad sinust erinevalt, kes tunnevad ja elavad teistmoodi ning kelle 

tavad, olud, seadused, õpetused ja rituaalid on samuti väga sügavalt juurdunud nende südames. 

50 Te saate tunnistajaks maailmavaadete ja doktriinide võitlusele, mõned järgivad osaliselt minu 

seadust, samas kui teised pöörduvad neist põhimõtetest täielikult eemale. Ma luban neil üksteisele vastu 

astuda ja omavahel võidelda. 
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51 Selles vastasseisus näete, et suured religioossed kogukonnad kasutavad rohkem vägivalda ja 

ebaõiglust kui armastust ja halastust. Te näete nende püüdlusi siduda nõrgad enda külge. 

52 Lagunemine ilmneb kõigis, sest tõel on oma relvad, et kaitsta neid, kes seda tõde järgivad. Aga kui 

inimestes tekib küsimus: "Kus on tõde?", siis peaksite vastama: "Armastuses." 

53 Jüngrid, teie rõõm on suur, sest minu Sõna on ikka veel teiega - see Sõna, mis andis teile elu, mis 

toetas teid katsumuste tundidel ja mis toidab teid. Kui teid temaga tutvustati, kogesite, et teie haavad 

suletakse ja teie elu muutub. 

54 Kui palju püüdlusi, mis olid seotud materiaalsega, suri su südames, sinu hinge suurele rõõmule, 

mis nägi võimalust kasutada elu ära, tehes häid tegusid vaimse seemnega! Te pöörate oma pilgu 

minevikku ja hindate, kuidas te varem olite ja kuidas te praegu olete. Te märkate vaimset arengut, mida 

olete teinud, ja tänate Mind südamest. 

55 Kui te olete rikkumisi toime pannud, olen teid armastavalt parandanud, ilma teid teistele reetmata. 

Sest ma ei taha, et maailm näeks teie seas nõrkusi ja parandaks teid. Maailm on julm ja tema õiglus ei ole 

halastav. 

56 Lubage minu vaimsel maailmal teid parandada. Nad on teie parimad sõbrad, nad on teie vennad ja 

õed armastuses, kes ei trompeta oma armastuse tegemisi. Kui paljudest kuristustest ja ohtudest on nad teid 

päästnud, kui paljudest halbadest otsustest on nad teid ära hoidnud. Kui tihti on nad sulgenud teie huuled, 

et teie südame kirg ei saaks väljendada sõnu, mis oleks võinud olla teie enda jaoks lause! 

Kui te olete ebaõnnestunud halvas ettevõtmises, mida te pidasite heaks, siis on nad kaardistanud teile 

hea tee. Nad on väsimatult teie kõrval kui õed ja kaitsjad. Ka nad ei suhtle enam, kui ma lõpetan rääkimise. 

Kuid ärge võtke nendelt olenditelt igasugust armastust tagasi, sest nad on teile väga lähedal ja annavad 

teile jätkuvalt oma abi. 

57 Minu töö ei lõpe, sest ma ei räägi enam teiega ega ka minu vaimne maailm. Vastupidi, saabub 

täiusliku dialoogi aeg Isaga, kui te kuulete Tema häält vaimselt. 

58 Minu Sõna ei kuulda nii, nagu Mooses kuulis seda Siinai ääres, mis materialiseerus tormimöllus, 

ega inimlikuna nagu teisel ajastul Jeesuse huultel, ega inimhääle kandjate kaudu, nagu te olete seda 

kuulnud praegusel ajal Püha Vaimult. Igaüks, kes valmistab end ette, saavutab vaimu ja vaimu vahelise 

diskursuse, mis ei ole ainult mõnede privileeg. 

59 On kõige loomulikum, et hinged oskavad suhelda ja tunnevad selle vaimu keelt, millest nad on 

välja kasvanud. 

60 Spiritualiseerimine toob kaasa uinuvate andide või võimete äratamise ja kõigi südamekiudude 

peenuse. 

61 Minu kohalolu on tunda. Kui te räägite Minu Tööst, inspireerin teid Mina ja räägite mõõtmatu 

tarkusega lauseid, mis üllatavad isegi palju teadlikke inimesi. Need, kes saavutavad selles suhtlemises 

suuri edusamme, ei saa mitte ainult sõnu, lauseid või ideid, vaid terved õpetuslikud diskursused, mis on 

täis täiuslikkust. Teie käed suudavad kirjutada nagu "kuldsuled", nagu apostel Johannese käed Püha 

Vaimu innustusel. 

62 Kui teid ümbritsevad uskmatud, kirjatundjad ja preestrid, ja te tunnete, et olete täis Minu Vaimu, 

siis ärge öelge kellelegi, et see on Isa, kes teie suu kaudu räägib. Kuid ma jätkan teie kaudu inimkonnale 

rääkimist. Selles suhtluses olgu teie silmad avatud ja teie hing vaimustunud, imestades selle üle, mida 

huuled sel hetkel paljastavad. 

63 Samuti vabastatakse prohvetlikkuse and läbi nägijaks olemise, mis paljastab teile veel ilmutamata 

saladusi ja laseb teil näha tulevikku. Kuid nägija ei tohiks kunagi olla kohtunik ega oma kaasinimeste 

paljastajaks. 

64 See saab olema suhtlus vaimult vaimule mõnes vormis, mille kaudu ma ütlen teile veel kord, et 

1950. aastal, kui minu sõna teie seas lõpeb, ei ole minu töö lõppenud. Tema saatus, tema missioon kogu 

maailmas jätkub. 

65 Te peate end ette valmistama, siis alati, kui te kogunete - olgu see siis nendes kogukonnakeskustes, 

oma kodudes või vabas õhus -, tunnete vaimulikult minu kohalolekut nendel kogunemistel. 

66 Kuid vaadake, sest ilmuvad ka valejüngrid, kes kuulutavad, et neil on otsene side Isaga, ning 

edastavad valesid juhiseid ja inspiratsioone. Ma olen õpetanud teid eristama tõde pettusest, tundma puu ära 

selle vilja järgi. 
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67 Ma panen mõned ja teised proovile ja te näete, et tõelised jüngrid seisavad oma usus ja valed 

langevad oma nõrkuses. 

68 Kui ma annan oma viimase õpetuse, näen ma kurbust neis, kes ei ole minu õpetusi kasutanud; aga 

neis, kes mõistavad minu lahkumise tähendust, näen ma rahulolu nende edusammude tõttu. 

69 Ma jätan teile juhiseks, et jõuda Minuni, palve - mitte see, mida huuled lausuvad, ega see, mida 

ütlete laulude kaudu, vaid see, mis on läbi imbunud puhastest mõtetest ja õilsatest tunnetest. 

70 Kui teile peaks nende käitumisviiside eest vastu astuma, ärge kartke. Kui teid mõistetakse hukka 

selle eest, et te ei põlvita altarite ja kujutiste ees, siis ärge kartke ka seda. Teie sõnavõtu hetk saabub ja te 

veenete tõega. Te näitate, et teie Jumala kummardamine ei ole avalik ega seotud välise mõjuga, vaid 

sisemine ja vaimne. Inimesed otsivad sellest kõigest viga ja ei leia seda. 

71 Jääge püsima ja te näete, kuidas ebajumalateenijad mõistavad oma eksimust ja hävitavad oma 

ebajumala oma kätega. 

72 Tõesti, ma ütlen teile, varem kaovad taevas ja maa, kui minu sõna saab teoks! 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 261 
1 Minu sõna on selge, selle lihtne väljendus veenab ja liigutab nii haritud kui ka harimatuid. Selle 

selguse taustal olete te hõlpsasti mõistnud paljusid õppetunde, mida te kas ei suutnud mõista või ei tahtnud 

vastu võtta. 

2 Täna te teate, et inimene võib oma Jumalat ära tunda, ilma et tal oleks vaja tunnete üleküllust, et 

vaimset nende kaudu tajuda. Täna te teate, et vaatamata oma piiratud ajule suudate te kujundada 

ettekujutuse sellest, kuidas täiuslik osadus Jumala ja inimese vahel saab reaalsuseks, nii nagu te olete 

veendunud minu ilmumise tõesuses minu häälekandjate mõistuse kaudu. 

3 Neis, kes on Mind kuulnud, on see muutunud valguseks, mistõttu vale ja ebapuhas ei saa enam 

nende südamesse siseneda. 

4 Nüüd on valguse aeg, mil inimene lisaks uskumisele mõistab, mõistab ja tunneb minu tõde. 

5 Minu õpetuse eesmärk on veenda kõiki, et keegi ei tulnud siia maailma ilma mõjuva põhjuseta, et 

see põhjus on jumalik armastus ja et kõigi inimeste saatus on täita armastuse missiooni. 

6 Algusest peale on inimesed alati küsinud endalt: "Kes ma olen? Kellele ma võlgnen elu? Miks ma 

olen olemas? Miks ma siia tulin ja kuhu ma lähen?" Osale nende ebakindlusest ja teadmatusest on nad 

saanud vastuse minu selgitustest ja nende mõtisklustest selle üle, mida ma teile aja jooksul olen ilmutanud. 

Kuid mõned usuvad, et nad teavad juba kõike; kuid ma ütlen teile, et nad on suures eksimuses, sest seda, 

mida hoitakse Jumala Tarkuse Raamatus, ei ole võimalik inimestel avastada enne, kui see on neile 

ilmutatud; ja selles Jumaliku Tarkuse Raamatus on palju, selle sisu on lõputu. 

7 See maailm astub järjekordse sammu tõe realiseerimisel. Äkki tekib segadus, kuid pärast seda 

rahuneb ta maha ja jõuab mõistmiseni. 

8 Inimene on alati võidelnud tõe tundmaõppimise nimel. Alguses omistas ta kõik loodusele, kuid 

hiljem jõudis ta vaatluste ja mõtiskluste kaudu veendumusele, et nii palju imesid ja täiuslikke teoseid ei 

ole võimalik tühjalt kohalt ellu kutsuda, et peab olema olemas loov jõud, intelligents ja kõrgem jõud. See 

veendumus tugevdas inimeste usku, kes omakorda lõid kultusi ja riitusi, et kummardada seda, kellest kõik 

olendid olid välja kasvanud. 

9 Inimese südames tekkisid uued küsimused: "Kes on Jumal? Milline on Ta? Kas Ta on tõesti 

olemas või mitte?" Inimesed esitasid neid ja muid küsimusi Minu olemasolu ja Minu olemuse kohta, ja Ma 

vastasin alati igale kõnele ja igale küsimusele. 

10 Jumal oli andnud inimestele inimkonna esimestest päevadest saadik palju tõendeid ja ilmutusi - 

materiaalseid, käega katsutavaid ja nähtavaid ilminguid, sõltuvalt nende olendite naiivsusest, teadmatusest 

ja lihtsameelsusest, kuni, kui õige aeg oli kätte jõudnud, ilmutasin Ma ennast maailmale Jeesuse kaudu, et 

isiklikult vastata kõigi inimeste küsimustele, et hajutada kõik kahtlused ja valmistada neid ette ajaks, mil 

nad ei ole enam teadmatud, süütud ja rumalad väikesed lapsed, vaid saavad tänu Jumaliku Vaimu 

valgusele suurteks jüngriteks, Jumala lasteks, kes on armastuse ja teadmiste poolt üles ehitatud - 

inimesteks, kes on teadlikud oma loomusest, oma saatusest ja oma eksistentsi põhjusest. 

11 Nii et kui mõned on alati otsinud jumalikku toetust ja abi, et elus võita, siis teised muutusid oma 

intelligentsuse arenedes ülbeks, sest pidasid end iseseisvaks, võimsaks ja targaks. Nad arvasid, et on 

võimelised looma loomingulisi ideid ja olema iseseisvad. 

12 Spiritistid ja materialistid on alati eksisteerinud selles inimkonnas, nagu ka maailmavaateline 

võitlus ühe ja teise vahel, kus kumbki võitleb tõestamaks, et tema valduses on tõde. 

13 Minu vaimne kohalolek sel ajal juhtus selleks, et teid rahustada, et te lepitaksite end, et vastata 

kõigile teie küsimustele ja tõestada teile, et õigus ei ole neil, kes võitlevad vaimse eest, ega neil, kes 

kuulutavad, et ainuke tõde on see, mis sisaldub materiaalses elus. Esimesed on patustanud kui fanaatikud 

ja viimased kui teadmatud. Nad ei ole teadvustanud, et üks, nagu ka teine, omab osa sellest tõest, kuid nad 

ei ole mõistnud, kuidas neid ühildada, kuidas neid omavahel lepitada ja ühendada armastuses. 

14 Teile tundub võimatu, et te üksteist mõistate, te ei usu sellisesse suurejoonelisse ühendusse. Aga 

tõesti, ma ütlen teile, ma tean väga hästi, et see ühinemine saab reaalsuseks. 

15 Vastasel juhul ei oleks teil enam seda täiuslikku loomust, millega Jumal teid lõi, ja teil ei oleks 

enam minu valgust oma südametunnistuses, et tegutseda õiglaselt ja õigesti, nagu on kõik Isa teod. Kuid 

on vaja veel veidi aega oodata, et see valgus, see jumalik osa, mida te nimetate vaimuks, saaks läbida kogu 
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neile antud tahtevabaduse käigus inimese, et see saaks teda sisse viia uuendamise, taastamise ja vaimse 

ülespoole arenemise töösse. 

16 Sa oled valmistanud oma südame pühapaigaks, et võtta Mind sinna vastu. Enne seda läbisite oma 

südametunnistuse uurimise ja paljudest silmadest voolasid meeleparanduse pisarad. 

17 Ma olen teid kõiki kuulnud ja õnnistan teid kõiki. 

18 Ma tean, kes on tundnud valu, sest ta oli nõrk kohtuprotsessis, kes oli Mulle tõotanud andestada 

oma vaenlasele ja ei teinud seda. Aga kui ta pöördus Minu juurde tagasi, et Mind kuulata, tundis ta kohe 

oma südametunnistuse etteheidet, tunnistas alandlikult oma üleastumist ja palus Minult veel üht võimalust. 

19 Teadke, et ma teen teid tugevaks, nii et te enam ei lange, et ma õpetan teid lõpmatu kannatlikkuse 

ja sallivusega ning et ma annan kõigile uusi võimalusi tõestada oma mõistmist, pingutusi, tahtejõudu ja 

edusamme. 

20 Saage aru, et siiras meeleparandus peseb ära paljud plekid, kergendab teie koormat ja annab rahu 

teie südamele. Siis, kui te tunnete end oma koormast vabana, pidage meeles, et on palju teie kaasinimesi, 

kes ei palveta ja ometi kannatavad, nii et võite nende eest palvetada täielikus veendumuses, et minu 

tervendav palsam valatakse kõigi haigete ja abivajajate peale. 

21 Ma ei nõua teilt tunde kestvat palvet, vaid lühikest ja südamlikku palvet, mis on lihtsa vormiga ja 

sügava vaimsusega. Neist hetkedest piisab, et Ma annaksin teile oma armu. 

22 Palve on vaimne vahend, mille ma olen inspireerinud, et inimene saaks suhelda oma 

Jumalikkusega. Seepärast on see algusest peale ilmnenud sinus kui igatsus, kui hinge vajadus, kui 

pelgupaik külastuse tundidel. 

23 Kes ei tunne tõelist palvet, ei tea, milliseid õnnistusi see toob, ei tunne selles sisalduvat tervise ja 

kasu allikat. Ta tunneb küll impulssi pöörduda Minu poole, rääkida Minuga ja tuua oma palve Minu ette; 

kuid kuna tal puudub vaimsus, siis tundub talle ainult oma mõtete tõstmine nii vaene, et ta otsib kohe 

midagi materiaalset, mida Mulle pakkuda, sest ta arvab, et sellega teeb ta Mulle parema kummarduse. 

24 Sel viisil on inimesed langenud ebajumalateenistusse, fanatismi, riitustesse ja väliskultustesse, 

millega nad lämmatavad oma hinged ja võtavad neilt selle õnnistatud vabaduse palvetada otse oma Isa 

poole. Alles siis, kui valu on väga tugev, kui piin jõuab inimliku jõu piirini, vabaneb hing, unustab 

formaalsused ja kukutab oma ebajumalad, et tõsta end üles ja hüüda südamepõhjast: "Mu Isa, mu Jumal!". 

25 Palve kaudu saavutatakse rahu, saadakse tarkust, saadakse tervist, mõistetakse sügavamaid asju, 

valgustatakse meelt ja julgustatakse hinge. 

26 See, kes oskab palvetada vaimult vaimule, tunneb end igal pool kaitstud, kuid mitte see, kes otsib 

tegelasi ja kujundeid, mille juurde ta peab minema, et tunda nende kohalolekut ja end turvaliselt. 

27 Kas te näete, kuidas praegusel materialismi ajal on rahvad hõivatud üksteise vastu sõda pidama? 

Aga ma ütlen teile, et paljud inimesed on seal, keset neid sõjasündmusi, avastanud palve saladuse - selle 

palve, mis tuleb südamest ja jõuab Minu juurde kiireloomulise abihüüdena, kaebusena, anumise palvena. 

Kui nad siis teel kogesid palutud imet, teadsid nad, et Jumalaga ei saa rääkida muul viisil kui hingekeeles. 

28 Jüngrid: Teie, kes te moodustate kogukonna, kes te ei ole saanud mitte ainult õppetundi, vaid terve 

raamatu, olete valmis rääkima Minust nii, nagu keegi varem ei ole rääkinud. 

29 Ma annan teile nüüd palju võimalusi oma ülesannete täitmiseks - kasutage neid. Andke kõigile, 

õpetage kõiki. Sellel, mida ma olen teile andnud, ei ole piire, ja selle kaudu ei jää teie süda kunagi tühjaks 

- vastupidi, mida rohkem te annate, seda rohkem te näete, et see suureneb teie sees. Mida rohkem te 

armastate, seda suuremad on teie voorused. 

30 Ma jätan oma armastuse oma rahva keskele tunnistuseks oma kohalolekust. 

31 Minu kuulutus on teiega, minu valgus paistab inimintellektile, et saata inimkonnale minu 

armastuse sõnumit selle vahendusel. 

32 Te olete sõnumitoojad, kelle huultel minu sõna levib provintsist provintsi ja südamest südamesse. 

33 Praegune aeg on pühendatud selle rahva enesevaatlusele, see on teie sisemise uurimise jaoks, et te 

saaksite tõeliselt teada, kas te armastate Mind puhtalt või olete langenud fanatismi ohvriks. See tund on 

soodne, et parandada oma vigu. 
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34 Uurides sõna "spiritualiseerimine" tähendust, olete mõistnud, et on viga, kui tahate kujutada 

Jumalikku läbi vormide, mida te nimetate sümboliteks - viga, mis muutub veelgi suuremaks, kui arvestate, 

et siis varjate välise väljanägemise kaudu reaalsust, mis on otse teie ees. 

35 Pidage meeles, et ma ilmutan end alati intelligentsuses, elus, armastuses, väes, mitte kunagi 

elututes kujundites. Isegi täna osalete te ühel Minu ilmingul, mis toimub inimese intellekti kaudu. Miks te 

nõuate Minu kujutamist hingetute kujundite ja figuuride abil? Inimene, kelle kaudu Ma ilmutan ennast, 

tunneb Mind sügavalt ja intensiivselt oma hinges ja isegi oma kehas, tema rõõm on sügav ja tema 

vaimustus paneb teda nägema selgelt valgust, mis jõuab tema intellektini. 

36 Sa oled nagu see inimene. Miks te siis ei tunne Mind ka oma südames? 

37 Mõelge selle õpetuse üle ja te jõuate järeldusele, et kus on kalduvus materialiseerida Jumalikku, 

seal ei saa olla ka spiritualiseerimist. 

38 Praegu ei mõista te kõik, mida tähendab "spiritualiseerumine", ega ka seda, miks ma palun teil 

seda sisemist tõusu saavutada. Kas te suudate olla valmis ja kuuletuda Minu käskudele, kui te isegi ei 

mõista, mida Ma teilt palun? Kuid mõned mõistavad ideaalideed, mida Meister oma jüngritele sisendab, ja 

nad kiirustavad tema juhiseid järgima. 

39 Armastus sümboolika ja formaalsuse vastu, samuti kujutiste austamine, tuletab meelde inimkonna 

vaimset lapsepõlve, ürgseid aegu, mil inimesed vajasid jumalikku uskumiseks välist ja nähtavat. 

40 Inimese intelligentsus oli oma arengu alguses. Sel ajal ei oleks ma inimesele öelnud: "Uurige ja 

mõistke seda, mis kuulub hinge." Aga tänapäeval, kui inimene on sisenenud kõigile teaduse radadele, kui 

ta on välja töötanud palju filosoofiaid, kui ta on intellektuaalselt arenenud paljudes valdkondades - kas ta 

ei mõista lõpuks spiritismi? Kas ta satub minu uue sõnumi peale segadusse? Ei, inimesed, inimese hing 

vajab ja igatseb minu päästeõpetust. 

41 Ärge kartke võitlust selle õpetuse levitamise ja külvamise eest. Juba praegu austavad paljud rahvad 

püha õigust vabalt mõelda. Hiljem tunnevad inimesed seda vaimuvabadust, mida inimkond ei ole seni 

tundnud. 

42 Sõjad jätkuvad maailmas, surma- ja hävinguoht painab rahvaste peal, ja seda seetõttu, et inimesed, 

kes kangekaelselt oma filosoofiatest ja doktriinidest kinni peavad, ei taha tõde tunnistada. 

43 Ma annan teile vaimset julgustust, inimesed, et te ei kardaks läbikukkumist. Kui ma olen teile 

öelnud, et see valgus, mida ma teie hinge olen sättinud, hajutab varjud, siis kordan nüüd, et ma olen teile 

tõtt öelnud. 

44 Sel hetkel ümbritsen teid oma jumalikkuse valgusega. Ma tulen alla, et valmistada teid kui 

Meistreid ette, et õpetada oma kaasinimesi armastuse ja halastuse, alandlikkuse ja andestuse sõnade ja 

tegudega. Aga tõesti, ma ütlen teile, et teosed räägivad alati valjemini kui sõnad. 

45 Inimene räägib samuti inimkonna armastusest, vendlusest ja rahust, kuid oma tegudega eitab ta 

oma sõnu. 

46 Täna, kuna Isa on tulnud alla, et teha ennast teile teatavaks inimintellekti kaudu, ütlen teile: ärge 

olge nende seas, kes räägivad armastusest ja kannavad viha, kes räägivad heast ja teevad vastupidist, kes 

räägivad rahust ja kutsuvad esile sõdu. Ei, selleks, et te näeksite minu sõna teie seas õitseda, peate te 

sellest rääkima südamest tulevate tegude kaudu. 

47 Räägi läbi hinge, sest sa oled Püha Vaimu aja kõrghetkel. Jääge alati rõõmsaks. Kui te peaksite 

tundma, et Ma olen lühikest aega eemal, siis ei ole mitte Mina see, kes on lahkunud, vaid teie, sest te olete 

oma hinge nõrgestanud. Sest ma elan sinu südames igavesti. 

48 Jumaliku Vaimu ja inimsüdame vahelised vahemaad ja tõkked on loodud inimese enda poolt. Kuid 

ma elan teile nii lähedal, et te ei pea mind nägemaks otsima oma pilguga silmapiiri. Piisab, kui te tungite 

oma sisemusse pühendumise ja kontemplatsiooniga, et leida Mind Minu pühamu. 

49 Minu seekordsed ilmutused toovad teid vaimsesse kontakti minu jumalikkusega - see on lähedus, 

mida teie hing on alati otsinud. 

50 Ma näen ja kuulen ikka veel seda inimkonda, kes meelitab Mind ja kutsub Mind oma riituste, 

laulude, sõnapalvete ja erinevate kummardamisvormidega, et tunda Mind lähedal. Kõigile teen oma 

kohalolekut tuntavaks, ma olen kõigi juures. Kuid nüüd on saabunud aeg, mil Issand tahab, et Tema laste 

jumalateenistus oleks täiuslik, et ka nende suhtlemine Isaga oleks täiuslik. Ja see on see, mida see õpetus 

on teile sel ajal ilmutanud. Täna õppisite Minult, kuidas palvetada ja kuidas saavutada vaimuga dialoogi. 
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51 Selleks, et te saaksite sellel teel edasi liikuda, julgustasin teid jätma kõrvale kõik rituaalid ja välise 

jumalateenistuse. Seejärel kadusid teie koosolekuruumidest järk-järgult kõik need esemed, millega te 

püüdsite kujutada jumalikke omadusi, ja ka teie vaimse Jumala kummardamise mõttekus või väljapoole 

jääv tähendus. 

52 Minu õpetus ei ole ainult selleks, et anda teile jõudu ja enesekindlust teie eluteel maa peal; see on 

selleks, et õpetada teile, kuidas lahkuda sellest maailmast, ületada üle selle maailma läve ja siseneda 

igavesse koju. 

53 Kõik konfessioonid tugevdavad hinge selle maailma läbimisel, kuid kui vähe nad paljastavad ja 

valmistavad seda ette suureks teekonnaks ülestõusmisse. See on põhjus, miks paljud peavad surma lõpuks, 

teadmata, et sealt edasi avaneb tõeline elu lõpmatu horisont. 

54 Te olete nimetanud õpetusi, mida ma olen teile andnud, nagu Püha Vaim sel ajal spiritismiks, sest 

Ta on teile paljastanud palju läbitungimatuid saladusi. See ei ole enam kaasaegne, et surmajärgse elu ja 

inimese vahel oleks loor. Ma avaldan teile sellest elust nii palju, kui te suudate mõista, ja ainult seda, mis 

on minu tahtmine. 

55 Ärge vaadake hauda kui lõppu, ärge vaadake selle taga tühjust, surma, pimedust või olematust. 

Sest väljaspool füüsilist surma on elu, valgus, kõik. 

56 Enne nendesse piirkondadesse sisenemist peate te end ette valmistama, siis saate oma hinge 

tõstmise kaudu elada või siseneda "Vaimse Vale'i", isegi praegu, kui te veel kehastunud olete. 

57 Ära näe oma kehas ahelat, vaenlast või hukkamõistjat, näe oma kehas nõrka olendit, keda sa pead 

tugevdama, sest siis on ta sinu teenija, sinu tugi ja parim vahend, et täita ülesannet ja ronida ülesmäge. 

Vaimustage seda, laskmata sellel langeda fanatismi, et te saaksite oma palvetes eralduda ja tuua haigetele 

tervendavat palsamit mõtte tiibadel. 

58 Kui Ma teisel ajastul rääkisin Oma jüngritele Oma Kuningriigist, ei mõistnud nad seda ja küsisid 

Minult: "Kus on Sinu Kuningriik, Issand?". Aga kui Minu lahkumise päev lähenes, ei olnud Minu sõna 

enam allegooria, see muutus selgelt arusaadavaks ja kõik said sellest aru. 

59 Isegi praegusel ajal, kui läheneb aeg, mil Ma ei ilmuta end enam sellisel kujul, olen loobunud 

allegoorilisest väljendusest, et rääkida teile lihtsalt nendest suurtest asjadest, mis Ma olen teile 

reserveerinud. Kõik, mida Ma olen teile alates 1866. aastast rääkinud, on kokkuvõtlikult esitatud Minu 

viimase kolme aasta õpetustes. 

60 See sõna, mida te olete praegu kuulnud jumaliku kiirte kaudu, mis valgustab inimese mõistust, on 

olnud teie jaoks uus manna teie hingele. See on olnud ka nagu see ime leibade ja kaladega, mida Jeesus 

tegi kõrbes. 

61 Aeg, mille jooksul ma teiega räägin, on juba väga lühike. Harjutage end ja kasutage minu sõna ja 

minu eeskuju, et te saaksite nendega minna inimkonna juurde tunnistama minu õpetust. Paljud uksed 

avanevad teile, teised jäävad suletuks. 

Palju inimesi tuleb teid kuulama, ja nende hulgas on ka "kurte". Aga sa külvad, sest inimese süda on 

nagu muld. Ma saadan kastet ja vihma teie külvile ja seeme tõuseb üles. 

62 Need, kes on määratud minema teiste rahvaste juurde, ületavad piirid rahukuulutajatena. 

63 Maailm ootab teid kui lepitusorg koos kõigi oma valude, pahedega, haiguste ja haavadega, et te 

saaksite neile peale kanda palsamit, mille ma teile olen usaldanud ja mis ravib kõik hädad. 

64 Te ei tunne end võimelisena suurteks tegudeks, kuid mina, teie vahendusel, teie armastuse ja 

halastuse väikese osa kaudu, teen üllatavaid tegusid, milleks te isegi ei tunne end vääriliseks. 

65 Kui minu sõna enam nendes kogunemissaalides ei kõla, tulete kokku, et lugeda minu õpetussõnu, 

millest te saate aru paljudest õpetustest, mida te varem ei saanud mõista. Nägijad näevad Meistri kuju, kes 

annab teile uusi ilmutusi Püha Vaimuna. Seal, teie keskel, leevendavad haiged oma valu ja surmahaiged 

saavad tagasi elu, leinajad leiavad lohutust ja meeleheitel olevad leiavad uut lootust. 

66 Te õpetate oma elu eeskujul, mina teen ülejäänu. Minu tahe oli lasta teil osaleda selles armastuse 

töös, et oma kaasinimesi armastades te armastaksite Mind ennast. 

67 Olge valmis kuni minu viimase õpetamiskõne päevani, sest see on nagu viimane söögikord Teisel 

ajastul, kui te saate minu viimased sõnad. 

68 Need, kes ei järginud Minu juhiseid ega püüdnud vaimsemaks muutuda, kes kangekaelselt 

klammerdusid iganenud kommete ja traditsioonide külge, peavad valama pisaraid, ja hiljem, kui nad 
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loevad raamatust, mille Ma teile praegu usaldan, saavad nad oma vigadest aru. Siis püüavad nad, täis valu 

ja kahetsust, oma vigu parandada. 

69 Minu armastuse valgus valgustab maailma ja selle teid, kui pimedus ähvardab neid katta. Päevast 

päeva tõusevad hinged suurel hulgal üles, lahkudes sellest elust, teadmata, kuhu nad lähevad. Ära unusta 

neid, anna neile oma palve, oma halastuse valgust. Ärge muretsege valgusolendite pärast, sest nad on juba 

valguses ja seisavad teie eest. Ärge palvetage ainult inimeste eest, palvetage kõigi oma ligimeste eest. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 262 
1 Minu Vaim on rahul, kui Ta näeb, et teid ühendab sama soov läheneda Meistrile. Siin, Minu Sõna 

ilmutuses, unustate te viletsuse, pahameele, kadeduse ja kannatused. 

2 Sa teed hästi, kui puhastad oma südame, sest minu sõna tuleb sinna, kui sa oled selle valmistanud 

pühapaigaks. 

3 Alandlikkus ja lihtsus on see, mis peaks eksisteerima teie vaimses Jumala kummardamises, nii et 

materiaalsed ja uhkeldavad asjad ei lööks teid kõrvale põhilisest, mis on armastus teie Isa vastu ja halastus 

oma ligimese vastu. Kui olete valmis nendeks ülestõusmise hetkedeks, siis on teie mõtlemine kohanenud 

jumaliku mõttega. 

4 Kujundage ühtne, vennalik rahvas, kes armastab tõde ja häid tegusid, kes rõõmustab uute vendade 

ja õdede saabumise üle, kes võtab neid vastu naeratusega huulil, tõelise heategevusega südames ja palvega 

hinges. Te annate neile seda, mis te olete kogunud selle aja jooksul, mil te olete Mind kuulnud. Te näitate 

neile tõelist teed, mille Ma olen teile ette määranud, ja rõõmustate selle üle, et te võtate Minust eeskuju. Ei 

ole oluline, et teie teadmised ei ole veel väga põhjalikud. Kui teie heategevus on suur, siis teete tõelisi 

imesid. 

5 See missioon ei tundu kunagi raske, kui see, kes seda täidab, valgustab oma tööd armastusega. 

Teisest küljest võib see tunduda raske ristina sellele, kes täidab seda lihtsalt kohustusena. 

6 Ärge laske end heidutada, kui te arvate, et olete veel liiga ebatäiuslik, et täita sellist delikaatset 

missiooni. Hea tahe võidab kõik. 

7 Ma õpetan teile nüüd teatavat viisi, kuidas valmistuda, et teie igapäevatööd oleksid kõik 

inspireeritud õilsatest tunnetest ning et külaskäigud ja raskused ei peataks teid ega paneks teid taganema: 

Kui te avate silmad uue päeva valgusele, palvetage, lähenege Mulle oma mõtlemise kaudu, siis kujundage 

oma päevaplaan, mis on inspireeritud Minu valgusest, ja tõuske nüüd eluvõitlusele. Seda tehes võtke 

endale ülesandeks olla tugevad ja mitte hetkekski rikkuda kuulekust ja usku. 

8 Tõesti, ma ütlen teile, varsti üllatab teid teie püsivus ja teie tööde tulemus. 

9 Vaadake, et teie teod sisaldaksid tõepärasust ja puhtust, ja ärge kartke, et teie kaasinimesed teid 

naeruvääristavad. Sest sel hetkel ei tea nad, mida nad teevad. 

10 Ma näen, et te kardate halvustavaid hinnanguid ja kriitikat. Ma ei taha, et teid mõnitatakse. Aga kui 

teie südametunnistus ei tee teile etteheiteid, siis ma annan andeks neile, kes on teid solvanud, ja panen tõe 

valguse nende meeltes särama. 

11 Teadke tõeliselt, mis on halastus, kuidas seda tunda ja kuidas seda anda, nii et see oleks valjem ja 

te saaksite seda ilma uhkeldamiseta teostada. Ärge laske alati oma vasakul teada, mida teie parem teeb, st 

ärge andke uhkeldades, sest sellega hävitaksite iga halastuse teo. 

12 Ma tahtsin moodustada igaühega neist kogukondadest tõelise perekonna, kus te kõik armastate 

üksteist, kus te seisate üksteise kõrval oma kannatustes ja vajadustes, et te õpiksite omavahel halastust 

tundma. Kui see tunne on teie südames avanenud ja küpsenud, siis saate asuda võitlusele, et pakkuda selle 

häid vilju neile, kes vajavad armastust ja valgust ja kes ristuvad teie tee tuhandete kaupa. 

13 Tuleb päev, mil te ei ole enam osa sellest jüngrite hulgast, kes täna kogunevad minu õpetust 

kuulama. Kuid kuigi te olete laiali maa eri osades, jääte oma võitluses ja missiooni täitmisel vaimselt 

ühtseks. Keegi ei suuda neid vaimse ühtekuuluvuse sidemeid lõhkuda. 

14 Olge õnnistatud, sest te olete olnud kooskõlas oma Isaga. Mitte ükski ebapuhas mõte ei ole 

häirinud teie mõtteid sel Jumalaga suhtlemise tunnil. Kõik on olnud harmoonia, ja selles olete kuulnud 

minu sõna looduse põues, kaugel igast kogunemiskohast. 

15 Vaadake seda hiilgust, mis teid ümbritseb: kõrged mäed, mis on Looja pideva austuse altarid; 

päikese täht kui mõõtmatult suur lamp, mis valgustab inimeste elu; lindude harmooniline laul, mis saadab 

Isale oma trillerid, mis on nagu palved, ja selle hiilguse keskel teie hing vaimustuses jumaliku Sõna 

kontserdist. 

16 Minu Lohutusvaim on teiega, Minu Valgus voolab välja kiirtes ja samal ajal võtan teie südamest 

vastu ohvri, mille te olete Mulle toonud. 
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17 Seetõttu näete selles kõrgendatud ja vaimse õhkkonna õhkkonnas, kuidas suurimad imed teie seas 

reaalsuseks saavad. Paluge, paluge haigete, abivajajate, puuduvate ja kadunud inimeste eest, sest siis 

saavad nad rohkesti. 

18 Armsad inimesed, kes otsivad parimat ohvrit, et esitada end Minu ees: Te olete end puhastanud ja 

pesnud ära üleastumised, millele teie südametunnistus teile osutab, ning olles patust kahetsenud, 

valmistate te pühakoda ette, et olla minuga ühenduses. 

19 Valvake ja palvetage, õpetab Meister, et te oleksite kiusatuse ees tugevad ega teeks enam pattu. 

Palvetage enda eest ja nende eest, kes ei oska palvetada. Kui palju aega on teil vaja igapäevaselt 

palvetada? Pikkade tundide kohta, et tõsta oma hinge Minu juurde? Ei, inimesed, viiest minutist piisab. 

See lühike armastuse, Minule alistumise aeg on aeg, mida vajate, et pakkuda Mulle oma alistumist ja 

kuulekust Minu eelplaanidele selle päeva jaoks, mida kogete. Ma lohutan teid teie vajadustes, julgustan 

teid teie töös ja valgustan teid, et teie ettevõtmised õnnestuksid. 

20 Kui vajate usaldusisikut, head sõpra, siis pöörduge Minu poole ja pange Minu ette oma südames 

olevad kannatused, ja Ma annan teile nõu, mis on parim viis - lahendus, mida te otsite. Kui teie hing on 

koormatega koormatud, siis selle põhjuseks on see, et te olete pattu teinud. Ma võtan teid vastu ja olen 

oma otsuses heatahtlik, ma tugevdan teie otsustavust parandada ja annan teile tagasi kaotatud jõu. 

21 Ainult minu õpetuste järgimine hoiab teid armulises seisundis ja säilitab teie vaimse ja füüsilise 

tervise. Kogemused, mida te omandate, on valgus, mida kogute vähehaaval oma hinge. 

22 Minu kohus ja Minu seadus on järeleandmatu, ja kui te peate sel ajal oma võla tasuma, siis tehke 

seda armastusega ja kannatlikult. Aga kui te olete kurnatud, aitan ma kanda teie risti, et te saaksite uut 

jõudu edasi võitlemiseks. 

23 Kui te teate, et teie saatus on kirja pandud, et katsumused ainult jahvatavad südant ja painutavad 

lihalikku loomust - miks te siis mässate? 

24 Teie hing on varustatud suure jõuga ning katsumused, mida ma teile saadan, ei ole suuremad kui 

see võimekus ja energia, mis teil on. Need on eelised, mis aitavad teil teenida ja säästa teid. 

25 Minu Isa Vaim kannatab, kui ta näeb inimkonna valu. Ma ei ole neid karistanud. Minu armastuse 

ja õigluse seadused, rakendatuna, toovad ainult heaolu ja rahu. 

26 Inimese kaudu on vallandunud hävitusjõud. Sõda on külvanud oma seemned kõikidesse 

südametesse. Kui palju valu on inimkond kogenud! Kui palju hüljatust, viletsust, orbust ja kurbust on ta 

oma teele jätnud! Kas te arvate, et lahingus langenud inimeste hinged on hukkunud või et see osa elust, 

igavik, mis elab inimeses, ei ole enam olemas? 

27 Ei, inimesed: hing elab üle sõja ja surma. See osa minu enda vaimust on tõusnud valupõldudelt ja 

otsib oma teel uut horisonti, et jätkata elu, areneda ja areneda. 

28 Ja neile, kes jäid maa peale ja nägid, kuidas nende kodumaad hävitati, nende põllud hävitati, katk 

ja nälg, moraali ja headuse põhimõtted tallati jalge alla, säilitasin ma nende elurõõmu ja valvasin neid 

kõiki. 

29 Järgnevatel aegadel kasutan ma neid selleks, et viia Minu Sõna valgust teistele rahvastele. Ma 

usaldan neile suure vaimse missiooni. 

30 Nad on õppinud palvetama nii, nagu ma olen teid õpetanud. Nendes hingedes ei ole valu, ei ole 

viletsust, vaid hingesuurust, sest nad on armastanud Mind oma katsumuste keskel, on mõistnud Mind ja 

olnud Mulle kuulekad. Nad on end valusalt puhastanud. 

31 Inimesed, ühendage oma palve nende hingede palvega. Teid ei ole valusalt puhastatud, vaid teie 

laastriteks on olnud rahu, mida ma teile sel ajal oma armastuse sõnadega pakkusin. Kui te olete 

valmistunud - ühed valu ja teised armastuse kaudu -, siis liigute koos, ühendate end ja koos, järgides minu 

õpetusi, mõistate minu Sõna. Te joote seda armastuse karikat ja kinnitate, et kõik, mida olete saanud, on 

olnud kasulik. Ma viin oma tööd edasi ja näitan teile lõppeesmärki, selle tulemust. Inimkonna vaimsetele 

ja moraalsetele varemetele ehitan ma terve ja tugeva maailma. 

32 Teie kohus on veel tulemas, rahvas, ja nii nagu teised rahvad on kandnud minu kohtuotsuse 

koormat, nii saate ka teie seda vastavalt oma tegudele ettenähtud ajal. 

33 Ma tervitan kõiki, nii seda, kes tuleb innukalt, et Mind kuulda, kui ka seda, kes siseneb, et uurida, 

või seda, kes suure rahuloluga eitab kõike kuuldut ja tuleb ainult uudishimust. 
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34 Tõesti, ma ütlen teile, et minu kiirgus on alati olnud ja on alati - varem ühel viisil, täna teisel, 

homme veel teisel ja nii igavesti. 

35 Isa ja laste vahel on side, mida ei saa kunagi katkestada, ja see side on põhjuseks, et Jumaliku 

Vaimu ja teie kõigi vahel toimub diskursus. 

36 Õnnistatud on see, kes otsib tõde, sest ta on see, kes januneb armastuse, valguse ja headuse järele. 

Otsige ja te leiate, otsige tõde ja see jõuab teie juurde. Jätkake mõtlemist, jätkake küsimuste esitamist 

Jumaliku Tarkuse Raamatule, ja see vastab teile, sest Isa ei ole kunagi vaikinud ega jäänud ükskõikseks 

selle suhtes, kes Teda innukalt küsitleb. 

37 Kui paljud neist, kes otsivad tõde raamatutest, õpetlaste seas ja erinevates teadustes, avastavad 

selle lõpuks enda sees, sest ma olen paigutanud Igavese Tõe seemne iga inimese sisimasse ossa? 

38 Siin on minu valgus, mis paistab inimese ajus ja muutub sõnadeks. Miks peate seda ilmingut 

võimatuks? Kas te arvate, et inimene võib olla võimekam kui Jumal, kui ta saavutab oma teaduse abil 

suhtlemise kaugelt? 

39 Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei tunne inimhinge võimeid, millega see on varustatud, siis tunnete 

mind veelgi vähem. 

40 Ma teen ennast teatavaks inimese intellektiorgani kaudu, sest aju on "aparaat", mille Looja on 

täiuslikult loonud selleks, et intelligentsus, mis on hinge valgus, saaks selles avalduda. 

41 See "aparaat" on mudel, mida te ei saa kunagi kogu oma teadusega imiteerida. Te kasutate selle 

vormi ja ehitust oma loomingu eeskujuks, kuid te ei saavuta kunagi seda täiuslikkust, mis on teie Isa 

töödel. Miks te siis kahtlete, et ma saan kasutada seda, mida ma olen loonud? 

42 Ma ütlen teile veel kord, et te ei tunne ennast. Sest kui te tunneksite end vaimselt, siis te mitte 

ainult ei kinnitaksite seda jumalikku ilmutust oma mõistuse kaudu, vaid mõistaksite, et teid ootavad veelgi 

suuremad üllatused. Kui te tunneksite ennast, siis te ei kurdaksite, et teie kaaslased ei mõista teid, sest te ei 

tunne isegi iseennast. Õppige ennast tundma, et te ei oleks igavene küsimus iseendale - et te ei otsiks 

kõikjalt vastust, mida te endas kannate. 

43 Kogu minu õpetuse eesmärk on teha teid teadlikuks kõigest, mida teie olemus sisaldab, sest sellest 

teadmisest sünnib valgus, et leida tee, mis viib Igaviku, Täiusliku, Jumala juurde. 

44 Minu õpetuse eesmärk on luua sinus olend, mis on kõrgem kui kõik, mis maailmas eksisteerib - 

olend, mis on suuremeelsus, valgus ja hinge ilu, voorus, tarkus ja vägi. Kui suur on siis teie õndsus ja 

sisemine rahu! Teie vaim ütleb teile: "See on teie olemuse tõeline olemus." 

Kui erinev on nende käitumine, kes on oma südamest välja tõrjunud iga hea seemne ja pühendanud 

oma olemise isekale elule, materialistlikule ja tigedale elule. Kui nad on kord jõudnud vaadata enda sisse, 

kui nad on kord vestelnud hetkeks oma südametunnistusega, siis on nad näinud end selles peeglis, mis ei 

tuhmu kunagi, mis ei valeta kunagi, ja nad on kohkunud selle koletise ees, mida nad endas kannavad ja 

mida nad ei suuda ära tunda kui omaenda tööd. 

45 Oo uskmatud! Tulge ja kuulake Mind sageli, Minu Sõna võidab teie kahtlused. Kui teil on mulje, 

et Minu Sõna väljendusviis ei ole sama, mis mul kunagi oli, siis ütlen teile, et ärge järgige vormi, välist, 

vaid otsige olemust, mis on sama. Sisu, tähendus, on alati üks, sest Jumalik on igavene ja muutumatu; kuid 

vorm, milles ilmutus teile tuleb või mille kaudu ma teile teatan tõe teise osa, ilmutab end alati vastavalt 

teie vastuvõtlikkusele või arengule, mille te olete saavutanud. 

46 Suur osa minu õpetusest oli selleks, et te avastaksite end, et te tunneksite ennast, et te ei langeks 

enam teel ega hüüaksite halastuse järele, kui tunnete end kaotatuna või õnnetuna. 

47 Miks peaksite pisaraid valama, kui te kannate oma olemuses nii palju rikkusi ja varjatud aardeid? 

Üks teie elu eesmärkidest, mille te juba ammu unustanud olete, on see: Selleks, et avastada kõike, mida 

hing endas hoiab, peate te ennast tundma õppima. 

48 Küsige, uurige, uurige ja mida rohkem te oma olemusse tungite, seda suuremaid aardeid ja üllatusi 

te avastate. 

49 Teie, rahvahulgad, tulge minuga, ma päästan teid. Kui teie maailm teid väsitab, kui teie 

kaasinimesed teid valesti hindavad, kui teie lähedased teid ei mõista, siis tulge Minu juurde ja Ma võtan 

teid vastu. Ma tõestan sulle, et ma tean kõike, mis sinuga juhtus. 

50 Tulge, et ma tõstaksin teid tõelise elu juurde ja tuletaksin teile meelde, et te olete loodud andma. 

Kuid seni, kuni te ei tea, mida te endas kannate, on teil võimatu anda seda sellele, kes seda vajab. 
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51 Vaadake, kuidas kõik, mis teid ümbritseb, täidab missiooni anda. Elemendid, tähed, olendid, 

taimed, lilled ja linnud - kõik, alates kõige suuremast kuni mitte enam tajutavani, on võimeline ja 

määratud andma. Miks te teete erandi, kuigi olete kõige rohkem varustatud jumaliku armuga armastada? 

52 Kui palju rohkem peate te kasvama tarkuses, armastuses, vooruses ja võimetes, et te oleksite 

valgus oma noorematele vendadele ja õdedele! Millise kõrge ja kauni saatuse on teie Isa teile andnud!  

53 Tundke minu rahu ja kandke seda oma südame sügavustes. Ärge laske kellelgi röövida minu rahu. 

See on aare - suurim, mida inimene saab omada. 

54 Ei võim ega teadus ei ole suutnud teile rahu anda. Sellegipoolest ütlen teile, et ärge heitke end 

meeleheitele, kui te seda ei leia. Sest varsti mõistate, et rahu on tõesti heast tahtest inimestes, kes 

armastavad, teenivad ja järgivad Jumala dikteeritud seadusi. 

55 Kuulake minu õpetust, mis õpetab teile kõige praktilisemat, lihtsamat ja kergemat viisi Seaduse 

täitmiseks. Mõistke, et teie Jumal, Tema teod ja elu on lihtsad ja lihtsad, et teie teadmatus ja ebaküpsus on 

see, mis muudab selle, mis on lihtne, teile keeruliseks ja selle, mis on ilmselge, salapäraseks. 

56 Jumal ei ole oma loomingus keeruline, salapärane ega korrastamata, sest see, mis on täiuslik, on 

lihtne. Loomad seevastu on oma eri etappidel seda keerulisemad, mida ebatäiuslikumad nad on. 

57 Püüdke Mind tundma õppida, tungida vaimsesse tähendusse, kuni teil on tõene ettekujutus oma 

Isast. Isegi kui teie teadmised Minust on väikesed, peavad need siiski olema täpsed. 

58 Kui teil on tõeline ettekujutus minu olemasolust, minu olemusest, minu võimust ja minu õiglusest, 

siis saate te, kui tuleb aeg, oma kaasinimestele tõepärase ettekujutuse sellest, kes on teie Isa. 

59 Siis näete, kuidas see Jumal, keda inimesed on kujutanud kaugeks, kättesaamatuks, salapäraseks ja 

arusaamatuks, kaob, nii et Tema asemel ilmub tõeline Jumal, kelle süda on igavesti avatud oma lastele, kes 

on kohal igas kohas ja igal hetkel. 

60 Kui te kord tõesti tunnete Mind - sest praegu on teie ettekujutus Minust pigem inimlik kui vaimne 

ja teie usk väike -, siis armastate Mind sügavamalt kui praegu. Kui te armastate Mind täiuslikumalt, siis 

olete väsimatu, et kanda valgust kõikjale, kus te kohtate pimedust. Sinu kaastunne kõigi nende vastu, kes 

ei tunne tõelist Isa, on siiras - nende vastu, kes arvavad, et nad armastavad Mind ja tunnevad Mind, kuid 

tegelikult ei tunne Mind tõeliselt ega armasta Mind puhtalt. 

61 Teisel ajastul oli mul rõõm rändada mööda põlde, kus põllutöölised, kui nad nägid Mind 

möödumas, tulid Mind vastu võtma ja rääkisid Minuga südamest. Minu Vaim rõõmustas, et nägin neid 

puhtalt ja lihtsalt. 

Ma sisenesin kodudesse, mõnikord just siis, kui vanemad istusid koos oma väikeste lastega laua taha. 

Kui nad kuulsid Minu kutset, tulid nad rõõmsalt Minu juurde, nad kutsusid Mind endaga koos sööma, nad 

avasid Mulle oma südame, et paluda Minult mõnda armuannet. Ma õnnistasin neid kõiki ja kui ma taas 

oma jüngritega kohtusin, ütlesin neile: Need perekonnad on Taevariigi peegeldus ja need kodud on nagu 

pühapaigad. 

62 Vahetevahel, kui ma olin üksi, avastasid mind lapsed, kes tulid minu juurde, et ulatada mulle 

pisikesi lilli, rääkida mulle väikestest muredest ja suudelda mind. 

63 Emad olid murelikult mures, kui nad leidsid oma väikesed lapsed minu süles minu sõnu kuulamas. 

Jüngrid, kes arvasid, et see tähendab austuse puudumist Meistri vastu, püüdsid neid Minu juurest minema 

ajada. Siis pidin neile ütlema: "Laske lapsed Minu juurde tulla, sest selleks, et pääseda taevariiki, peab teil 

olema laste puhtus, lihtsus ja lihtsus." 

64 Ma rõõmustasin selle süütuse ja erapooletuse üle, nagu rõõmustatakse äsja avaneva lillepunga 

nägemisest. 

65 Ka need on õitsevad hinged, lubadused tulevikuks, elu, mis hakkab särama. 

66 Ma armastan hingi, sest nad on pungad, mis peavad Isa auks õitsema. 

67 Ühel korral kutsuti mind koos Maarja, minu maise ema, pulma. Ma tahtsin olla koos oma lastega 

sel olulisel hetkel kahe inimese elus, kes ühendavad end armastusest. Ma tahtsin näha nende südamete 

rõõmu ja kogeda koos nendega nende pidu, andes teile mõista, et ma ei ole ükskõikne ühegi teie päästva 

rõõmu suhtes ja et Minu kohalolek ei tohi puududa ühestki teie elu olulisest või olulisest hetkest, ning 

Maarja, armastav ema ja teie eestkostja, andis samuti tunnistust oma kohustusest selle inimkonna suhtes, 

kui ta palus Jeesust, kasutades Tema väge, suurendada peo veini, mis oli lühikeseks ajaks otsa saanud. Ma 
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andsin selle ime selle õnnistatud eestpalve pärast, selle naise südame pärast, kelle usk minu jõusse ja 

inspiratsioon paluda on teile täiuslikuks eeskujuks. 

68 Lubage mul mainida - isegi kui ainult lühidalt - neid juhtumeid. Kuid ärge öelge, et ma pean 

tingimata tagasi pöörduma. Sest siis pean teile ütlema, et kõik, mida ma kogesin ja rääkisin, on üles 

kirjutatud ja on teie vaimus olemas. Teisest küljest tunnistate, et see elu, mis on imeline kõigis oma 

arenguetappides, on sügav ja lõpmatu õpik, mis räägib teile igavesti Minust. 

69 Vaadake seda, tundke seda ja te avastate selles Meistri, Isa ja Kohtuniku, te kuulete häält, mis juba 

siin räägib teile teisest, kõrgemast, heledamast ja täiuslikumast elust. 

70 Jüngrid: Ma olen teid üles tõstnud maa tolmust, milles te lamate, lööduna valust, ja viin teid 

lootuste ja teostuste elu juurde. Ma olen pannud teid tundma minu jõudu teie katsumustes, ma olen 

õpetanud teid mitte kahtlema, mitte meeleheitele sattuma, isegi kõige suuremates kannatustes. 

71 Täna teate, et kogu inimkond joob praegu kannatuste karikat, et te ei ole ainsad, kes kannatavad, 

ega ainsad, kes valavad pisaraid või kes tühjendavad kannatuste karikat suuremal intensiivsusel. Selle eest 

tänage Mind ja pöörake oma mõtted oma kaasinimestele ning unustage end veidi. 

72 Te kõik kannate haavu oma südames. Kes võiks tungida teie sisemusse nagu mina? Ma tean teie 

kannatusi, teie kurbust ja masendust nii suure ebaõigluse ja tänamatuse ees, mis valitseb teie maailmas. 

Ma tean nende väsimust, kes on elanud ja töötanud kaua maa peal ja kelle eksistents on neile nagu raske 

koorem. Ma tean, kui õnnetud on need, kes on selles elus üksi jäetud. Kõigile teile ütlen: "Paluge, ja teile 

antakse", sest ma olen tulnud andma teile seda, mida te minult vajate, olgu see siis seltskond, meelerahu, 

tervenemine, ülesanded või valgus. 

73 Ärge häbenege nutma hakata Minu ees, mehed, sest pisarad ei ole ainult laste ja naiste jaoks. 

Õndsad on need, kes nutavad Minu ees, sest Minu käsi kuivatab nende pisarad ja Minu lohutussõna laskub 

nende südamesse. Kes tuleb Minu juurde nõrgana, saab pärast seda oma kaasinimeste suhtes tugevaks, sest 

ta oskas saada tugevaks oma Isa tugevuses. 

74 Teadke, et ma ei piirdu sellega, et tunnen teie kannatusi, vaid tahan need kõrvaldada. Kuid on vaja, 

et te mitte ainult ei teaksite seda, vaid et teil oleks armastust ja usku Minu seadusesse, et te oskaksite 

paluda ja palvetada ning et teil oleks kannatust katsumustes. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 263 
1 Olgu minu Vaimu rahu teie sees sel osaduse hetkel, mil Jumalik Valgus valgustab teid ja tugevdab 

teie hinge. 

2 Õndsad on need, kes unistavad rahu ja harmoonia paradiisist. 

3 Õndsad on need, kes põlgavad tühisusi, tühisusi ja kirgi, mis ei too inimesele midagi head ja veel 

vähem tema hingele, ja kes suhtuvad neisse ükskõikselt. 

4 Õndsad on need, kes on loobunud fanaatilistest kultuslikest tegudest, mis ei vii kuhugi, ja on 

hüljanud iidsed ja ekslikud uskumused, et omaks võtta absoluutne, paljas ja puhas tõde. 

5 Ma õnnistan neid, kes lükkavad tagasi välised asjad, et pühenduda hoopis vaimsele mõtisklusele, 

armastusele ja sisemisele rahule, sest nad mõistavad üha enam, et maailm ei anna rahu, et seda saab leida 

iseendast. 

6 Õndsad on need teie seast, keda tõde ei ole hirmutanud ja keda see ei ole ärritanud, sest tõesti, ma 

ütlen teile, et valgus langeb teie hingele nagu juga, et rahuldada teie valguse iha igaveseks. 

7 Ma levitan oma rahumantli teie üle, kes te olete kogunenud ühte või teise kohta ja kes te olete 

vaimustunud soovist Jumaliku Meistri järele. Kui te tulete Minu juurde, siis palvetage, palvetage Minu 

jüngrid, sest kuigi te ei ole veel näinud, et kõik, mida ma teile olen ennustanud, on täitunud, siis te näete 

seda veel. 

8 Palvetage jätkuvalt, et inimese teadmatuse koorem annaks järele ja ka nende edevus, kes väidavad 

end olevat õppinud, sest nad on kogunud teiste inimeste teadmisi, ja kes ei tea, et tõeline õppinud inimene 

ei ole see, kes püüab leida parimat viisi hävitamiseks, valitsemiseks, hävitamiseks, vaid see, kes tõuseb, et 

olla võimeline looma, et muuta inimeste elu harmoonilisemaks, innustades end armastusest kõigi loodud 

asjade Jumala vastu ja armastusest kõigi loodud olendite vastu. 

9 Ma ütlen teile, jüngrid, et te ei otsiksite tõde vales, vaid otsiksite tõde alandlikus hinges, südames, 

mida tõstab üles armastus ligimese vastu, lihtsuses ja puhtuses. 

10 Tarkuses on tervendav palsam ja lohutus, mida teie süda igatseb. Seepärast lubasin ma teile kunagi 

tõe vaimu kui lohutusvaimu.  

11 Kuid usk on hädavajalik selleks, et mitte peatuda teel ega tunda hirmu katsumuste ees. 

12 Usk on nagu tuletorn, mis valgustab teie teed läbi elu, kuni jõuate igaviku turvalisse sadamasse. 

13 Usk ei tohi olla nende leige ja arglike hingede usk, kes täna astuvad ühe sammu edasi ja homme 

sammu tagasi, kes ei taha oma valuga võidelda ja uskuda Vaimu võitu üksnes Isa halastuse tõttu. 

14 Usk on see, mida tunneb hing, kes, teades, et Jumal on temas, armastab oma Issandat ja tunneb 

rõõmuga Teda endas ja armastab oma kaasinimesi. Tema usk Isa õiglusesse on nii suur, et ta ei oota oma 

ligimeste armastust, et ta andestab rikkumised ja üleastumised, vaid usub, et homme saab ta valguse täis, 

sest ta saavutas oma teenete kaudu puhastuse. 

15 Kellel on usk, sellel on rahu, tal on armastus ja temas on headus. 

16 Ta on rikas vaimus ja isegi materiaalsetes asjades; kuid tõelises rikkuses, mitte selles, mida te 

arvate.  

17 Inimesed põgenevad hirmus viletsuse eest ning oma hirmus langevad nad ikka ja jälle kuristikku ja 

raskustesse. Nad ei mõtle õigetele vahenditele, et end nende küünte eest päästa. Kuid see, kes põgeneb 

maailma viletsuse eest, on egoist, kes heidab maha, rõhub, rebib tükkideks ja kukutab hävingusse kõik, kes 

tema teed ristuvad. Ta mõtleb ainult iseendale, tema ainus ideaal ja eesmärk on tema turvalisus ja 

säilitamine. Teised ei ole tema vennad, nad kõik on talle võõrad. Tal ei ole usku, ta ei tunne seda valgust, 

ta ei usalda tõde, sest ta ei tahtnud seda teada. 

18 Aga mida te olete teinud nende inimestega, inimkonnaga, keda ma olen saatnud teile meenutama 

Minu teed, usu teed, mis on tarkuse, armastuse ja rahu tee? 

19 Te ei tahtnud nende ülesannetest teada ja võitlesite nende vastu oma silmakirjaliku usuga, mis teil 

on oma teooriate ja konfessioonide tõttu. 

20 Teie silmad ei tahtnud vaadelda seda valgust, mille iga minu saadik tõi teile armastuse sõnumina, 

olgu neid siis prohvetiteks, nägijateks, valgustatud meesteks, arstideks, filosoofideks, teadlasteks või 

pastoriteks. 
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21 Need inimesed levitasid valgust, kuid te ei tahtnud nende valgust ära tunda, nad läksid teile ette, 

kuid te ei tahtnud nende sammudele järgneda; nad jätsid teile eeskujuks ohvrite, valu ja halastuse tee, kuid 

te kartsite nende eeskuju järgida, mõistmata, et nende valu, kes järgivad Mind, on Vaimu rõõm, tee täis 

lilli ja horisont täis tõotusi. 

22 Kuid nad ei tulnud maa lillede lõhna nuusutama ega maailma mööduvatest naudingutest 

joovastuma, sest nende hinge iha ei olnud enam ebapuhta, vaid kõrge järele. 

23 Nad kannatasid, kuid nad ei otsinud lohutust, sest nad teadsid, et nad olid tulnud lohutama ennast. 

Nad ei oodanud maailmast midagi, sest pärast lahingut ootasid nad rõõmu, et näevad hingede ülestõusmist 

usku ja ellu - kõigi nende, kes olid tõest ära langenud. 

24 Kes on need olendid, kellest ma teile räägin? Ma ütlen teile, et need on kõik need, kes on toonud 

teile sõnumeid valgusest, armastusest, lootusest, tervisest, usust, päästest - olenemata sellest, mis nime nad 

kandsid või mis vahendiga te neid nägite või millist tiitlit nad maa peal kandsid.  

25 Ka teie saate olla nende sarnased, võttes eeskujuks suuri näiteid, mida Ma teile pidevalt annan oma 

saadikute kaudu. Kuid ärge kasutage vabandusena seda, et inimesed ei mõista teie töid. Ärge öelge, et 

need, kes tõid teile armastuse sõnumi, ainult külvasid ja ei koristanud kunagi. Ei, inimesed, hinge saak ei 

tule kiiresti, kui te arvestate, et "liha" on viljatu maa, mida tuleb pidevalt armastuse kaudu viljakaks 

muuta, kuni see kannab vilja. 

26 Mida ma pean teile ütlema teie tänaste teadlaste kohta, nende kohta, kes esitavad väljakutse 

loodusele ja selle jõududele ja elementidele ning seeläbi muudavad hea kui midagi kurja? Nad kogevad 

suuri kannatusi, sest nad on murdnud ja söönud ebaküpset vilja teaduse puult - vilja, mille nad oleksid 

saanud küpseks vaid armastusega.  

27 Ainult minu armastus võib sind päästa! Vaadake, inimestes ei ole isegi armastuse jäänust alles. 

Palvetage, kuid tõelise usuga palve jõusse, nii suure usuga, et see võidab vägivaldsed relvad, millega teie 

kaasinimesed võitlevad elus ja hävitavad oma ligimese rahu. 

28 Teie, kes te olete eemaldanud need figuurid ja kujutised oma silmade eest, mida te kasutasite 

palvetamiseks, saate harjutada tõelist palvet, sest te ei piira enam Jumalat vanainimesega ega luba oma 

kujutlusvõimel anda inimlikku kuju sellele, millel ei ole kuju, sest see on jumalik. 

29 Kui teie keha jääb maa peale ja teie hing tõuseb taevasse, kui te läbite selle, mida te nimetate 

surmaks, ja tõusete lõpmatusse, siis mõistate, kui palju valearusaamu on teie mõistus loonud, ja siis 

tunnete, kuidas vale lahkub teie hingest nagu silmakate, mis langeb teie silmadelt ja laseb neil näha tõe 

valgust. 

30 Kui paljud loodavad jõuda kõige kõrgemasse taevasse, et kohtuda Maarjaga, keda nad alati 

kujutavad ette inimkujul naisena, kes ta oli maailmas, kehastunud Kristuse emana, ja keda nad kujutavad 

ette kuningannana troonil, ilusana ja võimsana. Kuid ma ütlen teile, et te ei peaks enam andma oma 

mõtetes Jumalikule kuju. Maarja, teie Vaimne Ema, on olemas, kuid tal ei ole ei naise ega ka mingit muud 

kuju. Ta on püha ja armastav hellus, kelle halastus ulatub lõpmatuseni. Ta valitseb hinges, kuid tema 

valitsemine on alandlikkuse, halastuse ja puhtuse valitsemine. Aga tal ei ole trooni, nagu mehed kujutavad 

ette. Ta on ilus, kuid sellise ilu poolest, mida ei suuda kujutada isegi kõige ilusama näoga. Tema ilu on 

taevalik ja te ei suuda kunagi mõista taevalikku. 

31 Ma ütlen teile: Kui te soovite tõele veidi lähemale jõuda ja ennast selle kontemplatsiooni sisse 

upitada, siis eemaldage järjekindlalt oma silmadest ja meelest kõik kujundid, mida te olete loonud, püüdes 

anda Jumalikule kuju. 

32 Kui te järk-järgult mõistate, et Jumalikul Meistril on veel palju õpetada ja õigeks teha, lasete minu 

tõelusel tungida oma mõistusesse, ja siis näete, et teie hinge ees avaneb uus horisont, mis pakub teile 

põlde, orge, radu ja mägesid, et rändada, õppida, uusi asju tundma õppida ja hinges kõrgemale areneda. 

33 Minu valgus on igas vaimus. Te olete nüüd ajal, mil minu Vaim valatakse välja inimeste peale. 

Seepärast ütlen teile, et varsti tunnete kõik minu kohalolekut - nii õppinud kui ka teadmatud, nii suured kui 

ka väikesed, nii võimsad kui ka vaesed. 

34 Mõned, nagu teisedki, värisevad elava ja tõelise Jumala tõe ees. 

35 Siin on teile uus õppetund, jüngrid, et te saaksite selle üle sügavalt järele mõelda. Mõistke, et ma ei 

ole tulnud ainult selleks, et panna teid kuulama sõnu, mis rõõmustavad teie kõrvu või hellitavad teie 

südant. Mõistke, et Meistri eesmärk on kõrvaldada teid pimedusest, et näidata teile tõe valgust. 
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36 Mina olen igavene valgus, igavene rahu ja igavene õndsus, ja kuna te olete Minu lapsed, siis on 

Minu tahe ja kohustus teha teid osaks Minu kirkusest, ja selleks õpetan teile Seadust kui teed, mis viib 

hinge selle kuningriigi kõrgustesse. 

37 Võimalused seaduse täitmiseks ja teenete teenimiseks on olemas iga päev, iga tund. Ärge laske 

neid mööda, ärge laske neid mööda, sest pärast seda ei saa te neid tagasi võtta. Valmistage endid heaks 

päevaks ja ma ütlen teile, et kui öö saabub, on teie uni rahulik ja õrn. Elage vooruslikku elu ja teie vaimne 

areng kestab igavesti. 

38 Armsad jüngrid, ma olen kahel korral olnud koos inimestega: ühel korral inimlikul kujul ja teisel 

korral vaimsel kujul. Nüüd on aeg, et te mõistaksite Minu õpetusi. 

39 Miks sa tavaliselt tuled nutma ja kaebama? Kui ma olin maailmas, ei elanud ma mugavuste ja 

naudingute keskel ega omanud maise võimu skeptrit. Ma kannatasin, võitlesin ja ei mässanud isegi mitte 

Minu valu vastu. Ma tulin võtma oma risti ja täitma missiooni, mille ma endale vabalt peale panin. 

40 Ma pidin teile õpetama, kuidas Isa tahet täitev hing, kui ta on oma töö lõpetanud, tõuseb ülespoole, 

soovides lõpmatut, jättes maha kõik ainelise, et püüelda taevase piirkonna poole. 

41 Oma viletsuses või raskustes küsite te sageli, miks teie Isa ei anna teile kõike, mida te soovite, sest 

teie arusaama kohaselt soovite te ainult armuandeid oma hüvanguks. Aga ma ütlen teile: Kui ma annaksin 

teile kõik, mida te ihaldate, ja annaksin teile iga õnne, mida te maa peal igatsete, siis hiljem kahetseksite 

seda, sest te veenaksite end oma paigalseisus. 

Jah, õpilased, kui teil oleks see kõik olemas, siis te raiskaksite seda, te ei säilitaks seda, sest selle 

omandamine ei maksaks teile ei vaeva ega tööd. Kui te seevastu saate selle, mida te täna palute, ilma seda 

teenimata, teenimise alusel, siis näete, millise armastusega te seda säilitate. 

42 Millal minu sõna mõistetakse? Millal lubate sellel oma südames õitseda ja oma hinges vilja kanda? 

Mõtle minust, nagu mina mõtlen sinust. Kes tunneb end maailmas üksi? Kes ütleb, et ta on orvuks jäänud? 

Kui te valmistute, ei ütle te enam, et olete üksi, sest kõikjal tunnete Minu abi. 

Otsige minu tee valgust ja teil ei ole midagi karta. Ärge siduge end teaduse või inimteadmiste valguse 

külge, sest mõistuse valgus on liiga nõrk, et viia hinge Jumala lähedusse. 

43 Tõesti, ma ütlen teile, et see, mis võib teid üles tõsta, on armastus, sest sellele on omane tarkus, 

tunnetus ja ülevus. Armastus on kõigi jumalikkuse omaduste kokkuvõte ja Jumal on selle leegi süüdanud 

igas vaimses olendis. 

44 Kui palju õppetunde olen ma teile andnud, et õppida armastama! Kui palju võimalusi, elusid ja 

reinkarnatsioone on Jumalik Halastus teile andnud! Seda õppetundi korrati nii tihti, kuni see oli vajalik, 

kuni see oli selgeks õpitud. Kui see on kord täidetud, ei ole vaja seda korrata, sest seda ei saa ka unustada. 

45 Kui te õpiksite kiiresti minu õppetunde, ei oleks teil enam vaja kannatada ega vigade üle nutma 

hakata. Olend, kes kasutab maa peal saadud õppetunde, võib naasta maailma, kuid ta teeb seda alati 

küpsemalt ja paremates elutingimustes. Ühe elu ja järgmise elu vahel on alati taastumispause, mis on 

vajalik mõtlemiseks ja puhkamiseks enne uue päeva töö alustamist. 

46 Keegi ütleb Mulle oma südames: "Isa, kas see päev on töö või puhkus, et meid jälle välja saata, et 

otsida uut tööd maailmas? Kui kaua see kestab?" 

47 Ah, pisike, ma andestan sinu teadmatuse ja ütlen sulle, et ma ei ole ette näinud midagi ebaõiglast 

ega ebatäiuslikku sellel eluteel, mida sa pead läbima. Vaimu hing on väsimatu. Ainult siis, kui ta elab 

mateerias, tunneb ta keha poolt talle edastatud väsimuse mõju. Aga kui ta naaseb vaimse vabaduse ja 

vaimse valguse juurde, heidab ta oma väsimuse maha ja muutub taas väsimatuks. 

48 Olge tugev maailma ja liha kiusatuste vastu. Tuletage minu näide meelde, kui te läbite 

kohtuprotsessi. 

49 Te küsite Minult, kuidas oli võimalik, et Jeesust puudutasid maailma kiusatused? Ma vastan teile, 

et see ei olnud madalamad kiusatused, mis puudutas teie Meistri südant. 

50 Keha, mis mul oli maailmas, oli inimlik ja tundlik, oli minu Vaimu vahend, et anda oma õppetunde 

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

kannatas teda ootava valu tõttu. 

51 Ma tahtsin, et see keha annaks teile need tõelise inimlikkuse tunnused, et te oleksite veendunud, et 

minu valu oli tõeline ja minu ohvrisurm inimesena oli tõeline. 
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52 Kui see ei oleks olnud nii, ei oleks minu ohvrisurm olnud inimeste jaoks väärtuslik. Seepärast 

kutsus Jeesus kolm korda minu Vaimu väge, mis pani Teda raskes katsumuses vastu pidama. Esimene 

kord oli kõrbes, teine kord Getsemani aias, kolmas kord ristil. 

53 On olnud vaja, et ma muutusin inimeseks ja ohverdasin teile oma liha ja vere, et inimkonna poolt 

Temale tekitatud valu avaldaks neile muljet. Aga kui ma oleksin tulnud "vaimus" - millist ohvrisurma 

oleksin ma teie kaudu kannatanud? Millest ma oleksin võinud loobuda ja millist valu sa oleksid võinud 

Mind panna tundma? 

54 Jumalik Vaim on surematu, valu ei jõua Temani. "Liha" on aga tundlik valu suhtes, tema võimed 

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

pakkuda talle oma tõelist ohvrisurma, et näidata talle vastutasuks teed tema päästmiseks. 

55 Võtke Mind eeskujuks selles Piinas, niikaua kui te olete patused, ja pidage meeles seda verd, et te, 

kahetsedes oma üleastumisi, puhastuksite selles lõputu armastuse eeskujus, mille Ma teile andsin. 

56 Niikaua kui te olete inimesed, pidage meeles Mind sel ristil, kuidas Ma andestasin, õnnistasin ja 

tervendasin oma hukkamõistjaid, et kogu teie raske elutee jooksul õnnistaksite ka neid, kes teile kurja 

teevad, ja teeksite kõikvõimalikku head neile, kes teile kurja on teinud. Kes niimoodi tegutseb, on Minu 

jünger, ja tõesti, Ma ütlen talle, et tema valu jääb alati lühikeseks, sest Ma lasen tal tunda Oma jõudu tema 

katsumuse hetkedel. 

57 Väga vähesed on need, kes soovivad õpetada oma kaasinimesi Meistri eeskujul. Nii on see ka selle 

rahva seas, kes enamikus kogukondades õpetab sõnadega, millel ei ole jõudu, sest neid ei kinnita teod ja 

näited. 

58 Nüüd on teil võimalus kuulda Minu Õpetuse selgitust, mis töötab teie südames vähehaaval, kuni 

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

59 Ärge kartke järgida Minu samme, Ma ei palu kellelgi läbida samu kannatusi, mida Ma maailmas 

kannatasin, ega tuua oma ohvrit samamoodi. Samuti pean teile ütlema, et ainult see keha suutis tühjendada 

sellise kannatuste kruusi, nagu minu vaim talle pakkus, teine inimene ei oleks seda talunud. Sest minu 

keha ammutas elujõudu voorusest ja tugevnes Tema puhtuses, kes pakkus oma emakese, et seda vastu 

võtta: Maarja. 

60 Kogunege, inimesed, ja kasutage seda õnnistatud vaikust, millesse te sisenete, kui te kuulate minu 

õpetusi. Tõesti, ma ütlen teile, et neil kogunemise ja spirituaalsuse hetkedel idaneb minu seeme teie kõige 

peidetumates südametes. 

61 Õndsad olete teie, kes te kasutate minu viimaseid ilmumise aegu sellisel kujul, teades, et te ei saa 

seda armu enam kunagi uuesti. 

62 Minu ilmutamise aeg on olnud õnnistuste aeg. Ma olen kinkinud ilmajäetud inimestele kingitusi, 

tõstnud üles neid, kes on eluvõitluses kaotanud, ja andnud uue võimaluse patustele ja kõrvalseisjatele. 

63 Need olid õnnelikud ajad, mida mäletatakse igatsusega, kui need on möödas. Sest kuigi minu sõna 

oli kuulda häälekandja kaudu, tundsid südamed minu kohalolekut ja hinged olid täidetud minu jumaliku 

olemusega. 

64 Teie, inimhulgad, säilitage alati vaimsust, mida te sel õnnistatud tunnil näitate. Olgu see alati kohal 

teie koosolekutel, teie palve hetkedel ja igas teie töös. 

65 Joo seda veini, söö seda leiba, kuni sa oled täis. Sest minu kuulutus läheb mööda, sest te olete selle 

ettevalmistusaja lõppfaasis. 

66 Jüngril, kes valmistab end tõeliselt ette, on tunnistus alati huulil ja tal on võimatu varjata tõde, 

mille ta on oma Meistrilt pärinud. Valgus saab temas olema ja kogu tema olemus saab olema elav 

tunnistus Sõnast ja tegudest, mida ma teile ilmutasin. 

67 Kes peaks Minu Sõna ja kingitused, mis Ma talle usaldasin, oma südamesse peitma, ei koge 

sellega kaotatud õnne. Sest külvata Minu põldudel, võidelda ja kannatada on hea meel ja õnne hingele. 

68 Võitlus ei pea alati olema lihtne. On päevi või hetki, mil on kibedad katsumused. Kuid isegi neis 

peaks hing vastama alandlikkusega ja armastusega Isa tahtele, sest just selles alandlikkuses ilmutan Ma 

oma rahu headele jüngritele, ustavatele tunnistajatele. 

69 Kas te arvate, et minu teise ajastu apostlite jaoks oli tee lihtsam ja võitlus kergem? Ei, inimesed, 

nagu nende Meistril, oli ka neil oma Kirg ja oma Golgata. Kuid kõigis oma kannatustes tõstsid nad oma 
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hinge täis rahu, teades, et kõik, mida nad kannatasid, toimus armastusest oma kaasinimeste vastu, nende 

vastu, kes soovivad tõde. 

70 Kui te küsiksite minu õpetuse järgijatelt, kas nad muutusid nõrgaks või tundsid hirmu oma 

tagakiusajate ja hukkajate ees, siis nad ütleksid teile, et nende usk ei raugenud hetkekski, et nende usaldus 

jumalikku jõusse oli absoluutne ja et selle usu tõttu olid nad ükskõiksed kaotuste, pilkade, katsumuste ja 

isegi surma suhtes. 

71 See on jälg, mis on teie ees, elav tunnistus sellest, et inimesel ei ole võimatu järgida Jeesuse jälgi ja 

saada Tema sarnaseks väes, armastuses, tugevuses ja halastuses. 

72 Ma ei taha öelda teile, et selleks, et olla minu jünger, peate te tingimata kannatama tagakiusamist 

ja surmavõitlust nagu need märtrid. Ma annan teile mõista, et selleks, et armastada oma ligimest, peate 

kõrvale jätma armastuse, mida tunnete enda vastu, et teatud hetkedel peate unustama omaenda, et mõelda 

teistele. Sest ainult tõelisest armastusest saavad sündida surematud teod, mis on väärt, et jääda teistele 

eeskujuks, nagu nende jüngrite, Jumaliku Sõna sõnumitoojate omad, kes andsid endast kõik, et levitada 

rõõmusõnumit, et tuua oma Meistri valgus südamesse. 

73 See oli eeskuju, mille nad olid saanud lähedalt ja nad püüdsid kogu jõuga, milleks nad olid 

võimelised, olla tema eeskujuks. Kes teie seast käib loobumise, leebuse ja halastuse teel? Tee on avatud, 

tee ootab teid, tee ääres on põllud, mis janunevad vee järele ja nälgivad seemnete järele. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 264 
1 Armsad inimesed, ma avastan teie sees võitleva vaimu, mis tahab järgida Minu Seadust, mis püüab 

saada inspiratsiooni Minu Sõnast ja jätta inimkonna teele valguse jälje. 

2 Selleks, et see rahvas saaks paljuneda, nagu Iisrael paljunes Egiptuses, ja et teised kogukonnad 

saaksid nendega ühineda, peate te tõestama tõelist kuulekust Minu Seadusele. Ma julgustan teid, et te 

jätkaksite vaimset päevatööd, mille ma olen teile usaldanud kui ülesande, millega ma ütlen teile, et see, 

kes on lasknud minu sõnal tungida oma südamesse, kes on selle läbi mõtestanud ja mõistnud, vaevalt, et 

see ebaõnnestub. 

3 Ma ei nõua kogu teie aega selle missiooni täitmiseks, Mulle piisab, kui te pühendate mõned 

minutid päevas Minu Sõna õppimisele, kui teete head tööd või kui te astute mingil moel sammu edasi 

vaimsel teel. 

4 Te olete nagu peegel, mis tahab peegeldada minu halastust ja armastust, kuid mis on hägune ega 

lase valgusel ja tõelusel peegelduda. Puhastage see ja te näete, et minu vaim peegeldub teie vaimus. 

5 Kui sa ütled Mulle südamest: "Meister, ma olen sinu sulane, ma olen valmis kuuletuma sinu 

tahtele", siis on see hetk, mil ma tõesti hakkan end sinus ilmutama. 

6 Hoolimata teie heast tahtest on teie süda minu armastuse suhtes täna veel unes ja te ei ole veel 

mõistnud, et teie missiooni täitmine peab olema inspireeritud minu armastusest. Jünger, keda see vägi 

liigutab, saab oma elus apostliks, on võimeline suurteks tegudeks, sest ta ei karda midagi, miski ei tee teda 

nõrgaks. 

7 Kui te räägite rahust, siis on rahu teie südames. Kui te räägite Minust ja Minu Tööst, siis tundke 

Mind kõigepealt, et te ei saaks kunagi tõde rüvetada. Ärge pidage end selle ainuõiguslikeks omanikeks, 

sest te teeksite pattu teadmatusest ja fanatismist. Ma tahan, et te, kui te jutlustate tõde sisaldavate 

õpetustega, teaksite samal ajal, kuidas avastada tõde oma kaasinimestes. Mõnedel on palju valgust, teistel 

ainult säde. Kuid kõigis neis avastate te minu kohalolu, sest nad kõik on minu lapsed. 

8 Tänage oma Isa ja rõõmustage, sest te olete tunnistajaks taastamise ajale. Taastage ennast homme, 

kui te juba vaimusilmas oma maapealsete tegude vilju vaatlete. Jah, jüngrid, see pisarate ja lepituse org 

muutub rahu ja vaimse arengu maaks. 

9 Tänaseni ei ole inimkond veel ehitanud tõelist templit, et armastada oma Issandat. Ta on 

kehtestanud mitmeid kultuse vorme, mitmeid riitusviise ja asutanud mitmeid usukogukondi. Aga seda 

vaimu templit, mille vundament on kõigutamatu, ei ole ta veel ehitanud. 

10 Kui see pühamu on rajatud armastuse, tõe ja õigluse kõigutamatule ja igavesele kaljule, siis kõik 

teie usu erimeelsused haihtuvad ja te näete oma sõdu kadumas. 

11 Ainult minu tõe kaudu saate te oma pärandit avastada. Aga kui te olete sellest kaugel, peate te end 

unustama, kuni te olete saanud vendadeks ja õdedeks. 

12 Teie, minu spiritistlik rahvas, saate ülesandeks olla vennalik kõigi suhtes, et õpetada minu ülimat 

armastuse käsku eeskujuga. 

13 Te ei tea veel, kuidas te töötate, ega ka seda, kui kaugele teie vaimu jõud ulatub. Kuid Ma tean 

väga hästi ja ütlen teile: Ärge muretsege, usaldage Mind, Minu valgus näitab teile murdmist ja Minu hääl 

näitab teile, millal tuleb alustada päevatööd. 

14 Teie hing on Mind juba kuulnud ja ärkas, seepärast ei lase Ma teil nüüd magama jääda. Ta igatseb 

hõljuda läbi puhaste tunnete, sest ta tunneb oma saatuses Minu armastust. Laske tal täita oma ülesannet, 

andke talle vabadust oma missiooniks ja ärge kuulake tema häält, kui ta annab teile tunda, et see tund 

kuulub talle mingi suure töö jaoks. 

15 Need, kes juba pühenduvad minu ilmutuste õppimisele - need, kes võtavad aega, et mõtiskleda 

minu Sõna üle - on need, kes leiavad, et tee on kergemini läbitav ja rist kergem. Sõna tuleb nende huultelt 

nagu oja ja tervendav palsam on nende vaimulikes kätes imepärane. 

16 Õndsad on need, kes kuulavad Mind ja kasutavad Minu õpetust, sest nende hinges on palju 

rahulolu, rõõmu ja võitu. 

17 Head jüngrid peavad olema alandlikud ja nende armastuse teod on need, mis ütlevad, kes nad on. 

Mitte nagu mõned minu "lapsjüngrid", kes, ilma et neil oleks aimu, mida tähendab missioon minu Töös, 
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kiidavad, et nad kuuluvad minu väljavalitute hulka ja tahavad, et maailm näeks minu pitseri märki nende 

otsaesisel. 

18 See inimkond - intuitiivne ja ärkvelolev - avastab väga varsti need, kes tõesti jutlustavad, ja need, 

kes ainult teesklevad. 

19 Kuna ma olen teile kõigile rääkinud, siis on see tõend, et ma tahan, et te kõik omaksid valgust. 

20 Teie vastutus ei piirdu õige tee näitamisega sellele, kes ei ole seda kunagi käinud. Teadke, et 

"töötajad", kes on teelt kõrvale kaldunud, peavad teie tee ületama. Te peate neid nõustama, et nad 

"takistuseks" tagasi pöörduksid. 

21 Valvake, te kõik, selle üle, mis ma teile olen usaldanud. Käige alandlikult ja arukalt ja te võidate. 

Kui te tühjendate kannatuste karika, tehke seda kannatlikult ja see läheb varsti mööda. 

22 Kui te kahtlustate või teate, et kohus on teiega ja et suurte katsumuste tund on tulnud, siis tõstke 

oma hinge, suurendage oma usku ja julgustage oma südant. 

23 Kui te olete siiani tundnud end pagulasena, kui te tunnete end kaugel Isamaast või Isa kodust, siis 

ärge muretsege. Teie teened viivad teid Isamaale, mida teie hing on igatsenud, ja teisest küljest on teie 

teod põhjustanud rahu aja lähenemise maa peal, kui te armastate oma Taevast Isa, armastades ja 

andestades oma kaasinimestele. 

24 Te ei suuda ette kujutada, milline õndsus on hingel, kes on selles katsumusi täis elus edasi liikunud 

ja jõuab oma Issanda juuresolekusse. Ta ütleb oma Isale ülevas vaimulikus keeles: "Ma olen võitnud, 

Issand, ma olen võitnud valguse kaudu, mille sa oled andnud mu hingele, armastuse kaudu, mille sa oled 

mulle ilmutanud. Väga suured olid mu katsumused, väga tugevad tormid, mis mind piitsutasid, kuid sinu 

väega võitsin ma kõik need katsumused ja nüüd olen siin koos sinuga." 

25 See armastuse leek süütas katsumusi, sest muidu puuduksid hinge elust õppetunnid, kõik tema 

võimed jääksid selles jätkuvalt uinuma. 

26 Ma näen kurbust paljudes Minu õpilastes, sest te kahtlustate, et Minu kutsumine ei lase enam kaua 

oodata ja et teie hing, kui ta lahkub siit maa pealt, ei ole olnud piisavalt õnnelik, et seda rahus näha. Aga 

ma ütlen teile ka seda: Ärge muretsege, sest teie hing rõõmustab siis sellest vaimsest maailmast, kust ta 

siia tuli, kui ta näeb, et sellesse maailma saabuvad rahuajad. 

27 Juba läheneb aeg, mil minu Elu Sõna õitseb inimeste südametes, kui te näete päevast päeva, kuidas 

minu Sõna saab teoks, ja siis, kui te ei kuulu enam sellesse maailma, näete kõike vaimse maailma poolt ja 

tunnistate seda täieliku selguse ja mõistmisega. 

28 Kustuta oma teadmistejanu ja sa saad igal sammul 

te üllatute oma elu jooksul, ja kui teie rist peaks olema raske, siis õpite eksistentsi lõbusaks ja kergeks 

tegema. 

29 Tõstke end üles kui voorusi täis jüngrid, et minu õpetus jõuaks teie vaimuni. Siis leiate sellest kogu 

vajaliku jõu, et olla kiusatustes ja katsumustes võidukas. 

30 Ma olen juba kogunud oma aitadesse esimesed saagid, mis on saadud teie kui külvajate poolt Minu 

põllul, ja oma Sõnaga olen teid julgustanud, et te jätkaksite seemnete levitamist. Ärge heitke end 

meeleheitele, kui mõni süda ei reageeri kohe teie sõnumile. Teadke, et nii nagu on olemas hinged, kes 

ärkavad, on ka neid, kes viivitavad. 

31 Ma näen juba suuri rahvahulki, kes tulevad armu allikale, mis on minu õpetus, et pesta ära oma 

plekid, vabaneda oma rüvedatest rõivastest ja riietada end minu valgusega. 

32 Kes neist, kes on kuulnud Minu Sõna sel ajal, ei tea, et 1950. aasta lõpus lõpetan Ma selle 

kuulutamise vormi? Keegi. Nii suurtes kui ka väikestes kogukondades, linnade kogunemiskohtades ja 

külades - kõigi häälekandjate kaudu olen väljendanud oma tahet lõpetada sel kuupäeval inimintellekti 

kaudu see kuulutuste etapp. 

33 Uus päev saab olema see aeg, mil spiritistlikud inimesed ei kuule Mind enam selles vormis, vaid 

võtavad Mind vastu ja tunnevad Mind oma hinges kõige kõrgemal tasemel. 

34 Siis, kui te ei kuule Mind enam häälekandja kaudu, mõtlete sügavalt Minu õpetuse üle ja mõistate 

paljusid õppetunde, mida te praegu ei suuda endale selgitada. Seepärast, kui teid küsivad need, kes ei ole 

Mind kuulnud - kui nad küsivad teilt Minu tuleku ja ilmumise põhjuse kohta, siis saate neile selgete 

sõnadega öelda, et Minu tagasitulekul oli sama põhjus kui sellel, kes laskis Minul tol ajal inimesena 

maailma tulla: et tuua teid tõe, seaduse teele, millest te olite eemaldunud, sest te püüdsite seaduse tõelist 
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täitmist asendada traditsioonide, riituste ja ebajumalakultustega, ja see ei ole tõeline tee, kuigi mõnikord 

on sellel hea kavatsus kummardada Isa ja olla Temale meelepärane. 

35 Nii nagu kunagi anti jumalikke juhiseid valetõlgendusi, nii võltsiti ka minu õpetust sel ajal; ja nii 

oli vaja, et Meister tuleks uuesti, et aidata teil endid oma eksimustest vabastada, sest väga vähesed 

suudavad end ise oma eksimustest vabastada, sest väga vähesed suudavad end ise vabastada. 

36 Kuigi ma lubasin teile juba siis, et ma tulen tagasi, pean ma teile ka seda ütlema, et ma tegin seda, 

sest ma teadsin, et saabub aeg, mil inimkond on väga kaugel oma õpetuste teel käimise veendumuses; ja 

see on aeg, mille jaoks ma kuulutasin välja oma tagasituleku. 

37 Ma olen täitnud oma sõna teile: Ma olen tulnud vaimus, nagu ma teile tol ajal lubasin, kui mu 

apostlid nägid minu kuju viimast korda. Ma tegin ennast teatavaks ainult nende häälekandjate kaudu, sest 

te ei oleks saanud tunda Minu vaimset kohalolekut ega saanud Minu inspiratsiooni. 

38 Minu ilmumine teie vaimu ja isegi teie meelte vallas sai vajalikuks, mis oleks olnud eelkäijaks 

ilmumisele vaimust vaimule. Seepärast olen Ma ennast ajutiselt teatavaks teinud nende häälekandjate 

kaudu, kelle kaudu Ma olen teatanud oma viimase ilmumise päevast. 

39 See on olnud Minu poolt valitud vahepealne vorm, et rääkida teiega enne, kui oleks tulnud laste ja 

Isa vahelise vaimse dialoogi aeg - vahepealne, sest Ma ei tulnud inimesena, nähtavana ja käega 

katsutavana nagu tol ajal, ega ka mitte täiesti vaimselt, vaid vahendatuna Minu poolt valgustatud 

intellektiorganite kaudu. 

40 Selline ilmsikstulek on olnud selleks, et sisendada teile usaldust Minu Kohalolu vastu. Ma andsin 

midagi sarnast oma apostlitele teisel ajastul, kui ma pärast oma ohvrisurma ilmutasin end neile vormis, 

kehas, mis ei olnud ei jumalik ega täielikult inimlik, kuid siiski nähtav ja käega katsutav ning suutis 

seetõttu sisendada usaldust isegi kõige uskmatumates. 

41 Kuidas te oleksite tahtnud, et ma oleksin ka sel ajal olnud kohal, nagu need Emmause rändurid 

seda said, ja kuidas te oleksite tahtnud kuulda sõna, mida apostlid sel viisil kuulsid! Kuid see oli 

teistsugune aeg ja seega ka teistsugused õppetunnid. 

42 Uskuge Mind, et see vorm, milles te nüüd Mind kuulete, on arenenum kui see, sest see toimub teie 

olemuses, lähtub meeleorganist, vaimust, hingest, samas kui see, mida Minu jüngrid nägid ja kuulsid, oli 

väljaspool seda ja ilmutas end ainult nende meelte jaoks. 

43 Täna ei pea te avama oma silmi, et näha Minus inimkuju, ega võtma Minu käest leiba, et uskuda 

Minu kohalolusse, ega panema oma sõrmi Minu haavadesse, et uskuda, et Ma olen. 

44 Te küsite, kuidas nad siis nägid Minu inimkuju ja üks Minu jüngritest võis Mind isegi puudutada, 

kuigi Ma ei kuulunud enam inimmaailma? - Teil on veel palju õppida Minult, et tunnetada tõde kõigest, 

mis Ma teile ette olen pannud. Kuid kõik saladused lahenevad õigel ajal. Esialgu peate te vaid teadma, et 

jumaliku loomuse ja inimese loomuse vahel on palju teisi, mida Issand kasutab oma kõrgetel eesmärkidel. 

45 Kristus oli oma ilmutustes ja õpetustes ammu oma ajast ees, nii et kui saabuvad ajad, mil inimene 

ärkab vaimse poole ja hakkab huvituma kõigest, mis on seotud selle kõrgema eluga, siis avastab ta 

Jeesuses igal sammul Meistri, kes näitas, rääkis ja pärandas oma lastele kõik asjad. 

46 Palvetage ja mõtisklege minu sõna üle, sest töö ja võitluse päevad on tulemas selle rahva jaoks, kes 

on saanud selle Meistri ilmutuse, kelle tunnistust nad peavad levitama kogu maailmas. 

47 Iisraeli rahvas, armsad jüngrid: te olete valmistunud inimkonna kaitsjateks. Te valvate Uue 

Jeruusalemma õnnistatud linna väravaid - neid kaheteistkümme vaimset väravat, mille kaudu tulnukas 

siseneb valguse järele igatsedes. 

48 Õnnistatud on kaksteist suguharu! Kui palju õnnistusi olete saanud, kui palju privileege! Ma olen 

igal ajal tulnud teie juurde, et rääkida teiega vaimust vaimule. Ma küsisin teilt teie püüdlusi ja te vastasite 

Mulle: "Meie soov on, et inimkond päästetaks." 

Te arvate, et olete juba päästetud, et olete võimeline võitma elu keerdkäike, ja te näete enda ümber 

vaesunud, teadmatut ja materialiseerunud inimkonda, kes ei püüa kõrgemale areneda, ja te kannatate nende 

pärast. Te palvetate ja palute Minult, et te saaksite vaimseid andeid, et saada päästetud. Aga ma ütlen teile: 

Ma päästan kõik hinged. Hea uudis jõuab neisse. 

Ainult väike osa on kuulnud Minu Sõna inimintellekti kaudu. Mitte kõik ei saa teada minu Töö seda 

faasi, kuid ma otsin praegu igas inimeses vaimset dialoogi. 
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Minu Sõna voolab välja mitmel kujul: südametunnistuse kaudu, minust tunnistavate katsumuste kaudu, 

loodusjõudude või minu vaimsete laste kaudu. Minu sõna on universaalne. Igaüks, kes valmistab end ette, 

kuuleb minu häält. 

49 Minu õpetus õpetab teile täiuslikku armastust, omakasupüüdmatut armastust. Ma olen näidanud 

teile oma armastust Isa, sõbra ja vennana. Ma tahan, et te armastaksite üksteist sel viisil, et te tunneksite 

tõelist heategevust oma kaasinimeste vastu, et te tõstaksite üles seda, kes langeb, et te alati andestaksite. 

Minu Elu, mis oli teile nii lähedal Teises Ajastikus, on õpetlik näide, et igaüks saaks sellest eeskuju võtta. 

Õppetund, mille ma teile andsin, on mõeldud kõigi aegade inimestele. 

50 Andke oma hingele tagasi kogu see arm, millega see algselt varustatud oli ja mille te olete jätnud 

räsitud kujul maha, kui olete edasi läinud. Ma tahan, et te saaksite templiks, milles ma saaksin igavesti 

elada. 

51 Oh armastatud Iisrael! Tulge inimestele appi, valmistage neile teed, tugevdage nende usku, täitke 

nende südamed lootusega. Kuidas saaksite te tagasi pöörata selle maailma tee, mis on täis segadust, kui ta 

näeb teie sees oma vigu ja puudusi? Sina, väike laps, räägi endaga sisemiselt, uuri ennast, valitse 

armastusega seda kehakest, mille ma sulle olen andnud, juhi selle samme ja kujunda hingest ja ainest üks 

keha ja üks tahe. Alluge seadusele. Kasutage tahtevabadust, et armastada piirideta ning luua kasulik ja 

harmooniline eksistents. Järgige vaimse ja loomuliku maailma seadusi, sest ma olen määranud mõlemad ja 

need on täiuslikud. 

52 Mina, Isa, olen teid alati soosivalt vaadanud ning olen valmistanud ja ette näinud kõik, et te 

saaksite kõik vaimsed anded. Ma olen pakkunud teie hingele inglite leiba ja teie kehale minu loodud 

looduse vilju. Teil on olnud võimalus tulla maa peale, et viia lõpule töö, mida olete alustanud oma hinge 

täiustamiseks. Kas te ei tunne selles kõiges Minu armastust? Kas te ei ole endasse tunginud, et näha, et te 

olete nagu mina? Ma olen andnud teile kõik, sest ma armastan teid ja tahan, et te oleksite minuga koos 

täiuslikkuses. 

53 Lükake patt endast välja, ärge laske end võltslubadustest võrgutada, isegi kui te mõistate, et 

maapealsed naudingud meeldivad teie südamele. 

Kuigi minu tee on külvatud okastega - vali see tee, sest see on see, mis viib rahu. Mul on palsam igale 

haavale, samas kui maailmal ei ole sinu vastu ei armastust ega halastust. 

54 Inimkond ehitab Minu jaoks risti. Nende usu puudumine haavab pidevalt Minu jumalikku Vaimu. 

Kuid ma peidan kõik oma haavad andestuse mantli alla ja surun maha oma kaebused, et te ei satuks 

meeleheitele. 

55 Vaata kolmanda ajastu risti jalamil. Minu tass on väga kibe. Sa palud Minult tilka sellest karikast, 

et teada saada selle maitset. Aga ma ütlen teile juba täna: kui teie elu on juba väga kurb, kui te elate 

lepituse elu, siis peaksite oma päevi magustama, naeratama armastuse pärast, rõõmustama Minu ilmutuste 

vaatlemisel, mis kuulutavad teile, et pärast seda aega saabub rahu, et kõik uueneb ja arm ja voorus on need 

jõud, mis hakkavad inimest liigutama. 

56 Ma valmistan ette kõiki rahvaid, kõiki kodusid ja südameid, et saata neile minu rahu ja liidu 

sõnum. Pärast viimast lahingut, mida inimkond peab, läheneb Minu Kuningriik inimese hingele, et asuda 

seal igaveseks elama. Ma jätan teid hea võitlejateks kurja vastu, et te hävitaksite iga sõjaelemendi, iga 

pahe või haiguse seemne. Seiske inimeste kõrval sel kriisiajal ja avage kogu oma armastus, et leevendada 

nende kannatusi. 

57 Selle aja jooksul olen andnud oma Sõna paljude häälekandjate kaudu. See on alati ilmnenud sama 

olemusega, selle tähendus on sama. Ma olen kasutanud harimatuid, lihtsaid mehi ja naisi, keda olen 

kasutanud vahendina, et anda edasi oma kosutavat, armastavat ja tarka Sõna. 

Pärast minu lahkumist, kui olete ühendanud minu õpetused ja uurinud iga minu inspiratsiooni, tunnete 

ära täiusliku ja kõrvaldate ebatäiusliku. Ärge omistage Mulle seda osa, mis kuulub hääle kandjale. Ma 

valgustan teid, et te saaksite ühendada ühte raamatusse need kolm osa, mis ma olen andnud kolmel korral 

ja mis moodustavad ühe teose. Seepärast räägin ma teile ikka ja jälle Moosesest, esimese ajastu 

Sõnumitoojast. Ma taaselustan Jeesuse ja tema tegude mälestuse ning ühendan sellega oma kolmanda 

ajastu ilmutuse Püha Vaimuna. 
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58 Kui te, oo õpilased, olete rahulikud ja ühtsed, annan ma teile oma ilmutusi. Teie näod peegeldavad 

siis hinge täis siirust. Ma jätan teile kõik teie kingitused, ja ma jälgin teie samme kaugemalt, ma näen teie 

tegemisi, sest ma olen teile väga lähedal templis ja teie südamekodus. 

59 Ma näen, et te eemaldate lapsed, sest arvate, et nad ei mõista Minu Sõna. Aga te ei mäleta, et ma 

olen teile öelnud, et neis väikestes kehades elavad suured hinged, kes teavad minust palju. Ärge sulgege 

nende silmi selle Töö valguse ees, kuigi nad igatsevad näha prohvetikuulutuste täitumist. Teie tööd 

kinnitatakse nende kaudu. 

See maailm ei peatu oma arengus spiritualiseerumise suunas. Ma kutsun teid eri vanuses, sest vaimu 

hingel ei ole vanust ega sugu, tema olemus on igavene, ta on sarnane Minuga. Rõõmustage nende hingede 

valguse üle ja palvetage nende esimestest sammudest alates nende maise missiooni täitmise eest. 

60 Teie palve sel päeval on palve rahu eest maailmas. Ma muudan ennast teie sõnumitoojaiks. Iga hea 

teo eest teen ma, iga sinu andeksandmise eest annan ma rahvale andeks. Teie seemet paljundan ma 

igavikuliselt. 

Minu rahu olgu sinuga! 



U 265  

125 

Juhend 265 
1 Jüngrid, tulge minu tooli juurde ja mõtisklege minu õpetuste üle. Te näete, kuidas oma mõtiskluse 

kaudu avastate selle sõna tähenduse, mis paljastab teile teie elu tõelise tähenduse. 

2 Kui inimesed oleksid algusest peale ja läbi aegade tunnistanud, et tema eesmärk on hinge 

täiuslikkus, oleks nende eksistents olnud teistsugune ja nende teosed teistsugused. Kuid inimene pidas end 

esimestest sammudest alates selle omanikuks, mis oli tema käsutusse antud vaid lühikeseks ajaks, ja 

kasutas kõike seda, mis talle oli usaldatud õilsateks töödeks, ebaausatel eesmärkidel. 

3 Vaadake, kuidas see maailm püüab oma teadusega avastada ainult maist hiilgust ja võimu, 

hoolimata oma hinge täiuslikkusest. Aga kui hing ei arenda oma võimeid ega rakenda temas olevaid 

voorusi, ei ole ta võimeline oma elus armastust või tõelise halastuse tundeid tundma. 

4 Paljud tahavad vabastada oma hinge sellest materialistlikust, korrumpeerunud ja isekesksest elust, 

mis maailmas valitseb. Kuid nad ei suuda end vabastada, sest eluvõitlus on nende jaoks nii keeruline, kibe 

ja raske, et isegi hing on seotud inimelu murede ja probleemidega. 

5 Kui teie eksistents maa peal oleks lihtsam, oleks ka eluvõitlus väiksem ning teil oleks vabadus ja 

aeg, et teie hing saaks tegeleda talle pandud ülesannete täitmisega. 

6 Inimkonna ümberkujundamine ei ole teie, mu väikesed jüngrid, ülesanne, sest see on töö, mis 

ületab teie võimed. Aga te peate levitama seda jumalikku sõnumit, mis peab vabastama inimesed suurtest 

eksimustest, milles nad on elanud. 

7 See vaimse seemne külvamise töö sellisele kuivale põllule nõuab usku, armastust ja pingutust nagu 

kõik suured tööd. Seepärast ütlen teile, et te ei tohi hetkekski kahelda Minu jumalike plaanide elluviimises, 

sest kui te kahtleksite, ei saavutaksite midagi tõhusat. Teie ülesanne on töötada selle jüngrite liidu 

liikmetena, mida ma praegu ette valmistan. 

8 Ärge arvake, et te olete selle vaimse töö rajajad. Mõistke, et te olete teiste, varasemate 

jõupingutuste jätkajad, teiste teoste, mida teie vennad on teinud varasematel aegadel. 

9 Seepärast olen ma teile öelnud, et õpetus, mille ma teile täna tõin, on sama, mis varemgi, ja on alati 

olnud - kui te avastate selles mingit erinevust, siis puudutab see ainult välist vormi. Sest vorm, milles ma 

olen teile oma õpetust igal ajastul andnud, on olnud vastavalt sellele, millise vaimse arengu on inimkond 

saavutanud, ja ka vastavalt inimestele, kellele ma olen end adresseerinud. 

10 Teie saatus oli võtta Mind vastu sel ajal. Teie missioon ei ole vähem tähtis kui see, mille ma 

usaldasin oma sõnumitoojatele ja apostlitele minevikus. Minu Sõna koos teie tööde puhtusega on viljakas 

seeme, mis on määratud õitsema inimeste südames. 

11 Kas sa võiksid minu sõnade ja oma eeskujuga muuta nende inimeste ja rahvaste elu, kes on 

sajandeid elanud vaimsusest kaugel? 

12 Mõistke, et te peate end eelnevalt ette valmistama, kuni olete valmis olema selles õpetuses 

meistrid, ja te võite oma kaasinimesi armastusega käest kinni võtta, nagu oleksid nad väikesed lapsed, et 

juhtida neid samm-sammult esimesest õppetunnist kuni viimaseni. 

13 Ärgu keegi raiskab nii väärtuslikku aega kui olevik ega oota, et tulevik täidaks oma missiooni, 

ilma et oleksite kasutanud korralikult ära olevikku, mis praegu on see, mida peaksite silmas pidama, et te 

ei oleksite meeleheitel, kui saabub lahingutund. Teie usaldus selle suhtes, mida te kavatsete kuulutada, 

peaks olema täielik, ja te peate kaotama hirmu, et ekstsentrikud ja materialistid võivad teie nõuanded 

kergekäeliselt tühistada. 

14 Kes kardab, teeb seda seetõttu, et ta ei ole täielikult veendunud Minu tões, ja teda on vaja katsuda, 

kuni usu leek lõõmab tema südamest. 

15 Kui õpilane on saavutanud Meistriks olemise armu, on tema kohalolek ja sõnad armastavad, 

sõbralikud, veenvad. Ta tegutseb nii, et tekitab usaldust esimesest hetkest alates. Tema sõna tõestab, et ta 

tõesti teab, mida ta räägib, et ta on täiesti veendunud selles, mida ta õpetab, ja et kõrgem valgus valgustab 

teda. Kui hea jünger leiab, et tema vastased ründavad teda, ootab ta neid rahulikult, sest tema süda ei karda 

midagi ja tema usaldus Tema vastu, kes teda õpetas, on täielik. 

16 Tõesti, ma ütlen teile, kes tahab Mind järgida, et olla Minu jünger, peab maha võtma 

silmakirjalikkuse rõiva ja riietama end siiruse ja tõepärasusega, mida ta nägi Meistris, sest Mina olen 

Tõepärasus. 
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17 On vaja, et tõe külvajad ilmuksid maa peale ja levitaksid minu palsamit kõikjale, et kurdid 

kuuleksid ja pimedad näeksid minu sõnumi valgust. 

18 Jumal tahab ainult head oma looduile. Õndsad on kõik need, kes teevad koostööd selle hüve 

realiseerimisel. 

19 Minu sõna ja teie tegemiste kaja on saanud teatavaks paljudes kohtades - kaugemal kui te arvate. 

Ja kuigi skeptilised inimesed, kelleni uudis minu ilmumisest on jõudnud, ei suuda uskuda õpetusse, mis 

muudab selle tülika maailma vennalikuks perekonnaks, ärge muretsege selle uskmatuse pärast ega selle 

pärast, kui palju aastaid peab mööduma, enne kui nad pöörduvad. Võitlege, töötage selle töö nimel, sest nii 

loote järk-järgult harmoonilise maailma ja seeme levib üha enam ja enam. 

20 Inimesed, praegune aeg on teie jaoks katseaeg - kasutage seda. Sellest ei ole kasu, kui te hiljem 

kahetsete ja ütlete: "Issand, anna andeks minu nõrkus." Ma ütlen teile, et te ei saa kaotatud võimalust 

tagasi, vaid ainult minu seadusest tulenevate tegude ja tunnistuste kaudu. 

21 Ma jätan teile need isalikud nõuanded, et te võiksite mõtiskleda kõige üle, mida ma teile olen 

öelnud, ja nii nagu teie taevane Isa kavandas endale armastuse, elu ja õpetuse plaani oma loodute jaoks, nii 

peaksite ka teie, temast inspireerituna, kavandama endale armastuse, alandlikkuse, kuulekuse, püsivuse ja 

lunastuse plaani. 

22 Inimene on olnud rohkem mures oma inimelu kui oma vaimse elu pärast, kuigi ta on sageli teadlik, 

et inimelu on ajutine ja vaimne elu on igavene. See on põhjus, miks ta on küll teinud edusamme oma 

tsivilisatsioonis ja teaduses, kuid on jäänud vaimselt seisma ja vajunud oma religioonides unne. 

23 Vaadake ühte religiooni teise järel ja te näete, et ükski neist ei näita arengut, arenemist või 

täiuslikkust. Kõiki kuulutatakse kõrgeimaks tõeks, kuid kuna need, kes seda tunnistavad, arvavad, et nad 

leiavad ja teavad selles kõike, ei tee nad jõupingutusi, et astuda sammugi edasi. 

24 Jumalikud ilmutused, Jumala seadus, minu õpetus ja minu kuulutused on andnud teile algusest 

peale mõista, et inimene on evolutsioonile alluv olend. Miks siis ükski teie konfessioonidest seda tõde ei 

kinnita ega kontrolli? Ma ütlen teile: Ainult see õpetus, mis äratab hinge, mis süttib selles valgust, mis 

soodustab seda ja paljastab talle, mida ta endas kannab, mis tõstab teda üles iga kord, kui ta komistab, ja 

paneb teda peatumata edasi liikuma - ainult see õpetus on inspireeritud tõe poolt. Aga kas see ei ole just 

see, mida minu õpetus on teile alati näidanud? Kuid pikka aega olete vaimselt seisnud paigal, sest olete 

olnud rohkem mures selle pärast, mis puudutab teie maapealset elu, kui selle pärast, mis puudutab teie 

hinge. Kuid selleks, et mitte täielikult hüljata vaimset, olete oma religioonid kujundanud nii, et need ei 

segaks vähimalgi määral teie töö ja kohustuste täitmist maa peal. Siis, kui te järgite seda religioosset 

traditsiooni, arvate, et teete Jumalale õiglust, püüate oma südametunnistust rahustada ja usute, et 

kindlustate endale sissepääsu taevariiki. 

25 Milline teadmatus, inimkond! Millal te lõpuks ärkate reaalsusesse? Kas te ei saa aru, et kui te 

järgite oma religioosseid kombeid, ei anna te Mulle midagi ja ka teie hing läheb tühjaks? 

26 Kui te lahkute oma kirikutest ja ütlete: "Nüüd olen ma oma kohustuse Jumala ees täitnud", siis 

olete sattunud suurde eksitusse, sest te arvate, et olete Mulle midagi andnud, kuigi peaksite teadma, et te ei 

saa Mulle midagi anda, kuid te võite Minult palju saada ja endale palju anda. 

27 Te arvate, et seaduse täitmine piirdub nendesse kohtadesse minekuga, ja see on veel üks suur 

eksitus. Sest need kohad peaksid olema kool, kus õpilane peaks õppima hilisemaks. Tagasi igapäevaelus 

peaks ta rakendama õpitud õppetundi praktiliselt, mis on seaduse tõeline täitmine. 

28 Kas te näete, kui palju on lahkhelisid vendade ja õdede vahel, kui palju tragöödiaid abikaasade 

vahel, kui palju ebamoraalsust ja pahedest, kui palju sõdu rahvaste vahel? Kõigil on oma põhjus teie 

loobumises ja kaugenemisel jumaliku seadustest. 

29 Inimestel puudub vaimne haridus, neil puuduvad teadmised oma arengust. 

30 Läbimurdev valu, mis langeb sellele maailmale paljudes vormides, on inimeste tehtud vigade 

tagajärg. Kuid nad ei mõista minu õiglust - mõned on pimestatud ambitsioonist ja teised vihkamisest. 

31 Kes suudab kurja inimeste hulgast kõrvaldada? Mingi üliinimlik valu või mingi lõpmatult kurb 

katsumus? Ei, inimesed. Valu peatab selle ainult lühikeseks ajaks. Kuid see lühike aeg aitab inimestel 

mõtiskleda, olla nördinud ja taas rahuneda, ja siis tunnevad nad ainukest jõudu, ainukest valgust, mis võib 

neid päästa, mis on minu seadus. 
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32 Jüngrid, mõistke selle ilmutuse tähendust, mille ma teile olen andnud. Mõelge selle sõnumi 

tähtsusele inimeste hingede jaoks. Siis mõistate, miks ma tulin teiega rääkima ja miks minu ilmutus toimus 

teie seas mõneks ajaks. 

33 Oh, kui te kõik vaid teaksite, et kui ma mainin teie religioone ja kultuse vorme, mida te peate 

järgima, siis ma ei püüa teid kohut mõista ega teile haiget teha! Kui te vaid mõistaksite Meistri jumalikku 

soovi armastada üksteist ja rakendada Vaimu õpetust oma inimlikus elus! Kuid ma tean, et teie süda on 

ikka veel paadunud ja et te kiusate taga Minu uusi sõnumitoojaid ja teete nalja Minu uute ilmutuste üle, 

nagu te tegite seda ka minevikus. 

34 Kõigest sellest hoolimata välgub minu valgus nagu välk idast läände ja vabastab hinged. 

35 Palvetage, õpilased, ja teie palve olgu märk sellest, et te olete seda õpetust mõistnud, nii et homme 

võite oma tegude kaudu väljendada minu õpetussõnast saadud teadmisi. 

36 Te peate pingutama, et mõista tööd, mille olen teile usaldanud, sest see on ainus asi, mille abil te 

saavutate, et teie tunnistused sisaldavad olemust ja tõde. 

37 Mõistke ka seda, et kui teie teadmised minu õpetusest ei ole piisavad, on teie usk ja veendumused 

ohus, kui valguse vaenlased teie sees võitlevad minu töö vastu. 

38 Ma olen teile öelnud, et te näete spiritistide ilmumist üle kogu maailma, kuigi nad ei ole seda sõna 

kuulnud, ja et kui te jälgite nende käitumisviise ja kuulate nende sõnu, siis te imestate, kui tunnete ära 

nende intuitsiooni ja selge ettekujutuse spiritismist. Kuid ma teatan teile ka seda, et pärast minu lahkumist 

ilmuvad rühmad ja sektid, kes nimetavad end spiritistideks, kuigi nende elu ja teod on vaimsuse eitamine. 

Nad tulevad teile vastu ja otsivad teie puudusi, et teid tagasi lükata ja nimetada teid petturiteks. 

Kuigi te kahtlete selles, leidub isegi teie endi seas - nende seas, kes on saanud toitu sellest sõnast - 

neid, kes tõusevad oma vendade ja õdede vastu ning võtavad kätte mässu ja eksituse relvad. 

39 Milliseid relvi saaksite te nende jõudude vastu kasutada, kui teie usk ei ole kindel ja teie teadmised 

ei ole suured? 

40 Ärge arvake, et ma tahan teile anda relvi, et kaitsta oma usku vaenulikkuse vastu. Ma ei taha, et te 

nendega vaidleksite, veel vähem, et te neid tagasi lükkaksite ja sulgeksite neile oma uksed. Minu tahe on, 

et te jääksite oma ametikohtade juures rahulikuks, et teid ei üllataks kunagi, ja et igaüks, kes tuleb teid 

otsima, leiaks teid palvetamas ja minu Sõna uurimas. 

41 Teie tööde tõepärasus on parim relv, mida peaksite võtma nende vastu, kes tahavad teid hävitada. 

42 Ma tahan oma ridadesse vankumatuid sõdureid, julgeid sõdureid, kes oskavad tõde kaitsta, mitte 

fanaatikute leegioni, kes oma teadmatuses minu tööd häbistavad, selle asemel et seda austada. Ma ei taha 

vähestest inimestest koosnevaid rahvahulki, kes kaotavad lahingu ees julguse ja põgenevad, sest nad 

peavad end võitluseks võimetuks. 

43 Uurige ennast ja kui te pärast seda, kui te nii kaua olete Mind kuulnud, tunnete, et te ei suuda 

võidelda, siis see annab teile mõista, et te ei ole kasutanud Minu sõna, et te ei ole mõistnud Minu kutse 

eesmärki ja et te olete maganud, kuulmata äratuskõnet, mis kõlab lakkamatult Minu kuulutuses. 

44 Ma ei ütle teile, et te olete kadunud ja et teie tagakiusajad peavad teid paratamatult võitma. Ei, 

vastupidi, ma ütlen teile, et aeg on veel soodne, et uurida põhjalikult teie tegemisi, olgu need siis vaimset 

või inimlikku laadi - jälgida tähelepanelikult teie tegemisi, et te saaksite avastada kõik, mis on ekslik, vale 

ja minu Tööle ebaväärikas. Kui olete saavutanud, et teie tegusid iseloomustab tõepärasus ja puhtus, ei ole 

teil midagi karta. Sest tõeline spiritualism viib teid kõigi seaduste täitmise teele, mistõttu ei saa keegi teid 

hukka mõista. 

45 Te peate teadma, et usu relvad ei ole mõeldud ainult teie enda kaitsmiseks, vaid et teie vastutus 

ulatub kaugemale. Sest igaühele teist on usaldatud hulk inimesi, kelle eest ta peab valvama, palvetama ja 

võitlema, kuni ta on nad katsumustest päästnud. 

46 Te saate Mind veel paljudes hommikustes pühendumistes kuulda ning tugevdada oma teadmisi ja 

usku. Siis tunnete oma olemuses tundmatut jõudu ja piiritut enesekindlust. See enesekindlus ja rahulikkus 

võitluse ees antakse teile usu kaudu, ja teadmised annavad väärtust sellele, mida te olete leidnud Minu 

Sõnast. 

47 Ma tahan, et te moodustaksite rahurahva. Selle eest mähin ma teid oma armastuse mantlisse. 

48 Armsad inimesed: Täna rääkisite Minuga Vaimu keeles ja Ma vastasin teile oma rahuga. 
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49 Kui te mõtlete, et varsti ei kuule te enam seda Sõna, mis on olnud teie kaitseks, siis olete kurbusest 

täis ja arvate, et Minu tulek sel ajal, kuigi näiliselt pikk, oli tegelikult lühike. Aga ma küsin teilt: Mida te 

nimetate "minu tagasitulekuks"? Kas see on ajavahemik, mis hõlmab aastaid 1866-1950, mis tähistab 

aega, mil ma annan teile oma Sõna? 

50 Tõesti, Ma ütlen teile, et see ilmutus inimliku mõistmisorgani kaudu on olnud vaid ettevalmistus 

selleks, et te saaksite astuda Vaimult Vaimule dialoogiks, kui te saate Minu täieliku tagasituleku "Vaimus 

pilvel", nagu seda kuulutati Minu jüngritele Betaanias. 

51 Võtke seda õpetust, mille ma teile häälekandja kaudu annan, kui ettevalmistust selleks ajaks, mil 

enam ei ole intellekt see, mis võtab vastu Meistri valgust, vaid teie vaim. 

52 See on uus lubadus ja uus eesmärk teie jaoks. Ärge unustage, et sõnum, mille saite häälekandja 

kaudu, anti teile inimese kaudu ja et ükskõik kui vaimne ta ka ei oleks, ei ole ta täiesti vaba puudustest ja 

ebatäiuslikkusest. Seega võite nüüd ette kujutada täiuslikkust, millega te saate minu Sõna kontserdi vastu, 

kui see jõuab otse teie vaimuni, ilma et oleks vaja saatjaid, ilma et see peaks esmalt läbima teie kuulmist 

või aju. See jõuab kõigepealt vaimuni ja vaim võtab endale ülesandeks hinge valgustamise ja südame 

õilistamise. 

53 Te olete pikka aega kuulnud seda õpetust, milles te olete pidanud otsima tähendust, et toita end 

millestki jumalikku. Homme, kui te suudate vaimult vaimule inspiratsiooni vastu võtta, ei saa teie hing 

enam inimsõnu, vaid jumalikku olemust, ja teie ülesanne on edastada seda olemust mõteteks, sõnadeks ja 

teosteks, et te saaksite olla vahendajateks oma Issanda ja inimkonna vahel. 

54 Mõistke, jüngrid, et see periood, mil minu häälekandjad kuulutavad, on olnud selleks, et õpetada 

teid mõistma jumalikku keelt. See on olnud Meistri põhiline õppetund oma jüngritele. 

55 Kui te seda Sõna kuulete, siis tunnete täna Minu Lendu, mistõttu te kardate päeva, mil te seda 

enam ei kuule. Aga ma ütlen teile: Kui te suhtlete Minuga vaimust vaimule, siis tunnetavad Minu jüngrid 

Minu kohalolekut veelgi selgemalt ja puhtamalt. 

56 Suur saab olema nende rõõm, kes mind nii oma südames tunnevad. Nad ei ütle kunagi: "Peremees 

lahkub varsti" või "Läheneb päev, mil Issand jätab meid ilma oma Sõnast". Ei, siis saavad jüngrid teada, et 

Isa on alati olnud oma lastega, et Ta ei ole kunagi lahkunud, et inimesed on olnud need, kes ei ole alati 

osanud minuga koos olla. 

57 Täna ütlete te: "Jumal on meie sees", kuid te ütlete seda ilma seda tundmata või mõistmata, sest 

teie materiaalsus takistab teil tundmast minu kohalolekut oma olemuses. Aga kui spiritualiseerumine on 

osa teie elust, kogete te tõde minu kohalolekust igas inimeses. Minu hääl kõlab südametunnistuses, 

sisemine kohtunik saab kuuldavaks ja Isa soojust on tunda. 

58 Ma õpetan teile palju asju ja valmistan teid ette, et te saaksite uue aja saabumist rõõmuga vastu 

võtta. Kuid ma näen ikka veel kurbust paljudes südametes, kui Minu viimase sõna päev läheneb. Need, kes 

nutavad ja keda painab kurbus, on need, kes on Mind kuulnud, kuid ei ole Mind mõistnud, ja kes ei ole 

valmis katsumuse tunnil. 

59 Ma olen teile alati öelnud: otsige jumalikku tähendust nende sõnade sisimas, mida häälekandjad 

oma vaimustuses välja ütlevad. Kui te rahuldute nende sõnavõttude välise vormiga, siis annate paljudele 

sõnadele, mis tulevad inimeselt, jumaliku iseloomu, ja siis olete teel langeda uude fanatismi ja 

ebajumalateenistusse. 

60 Te peate mõistma, et teie saatus on tuua inimkonnale rõõmusõnumit, et te olete teel, et õpetada 

oma kaasinimesi armastuse, kannatlikkuse ja halastusega, millega ma olen teid õpetanud, kordades 

vajadusel õppetunde ja pöördudes tagasi, kui on vaja meelde tuletada esimesi lehekülgi. 

61 Tuletage meelde, kuidas Ma olen teile mitmel korral rääkinud vaimsest elust enne inimese 

olemasolu - inimese ilmumisest maa peal, Minu esimestest käskudest ja Minu esimestest ilmutustest. 

Tuletage meelde, kui sageli olen teile rääkinud inimkonna teest läbi aegade, selle edusammudest ja 

eksimustest, selle tõusust ja langusest - valgustatud inimestest, kelle nimed on lugupidavalt säilitatud 

nende suurte ja üllate eeskujude tõttu, mis nad teile jätsid, samuti teiste nimed, kelle rüvedus kirjutas 

kustutamatult inimkonna ajaloo, et te ei käituks nagu nemad. 

62 Ma olen teile meelde tuletanud oma sõnumitoojate nimesid, kelle kaudu te olete saanud sõnumeid, 

käske, ettekuulutusi ja õpetusi. 

63 Seega olen ühendanud kõigi eelnevate õpetuste sisu ühteainsasse õpetusse. 
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64 Spiritualism on pärand, milles kolm Testamenti on ühendatud üheks vaimseks raamatuks. 

65 Kõik minu õpetused on suunatud teie ettevalmistamisele võitluseks pärast 1950. aastat - aega, mil 

te ei kuule enam vaimumaailmast "andekandjate" kaudu. Ka see on piiranud oma aega selle 

avaldumisvormi jaoks. Kuid need õnnistatud olendid, kaitseinglid, nõunikud, lohutajad ja kaitsjad on teid 

ette valmistanud, et pärast seda aega te neid jätkuvalt mäletaksite, tunneksite nende kohalolekut ja saaksite 

nende abi. 

66 Milleks vaimude maailm sel ajal tuli? - Selgitada minu õpetust oma sõna ja teoste kaudu, õpetada 

teid tõlgendama minu ilmutusi ja aidata teil mõista nende tähendust. 

67 Nad ei andnud teile kunagi üleliigseid õpetusi, nad ei avanud teile kunagi seda, mida teil ei olnud 

veel aeg teada, nad ei tulnud kunagi, et äratada teie uudishimu või sisendada teile salapäraseid teadusi või 

võimeid. Nende missioon oli teistsugune, nende hingesuurus ja valgus ei lubanud neil langeda tavalistesse 

materiaalsustesse, sest nad olid teinud armastuse seaduse oma vaimu ideaaliks. 

68 See vaimne maailm tuli jumaliku käsu peale, et suhelda lühikest aega inimlikul viisil, et jätta mulje 

oma suuremeelsest vendlusest, tunnistust oma olemasolust ja tõestust oma kohalolekust inimeste seas. 

69 Nad on teile öelnud, et kui nad ei räägi enam teiega inimhuuete kaudu, ei liigu nad teie juurest 

eemale - vastupidi. Nad igatsevad teie tundlikkust, et te saaksite nende kohalolekut tulevastel päevadel 

veelgi lähemalt tunda. 

70 Kui te, inimesed, õpite kasutama oma andeid, kui te tõesti hakkate olema kooskõlas 

vaimumaailmaga - tõesti, ma ütlen teile, te jätate oma teele imede jälje. 

71 On vaja, et sel ajal ilmuksid nende inimhulkade hulgast välja tugevate mõtetega inimesed, head 

prohvetid, head nõuandjad - need, kes oma elu ja sõnadega oskavad juhtida inimesi Minu poolt tähistatud 

teel - need, kes oskavad hoida Minu õpetuse lehekülgi laitmatuna. 

72 Kes on need tugeva mõtlemisega inimesed, kellest ma teile räägin? Ma ütlen teile ainult seda, et 

ma valmistan neid praegu oma sõnaga ette, et kui selle ilmutuse lõpp saabub, võiksid nad tõusta ja 

julgustada inimesi ning oma usu kaudu mitte lasta rahvahulkadel laiali minna. 

73 Sõna, mis tuleb nende huultelt, tuletab teile alati meelde, et ma jätsin teid tunnistajateks oma 

suhtlemisele inimestega, ja nad ütlevad teile lakkamatult, et teie olete määratud kuulutama inimkonnale, et 

ma olen tulnud Vaimus. 

74 Ma ei tule enam inimeseks saama ega inimeste seas materialiseeruma, ma ei tule enam siia maa 

peale kehastuma. Te peate sellest rääkima oma kaaslastele, see on osa teie ristist. Aga ma tean, et te 

suudate seda taluda. 

75 Olge rahulikud, sest ma olen teile juba öelnud, et seda, mida Kürenaeus tegi Jeesuse heaks, kui ta 

nägi Teda risti koormast kurnatuna, teen ma täna kõigi jaoks, kes vajavad Minu abi, saates neid samm-

sammult mäe tippu, mis on teie elu, kus te tõusete oma saatuse ristile. 

76 Siis kogete, kui rahuldustpakkuv on lõpetada töö, lubades oma südamel sel hetkel avaneda, nii 

nagu Meistri külg avanes, et valada verd, mis rääkis armastusest, elust, andestusest. 

77 See on see õpetus, mida ma praegu külvan spiritistlike trinitaarsete-mari rahvaste südamesse. 

78 "Vaimulikud inimesed", sest nad võtavad vastu Jumaliku Vaimu valguse; "kolmekuningulised", 

sest te tunnustate Jumalat kolmes ilmutusfaasis, milles Ta on ennast inimkonnale teatavaks teinud; ja 

"mariaanlikud", sest te tunnustate seda jumalikku õrnust kui redelit, mis viib teid Isa juurde, kui 

eestkõnelejat, kes teid tugevdab, lohutab ja puhastab, kõrvaldades teie ülbuse ja muutes teid Issanda ees 

täis alandlikkust ja alandlikkust lasteks. 

79 Ärge unustage seda kõige õrnemat armastust, sest te ei ole alati piisavalt valmis, et jõuda Minuni. 

Aga kui te usaldate Teda, siis tunnete varsti Tema abi. 

80 Pidage meeles: "Kui te ei muutu laste sarnaseks, ei saa te taevariiki pääseda." 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 266 
1 Mina olen Meister. Tulge nautima igavese õpetuse õpetussõna. Isegi kui Ma ei tee ennast nende 

ajude kaudu teatavaks, on Minu õpetav Sõna kohal. 

2 Teile annan Ma oma Sõna vaid lühikesteks hetkedeks, sest te olete nii ebaküpsed, et ei kannata 

kuulda igavest õpetust, mis lõputult kõlab lõpmatuseni ja räägib kõigile olenditele, kõigile hingedele 

nende erinevates elumaailmades. 

3 Ma räägin teile ainult tõtt. Miks paljud kahtlevad selles, mida ma teile avaldan? Te olete ka tõde. 

Kuidas on võimalik, et kuigi te usute oma tõde ja oma eksistentsi, ei usu te minu tõde? Kas te ei tea, et 

tõde on üks? 

4 Siinkohal annan teile lühikese, väikese õpetuse, et te saaksite seda haarata ja mõista. Kuid isegi 

sellisel kujul hoiate seda ainult lühikest aega, et pärast seda unustada. 

5 Seal, vaimses kuningriigis, kus tõe valgus alati põleb, on minu õpetussõna igavene ja need, kes 

seda kuulevad, ei väsi seda kunagi kuulamast, sest minu õpetus on nende jaoks nende elu, nii nagu see on 

teie jaoks õhk, mida te hingate. Häda neile, kes elavad siin maailmas ilma minu õpetussõnata oma hinges, 

ainult sellepärast, et nad ei tee end valmis seda kuulama! Kui palju on nende seas neid, kes abi puudumisel 

langevad kustunud lootuse tõttu - ilma Jumala mõteteta oma südames, eksinud, pimedad, kurdid. Aga ma 

küsin teilt: Kuhu lähevad need, kes on kustutanud oma olemusest jumalikud käsud, mis on hinge tee ja 

valgus? 

6 Vaesed olendid, kes saavad laevaõnnetuse, sest nende laev on segaduses ja nad ei suuda majaka 

valgust avastada. 

7 Ma otsin teid ja annan teile oma valguse, et te saaksite siseneda teele ja sellest mõista, mis on 

õpetus, mida Meister annab teile lakkamatult läbi elu. 

8 Mis kasu on sellest, kui inimene on füüsiliselt tugev, kui ta ei ole vaimselt tugev? 

9 Ma toon teid lähemale tegelikkusele, tõele, millest te olite kõrvale pöördunud. Sest kui te loobusite 

kõrgemast elust, mis on vaimu elu, andsite end madalamale elule, mis on materiaalse maailma elu. 

10 Pöörduge tagasi tõelise elu teele ja te olete taas lähedal oma tõelisele olemusele. Tee, millest ma 

teile räägin, on see, mille leiate, kui te leiate tasakaalu vaimse ja füüsilise vahel, kui te tunnete tõde, mida 

te endas kannate. Sest siis ütleb teie olemuse kõrgem osa, mis on vaim: "Mina olen see, kes toob valgust, 

kes teab teed, kes valdab seadust. Seepärast olen mina see, kes määrab ja juhib minu keha tegevust." Kui 

te kord nii räägite, siis on valgus teie olemuses säranud ja selle peegeldus on jõudnud inimsüdamesse. 

11 Oh, kui vaid teie keha suudaks vastu võtta seda, mida teie vaimne hing saab tänu oma 

nägemisvõimele! Sest vaimne hing ei lakka kunagi nägemast, isegi kui keha oma materiaalsuse tõttu 

sellest midagi tajub. Millal te teate, kuidas tõlgendada oma vaimu hinge? 

12 Kuulake minu sõna, võtke omaks minu õpetus, mis õpetab teid võitlema ja võitma ebaõnne, mitte 

põgenema katsumuste eest, mitte meeleheitele langema ohvrite ees. 

13 Ma ütlen oma õpilastele kogu aeg: Ärge kartke, mõistke, et ma olen andnud teile vaimujõu, et olla 

võidukas kõigis katsumustes. Vaimu jõud on kõrgem kui keha jõud. Aga kui teie inimlike probleemide 

tihe udu ei lase teil midagi näha, siis hajutage ja hajutage see udu usu valguse kaudu. Siis, selle udu taga, 

näete te horisonti, mis ühendab end lõpmatusega ja kutsub teid edasi liikuma ja rahuga täituma. 

14 Need, kes õpivad oma probleemidest üle saama, seisavad seejärel silmitsi oma kaasinimeste 

probleemidega, et aidata neid nende võitluses. 

15 Teadke, et see elu on võitlus, kuid teil on määratud võita. Sest minu valgust, mis on teie igaühes, ei 

suuda kurja pimedad jõud kunagi võita. 

16 Te peate olema võidukad, sest ainult teie võidu kaudu saate teada saladusi, mis teile selles elus ja 

vaimses elus ilmutatakse. 

17 Võitlevad inimesed läbi aegade: Tuleb aeg, mil te enam niimoodi ei võitle. "Udud", hädad, 

probleemid ja katsumused lõppevad - nii teie enda kui ka teiste omad. 

18 Ärge muretsege, kui ma ütlen teile, et te peate oma ligimest tema kurval eluteel aitama. Tugevad 

hinged suudavad kanda oma ja teiste risti ning aitavad hea meelega väikeseid ja nõrku hingi. Nad otsivad 

alati haavu, mida ravida. 
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19 Õnnistatud olgu tema sõna, kes, kui ta räägib kannatajatele, parandab haavad, sulgeb need ja teeb 

need unustatuks. See üks teab, mis ülesanne on balsam, mille ma olen tema südamesse pannud. 

20 Tugev on see, kes, kui ta leiab end ümbritsetuna raskustest või ohtudest, anub oma vaimu jõudu, 

võidab kehakeskse hinge hirmu, võitleb, võidab ja võidab, sest usk on pannud ta teadma, milleks vaim on 

võimeline. 

21 Ma tahtsin teile öelda, et kuhu võitlus teid kutsub, seal peaksite te end täiesti kindlalt seadma, et 

tarkus, õiglus ja usk võidavad alati raskused ja ebapuhtaid kirgi, mis nende teel seisavad. 

22 Kas te teate, kui palju aega on kulunud teie andide avanemisele? Ma ütlen teile, et need on olnud 

teie sees sellest hetkest saadik, kui vaim ellu tuli. Kui suur on vaimu rõõm, kui ta saab öelda kehale ja 

maailmale: Ma olen teid vallutanud! 

23 Jüngrid, ma olen andnud teile kõik õpetused, mida hing vajab oma arenguks. 

24 Õndsad on need, kes tunnevad ära tõe, sest nad leiavad kiiresti "tee". Teised lükkavad alati 

jumalikud õpetused tagasi, sest nende teosed tunduvad minu omadest paremad. 

25 Ma armastan teid kõiki. Ma olen karjane, kes kutsub oma lambaid, kes ühendab neid ja loeb neid ja 

tahab iga päev rohkem - kes toidab neid ja hellitab neid, hoolitseb nende eest ja rõõmustab, kui näeb, et 

neid on palju, kuigi mõnikord ta nutab, kui näeb, et kõik ei ole kuulekad. 

26 Need on teie südamed: paljud teist tulevad Minu juurde, kuid vähesed on need, kes tõesti järgivad 

Mind.  

27 Vaadake häälekandjaid, kelle huulte kaudu ma annan teile oma sõna: Nad on võtnud oma 

missiooni risti. Nad teavad, et paljud kahtlevad nende andes, kuid nad jätkavad siiski alandlikult oma teed. 

Nad mäletavad, et ka teise ajastu inimesed kahtlesid Minus, kui nad ütlesid, et Ma ei ole Messias, et Ma ei 

ole Kristus. Nad mäletavad, et mind viisid ristile need, kes ei tahtnud tõde vastu võtta. Seepärast võtsid 

nad oma missiooniristi üles, andudes alla. 

28 Inimesed, Ma olen olnud teiega, Minu armastuse mantel on laiali väljaspool kogunemiskohta, kus 

te Mind kuulete. Te kõik eranditult olete täis Minu Vaimu ja armastust. 

29 Minu Sõna on vaikne rahupaik. Otsige seda, kui tunnete end väsinud, kurb, väsinud või haige. 

Selles leiate julgustust, tervist ja usku elada ja võidelda. 

30 Ma tahan, et sa oleksid innukas, alandlik ja kuulekas minu tahtele ning et sa ei oleks kunagi nagu 

need, kes panevad minu võimu proovile või ei usalda minu õiglust. Sest te teate, et see, kes seda teeb, 

allutab end kohtuprotsessile. 

31 Olenemata sellest, kas te usute või ei taha uskuda, et Ma ilmutan ennast selles vormis: Kuulake 

lugupidamise ja õrnusega, kuni olete täielikult veendunud, et see, mis on selle avaldumise keskmes, on 

tõde või vale. 

32 Kui te teaksite, kui palju meeleparanduse pisaraid on valanud need, kes on eitanud selle ilmutuse 

tõde, kes on teotanud neid, kes usuvad teie kuuldud sõnasse, ja need, kes on pilganud minu häälekandjaid. 

Täna ei tea nad, milliste sõnadega nad võiksid kustutada need solvavad ja lugupidamatus fraasid, mis 

nende huultelt kõlasid, ega tea, milliste tegudega nad võiksid oma Meistrit lepitada. 

33 Ma tahan, et te õpiksite, et te ei oleksite oma otsustes ettevaatamatu ega laseksite oma 

esmamuljetel end kiirustades määrata. Ma annan teile selle vihje, et kui te tõlgendate minu Sõna ja ka siis, 

kui peate hindama doktriine, religioone, filosoofiaid, kultusi, vaimseid ilmutusi või teadusi, mõistaksite, et 

see, mida te teate, ei ole kõik, mis on olemas, ja et tõde, mida te teate, on ainult minimaalne osa 

absoluutsest tõest, mis ilmutab end siin ühel viisil, kuid mis võib ilmutada end paljudel teistel, teile 

tundmatutel viisidel. 

34 Ma selgitan teile, miks ma olen teile sel päeval nii rääkinud. Põhjus on selles, et selle rahvahulga 

seas on süda, mis küsib Minult järjekindlalt, miks ma ei ole saavutanud nende rahvahulkade täielikku 

uuendamist ega vaimustumist, kuigi ma räägin neile inimestele nii palju ja see sõna tuleb "Sõnast". 

Sellele vastasin talle üksikasjaliku õpetusega, lisades, et kui Ma seda tahaksin oma puhta väega, 

muudaksin Ma kõik need patused hetkega ingliteks, kuid et see töö ei sisaldaks Minu silmis mingeid 

teeneid, ja et see sõna tehti just sel põhjusel targalt ja äärmiselt kannatlikult, et lihvida selle rahva 

südamed, kuni usk, armastus ja meeleparandus neist välja kerkivad. 

35 Inimesed hävitavad maailma, kasutades vägivalda. Kas te usute, et nende vägivald on minu 

võimust suurem? Sellegipoolest on minu tahe, et nad ise tunnistavad oma vigu, parandavad need ja 
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ehitavad seejärel uuesti üles kõik, mida nad on hävitanud ja rüvetanud, nii et nende teene oleks minu 

silmis tõene. 

36 Te olete ikka veel väike rahvas. Kuid ma ei ole pidanud otsustavaks seda väikest arvu, mis on 

kogunenud Minu ilmutuse ümber tänaseks päevaks. Selle tõestuseks on arvukad õpetused ja ilmutused, 

mida ma olen teile andnud. 

37 Pärast 1950. aastat, kui te ei võta Minu Sõna enam sellisel kujul vastu, tekib teie südames näiline 

tühjus, on mõned hommikused vaikuse ja kurbuse pühendused. Kuid pärast seda tunnete end taas tugevana 

ja tunnistate, et kõik oli Minu poolt tarkusega kavandatud ja et Ma panin teid oma viimastes õpetustes 

ronima suurtesse kõrgustesse, mis kulmineerub viimase ja kõige unustamatuma õpetusega, mille Ma pean 

teile andma. 

38 Kes võiks kustutada teie lampi või närtsitada teie vaimset ohvrit, mida te mulle annate, kui see ei 

ole inimsilmale nähtav? Kes julgeb kustutada pitseri, mille sa oled oma hingele igavesest ajast ja arust 

sissepressinud? Usk on teie südames sügavalt juurdunud ja jätkab kasvamist ning valgustab kõike teie 

ümber. 

39 Siis, pärast teie võitlusi, pärast suuri katsumusi, millele ma teid olen allutanud, saabub 

hingetõmbeaeg ja te saate oma tasu. Ma ei lubanud teile mingit muud Lohutaja, sest Tema, kellest ma teile 

teatasin, on teie keskel. Ta on see, kes on täna teie vahendusel rääkinud ja on tulnud iga inimese juurde, et 

aidata teid teie hädades. Ta on Minu Vaim, kes ilmutas end selles ajas ja Vaimse Maailma, mis koosneb 

inglitest, kes saadavad teid teie teekonnal läbi elu, kes kaitsevad teid teie suurtes lahingutes, tervendavad 

teid ja lohutavad teid. 

Kogu suure voorusega olendite leegion on ühinenud Minuga, et lohutada teid sellel katsumuse tunnil, 

mida te läbi elate, nagu oli välja kuulutatud. Pidage end väga õnnelikuks, sest teid on valitud nende 

arvukate inimeste hulgast, kes rahvastavad maailma, et tungida sellesse ilmutusse, sellesse Tööle, ja omada 

selle suuri kingitusi. 

40 Ma jätan teid valmis oma missiooni täitmiseks minu õpilastena, ja varsti näete, et see, mida ma 

teile oma õpetuste ajal kuulutasin, saab teoks. Maailmas toimub palju sündmusi, mis räägivad Minu 

vaimulikust kohalolekust ja inimesed tunnevad, kui lähedal Ma neile olen. Sest kui Minu ilmutus inimese 

kaudu lõpeb, ootan Ma jätkuvalt nende ettevalmistust, nende tõelist kummardamist, et valitseda kõigi 

Minu laste hinges. Seal saab olema tempel, seal saab avalikustada Seadus ja Vaimu anded ning ma võtan 

vastu teie kummarduse ja armastuse. 

41 Juba ammu ütlesin teile, et annan oma sõna erinevates rahvastes, et minu kiir avaldub ka teistes 

rahvastes inimintellekti kaudu, ja tegelikult on minu tahtmine, et te teaksite, et ma olen rääkinud seal 

väikeste kogukondade põues meeste ja naiste kaudu. Kui nad Mind kuulsid, võtsid mõned Mind kui 

Isandat, teised aga ainult kui kõrgemat vaimolendit. Aga ma olen täitnud oma sõna. 

42 Kui ma rääkisin ja ütlesin, et ma olen Meister, siis mõned uskusid ja teised kahtlesid. Aga kui nad 

tajusid Minu sõnade tähendust ja tarkust, mis ilmnesid lihtsate ja tagasihoidlike olendite kaudu, imestasid 

nad, kas see Minu Vaimu ilmsikstulek on võimalik. 

43 Ma olen seal kindlaks määranud ka tunni, mil see kuulutus lõpeb, ja kui te jõuate oma tunnistusega 

neisse maakera punktidesse, kus Minu Sõna kuuldud on, kinnitate neile nende kuulutuste tõesust. Kui need 

mehed ja naised, kes täna kahtlevad, kuulevad teie selget tunnistust, leiavad nad, et ma olen nendega koos 

olnud. 

44 Kui vähe kogukondi ma olen leidnud, mis on valmis! Ometi olen Ma olnud kohal, valgustades iga 

hinge ja andes tunnistust Minust, nii et mõned õpetavad teisi ja on nende teejuhid. 

45 Kui te võtate vastu külalise, võõra, kes räägib teile minu ilmutusest, minu sõnast, mis on saadud ka 

tema kodumaal, ärge lükake teda tagasi. Pigem käsin ma teid teda vastu võtta, et saaksite koos rõõmuga 

tõdeda, et minu sõna on tõeks saanud ja et kõik, kes on minu tagasitulekut oodates jälginud ja palvetanud, 

on mind sel ajal vastu võtnud. Ma olen teid kõiki kutsunud, et teha teist Minu jüngrid. 

46 Seega annan ma teile ette märku, et te ei oleksite üllatunud, kui keegi ütleb teile, et isegi väljaspool 

seda rahvast on Minu Jumalik Kiirgus muutunud sõnaks, et näljaseid toita. Teadke, et Minu armastus 

hõlmab kõiki ja et Minu taastamistöö on universaalne, et te mõistaksite, et Ma ei ole piirdunud armu 

andmisega ainult teie rahvale, vaid et kõik moodustavad Minu perekonna, mida Ma tahan ühendada ja viia 

ühele punktile: vaimustumisele. 
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47 Juhendiga, mille ma teile sel ajal olen andnud, olen ühendanud endiste ajastute ilmutused üheks. 

Võtke neist kõigist juhiseid, ja te järeldate, et Meistri ettekuulutustes ja õpetuses koos tema ilmutustega on 

teil kogu Seaduse kokkuvõte ja et need näitavad teile teed, mis viib teid vaimustumiseni. 

48 Sajandeid ja ajastuid on möödunud, kuid alles täna mõistate te seaduse ja elu eesmärki. 

49 Kui ma olen andnud teile teie teel palju "imesid" - nagu te nimetate Minu tegusid -, siis selleks, et 

elavdada teie usku, ja kui ma olen teid varjutanud hüvedega, siis selle eesmärk on olnud, et te mõistaksite, 

et rahu on ainult headuse teel. Imed on julgustanud inimesi uue kõrbe läbimisel. 

50 Selle rahu keskel olete te valmis olema tugevad, kui saabub lahingu aeg. Ma olen õpetanud teid 

palvetama vaimust vaimule, et te saaksite kasutada palvet relvana, kilbina, inspiratsioonivahendina, 

kaitsevallidena ja lohutusena. 

51 Te olete küsinud Minult mitte üks kord, vaid mitu korda, et kui ma õpetasin oma apostlitele Isamaa 

palvet, siis andsin neile palve kõigi aegade jaoks, ja ma ütlen teile, et kui ma rääkisin seda palvet, siis tegin 

seda kavatsusega õpetada neile kõrgelennulist viisi, kuidas Isa poole pöörduda, palve, mis sisaldaks 

armastust, alandlikkust, usku, austust, alistumist, usaldust. 

52 Halvasti on käitunud need, kes on rahuldunud minu sõnade mehaanilise kordamisega, ja ka need, 

kes ei ole kasutanud seda palvet oma palvetes eeskujuks. 

53 Kui ma ütlen teile täna, et tõstke oma hinge, siis ma ei kustuta teie südamest seda palve eeskuju, 

seda täiuslikku palvet. Ma tahan vaid, et selle asemel, et rääkida Minule huultega, teeksite seda oma 

mõtetes, ja selle asemel, et piirduda selle palve moodustavate lausete üksteise järel kordamisega, 

inspireeriksite end nendega, nii et mõtted, mida te oma vaimus kujundate, väljendaksid sarnaselt Meie 

Isale armastust, alandlikkust, usku, austust, alistumist ja usaldust Isa vastu. 

54 Praegu on teie ülesanne mõelda ja uurida seda, mida ma teile äsja ütlesin, ja mitte püüda seda 

kellelegi õpetada, kuni te ei suuda seda korralikult seletada. 

Mõelge: Kui te mõistaksite, et spiritistlik õpetus on kaotanud ära palve, mida Kristus õpetas maailmale, 

siis mõistetaks teid hukka kui ketserid ja seda õpetust peetaks jumaliku Meistri õpetusega vastuolus 

olevaks. 

55 Kui te aga ootate, kuni teie mõtted on selgeks saanud ja sõnad tulevad sujuvalt teie huultelt, siis 

veenate hõlpsasti isegi neid, kes, ilma et oleksid minu õpetusi mõistnud, kordavad minu sõnu, millest on 

saanud harjumus, rutiin, kasutu tava, sest nad ei ole kunagi võtnud vaevaks mõelda nende ilusate ja 

sügavate sõnade üle, mida nende huuled lausuvad, ilma et nende mõistus neid mõistaks. 

56 Jüngrid: Vaimult vaimule suunatud palves, mis on minu õpetuste eesmärk, keskendub kogu teie 

olemus sellele toimingule, et rääkida Loojaga - häälega, mis lähtub kogu teie olemusest, kasutades vaimu 

sõnumitoojana ja tõlkijana. 

57 See on viis, kuidas te saate pakkuda oma Isale tõelist austust, armastust, tunnustust, alandlikkust ja 

austust. 

58 See ei ole teadus ega nende aegade õpetused, mis teid rahu juurde viivad ja teile teed näitama 

hakkavad, mis viib teid spirituaalsuse poole. On hädavajalik, et taevast tuleks valgus, mis valgustaks teie 

meelt ja näitaks teile tõelise tee. 

59 Teadus, nii nagu inimene on seda ette kujutanud, ei suuda kunagi muuta inimsüdant nii tundlikuks, 

et see suudaks tunda ja näha vaimset. 

60 Ma pean teile ütlema, et inimesed võiksid tunda Minu kohalolekut teaduse abil, kui nad tahaksid 

Mind selle põhjas otsida. Aga kuigi nad näevad Mind igas imetluses, mida nad avastavad, eitavad nad 

Mind, nagu oleksid nad pimedad. 

61 Loodus, mida inimene innukalt uurib, räägib lakkamatult Minust, paljastades Minu väge, armastust 

ja õiglust. Inimene püüab ainult teada ja jõudu koguda, mõtlemata, et armastus peab olema kõigi tema 

tegude inspiratsiooniks ja päritoluks, nagu see on olnud Looja tegude puhul. 

62 Kas sa tunned ära, kuidas loodus, tema elemendid ja jõud räägivad Minust? Sest ta püüab avada 

inimeste silmad tõele. Tema rinnast võrsuvad tänaseni lugematud õppetunnid, mis sisalduvad selles. Tema 

sisemusest kõlavad üleskutsed õigluse järele, maailma ruumid hakkavad värisema ja kaugel ringlevad 

maailmad edastavad talle samuti sõnumeid. 

63 Kui kõik see juhtub ja teadlane kogu oma võimsusega tunneb end liiga jõuetuna ja väiksena, et 

peatada hävitavaid jõude, mis toovad kõikjal kohut, siis ta tõmbub tagasi, ehmudes oma tööst, ja lõpuks 
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hüüab: "Issand, see oled Sina, see on Sinu kohalolek, see on Sinu hääl, see on Sinu õiglus, mis nüüd 

ilmsiks tuleb!" 

64 See on paljude jaoks kohtumõistmise, hirmu ja meeleparanduse päev. 

65 Valu saab olema nii suur, et see tekitab inimestes pimedust, nagu kataks neid kurbuse ja hämaruse 

must mantel. Siis väänab palve ennast inimese hingest välja. See palve on "kadunud poja" piinarikas 

palve, kes heidab end kurnatuna ja haigena Isa koja väravate ette. 

66 Õnnistatud olgu see hetk, mil inimesed lõpuks avavad oma vaimu silmad tõe valgusele. Sest nende 

minevik antakse andeks ja uus päike paistab nende ellu, muutes, uuendades ja õilistades neid! 

67 Millise austusega astub inimene teaduse radadele, kui ta on kannatuste karika põhjani tühjendanud! 

Ja kui õilsad on kavatsused ja ideaalid, mis teda inspireerivad, kui ta uurib looduse saladusi! 

68 Pärast pimedust ilmub taas valgus ja selles heleduses vaatavad inimesed elu läbi vaimsema ja 

kõrgema mõistuse. Religioosse fanatismi side langeb ja inimkond tunneb minu kohalolekut. Pärast seda, 

kui see õpetus on tagasi lükatud ja taga kiusatud, võetakse seda kui tõelist jumalikku ilmutust ja see levib 

üle kogu maailma, tugevdades inimesi valguse, usu, headuse ja õigluse teel. 

69 Miks te kahtlete sellises suures õndsuses, mida ma teile kuulutan? Kas kõik, millega sa kokku 

puutud, peab juhtuma nii, et sinu eksistents muutub lõpmatult halvemaks või kurvaks? Ei, inimesed, nii 

nagu ma ennustan teile kurbuse, valu, kibeduse ja viletsuse päevi, nii ennustan ma teile ka päevi, mil 

valgus naaseb meeltesse, rahu südamesse, armastuse jõud hingedesse. 

70 Te olete nii harjunud saama üht kurja teise järel ja üht õnnetust teise järel, et te ei oota enam 

midagi head, et te ei usu enam soodsatesse muutustesse, sest te olete kaotanud usu. Aga kui teil on elav 

lootus, et inimkond pöördub tagasi headuse, vendluse teele, siis aidake sellele kaasa oma missiooni 

täitmisega, ootamata, et teised hakkavad teid õpetama, kuidas seda ise teha. 

71 Ma olen teie arst, armsad inimesed, Tõesti, ma ütlen teile, keegi ei hooli teie tervisest nii nagu 

mina, ja keegi ei tunne teie valu nii, nagu mina seda tunnen. 

72 Kas sa tahad tunda, kuidas Minu tervendav palsam voolab praegu läbi su keha ja hinge? Siis minge 

palvetama, tõstke end Minu juurde, puhastage oma süda ja meel, ja te tunnete parima arsti palsamit. 

73 Ma olen teile öelnud, et pärast seda elu, kui olete läbinud pika hingeteekonna, kui olete läbinud 

katsumuste kõrbe ja tõusnud oma Kolgatale, siis olete säravas linnas, tõelises Vaimu Igavikus, mis on teid 

alati oodanud. Seal ei koge te enam valu, sest seal elavad ainult täiuslikkuse saavutanud hinged. Ärge 

unustage, et valu, haigus, raskused ja õnnetused on omane ebatäiuslikele hingedele, kes kannatavad 

selleks, et lepitada või õppida. 

74 Miks te ei ühine siin vendadena ja õdedena, et luua, kui mitte säravat linna, siis vähemalt säravat 

vaimset kodu, kus te saate oma Isa vastu võtta? Ma läheksin südamest südamesse, julgustades teid, 

tervendades teid, hellitades teid. Siis te ei ütleks, et te joote minu verd, vaid minu jumalikku olemust. 

75 Ma armastan teid, inimkond, ja seepärast ei lakka ma kunagi "valvata" teie laste üle. Kui ma elasin 

inimeste keskel, tõmbusin ma kõrbesse, et palvetada ja mõelda neile, keda ma nii väga armastasin ja kelle 

eest ma võtsin enda peale ohvrisurma, et neid päästa. Täna ütlen teile, et isegi nähtamatus - kuhu te veel ei 

suuda tungida - avastan ma kõrbe üksilduse, kust ma palvetan, eestpalvetan ja mõtlen teile - teile, keda ma, 

olles teid päästnud, toon oma kuningriiki. 

76 Mehed! Ärge häbenege nutta, sest ka nutt on kingitus. Palvetage, olge kõik nagu väikesed lapsed 

Minu ees, laske pisaratel voolata, laske valul kaduda ja rõõmal siseneda. 

77 Naised, emad, neitsid, väikesed tüdrukud, ma olen teiega ja annan oma hellituse igale südamele. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 267 
1 Armsad lapsed, teie, kes te ühendate oma hinged, et oodata minu kohalolekut teie keskel - olge 

õnnistatud. 

2 Te otsite vilja elupuul, ja ma annan vilja igale teile. 

3 Minu armastuse sära on õhuhing, mis kergelt liigutab neid puid. 

4 Elu, õpilane, on kõige ilusam ja sisukam raamat, mille Looja on oma lastele pärandanud. Kuid 

seda on vaja õppida lugema, et avastada, kui palju ilu ja imesid see sisaldab. Kes saaks paremini kui mina, 

Jumalik Meister, näidata teile lehekülgede ja õppetundide kaupa selle raamatu sisu? 

5 Pikka aega jäi see ühelt poolt lahti, sest teie ükskõiksus takistas Mind pakkumast teile uut 

õppetundi. Sa seisid paigal. Kuid tuli aeg, mil te pöörasite silmad raamatule, mis rääkis elust, igavikust ja 

valgusest, ja nägite, kuidas Meister pööras juba tuntud lehekülge, et näidata teile uut õpetust. 

6 Teadmised, mida see raamat teile annab, tõestavad teile, et teie minevik ei ole olnud teie hinge 

jaoks viljatu. Sest nüüd, valgustatud teadmiste valgusega, avastate paljude õpetuste põhjuse, leiate elu 

mõtte ja Jumala olemuse, mis on olemas kõiges loodu sees. 

7 Õndsad on need hinged, kes oma pikal teekonnal on juba läbinud läbi elatud katsumuste tohutud 

kõrbed, tee ristteed, ja kes on jätnud selja taha pimedad metsad oma varitsuste ja ohtudega. Need, kes on 

läbinud suured katsumused, on need, kes mõistavad minu sõna kõige selgemini ja kes vaevalt võivad 

langeda kuristikku. 

8 Ka raamat, mis on olemas igaühes teist, on suurepärane. Kas sa mõistad, millisest raamatust ma 

sulle räägin? See, mis viitab teie minevikule, kõigele, mida teie hing on kogenud, ja mille ajalugu kasvab 

päevast päeva. Kui te olete "minu rinnal", siis rõõmustate, kui möödute sellest veel kord oma vaimsete 

silmade ees ja näete, kui palju te olete vaeva näinud, et ronida oma täiuslikkuse mäele. 

9 Praegu elate te läbi valu ajastu ja on hädavajalik, et te mõistaksite selle tähendust, sest nii mõistate 

lõpuks, et valu mõju patustele on puhastav. Hiljem saate te kõik teada, et Ma olen määranud igale Minu 

lapsele oma rõiva, kuid et seda omada, on vaja, et te puhastaksite "anuma" seest ja väljast, kuni see on 

puhas. Kas te teate, mis see rõivas on? Ma ütlen teile: see rõivas on tõde. 

10 Kes võib öelda, et ta ei ole võimeline olema minu õpilane või et ta ei ole piisavalt tugev, et viia 

minu sõnumit inimesteni, väites, et tal puudub kogemus, et ta on liiga vähe kogenud või et ta ei ole 

mõistnud oma kaasinimesi? 

11 Ei, mu lapsed, te ei ole elanud liiga lühikest aega ega ole see, mida te olete kogenud, liiga vähe. 

Kahtlus ja usalduse puudumine tulevad kehakestast, südamest, mis on meeleheitel, sest ta ei tunne jõudu ja 

valgust, mida tema vaimne hing on evolutsiooniteel kogunud. 

12 Mida te teate oma minevikust ja kui kaugele tagasi teie päritolu ulatub? Mida te teate sellest, kust 

te pärit olete, milliseid teid on juba käidud ja kuhu te suundute? 

13 Ärgu keegi arvaku end ebaküpseks või teadmatuks pärast seda, kui ta on jõudnud sellesse 

kolmandasse aega, kõige vähem teie, keda ma olen nimetanud "esmasündinuks". 

14 Miks te kardate tulevikku? Kas soovite jätta kasutamata kõik kogemused, mida teie hing on 

minevikus kogunud? Kas sa tahad loobuda seemnest ilma saaki koristamata? Ei, jüngrid. Pidage meeles, et 

keegi ei saa muuta oma saatust, kuid ta võib oma võidu tundi edasi lükata ja suurendada kannatusi, mis on 

olemas igal teel. 

15 Kuni te ei ole selles tões veendunud, ei saada ma teid provintsidesse ja rahvastesse rõõmusõnumit 

edastama, sest siis ei oleks teie sõnadel veenmisjõudu ja maailm ei saaks teid tunnustada kui Kristuse 

sõnumitoojaid. 

16 Ma toon teid praegu lähemale lihtsale, vaimsele ja lihtsale Jumala kummardamisele, nii et selle 

asemel, et tegeleksite välise jumalateenistusega ja raiskaksite sellega aega, võiksite piirduda sellega, et 

teha õiglust põhilisele, mis on aktiivne ligimesearmastus, nagu ma olen teile sageli rääkinud. 

17 Te olete juba läbi elanud vaimse lapsepõlve ja nooruse ning täna seisate uue ajastu läve ees, kus 

saavutate küpsuse, mis on täisväärtuslikkus. 

18 Vähesed on need, kes Mind kuulevad, vähesed on need, kes seda kogevad. Vaadake seda 

inimkonda, kes elab valguse ajal ja komistab ja langeb, nagu kõnniks ta pimeduses. Vaadake nende 

karikat, vaadake nende haavu, tundke nende hukkamõistmist, andke oma vaimule kaugelt teada, ja kui teil 
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on halastust ja armastust oma kaasinimeste vastu, siis nutke kurbusest ja te tunnete end täis kaastunnet. 

Siis tuleb teie südamest õilis ja heldekäeline impulss, mis paneb teid olema väsimatu armastuse, palsamite 

ja valguse külvaja. Aga kui te jätkate end kartlikult maailma pilgu eest varjata, kas te arvate, et teie süda 

muutub siis tundlikuks ja puhastub kaastunde tundmises oma ligimese vastu? 

19 Kas te tahate võita hingi enda jaoks? Siis tule minu sõna palsamiga ja sinu halastuse võidmisega. 

20 Ärge püüdke kellelegi tõestada, et nende uskumused või riitused on ebatäiuslikud, sest tulemus on 

negatiivne. Mine hädasolija juurde, otsi tema valu põhjust ja lohuta teda. Siis kogete, et tema huultelt tuleb 

siiras ülestunnistus, mis ütleb teile, et te olete tõe kandjad. 

21 Tõesti, ma ütlen teile, et ka mina olen oma lastele lähemal valu ja kibeduse hetkedel kui isegi 

riitustel ja tseremooniatel, mida nad minu auks tähistavad. Sest sügavast valust lähtub tõepärasust täis 

üleskutse, samal ajal kui tseremoonias tuleb traditsioon, harjumuse, rutiini ja isegi edevuse jõud. 

22 On saabunud aeg, mil te kõik kuulete uuesti minu Sõna, mis kõneleb teile täie selgusega. Sest minu 

ülesanne on teid päästa, kuid mitte teie vigu paljastada. 

23 On vaja, et kõik pöörduks tagasi oma algse tõe juurde, ja seetõttu puhkeb inimeste vahel 

maailmavaateline võitlus. Selles maailmas valitseva materialismi keskel ilmuvad suurte inspiratsioonidega 

inimesed, ja need tuled on spiritismi tuleku eelsed märgid maa peal. 

24 Nägijad, prohvetid, valgustatud ja inspireeritud - nad kõik kuulutavad inimkonnale minu 

kohalolekut vaimus. Nende ülesanne on panna alus Issanda templi püstitamiseks - templi, mis koosneb 

südamest, mitte kividest, ja mille sees põleb usu leek. 

25 See tempel saab olema kuulsusrikas ja sealt te näete pühakoda, mille minu kõikvõimsus on 

algusest peale loonud, et kõik mu lapsed selles elaksid. 

26 Täna, kui te näete nii palju kõhedust südametes, kui te näete traditsioonide ja fanatismi juurdumist 

inimeste südames, siis võib-olla tundub teile nende uuendamine, nende ümberkujundamine võimatu ja et 

spirituaalsuse õpetus saab teoks. Sellegipoolest ütlen teile, et kuna kõik on määratud tulema Minu juurde, 

et elada valguses ja tunda tõde, siis jätkub Minu Tahte täitmine, sest muidu peaksite päästmise asemel 

hukkuma. Mõelge selle peale ja te mõistate, et halb, mis on teie puudused, kuigi need on püsivad, kaovad 

ära. 

27 Suur on see katsumus, mis inimkonda painab. Teie intuitsioon ütleb teile, et maailm on minu 

jumaliku kohtu all, et inimeste ülbus on Isa poolt kannatanud ja et selle kohtuotsuse jõud suureneb iga 

päev. Kuid vaadake, kuidas inimene ei loobu oma ülbusest, ei tunnista oma üleastumisi, ei kahetse oma 

üleastumisi, ühesõnaga, ei kummarda jumalikku õiglust. Nad ise pikendavad kannatuste aega ja tõmbavad 

paljud süütud inimesed endaga kaasa hävingusse. Kui kaua see kannatuste aeg kestab? Kuni inimesed 

avavad oma silmad tõele ja kummardavad ainsa olemasoleva võimu ees, mis olen Mina. 

28 Inimesed, kas te ei tunne end õnnelikuna, et teate, mis toimub teie ümber, ja et olete leidnud 

vahendid, mis aitavad kaasa oma kaasinimeste päästmisele ja rahule? 

29 Kui te kogete seda õnne, siis sellepärast, et olete mõistnud minu Sõna ja teate, kuidas täita oma 

rasket missiooni armastusega. 

30 Alates 1866. aastast kuni 1950. aastani on minu Sõna, see Vaimu valgus, kõlanud teie seas samal 

kujul, nagu te seda kogete. Selle aja jooksul on paljud häälekandjad avanud oma andeid, mehed ja naised 

on valmistunud, kes on moodustanud minu teenijate, minu "töötajate" tuumiktrupi. 

31 Minu väljavalitute meelte kaudu on minu vaim end teatavaks teinud. Aga kas te võiksite uskuda, et 

need olendid, kelle kaudu Meister on rääkinud, on täiesti teadlikud sellest, mis nende huultelt on tulnud? 

Ma ütlen teile, et kuigi nad tunnevad, et see on midagi lõpmatut, mis on laskunud nende mõtetesse, ei ole 

neil võimalik hinnata ja mõista selle suurust, selle suurust, mida nende huuled on rääkinud ilma nende 

teadmata. 

32 Pärast 1950. aastat, st pärast minu lahkumist, teeb see rahvas minu töö inimkonnale teatavaks, kuid 

mitte inimese, vaid minu tahte kohaselt. Häälekandjad, kelle kaudu ma olen rääkinud, ei ole suutnud 

mõista, mis nende suust välja tuli sel hetkel, kui nad väljendasid minu kiirgust. Homme on nad 

hämmingus, kui nad avastavad Minu ettekuulutuste täitumise, kõige selle, mida Ma nende kaudu 

kuulutasin. Siis võtavad need, kes on alati olnud innukad, oma missiooni veelgi suurema armastusega 

vastu ja need, kellel on mõnikord puudunud usk, langevad põlvitama kahetsedes, et nad on hetkekski 

kahelnud. Nende usk süttib ja nad jäävad Minule truuks kuni lõpuni. 
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33 Keegi rahvahulga keskel, kes Mind kuuleb, küsib Minult: "Meister, kas on võimalik, et keegi, kes 

on Sinu häälekandja ja kelle mõistmisorganil Sinu kiir tugineb, kahtleb, et see oled Sina, kes teeb ennast 

tema vahendusel teatavaks? 

Sellele vastan teile: Jah, on neid, kes on elanud kahtlustes, kuigi nad on minu häälekandjad ja on 

kahtlenud isegi ilmumise hetkel. Siiski, kui suur on olnud see sõna, valgus, tõde ja lohutus, mida need 

kohmakad huuled on valanud, mis muutusid sel hetkel, kui inspiratsioon neisse voolas. 

34 Miks te arvate, et õpetus on olnud suurepärane, kui ma valasin end nende sisse? Sest neid on kõige 

rohkem piinatud, neid, kes on mitmel korral kõige rohkem püüdnud tõusta, et leida parim viis Mulle 

meeldimiseks - sest nemad on need, kes lähenevad Mulle puhtamalt ja püüavad alati teha end oma 

ametikoha vääriliseks. 

35 Kui tihti tuleneb nende kahtlus nende alandlikkusest, sest just nemad on need, kes alates sellest 

hetkest, kui ma neid sellesse teenistusse pühitsesin, tundsid end segaduses ja küsisid endalt: Kas on 

võimalik, et mina, väike olend, vääritu patune, tähtsusetu olend, peaksin olema Jumala poolt valitud nii 

suureks ülesandeks? 

36 Kas te tunnete väljaspool seda kahtlust ära Minu väikeste laste armastuse ja austuse? Kas sa 

mõistad nüüd, miks mõned kahtlevad ja miks ma siiski teen ennast nende edastamise kaudu teatavaks? 

37 Kui tihti on hääle kandja, kes usub minu kohalolekut, juba sellega rahul ega pane oma 

ettevalmistusse vajalikku tunnet, et olla inspireeritud, millest tuleneb tema külm või monotoonne 

väljendus, nii nagu see, kes on lasknud end valitseda edevusel, on alati olnud kõige vaesem sisuliselt ja 

kõige vähem valguse poolest. 

38 Te olete saanud Minu kõige täiuslikuma, kõige täiuslikuma ilmutuse nende häälekandjate kaudu, 

kes on oma Meistrile täielikult alistudes, usu, armastuse ja alandlikkuse ekstaasis Tema vastu, loobunud 

maailmast ja kehalisest kestast, olles ideaalis kasulikud, mõeldes oma valgust vajavatele vendadele ja 

õdedele. Kui vähesed on suutnud ennast ette valmistada ja Mind sel viisil vastu võtta! 

39 Kas te ei ole avastanud muutust inspireeritud häälekandjas? Kas te ei ole tundnud vaimset tunnet, 

et jumalikku valgust paistab läbi nende huulte õpetusdiskursuse kõrgeimatel hetkedel? Need on tunnid, mil 

kirjutati üles Kolmanda Testamendi kõige kuulsamad leheküljed. 

40 Olge õnnistatud - teie, kes te ühendate oma hinged katsumuste ajal. Esimesest kuni viimaseni olete 

kõik kannatanud, et te ei magaks ega langeks kiusatusse. 

41 Juba läheneb tund, mil ma annan teile oma viimased juhised, ja te peate selleks päevaks valmis 

olema, sest siis ma nõuan teilt esimest saaki ja samal ajal annan teile seemne ja juhised, et te jätkaksite 

Minu põldude harimist. 

42 Kui mõned mõistavad katsumuste tähendust ja õnnistavad minu tahet, siis teised ei tea nende 

põhjust ja mässavad nende vastu. 

43 Tuletage meelde, et ma kuulutasin teile juba ammu neid päevi, mil keeristormid vallanduvad ja teie 

rahva põues valitseb kaos. 

44 Oli väga vähe neid, kellele minu sõna jäi meelde ja kes "valvasid", mis tegi neist nagu mu 

tähendamissõna targad neitsid. Enamik neist unustas mu ettekuulutused ja lasi end üllatada, lubades seega 

ehmatusel endasse haarata. 

45 See on see tormituul, mida ma kuulutasin, nagu ka Ristija, kelleks Eelija kehastus, ja kes tuleb, et 

kiskuda maha iga halva puu ja rebida headelt puudelt maha kõhnad lehed või kasvamatud viljad. 

46 "Kas see segadus läheb üle?" küsite Minult hirmunult ja Ma ütlen: "Jah. Aga enne seda on teil 

palju võidelda ja nutta. 

47 Neile, kes tõeliselt soovivad valguse ja liidu võitu, ütlen ma, et jääge palvetama, uurige Minu Sõna 

ja praktiseerige seda, mida ma olen teile õpetanud, et mitte teie, vaid Minu tahe saaks teoks. Siis sa võidad 

tõeliselt. 

48 Ma annan võidu neile, kes püüavad vaimsuse poole, kes eemaldavad oma südamest isegi 

viimasedki jäljed materialismist ja ebajumalateenistusest - neile, kes järgivad minu tahet ja tõlgendavad 

minu õpetust õigesti. Ma julgustan nii mõnda kui ka teisi, ja nii ootavad nad, mõtiskledes ja end ette 

valmistades, sobivat hetke, et rääkida ja öelda: "See on Isa töö, see on spiritism." 

49 Ma ilmutan ennast nende seas just nende õppimise ja meditatsioonide ajal ning annan neile uusi 

ilmutusi, mis innustavad neid püsima jääma spiritualiseerumise teel. 
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50 Minu ilmumise ajal olete te täitnud mitmesuguseid ülesandeid, mõned neist nendes 

kogunemiskohtades ja teised seal, kus teid on palutud: Igale neist ülesannetest olen andnud erineva nime, 

ja nii on olnud juhid, häälekandjad, andekandjad ja muud nimetused. 

51 Ma tahan, et kui minu ja vaimse maailma ilmumine 1950. aasta lõpus lõpeb, kaoksid teie seast 

need nimetused, mis teil seni olid, ja te lähendaksite üksteist, nii et keegi ei arvaks end ülemaks ega 

tunneks end alaväärsena. 

52 Selle aja jooksul ei ole teil neid nimesid enam vaja. Teid ei austata ega armastata vähem 

sellepärast, et te ei ole enam ametlikult nendel ametikohtadel. Oluline on, et te jääksite tõele kindlaks ja et 

teie armastuse teod vääriksid teie kaasinimeste tänulikkust. 

53 Kõigile inimestele ütlen, et kõrgeim ja kauneim tiitel, mis inimesel on, on olla "Jumala laps", kuigi 

seda tuleb välja teenida. 

See on Seaduse ja õpetuste eesmärk: inspireerida teid Minu tõe tundmaõppimisega, et te saaksite selle 

Jumaliku Isa väärilisteks lasteks, kes on kõrgeim täiuslikkus. 

54 Selle sõnaga julgustan teid järjekindlalt edasi liikuma teel, mille ma olen teile ette määranud. 

55 Nii lohutan ma teid sel katsumuse tunnil, et te ei satuks meeleheitele ega laseks oma usku kustuda. 

56 Jäta Minule oma palve kaudu kõik kannatused, mured, soovid ja palved, mida su süda kannab. 

57 Ma tean seda kõike, kõik tuleb Minu juurde. Aga ma annan teile vastavalt oma tahtele ja siis, kui 

on sobiv aeg. 

58 Kui Ma saadan kastet lilledele, kuidas ma siis ei saa saata oma sära sinu hingele? 

59 Siin ma olen teiega sisuliselt ja avaldan teile uue sõnumi. 

60 Ma õpetan teile sel ajal vaimsust, mis asendab vale armastuse, mida inimesed on Minule 

kinnitanud. 

61 Ma annan teile võimaluse tõeliselt armastada Mind, teenides teid ja armastades teid, nii et Minu 

eeskuju õpetab teid üksteist armastama ja näitab teile, et halastuse teostamiseks ei ole vaja anda mündi, 

sest see annab teile mõista, et see, kes peab end kõige vaesemaks, omab ammendamatut varandust, mida 

oma kaasinimestele pakkuda. 

62 Sellele suurele põllule, kuhu te saate külvata armastuse seemet, on antud nimi "vaimne põld", kus 

ma kutsun teid kõiki töötama, et te näeksite oma andeid esile kerkimas, kui te neid hea praktikas avate. 

63 Olen kinkinud teile inspiratsiooni, tervendavat palsamit, intuitsiooni, hingetugevust ja rahu. Kuid 

ma olen oma kuulajate vahel ka erinevaid ülesandeid jaotanud. Mõned on saanud ülesande võtta minu 

valgus vastu oma mõtetes ja edastada seda Sõna kaudu. Teistele on antud vaimse maailma vastuvõtu 

kingitus meele kaudu. Teistele on antud võimalus näha midagi kaugemast ja tulevikust nägemise ande, st 

vaimse nägemise kaudu. 

64 Mõned on saanud ka eristamise ande ja teised sõna ande. 

65 Sellest ajast peale, kui Minu kuulutamine inimintellekti kaudu algas, olen Ma tahtnud, et te 

kasutaksite oma andeid ja alustaksite oma vaimset missiooni, et kui Minu lahkumise päev saabub, oleksite 

juba osa teest läbinud ja ei tunneksite end liiga nõrgana, et alustada nii raske missiooni täitmist. 

66 Mõned on suutnud jumalikku soovi õigesti tõlgendada ja püüdnud seda täita. Kuid on ka neid - ja 

neid on enamuses -, kes on selle teose tähendust valesti mõistnud. 

67 Need on need vead, mida ma neile inimestele ette heidan, sest ma ei taha, et inimesed pilkaksid 

neid, keda on nii kaua õpetatud. 

68 Miks materialiseerite Mind, loetledes ükshaaval kõik teie vead, mis on tehtud ja tehakse teie 

jumalateenistustes? Teie südametunnistusest ja vaimse maailma nõuannetest piisab, et teil ei oleks puudu 

parandusest ja õpetusest. 

69 Ma ütlen teile, et need, kes armastavad minu Tööd kõige omakasupüüdmatumalt, on need, kes 

kõige kiiremini loobuvad oma meelestatud kultuspraktikatest ja kes kõige kergemini parandavad oma 

vigu, sest nad on alati igatsenud vaimse arengu järele ja nende jaoks ei ole ohvriks oma harjumuspärase 

praktika kaotamine, sest nad teavad, et sellega astuvad nad sammu edasi. Seevastu see, kes on püüdnud 

luua minu Töö sees isiksust, elatist või meelitamist oma edevusele kultuslike vormide, kultuslike 

praktikate ja riituste abil, peab palju võitlema iseendaga, et olla võimeline loobuma sellest, mis tema jaoks 
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tähendab vaimset Töö, ilma et ta oleks see. Sest minu töös võite lubada ainult seda, mis on puhas, mis on 

kõrge, mis on täiuslik. Kõik see aga, mis sisaldab ebaausust, materiaalsust ja võltsimist, on inimese töö. 

70 Millal sa mõistad selle töö mõtet ja eesmärki? Millal sa mõistad, et kuna see on minu ja sulle 

usaldatud, siis pead sa seda austama sellisena, nagu see on, lisamata sellele midagi omaenda kohta? 

71 Oh armastatud inimesed! Ma olen teid mustusest välja tõmmanud valguse kätte. Kuid on palju 

neid, kes on otsustanud jätkata pimeduses elamist. Need peavad üllatama juba kaugel ähvardavate 

katsumuste ees. 

72 Isana ja Meistrina olen Ma täitnud oma ülesande teie seas. Inimeste ülesanne on palvetada, 

mediteerida ja tegutseda vastavalt jumalikule tahtele. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 268 
1 Armsad jüngrid: Kui Minu Sõna ei ole enam kuulda minu määratud päeval, siis olge ettevaatlikud, 

et te ei magaks oma missiooni täitmist üle, sest teie võimed ärkavad liiga hilja. Olge teadlikud, et alates 

päevast, mil te ei kuule Mind enam, algab teie jaoks uus avanemine, tänu millele saavutate dialoogi 

vaimult vaimule. 

2 Teie tundlikkus peab olema iga päev kõrgem, et te tunneksite minu kohalolekut oma 

inspiratsioonis ja täidaksite varsti tühimiku, mille minu Sõna puudumine teisse jätab. 

3 Kui mõni peaks langema selle nõrkuse ohvriks, millest ma teile räägin, siis pidage meeles seda 

õpetust, et te saaksite kohe pühenduda palvele. Palvetades mäletate te minu sõnu, mis jäävad teie hinge. 

Siis näete rõõmuga, et teie kingitused, mida te arvasite, et olete igavesti kaotanud, ilmuvad taas esile. 

4 Olge rahulikud, sest kui te tõesti palvetate, siis vabastate end igast kiusatusest. 

5 Inimesed: Kui olete võitnud katsumused, mis keelavad teile hinge vabaduse, ärge looge endale uut 

katsumust oma sõnakuulmatusega, mis võib peatada teie hinge tõusu. 

6 Mõtle, et sinu tunnistamise tund on lähenemas ja et sa pead seetõttu hoolikalt valmistuma, et olla 

minu tõelised tunnistajad. 

7 Inimkond ei tea, et ma olen teie seas olnud, et ma olen ennast vaimselt teatavaks teinud meeste ja 

naiste alandliku koguduse põues. Kui nad saavad teada Minu sõnumit, siis sellepärast, et Minu Sõna ei ole 

enam kuulda Minu häälekandjate huulte kaudu. 

8 Minu Tahe ei ole, et kõik inimesed kuulaksid Mind sellisel kujul, sest kõik ei ole valmis Mind sel 

viisil vastu võtma. Neil on lihtsam võtta sõnumit vastu nende kaudu, kes olid tunnistajaks Minu uuele 

ilmutusele, ja uskuda nende tunnistust, kui nad oleksid näinud häälekandjat vaimustuses, kui ta andis Minu 

Sõna edasi. 

9 Just see on missioon, mis ootab seda rahvast: rääkida tõepäraselt ja vaimselt õpetusest, 

õppetundidest ja juhistest, mille nad on saanud Meistrilt vaimselt. 

10 On inimesi, kelle meeled on unustanud minu õppetunnid, sest nad on pühendunud ainult meele 

treenimisele. Need on rahvad, kes kummardavad teadust. Teised, kelle materialistlikud õpetused on 

muutnud vaimu maailma orjaks, on need, kes unistavad maapealsest võimust. On ka rahvaid, kes on küll 

religioossed, kuid kellel ei ole kristlikku seemet, mis on aluseks spirituaalsusele, mida ma teile praegu 

õpetan. 

11 Kõik need rahvad on nagu suured põllud, mille Issand usaldab oma töölistele. Kuid enne kui minu 

uus sõnum jõuab maailma, on igal rahval ja rahval ettevalmistus. Mõnda vaevab sõda, teisi 

maailmavaadete kokkupõrge. Aga kui nad siis igatsevad valgust, tõde ja rahu, siis on see õige hetk, mil 

minu külvajad tulevad, et levitada armastuse ja halastusega neile usaldatud jumalikku seemet. 

12 On ka rahvaid, kes peavad kõigepealt teadma, milline oli minu tulek Teisel ajastul ja mida minu 

Sõna ja teod näitasid, et nad saaksid vastu võtta minu uue sõnumi kui Kolmanda ajastu ilmutuse. 

13 Võitluse, segaduse ja puhastuse aeg läbib inimkonda enne, kui valgus saabub spirituaalseks ning 

tõeline jumalateenistuse ja usu vabadus saabub. 

14 Iisrael: Te tähistate Meistri võidukat sisenemist Jeruusalemma linna. Läbi aegade olete oma 

südames säilitanud minu näiteid ja see on aidanud teil täna, kui te elate valguse ajal, avastada nende 

õpetuste lõpmatut sisu. 

15 Maa ei säilita mingeid jälgi minu eluviisist, sest ma kustutasin kõik selle jäljed. Ma tahtsin, et minu 

jälg jääks minu laste vaimule, et see armastuse, valguse ja ohverdamise tee paistaks iga inimese kõige 

puhtamal kujul. 

16 Veri pitseeris Minu Töö selles maailmas, et mälestus sellest oleks kustumatu, ja nüüd te näete: 

umbes 2000 aastat on möödunud sellest, kui Ma teie keskel olin, ja te mäletate Minu Kirest, nagu oleks 

see olnud eile. Ma õnnistan teid, sest teie puhul saab tõeks see sõna, mis ütleb, et "ükski seeme ei lähe 

kaduma, sest varem või hiljem peab see idanema". 

17 Rõõmustades võttis rahvahulk Mind vastu, kui Ma Jeruusalemma linna sisenesin. Küladest ja 

alleedelt tulid nad massiliselt - mehed, naised ja lapsed -, et näha Meistri sisenemist linna. Nad olid need, 

kes olid saanud imet ja Jumala Poja väe tõestust. - Pimedad, kes nüüd nägid, tummad, kes nüüd võisid 

laulda hoosaane, rammed, kes olid oma voodist lahkunud ja tulid kiirustades, et näha Meistrit paasapühal. 
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18 Ma teadsin, et see võidukäik on mööduv, ma olin oma jüngritele juba ette ennustanud, mis pärast 

seda juhtub. See oli vähe rohkem kui Minu võitluse algus, ja täna, kaugel nendest sündmustest, ütlen teile, 

et Minu tõe valgus jätkab võitlust teadmatuse, patu ja pettuse pimeduse vastu, mistõttu pean lisama, et 

Minu lõplik triumf ei ole veel saabunud. 

19 Kuidas saate te uskuda, et see Jeruusalemma sisenemine tähendas Minu asja võitu, kui seal olid 

vaid vähesed, kes pöördusid ümber ja paljud, kes ei tunnistanud, kes Ma olen? 

20 Ja isegi kui need inimesed oleksid kõik minu sõnade järgi pöördunud, kas siis ei peaks veel mitu 

põlvkonda järgnema? 

21 See juubelihetk, see lühike, võidukas sisenemine oli vaid sümbol valguse, headuse, tõe, armastuse 

ja õigluse võidust - päevast, mis peab tulema ja kuhu teid kõiki kutsutakse. Teadke, et kui ükski minu 

lastest oleks siis väljaspool uut Jeruusalemma, ei oleks mingit pidustust, sest Jumal ei saaks siis rääkida 

võidukäigust, Ta ei saaks tähistada võitu, kui Tema vägi ei oleks suutnud päästa isegi viimastki oma last. 

22 Nüüd, sel ajal, teie, kes te olete tundnud Minu kohalolekut ja kuulnud Minu Sõna, valmistage ja 

kaunistage oma hinge, et Ma saaksin siseneda teie südamesse, nagu oleks see linn, mis Mind vastu võtab. 

Ma õnnistan teid teie ettevalmistuse eest ja ütlen teile, et püüdleksite vaimsuse poole, kuid mitte võtaksite 

oma mälestust, nagu oleks see juba tõeliselt tõe võidu tähistamine. 

23 See on alles uue võitluse aja algus, lõplik võit teie hinge päästmise, vabanemise ja tõusu eest. 

24 Ühinege kõik, et laulda hümni, mis väljendaks rõõmu, võidulootust ja harmooniat teie vahel. 

25 Inimesed, te olete sel ajal valitud, et teie kaudu saaks minu Sõna laskuda armukastmetena 

inimkonna peale. Tõuske ja püüdke oma edu poole, et kui teie missioon ja võitlus on lõppenud, võite tulla 

minu juurde ja ühineda Meistriga selles võidulaulus, mille kaja jääb igavesti kõlama. 

26 Ainult inimene kehastab Mind maa peal, sest ta on loodud Minu Vaimu näo ja kuju järgi. Aga 

selleks, et te saaksite öelda, et olete Minu esindajad, peate te elama pidevas ettevalmistuses, järgides Minu 

Seadust. Kui te tahate olla minu jüngrid, võtke oma rist ja järgige mind. Nii saab teie hing täiuslikuks. Kes 

võiks panna teid nõrgaks muutuma, kui te usute Minusse? 

27 Ma olen proovile pannud teie alandlikkuse, armastuse ja õrnuse, et te tunneksite oma sisemust. Ma 

tunnen teid, kuid on vaja, et te saaksite teada, milleks te võimelised olete, ja ainult katsumused annavad 

teile võimaluse ennast tundma õppida. 

28 Te küsite Minult sageli: Milleks on see elu ja miks me peame nii palju kannatama? Ja ma ütlen 

teile vastuseks: Hing peab omaenda teenete abil tõusma elu kõige madalamalt tasemelt täiuslikkuse tippu. 

Kõik olendid alluvad evolutsiooni seadusele. Ma ütlen teile ka, et teie hing teeb heastust sel ajal, kui 

minu kohtuotsus Universumis on paljastanud kõik üleastumised, mis on toime pandud - mitte ainult teie 

maailmas, vaid kõigis elumaailmades, kus minu lapsed elavad. 

Aga ärge nutke, pigem tänage Mind. Sest pärast seda aega, kui hing on puhastatud, olete Minule 

lähemal ja seaduste täitmiseks on paremad tingimused, sest olete tagasi pöördunud teele. Ma olen teiega 

kui risti kandja, et te ei satuks katsumuses meeleheitele. 

29 Te mäletate praegu minu kannatusi, te tunnete, et see ohvriterohke surm on uuendatud. Iga hetk, 

kui te mõtlete sellele ja võtate vastu otsuseid, et ületada liha nõrkus ja tõusta üle selle maailma raskustest, 

siis ma ütlen teile: Vaata, sest sa oled veel nõrk. Teisel ajastul järgnesid Mulle suured rahvahulgad, kes 

väitsid, et nad armastavad Mind ja on Mulle ustavad. Aga kui maailm mõistis Minu teod hukka, mõistis 

kohut ja kiusas taga neid, kes Mind järgisid, siis need samad hinged, keda Ma olin oma armastusega üle 

ujutanud, eitasid Mind ja lahkusid Minust. 

30 Täna ütlete mulle, et te armastate mind ja usute minu sõna. Kuid ma tean, et kui paljud teist 

satuvad suurtesse katsumustesse, siis hülgavad nad Mind. Teie saatus on aga see, et te võitlete, kuni jõuate 

hinge kõrgustesse, mis on kõrgeim õnn. 

31 Siin ma olen teie keskel, peksan teie südames. Kas te arvate, et Minu rahu on täielik, kui Ma näen 

teid pidevas vaenulembusesse takerdununa? Seepärast olen Ma tulnud Suure Võitlejana võitlema 

pimeduse ja kurjuse vastu ning koos Minuga on tulnud ka Hea Vaimud, Vaimne Maailm, et viia lõpule 

Minu Töö. Kui kaua see lahing kestab? Kuni kõik Minu lapsed on päästetud. Aga ma ei ole toonud endaga 

kaasa valu, ma tahan teid muuta ainult armastuse kaudu. 

32 Kui need, kes on õppinud Minu Sõna mineviku aegadest, on tunnistajaks Minu ilmsiks tulekule 

praegusel ajal, mil Ma olen inimeste juurde naasnud, siis nad tänavad Mind, sest Ma olen andnud neile 
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võimaluse olla nende õpetuste tunnistajateks. Aga kõigile ma ütlen: Nii nagu te nägite Mind ilmumas täies 

hiilguses, nii näete Te Mind taas lahkumas 1950. aasta lõpus. Tõusete iga päev sellele tasemele, et ühineda 

oma Meistriga. 

33 Hiljem peate te maailmaga silmitsi seisma ja siis näete, kuidas vaimulikud ja sektide ja kirikute 

pastorid tõusevad teie vastu võitlema. Nende seas on mõned, kes otsivad ainult tõde, ja kui nad saavad 

teada Minu Sõna, siis süttib nende usk ja nad usuvad Minusse. 

34 Kui te tunnete Mind, siis mõistate, kui armastav on Isa, kui tark kui Peremees ja kui helde ja 

õiglane kui Kohtunik. 

35 Armsad inimesed, maailm nõuab teilt täiuslikkust, sest te olete Jumaliku Meistri jüngrid. Järgige 

minu käske, et seda meistrit ei mõistetaks halvasti. 

36 Kui minu ilmumise hetk läheneb 

teie süda kiireneb. Mõnede jaoks on see rõõmu, teiste jaoks hirmu tõttu. Aga te kõik tunnete minu 

jumalikku kohalolekut. 

37 Ma tulen ainult selleks, et tuua teid ohutusse kohta, et anda teile uut elu, et pakkuda teile saaki, 

millele toetuda kogu teie rändamise ajal. 

38 Teiega räägib see, kes ristil surmaga maadeldes ja hukkamõistjate poolt väärkoheldud ja piinatud, 

tõstis oma silmad lõpmatusse ja ütles: "Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad." 

39 Selles jumalikus andestuses sisalduvad kõik inimesed kõigist aegadest, sest ma nägin inimkonna 

minevikku, olevikku ja tulevikku. Ma võin teile tões ja vaimus öelda, et olen teid näinud ka sel õnnistatud 

tunnil, mil te kuulete Minu uut Sõna sel ajal. 

40 Täna olen ma tulnud, et tõmmata teid välja oma vaimsest stagnatsioonist. Sest see inimkond on 

pikka aega maganud sügavalt religioosse fanatismi, ebajumalateenistuste, valede kummardamisvormide ja 

materialismi laagris, millega ta on tahtnud asendada üksteise armastuse, halastuse, andeksandmise ja kõige 

selle, mis tuleneb sellest ühestainsast seadusest, praktika. 

41 Selle sõna tähenduses on kõik, mida maailm vajab, et uueneda, pöörduda tagasi tõelisele teele ja 

tõusta üles armastusest Minu vastu. Mis saab sellest rahvast, kui nad ei kuula tähelepanelikult ja ei mõista 

õigesti seda õppetundi, mille ma neile kolmandal ajastul toonud olen? Teda ootavad ees suured 

katsumused, kui ta ei kasva tugevaks Minu Sõnas ja kui ta ei leia varjupaika Minu halastuse jumalikus 

laekas. 

42 Kas te arvate, et mulle meeldib, kui ma näen teid maa peal õnnetusi kannatamas ja sappi ja äädikat 

joomas? Ei, inimesed. Ma ei taha, et elu kohtleks teid kui kurjategijaid või pagulasi, vaid kui Jumala lapsi, 

kes on igati väärilised. 

43 Ma näen, et te olete harjunud minu Sõna hiilgusega ja sellest tuleneva andestusega, ilma et oleksite 

tahtnud teadvustada endale, et katsumuste tund on lähenemas ja et te ei tahtnud end selleks ette 

valmistada. 

44 Te väidate, et olete alandlikud, kuid Isa ees näitate end tänamatuna ja uhkena. Kas see on see 

eeskuju, mida te tahate maailmale minu tõe tunnistajatena näidata? Võtke seda kõike südamesse ja uurige 

oma käitumist, et te ei mõistaks minu sõna karmilt hukka. 

45 Aeg on soodne teenete jaoks, armsad inimesed. Minu töödest võite leida vajalikke näiteid, et 

parandada oma tegutsemisviise ja kaunistada neid valgusega, mida teie Meister igas oma õpetuses kiirgab. 

46 Ütle mulle: kas ma olen teid ära pööranud, kui te olete üleastunud? Kas ma olen teid maha jätnud, 

hüljanud, kui mõni komistuskoht on teid peatanud? Kas ma olen näidanud end ägedana koos sinuga, kui sa 

oled valust lüüa saanud ja langenud? Ent ma näen, et need, keda ma nii suure armastusega oma jüngriteks 

kutsun, hülgavad oma kaasinimesed hädas, lükkavad tagasi selle, kes kaldub õigelt teelt kõrvale, selle 

asemel, et teda armastusega enda juurde tõmmata ja aidata tal oma teed parandada, ning mõnikord 

muutuvad nad kohtunikeks, kui nad sekkuvad asjadesse, mille üle ei ole neil õigust otsustada. Kas see 

vastab minu õpetusele? Ei, rääkige Mulle oma südametunnistusest, sest Ma tahan, et te mõistaksite end 

täpselt, et te saaksite lihvida ära paljud karedused, mis teie tundeid vaevavad, ja te saaksite hakata saama 

Minu õpilasteks. 

47 Kas te tahate õpetada Minu õpetust, kuigi teie süda on täis kirgi, nõrkust ja inimlikku viletsust? 

Tuletage meelde, et ma olen teile sageli öelnud, et pime mees ei saa teist pimedat inimest juhtida ilma, et 

mõlemad komistaksid või langeksid kuristikku. 
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48 See on hääl, mis lähtub kuuendast pitserist - Jumala raamatust, mille eelviimane peatükk on 

avanenud, et valada tarkus igale hingele ja meelele. 

49 See valgus on uus koidik, mille all Jumala lapsed saavad kolmandal ajastul, pärast seda, kui suur 

katsumus, mis puhastab ja uuendab maailma, on möödas. Seepärast pidin ma olema üksikasjalik, kui ma 

andsin oma sõnumi sellele rahvale. Sest ma tahan, et nad oleksid võitluses tugevad. Sellepärast olen ma 

neid vastutusele võtnud ja nende üle kohut mõistnud. Ma ei taha, et see oleks maailm, mis parandab oma 

puudusi. Sest ma ei saada seda mitte õppima, vaid õpetama. 

50 Inimesed, kas te ehmatasite mõne hetke, enne kui minu valgus muutus hääle kandja huultel 

sõnadeks? Sul oli põhjust selleks, ma õnnistan sinu eelaimustust. 

51 Minu rahu olgu teiega, Iisraeli rahvas - rahvas, kes kannab oma vaimus Seadust, mille Jehoova 

andis teile Moosese kaudu; kelle vaimus on kirjutatud Jeesuse Sõna ja kes nüüd saavad Püha Vaimu 

ilmutuse. Tõesti, ma ütlen teile, te olete valguse lapsed ja te ei saa mingil põhjusel kõrvale kalduda teelt. 

52 See vaim, mida te tunnete, kuidas see valgusena teie mõtetesse valgub, on Isa - Tema, kes ilmutas 

teile Seaduse, mis ütleb teile: "Mina olen Jehoova, kes lõi taeva ja maa ja kõik loodu." See on Isa, kes 

ütles teile: "Mina olen Jehoova, kes lõi taeva ja maa ja kõik loodu." See Vaim, kes täidab teie mõtted 

inspiratsiooniga ja paneb tarkuse sõnad teie huultele, on Meistri Vaim, kes tegi vägevaid tegusid maa peal 

ja pärandas teile armastuse õpetuse. 

53 Täna tulen ma inimeste juurde, et ilmutada end nende vaimu kaudu. Ma tulen valguses, mis 

valgustab meelt, säravas valguses, mida ainult süda suudab tunda, olemuses, mis on leib hingele. 

54 See on ärkamise aeg, vaimse täiuse aeg, mil te kõik olete sõdurid, te kõik olete "töölised", te kõik 

olete jüngrid. 

55 Varasematel aegadel olete olnud rahul, kui olete nautinud Minu Sõna leiba. Te olete otsinud Mind, 

et muuta teie süda armastavamaks ja taastada oma rahu, mõtlemata, et iga hing toob kaasa sõnumi, et seda 

teatavaks teha, ja rikkaliku vara, mida jagada oma abivajavate kaasinimeste vahel. 

56 Minu sõna tahab teid sel ajal tuua välja isekliku, tagasihoidliku ja viljatu elu eraldatusest, et avada 

teile valguse teed ja pakkuda teile põldu, kuhu külvata. Ma tean, et kuigi te võite tunduda harimatu, 

teadmatuse ja vaesusega, on teil vaimselt rikkalik kogemus, mille teie pikk arengutee on teile andnud. 

57 Mu rahvast peab ümbritsema valguse aureool, kui nad apostlitena lähevad levitama teadmisi, mida 

ma neile olen ilmutanud. Selleks ajaks olete te juba tundma õppinud Minu Sõna väge ja teil on täielik 

teadmine oma andidest, mis olid kaua aega teie sisemuses peidus, oodates sobivat aega, et Mind ilmutada. 

58 Kui palju õpetusi, kui palju Jumala kummardamise vorme ja kui palju uusi ideid vaimsest ja 

inimlikust elust leiate. Kui te oskate neisse tungida ja neid hinnata, siis igaüks neist näitab teile ühe hea ja 

õige osa ja teise, eksliku osa, mis on kaugel tõest, mis on õiglus, armastus ja täiuslikkus. 

59 Kus iganes te avastate eksimuse, teadmatuse või kurjuse, levitage minu õpetuse olemust, mis, kuna 

see on minu oma, ei tohi sisaldada mingit segunemist ebapuhtuse või eksimusega. 

60 Minu juhendamine on absoluutne, on kõikehõlmav ja täiuslik. 

61 See, kes on täielikult veendunud minu tões, ei hakka kunagi lisama minu tööle võõraid liturgiaid, 

mida ta näeb teistes, sest ta tunnistab, et minu õpetus sisaldab kõike seda, mida ta võiks leida head ja 

tõelist teistes õpetustes. 

62 Kõik minu õpetused, olgu nad kui lihtsad tahes, on teadmiste leheküljed teie vaimule, mis varsti 

kogub minu sõna, et tuua see inimkonnale kui elu seeme. 

63 Te ei oska veel kutsuda oma kaasinimestele, et kõik kuulaksid seda üleskutset. Ma ütlen teile, et 

ärge muutuge kannatamatuks. Sest kui ma näen, et sa oled tugev, siis valmistan sulle tee ja annan sulle 

vahendid. 

64 Õndsad olete teie, kes palvetades otsite Maarja kui eestkostjat ja vahendajat. Sest vaimselt on Ta 

teie Ema - see, kelle ma jätsin risti jalamile, et Ta võiks kõigi inimeste eest eestpalveid pidada ja et te 

armastaksite Teda ja leiaksite Tema rinnal lohutust. 

65 Maarja tuli Jumalikust Emakast, et saada maailmas inimeseks ja täita oma missiooni naise ja 

emana. 

66 Ainult temasugusest puhtast õiest võis võrsuda vili, mis annaks inimkonnale lunastuse - vili, mida 

Isa lubas esimeste aegade patriarhidele, kellele nad andsid nime "Messias". 



U 268 

144 

67 Kui Maarja vaimne hing oli täitnud oma armastuse, leebuse ja ohverdamise missiooni maa peal, 

pöördus ta tagasi täiuslikkuse emakasse, kust ta oli tulnud. Sest Maarja ei ole olend, mis on allutatud 

arengule nagu teised hinged. Maarja on jumalik väljendus, on Jumala leebus. 

68 See õpetus süttib valgust neis, kes ei ole suutnud näha selle ilmutuse tõde. 

69 Spiritualism avab meelele ja südamele lõpmatult laia arenguvälja, nii et te saate areneda ülespoole 

tarkuse teel. 

70 Teie, inimesed, kes te minu sõna kuuldes sisenete sellesse vaimu maailma, hakkate juba selgelt 

nägema seda, mida te varem nägite ainult saladuste ja mõistatuste varjus. 

71 Sel ajal ei ole te enam pimeda usu inimesed - usu, mis ei mõtle ega uuri. Teie hing on kasvanud ja 

tahab teada, tahab uurida, ja ma nägin, et aeg on soodne, et saata teile minu valgus kui tõe vaim, et 

selgitada ja selgitada kõiki saladusi, nagu ma teile Jeesuse kaudu lubasin. 

72 Homme, kui te olete mõistnud Minu Õpetuse põhipunkte ja suudate anda selgitusi selle kohta 

sellele, kes seda küsib, siis leiate, et see maailm, mis eemaldas Minu Nime oma südamest, pimestatuna 

oma maise hiilguse edevusest ja oma teaduse triumfidest, pöördub tagasi Minu poole, sest ta tunnustab 

Kristuse Õpetust kui võtit, mis avab väravad tõe juurde. 

73 Kuid see uus inimkond, intellektuaalselt arenenud ja ärkvel olev inimkond nõuab ilmutuste 

selgitamist, saladuste selgitamist, selle tõlgendamist, mida te olete saanud piltlikult, ja ma tahan, et see 

oleks see lihtne rahvas, kes seletab Minu Sõna tähendust ja õpetab alandlikult seda, mida ma olen neile 

ilmutanud. Kas ma ütlesin teile, et see on see rahvas, kes tõlgendab ka iidseid pühakirju õigesti? Sest kui 

ta oskab seletada minevikku, siis oskab ta ka olevikku nii lihtsalt esitada, et see hämmastab paljusid. 

74 Mosaiiklik religioon, kristlus, spiritism - need on kolm erinevat õpetust ühe ja sama õpetuse kohta: 

armastuse kohta. 

75 Vähe on neid, kes lähevad seda seemet levitama. Aga miks ei peaks neist piisama, sest ka minu 

jüngrite arv oli teisel ajastul väike, ja ometi panid nad inimkonna tundma Jeesuse Sõna? 

76       Tugevdage oma hinge minu õpetuses, mu uued jüngrid, ja igatsege, et olla väärilised, et homme 

rahvaste juurde välja saata. Sest teie igatsus on armastuse, usu ja hea tahte tunnistus. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 269 
1 Iisraeli rahvas, kes kannate oma hinges Jehoova seadust ja Jeesuse õpetust - võtke vastu Minu 

Sõna, mille ma annan teile inimese vahendusel. Avage oma silmad ja vaadake selle aja sündmusi, et te 

teaksite, et ma olen tulnud teist korda, et ennast teile teatavaks teha. Kuulake Minu Sõna ja uurige seda, 

tehke selle tähendus enda omaks, et koos kahe eelmise Testamendiga saaksite luua ühe raamatu, mida 

saaksite igavesti uurida. 

2 Ma hellitan su südant, katsumuste kaudu valmistan seda ette tulevasteks aegadeks. Sest pärast 

minu lahkumist jääte te minu asemele. 

Te olete nendes hommikustes pühendumistes meenutanud minu kannatusi, te olete meenutanud ja 

mõtisklenud selle Meistri käitumise üle, ilma et oleksite neid pühasid sündmusi kujutanud. Te olete neid 

päevi uuesti läbi elanud, sest te olete samad hinged, kes tol ajal olid üllatunud ja hämmastunud, nähes 

minu elu algusest lõpuni. Teid üllatas minu alandlikkus, te mõtisklesite minu sündimise üle vaese 

perekonna süles, millel polnud isegi oma katust. Ma õpetasin teile ainult seda, kuidas elada jumalikke 

seadusi täites. 

Paljud teist on mõistnud minu sõnade ja tööde tähendust alles pärast seda, kui on möödunud aeg, mil te 

mind mäletasite ja minu näited olid nagu avatud raamat teie elus. 

Täna oled sa maa peale tagasi pöördunud ja ma olen taas kord väga lähedal sulle. Te olete kahelnud 

selles sõnas, mille ma teile inimeste vahendusel annan. Te olete küsinud Minult halvustavalt, miks Ma 

olen valinud sellise viisi ja miks Minu Töö on avanenud sellisel kujul, kaugel igast kirikust. 

Aga ma ütlen teile: Ma olen tulnud alla Iisraeli rahva põlve, kellest enamik on kodus selles riigis. 

Ülejäänud on minu poolt saadetud ja laiali hajutatud üle rahvaste, ja neile olen ma ennast vaimselt 

teatavaks teinud. Need on Minu väljavalitud, kes on jäänud Minule truuks. Nende süda ei ole nakatunud ja 

nende vaim suudab vastu võtta Minu inspiratsioone. Nende vahendamise kaudu annan ma praegu 

maailmale suure tarkuse aarde.  

3 Minu hääl ei lakka kutsumast südameid. Minu valgus ilmutab end vaimus ja annab sellele jõudu, et 

äratada ja meelitada iga hinge. Ma ei luba sellel inimkonnal, mida ma nii väga armastan, minna oma 

materialismis liiga kaugele. Katsumused peatavad selle, ja kui Minu Sõna jõuab selleni, siis ärkavad 

inimeste anded, nende südamed muutuvad tundlikuks ja nende tee on märgitud. Siis teavad nad, kuidas 

Mind kutsuda, nad otsivad Minult tervendavat palsamit ja muutuvad Minu jüngriteks. 

4 Loen teie ümbruses vaimse heaolu atmosfääri, mis hõlmab teid ja kõik on teie vaimse tõusu jaoks 

soodne. Olge kannatlikud uskmatute suhtes ja te saate kogeda, et teatud aja möödudes võetakse Minu 

ilminguid tõeks ja Minu Sõna hinnatakse. 

5 Kuidas ma armastan teid, inimesed, ja kuidas ma igatsen, et te saavutaksite oma vendluse ja 

üksmeele! 

6 Olge väsimatud, uued jüngrid, kui räägite sellest tõest. Koolitamata huuled, teie, kes te ei räägi 

minu sõna hirmust, avage end oma otsuse tegemise hetkel. Üks sõna, mis on öeldud minu nimel, võib 

päästa patuse, sulgeda kuristikud, peatada need, kes on muutunud kurjuses mässumeelseks. Kas te teate 

minu sõna jõudu? Kas te teate, milline on teie võim? Räägi eeskujulike tegude kaudu ja tee õigesti seda 

osa Minu tööst, mille Ma olen sulle usaldanud. Ma teen kõik ülejäänud. 

7 Ma näen teie sees oma teise ajastu jüngrid. Teie hulgas on neid, kes kehastavad Johannest, 

Peetrust, Toomast ja ka Juudast. Kuigi need olid harimatud, rääkisid nad imetlusväärseid õpetusi ja tegid 

imet, võttes Minust eeskuju. 

8 Õndsad on need, kes usuvad ilma nägemata. Õnnistatud on see, kes ei ole palunud Minult 

nägemise ande, et uskuda. Sest see inimene on näinud Mind oma usu silmadega, on tundnud Minu Sõna 

vilja head maitset ja toitnud end sellega. Ma õnnistan ka neid, kes, olles saanud selle väärtusliku kingituse 

ülesandeks, oskavad Minust tunnistust anda. 

9 Ma kogun teie külvatud vilja. Isegi kõige väiksemat, mida te Mulle pakute, ma mitmekordistan, 

sest see on Minu Tahe. 

10 Kuuendas peatükis on avatud raamat, mis oli taevas kinni pandud. See on Seitsme pitseri raamat, 

mis sisaldab tarkust ja kohtumõistmist ning mis on lahti pitseeritud minu armastuse tõttu teie vastu, et 

avada teile selle sügavad õpetused. 
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11 Inimene on elanud maa peal viis ajavahemikku, mida on julgustanud vaimu jumalik hingamine. 

Sellegipoolest ei mõistnud ta elu vaimset tähendust, oma eksistentsi eesmärki, oma saatust ja oma olemuse 

tuuma. Kõik oli nii tema mõistuse kui ka hinge jaoks läbitungimatu saladus, suletud raamat, mille sisu ta ei 

suutnud tõlgendada. Ta tajus ebamääraselt vaimset elu, kuid teadmata tegelikult arengutreppi, mis viib 

olendid Jumalale lähemale. Ta ei teadnud oma väga kõrget missiooni maa peal ja oma vaimule omaseid 

voorusi ja andeid, et olla võitja võitlustes, tõusta üle inimlike raskuste ja täiustada end vaimselt, et elada 

Igavikus Valgus. 

12 Oli vaja, et jumalikku raamatut avataks ja et inimesed mõtiskleksid selle sisu üle, et nad suudaksid 

end päästa teadmatuse pimedusest, mis on kõigi maailmas esinevate hädade allikas. Kes võiks selle 

raamatu avada? Kas teoloog, teadlane või filosoof? Ei, mitte keegi, isegi mitte õiged hinged ei saanud teile 

selle sisu avaldada, sest see, mida raamat kaitses, oli Jumala tarkus. 

13 Ainult Kristus, "Sõna", Tema üksi, Jumalik Armastus, võis seda teha; kuid isegi siis oli vaja 

oodata, kuni inimesed oleksid võimelised vastu võtma Jumalikku sõnumit, ilma et Minu vaimse 

Kohaloleku sära oleks neid pimestanud. Seega pidi inimkond läbima viis katsumuste, õpetuste, kogemuste 

ja arengu etappi, et jõuda õigele arengule, mis võimaldaks tal teada saladusi, mida Jumala Tarkuse Raamat 

inimkonna jaoks hoidis. 

14 Jumala seadus, tema Kristuse kaudu antud jumalik Sõna ning kõik prohvetite, sõnumitoojate ja 

saadikute sõnumid olid seemneks, mis toetas inimkonna usku jumalikku tõotusse, mis kuulutas alati 

valgust, päästet ja õiglust kõigile inimestele. 

15 Nüüd on kätte jõudnud oodatud aeg Suureks Ilmutuseks, mille kaudu mõistate kõike, mida ma olen 

teile läbi aegade ilmutanud, ja saate teada, kes on teie Isa, kes te ise olete ja mis on teie olemasolu põhjus. 

16 Nüüd on aeg, mil tänu teie saavutatud vaimsele arengule, läbielatud katsumustele ja saadud 

kogemustele saate minu Vaimult vastu võtta teie jaoks tarkuse valguse, mida hoitakse minu varakambrites 

ja mis ootab teie varustamist. Ja kuna inimkond on saavutanud minu sõnumi vastuvõtmiseks vajaliku 

arengutaseme, olen saatnud talle oma esimese valguskiire, mis on see, mis on pannud harimatud ja lihtsad 

rääkima vaimustuses, olles minu eestpalve häälekandjateks. 

17 See valguskiir on olnud ainult ettevalmistav, see on nagu koiduvalguse valgus, mis kuulutab uut 

päeva. Hiljem jõuab minu valgus täielikult teie juurde, valgustab teie eksistentsi ja eemaldab isegi viimase 

varju teadmatusest, patust ja viletsusest. 

18 See aeg, mille koidut sa imetled lõpmatuses, on inimkonna vaimses elus koidab kuues ajastu - 

valguse, ilmutuste, iidsete ettekuulutuste ja unustatud lubaduste täitumise ajastu. See on kuues pitser, mis 

vabanedes valab oma tarkuse sisu teie hinge sõnumina, mis on täis õiglust, valgustust ja ilmutust. 

19 Teie jaoks on see kuues periood, see on "Kolmas aeg", mil Ma kõnelesin teiega suuremast 

lähedusest kui "Esimesel ajal", mil Ma tegin oma kohaloleku ja oma Sõna mitmel kujul tajutavaks, samuti 

kui ka teisel ajal, mil Ma lasin "oma Sõnal" saada inimeseks, et rääkida teie südamesse. 

20 Täna teen end taas kord kuuldavaks. Kuid enam ei ole meeled, kellele Ma ilmutan ennast, isegi 

mitte teie süda, kellele Ma räägin - see on teie vaimne hing, kellele Ma teen ennast teatavaks, et õpetada 

talle tõusuteed, mis viib valguse kuningriiki, igavesse ja õnnelikku vaimu kuningriiki. 

21 Mida sisaldab Jumala Raamatu kuues pitser, kuhu on kirjutatud teie nimed ja saatused? See 

sisaldab õpetusi, väga suuri katsumusi, tarkuse ilmutusi. 

22 Mis on minu teenijate ülesanne sel perioodil? Palvetada, mediteerida, uueneda, külvata ühtsust, 

rahu ja vaimset valgust, arendada oma võimalusi ja võimeid, võidelda oma tõusu eest; kõrvaldada 

teadmatus, pahed, fanatism - ühesõnaga, kurjus, mis ilmneb inimeste seas nii paljudes vormides. 

Kui inimesed on lakanud üksteist vihkamast, tapmast ja reetmast, kui andestus ja halastus on levinud 

südamest südamesse ja rahvusest rahvuseni ning veri ja pisarad on lakanud voolamast, siis saabub suur 

vaikus, mis on vaimu ja vaimu vaheline kõne. Siis lasen ma lahti viimase, seitsmenda pitseri, mille jooksul 

inimesed hakkavad üksteist armastama, nagu ma teile õpetasin, kui ma tulin maa peale. 

23 See on lühidalt ja lihtsalt öeldes - nagu "Jumala Sõna" on end alati teatavaks teinud - osa sellest, 

mida te tahate teada Tarkuse ja Jumaliku Õigluse Raamatu Seitsmendast Pitserist. 

24 Te olete kuulnud ja nüüd peate mõistma, sest hiljem peate te prohvetlikult kuulutama, ilmutama ja 

õpetama. 
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25 Jumalik puu laiutab oma oksad üle provintside ja linnade ning annab varju väsinud rändajatele. Nii 

pidi sel ajal juhtuma, et ma lasen teil kuulda oma Sõna erinevates kohtades korraga, sest ma tulen nüüd 

Vaimus. 

26 See ala, kus te nüüd Minu Sõna kuulete, pidi olema ettevalmistatud, et te saaksite Mind vastu 

võtta. Katsumused, valu ja kibestumus olid need, mis peatasid teie sammud ja panid teid silmad 

tegelikkusele avama. See valu kündis teie südame kuiva pinnase ja pisarad kastsid seda. Sellepärast 

valmistasite te end ette, oodates seemet, mis on minu Sõna. 

27 Nüüd te teate, milleks ma teid kutsunud olen: Ma tahan, et te oleksite töölised Minu põldudel ja 

levitaksite seda seemet kõikjale. 

28 Armastatud "töötajad": ärgake! Vaadake! Päike on tõusnud horisondil, see kutsub teid tööle. 

29 Mina olen see päike ja minu tulek sel ajal on olnud teie jaoks uus koidik. 

30 Ärgu keegi kahtle, kas ta võib Minu mõisas kasulik olla või mitte. Kuna ma olen teid kutsunud, 

siis pidage meeles, et ma ei saa eksida. 

31 See ei ole töö, mis ületab teie jõudu, mille ma olen teile usaldanud. Kuid ma ütlen teile, et mida 

suurem on teie arv ja ühtsus, seda väiksem on teie rist. 

32 Enne kui teie hing siia planeedile saadeti, näidati talle "põlde", talle öeldi, et tema ülesanne on 

külvata rahu, et tema sõnum on vaimne, ja teie hing ootas seda ja lubas olla oma missioonile ustav ja 

kuulekas. 

33 Miks sa kardad nüüd külvata? Miks tunnete end nüüd ebaväärtuslikuna või võimetuna tegema seda 

tööd, mis teie hinge nii väga rõõmustas, kui see talle määrati? Sest te olete lasknud kirgedel takistada oma 

teed ja seega keelanud hingele läbipääsu, püüdes õigustada oma otsustamatust lapselike põhjendustega. 

34 Ärge tulge tühjade kätega "Tale" juurde, kust te tulite. Ma tean, et teie kannatused oleksid siis väga 

suured. 

35 Mida tuleb teha, et astuda esimene kindel samm? Mõtisklege sügavalt minu Sõna üle ja palvetage 

siis kogu oma usu ja kõigi oma tunnetega. Sellest ettevalmistusest tekib järk-järgult sisemine jõud, mis 

alustab lakkamatut võitlust oma kehalise kestaga. Vaimuhinged astuvad vastu materiaalsele kehale ja 

püüavad südametunnistuse häält kuuldavaks teha ning liha häält vaigistada. 

36 Sel viisil saab vaimne hing järk-järgult oma koha inimelus, ja kui te pöörate oma pilgu tagasi, 

näete need takistused, mis takistasid teid võtmast oma risti, et järgida Mind, väga kaugel. 

37 Kas minu õpetus ei julgusta teid, väikesed lapsed, kas minu sõna ei ärata teid tegelikkusele, kas te 

ei tunne end oma hinges elavana? 

38 Pange tähele, et minu Sõna ei sisaldanud teile ühtegi etteheidet ega süüdistust, vaid üksnes 

manitses teid valgusküllastes lausetes, et te täidaksite oma vaimset missiooni, mille te maa peale kaasa 

tõite, andes teile mõista, et te ei tohi oma tahtevabadust valesti kasutada; et hing ei tohiks sekkuda keha 

kohustustesse ega viimane peaks takistama hinge tema missioonis. 

39 Ainult minu õpetus suudab anda teile standardi, et saavutada see harmoonia hinge ja keha vahel ja 

ainus viis, kuidas teha väärilisi tegusid teie Isa maailmas - õpilaste tegusid teel meistriks saamise suunas. 

40 Millal sa selles sisemises võitluses võitu saad? 

41 Mõned ei ole isegi alustanud võitlust, teised on selle keskel, kolmandad - väga vähesed - on 

võitnud liha üle. Kuid ma näen ka teisi, kes on hakanud võitlema, kuid on lasknud end lüüa vaenlastel, 

keda nad endas kandsid, ja kes nüüd käivad teedel, mis ei ole minu omad. 

42 Ma jätkan nende otsimist, kuid ma tahan, et nad avastaksid ise, kus on tõde ja elu põhiolemus ja 

kus on teesklus, võlts, pettus. Ma tean, et kui nad naasevad Minu juurde räsitud, veritseva südamega ja 

väärkoheldud hingega, siis ei pea Ma neile enam midagi seletama, sest nad on end ise petnud. 

43 Millal te lõpetate oma kangekaelsuse ja ulakuse? 

44 Tulge minu laua juurde ja kui te värskendate end minu sõna maitsega, siis täitugu teie hing 

valgusega. Te saate kogeda, et minu õpetussõna kohaselt tunnete oma hinge tugevamana ja "liha" 

talutavamana ja tahtelisemana. 

45 Minu õpetus kaotab kogu oma tähenduse, kui te seda ei rakenda. Te teate väga hästi, armsad 

jüngrid, et Minu Seaduse ja Minu õpetuse eesmärk on teha head, ja et seepärast tegutseb see, kes kannab 

neid ainult oma mälus või huultel, rakendamata neid oma tegudes, oma kohustuse vastaselt. 
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46 Enne kui te alustate minu elupõhimõtete õpetamist ja nende sisu selgitamist, peate te alustama 

minu poolt teile ilmutatud õpetuse järgimist, armastades oma ligimest, elades vaimse poole pööratud elu ja 

külvates oma teed armastava tegevuse ja valgusega. Kui te seda ei tee, ütlen ma teile juba praegu, et te ei 

ole spiritismist aru saanud. See paljastab teile teie tõelise olemuse, selle kaudu saate kujundada selge 

ettekujutuse oma Isast ja tunda ennast ära. 

47 On tõsi, et vaimsuse saavutamiseks on vaja teatud loobumist, pingutust ja ohvreid. Kui aga igatsus 

kõrgema eksistentsi järele on sinus ärganud, kui armastus hakkab sinu olemusest särama või kui soov 

vaimse järele on tekkinud, siis on sulle rõõmuks, kui ohverdamise või loobumise asemel vabaned kõigest 

sellest, mis on sinus kasutu, kahjulik või halb. 

48 Kui sa mind kuulsid, ärkas su hing üles. Sest see ei olnud tavaline liturgia ega ka sõna, mida te 

kuulsite, mis kordub samamoodi. Minu õpetus avaldas teie hingele muljet, mistõttu tulite alati sooviga 

teada saada, mida ma ütlen, mida ma avaldan. Kuid ärgu arvaku keegi, et kui ta mind kuuleb või õpib 

Minu Sõna, siis on ta oma ülesande juba täitnud. 

49 Sel ajal, kui Ma olin Jeesuses inimesena, saatsin Ma oma Sõnaga alati armastuse tegusid, mis jäid 

kirja igas vaimus, nii et igaüks, kes soovis järgida Minu samme, võtaks Minust eeskuju Sõna valguses ja 

tegude tõesuses. 

50 Kuulake mind nüüd hästi, inimesed, ja kuuletuge Minu Sõnale väärikalt ja tõeliselt. Ma näen, et te 

kannate kurbust oma südames, sest te näete ette, et kõik need rahvahulgad ei pea kinni Seadusest, mille ma 

olen teie hinge kirjutanud. Kuid ma ütlen teile, et täna, nagu ka "Esimesel ajastul", jagunevad inimesed. 

51 Ma olen teile palju rääkinud ja määranud kõigile ühe tee. Seepärast ütlen ma teile: Kui mõned 

Minu lapsed ei kuuletugi Minule, siis mõistetakse selle rahva üle kohut, kui saabub päev, mis on määratud 

teie Isa tahte järgi, et lõpetada see ilmutus. 

Ma olen tulnud teie juurde sel ajal päästjana, näidates teile teed läbi kõrbe, vaimse "päevatöö", mis on 

võitlus päästmise ja päästmise eest, ja lõpuks luban teile uut tõotuse maad, mis on rahu, valgus ja õndsus 

vaimule. 

Õndsad on need, kes asuvad ja järgivad Mind sellel teekonnal oma vabanemise ja vaimustumise 

soovis, sest nad ei tunne end kunagi hüljatuna ega nõrgana katsumustes, mida see suur kõrb neile toob. 

Häda aga neile, kes rikuvad usku, kes armastavad maailma asju rohkem kui vaimulikke - neile, kes 

hoiavad kinni oma ebajumalatest ja traditsioonidest! Arvates, et nad teenivad Mind, on nad "vaarao" 

alluvad, mis on "liha", materialism, ebajumalateenistus. 

Kes tahab jõuda tõotatud maale, Vaimu Isamaale, peab oma teekonnal läbi maailma jätma headuse 

jälje. Tulge seda teed mööda ja ärge kartke. Sest kui te panete oma lootuse minusse, siis on teil võimatu 

eksida. Kui te kardate või teil puudub usaldus, siis ei ole teie usk absoluutne, ja ma ütlen teile, et igaüks, 

kes tahab Mind järgida, peab olema veendunud Minu tões. 

52 Ma õnnistan teid kõiki, ma annan teile andeks, ma ühendan teid oma armastuses. 

53 Mõelge enda üle nii, et teie teadvuses on absoluutne usaldus iga teie sammu astumise suhtes. 

54 Uurige nii oma usku kui ka oma tegutsemisviise, et te teaksite, kas olete väärilised nimetama end 

spiritistideks või peate selle nime kandmiseks veel mõnda aega ootama. 

55 Paljud teist nimetavad end spiritistideks, sest te usute minu kohalolusse minu ilmumise ajal 

inimmeele kaudu ja kuna te olete sageli kohal, et kuulda minu sõna. Aga ma tahan, et te oleksite spiritistid 

läbi 

Headuse praktiseerimine, elu olemuse tundmise kaudu, teie armastuse kaudu oma ligimese vastu, teie 

kummardamise kaudu heldekäelise, viljaka ja voorusliku eksistentsi kaudu. 

56 Laske minu Sõnal äratada ja tõsta teid, et avada teie ees kõik anded, võimed, väed ja voorused, 

mida teie vaimne hing endas kannab. Sest te kuulute nende hulka, kes, kuigi neil on pärand sees, peavad 

end oma teadmatuse tõttu vaeseks. 

Kui teie Issand nägi, et te elate materiaalsest elust sõltuvuses, kuigi Ta oli teid varustanud vaimse 

valguse ja armuga, tuli Ta teie juurde, et äratada teid ja öelda teile, et teil ei ole õige kannatada vaimset 

nälga ja janu, kuigi jumaliku tarkuse allikas on teie käeulatuses, et te jõuaksite selleni vaimustumise teel. 

Sest selle ajastu algusega alustate ka teie justkui te oma teekonda. 

Aga tõesti, ma ütlen teile, kõik, mida teie hing on oma minevikus kogunud, on kogemuste valgus ja 

terasustamine, et astuda vastu katsumustele ja õppetundidele, mida kolmas aeg toob. 
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57 Ma tõmban teid Minu juurde, et te saaksite õppida Minu õppetunde. Olge kõik teretulnud minu 

tooli ees, olge õnnistatud, te püsivad inimesed. Teie kohalolek minu Sõna juures on väga oluline, see 

näitab teie soovi tulla mulle lähemale. 

Ainult mina üksi suudan teile avaldada teie andeid ja panna teid tundma vastutust, mis teil on oma 

kaasinimeste ees. 

Nüüd on kohtumõistmise aeg, iga võla tasumise aeg, heastamise aeg. 

58 Minu jumalik töö on valgus, mis, kui see valgustab inimesi, valgustab neid läbi vaimu. Mõnede 

jaoks jõuab jumalik sõnum otse inspiratsiooni kujul, teiste jaoks sõna kaudu minu jüngrite kaudu, teiste 

jaoks aga kirjutiste kujul, mille lehekülgedel on minu õpetuste mõte. 

59 Samm-sammult ja vähehaaval ärkavad inimesed Vaimu elu juurde. See on nende jaoks nagu uus 

eksistents, nagu uue elu algus, mis on täis lubadusi, täis imelisi üllatusi ja mida valgustab suurima ideaali - 

Jumala - valgus. 

60 Jah, armsad inimesed, Jumal on hingede ideaal, kui nad peavad tõusma. Sest "Jumal" tähendab 

täiuslikkust, harmooniat, tarkust, õndsust, valgust, lõpmatut rahu, armastust, igavikku. 

Kui hing on pääsenud katsumuste paagist, kui ta on võidelnud "lihaga" ja maailmaga tohutus kirgede 

meres, peatub ta hetkeks, et mõtiskleda kõige toimunu üle - nagu laevahukkunu, kes pärast meeleheitlikku 

võitlust lainetega jõuab lõpuks maismaale, klammerdub puukilde, oma usu ja lootuse sümboli külge ja 

hüüab, vaadeldes ikka veel tormilist merd: "Laev on uppunud, aga mina olen ennast päästnud! Õnnistatud 

olgu taevane Issand!" 

Selline on hinge saatus, kes - nagu laevahülgas pärast tormi - peatub, mõtiskleb, vaatleb oma kirgi, 

näeb oma maise hiilguse ja edevuse vajuvat minevikku nagu laevahülgase hukkunud laev. Aga kui ta leiab, 

et temas tõuseb usu valgus, hüüab ta rõõmsalt: "Isa, ma tänan Sind, sest vaatamata nii suurtele 

kannatustele ei ole ma Sind unustanud!" 

61 See on hinges ärkamise tund ja hetk, mil algab selle ülesehitamine. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 270 
1 Õndsad on need, kes on valmis Minu ilmumise viimasel päeval. Sest tõesti, ma ütlen teile, nende 

hing saab osa minu uuest õhtusöögist. Seal, võttes viimast korda vastu seda nähtamatut, tõelist leiba ilma 

hapnikuta, tugevdab teie hing ennast, ta täidab end vaimsusega ja valgusega, mille kaudu ta varsti mõistab 

selle Õpetuse tähendust. 

2 Milline pidulikkus valitseb sel viimasel tunnil! Kui palju valgust paistab sellele rahvale! 

3 Taevariik läheneb teie hingele oma igavese kutsega elada selles. Nendel hetkedel on kohal suured, 

tugevad vaimud, valguse vaimud, tõelised targad vaimses maailmas. 

4 Kohal on ka teerajajad, prohvetid, kes tõid muul ajal jumalikke sõnumeid maa peale. Sest minu 

sõna on mõeldud kõigile hingedele, olgu nad siis kehastunud või ainest vabad. 

5 Need olendid on universumis eksisteerivate lõputute eluvormide esindajad ja osalevad minu 

viimases ilmingutes, mis on praegu selles vormis olemas. 

6 Mida nad selle rahva seas näevad? Mida nad avastavad? Ainult mina tean. Kuid ma palun teid 

"valvata" ja palvetada, et te kuuluksite nende hulka, kes istuvad laua ääres - nende hulka, kes söövad ja 

nutavad koos Meistriga, nende hulka, kes söövad ja joovad taeva leiba ja veini. 

Ärge tulge laua juurde, kui te sooritate reetmisi, sest siis olete minuga olnud vaid näiliselt koos. Sest 

tegelikult ei luba teie südametunnistus teil nautida oma Isa kohalolekut. 

7 Kas sa tead, miks ma sinuga nii räägin? Sest Ma tean, mis juhtub, sest Ma tunnen teid 

suurepäraselt ja Ma tean, kes hakkavad Mind eitama ja kes jäävad Mulle truuks, sest nad on uurinud Minu 

Sõna, ja kes lähevad eksiteele, sest nad ei ole kunagi mõistnud Minu Töö olemust. 

8 Kui mõned olid huvitatud ainult minu sõna tähendusest ja soovisid alati oma hinge arengut ja 

edasiminekut, siis teised olid rohkem huvitatud välisest jumalateenistusest. Samamoodi, kui esimesed 

võtsid hea meelega vastu õpetusi vaimsuse kohta, siis viimased olid häiritud, kui nende vigu mainiti. 

9 Mina üksi tean, kes peab Minu ees vastutama kõige selle eest, mis oleks pidanud olema teada 

Minu häälekandjate kaudu ja mida varjati.  

10 Mõistke, inimesed: Selles "Kolmandas Ajastikus" on teil kui tunnistajatel, kes te olete kogenud 

seda jumalikku ilmutust, ülesanne levitada seda sõnumit üsna ustavalt ja tõeliselt. Teid on kutsutud ja 

valitud viima Head Uudised inimkonnale, õpetama oma kaasinimestele vaimset teed - ainukest, mis viib 

teid rahu, tõelise valguse ja kõikehõlmava vendluse juurde.  

11 See on olnud pikk aeg, mille ma olen pühendanud teie juhendamisele. Aga kuna need, kes tulid 

viimati, kuulsid Mind vähe, siis jätan Ma oma Sõna neile kirja pandud, et nad võiksid selles otsida 

jumalikku tähendust ja saavutada kõik sama mõistmist ja sama vaimustumist. 

12 Kui te järgite seda teed, siis ei ole teil muud ideaali kui teie hinge täiuslikkus - täiuslikkus, mille te 

saate saavutada, kui rakendate minu õpetust, kui elate minu õpetusi, kui pühendate oma eksistentsi oma 

ligimese teenimisele, jumalike ja inimlike seaduste järgimisele, kui pühendute lakkamatult oma 

kohustustele. 

13 Te olete oma materiaalse elu eest juba palju võidelnud. Nüüd on aeg töötada hinge heaks. 

14 Mõlemad püüdlused on oma olemuselt erinevad. Sest kui inimlik võitlus on egoistlik, sest ta töötab 

enda jaoks, siis vaimne võitlus peab olema täiesti omakasupüüdmatu, te peate külvama oma teed 

armastuse ja halastusega, ilma et ootaksite tasu. 

15 Püüdke tungida minu õpetustesse ja mõista seda nii, et mõistaksite, et kõrge, puhta ja vaimse elu 

harrastamises peituvad suuremad rahuldused, suurimad rõõmud, tõelised ja igavikulised võidukäigud. 

16 Kui hing tõuseb üle maailma materialiseerumise ja keha ebaloomulikkuse, näeb ta elu läbi tõe 

valguse. Alles siis avastab ta, mis on tõeline ja mis vale. 

17 Mind rõõmustab, kui Minu laste hinges valitseb rahu, ja Mind täidab rõõmuga, kui inimsüda kogeb 

rõõmu. Ma tahan, et te püüdleksite ainult selle poole, mis on tõsi, mille jaoks ma annan teile vahendid oma 

Sõnas. 

18 Tõesti, ma ütlen teile: Õndsad on need, kes ei ole harjunud minu sõnaga. Õndsad on need, kes 

järgivad minu määrusi ja austavad neid. Sest nemad on need, kes annavad tunnistust Minu tööst. Nad on 

need, kes vastavad armastusega armastusele, mida ma neile oma Sõnas näitan. Nemad on need, kes 
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tunnevad kaastunnet ja tänulikkust nende häälekandjate suhtes, kes annavad oma elu üha enam ja enam 

sellele rahvale. 

19 Aga kui paljud on harjunud minu ilmumisega! Nad on minu õpetustel kohal nagu keegi, kes osaleb 

riitusel või täidab traditsiooni, ja see ei ole käitumine, mida ma oma rahvalt ootan. 

20 Veel ei ole aeg, et te kõik mõistaksite minu tööd vaimselt. Pöörake tähelepanu sellele, et samal ajal 

kui mõned minu "töötajad" muutuvad alandlikuks ja heategevuslikuks, kui ma neile soodustusi annan, 

muutuvad teised uhkeks ja isekaks, arvates, et nad muutuvad oma vendadest ja õdedest üha kõrgemaks. 

21 Esimesed töötavad vaikuses, alandlikkuses, vaimses sisemuses. Viimased ei saa rahul olla, kui nad 

ei ela ümbritsetuna meelitustest, kiitustest ja austusavaldustest ning ei saa rõõmu tunda oma väikeste ja 

nõrkade vendade ja õdede alandamisest. Need ei ole Minu jüngrid, sest mitte kunagi ei ole Minu õpetavad 

näited, Minu õpetus või Minu ilmutused õpetanud neile sellist käitumist. 

22 Neile teist, kes on loonud sellise pjedestaali, ütlen ma armastusega, et te peaksite sealt alla laskuma 

- veendumusest, meeleparandusest -, kui te ei taha, et teid homme lükkavad alla samad, kes teid täna üles 

tõstsid, nagu on alati juhtunud inimestega, kes on istunud vale võimu troonil, et sealt oma naabreid 

alandada. 

23 Neile teist, kes on töötanud alandlikult, külvates armastusega vaimse armastuse õnnistatud seemet 

- teile ütlen, et jätkake külvamist, et jätkake kannatajate pisarate kogumist, et jätkake valguse toomist 

pimeduse, teadmatuse, pahede ja segaduse teedele. See on tee, see on Jeesuse "töötaja" missioon. 

24 Ma tahan, et üks ja teine oleksid minu töös ühinenud - ühinenud usus, ühinenud vaimsuses, 

kõndides samal teel sama ristikoormuse all. 

25 Ärge kuulutage maailmale, et te olete meistrid spirituaalsuses, ärge isegi öelge, et te olete jüngrid. 

Aga vaadake, et teie teod vastaksid võimalikult täpselt minu tõele, siis annavad nad teile tunnistust. 

26 Kutsuge Mind vaimuga oma elu rasketel tundidel, suurtes katsumustes, ilma et see väliselt kellegi 

tähelepanu ärataks, ja Ma teen oma kohalolu ja väge tuntavaks. 

27 Minu maad on lõputud. Kuidas saab keegi uskuda, et need piirduvad nende kogunemiskohtadega, 

kus te kuulete minu sõna? 

28 Minu tööpiirkonnad on üle kogu maa, kus minu tahte kohaselt elab inimene või on hing. Minu 

põllumaa ulatub kaugemale sellest maailmast ja jõuab kõikidesse elumaailmadesse, kus on soov valguse, 

rahu, vaimse kultuuri, puhastumise ja täiuslikkuse järele. 

29 Laske oma kujutlusvõimel avarduda, laske oma meelel murda ring, millesse ta on end sulgenud, ja 

laske oma hingel vabaneda neist ahelatest, millega keha on teda alistanud, nii et ta saaks vaadata lõpmatut 

ja saada küllastust Igavikust. 

30 Läheneb aeg, mil inimesed tulevad teie juurde seda õpetust uurima. Siis ei ole mingit kasu sellest, 

kui te näitate neile Minu Sõna, et end kaitsta, sest kuna see tuleb Minult, siis on see puhas ja täiuslik oma 

tähenduses. On väärtuslik, kui teid otsides avastavad nad minu inimestes lihtsa ja puhta elu - mehed ja 

naised, kes oskavad osa oma ajast pühendada halastuse teostamisele, kes jätavad oma eluteele lohutus- ja 

valguse jälje. See on elav tunnistus, mida te peate maailmale andma - tunnistus, mis antakse tegude, mitte 

sõnadega. 

31 On tõsi, et sõnalahendus õitseb teie huultel, et liigutada teie kaasinimeste südant. Aga olgu need 

teosed, mis kinnitavad teie iga sõna. 

32 Kas te arvate, et minu teise ajastu jüngrid rahuldusid sellega, et kordasid seda, mida nad olid oma 

Meistrilt kuulnud? Ei, inimesed. On tõsi, et valgus voolas ohtralt välja sõnas, mis nende huultelt tuli. Kuid 

nende teod olid sama arvukad kui nende sõnad. Seetõttu oli nende seeme viljakas ja viljakas. 

33 Seepärast ma ütlen teile: Rahuldage oma hinge Minu Sõnas, inimesed! Seda armu saab veel 

lühikest aega nautida. Tehke oma südamest kirst, milles te peate hoidma kogu minu õpetuse olemust, ja 

teie hing on laegas, milles hoitakse minu tarkust. 

34 Juba läheneb päev, mil need öölauljad enam selle puu okstes ei plaksuta, ja ma ei taha, et te hiljem 

kasutamata aegade pärast pisaraid valaksite. 

35 Kui saabub tund, mil see ilmingute periood lõpeb, olen andnud teile kõik, mida vajate oma 

vaimseks teekonnaks. Millestki ei puudu midagi. 

36 Ma olen varustanud teid valguse relvadega, et te suudaksite vastu seista sellele ajale, mille ma olen 

välja kuulutanud, kui, nagu ma juba ütlesin teile, inimesed püüavad hävitada usu iseendasse, kui Jumala 
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vastu hakatakse võitlema nii, nagu seda ei ole kunagi varem tehtud. Aga ma jätan teile selle Elu leiva, et te 

saaksite tuua palsamit neile, kes nälgivad valgust, et tervendada keha ja hinge valu - jõudu peatada need, 

kes eksivad tõelisest teest. 

37 Valmistage end ette, et need ajad ei tuleks teile üllatusena. Sest kui te magate, siis äratatakse teid 

valusate sündmuste tõttu unest välja. Siis ei suuda te mõelda teistele, vaid mõtlete iseendale, kõige rohkem 

oma lastele, vanematele, abikaasale või õdedele-vendadele. Aga ma tahan, et te unustaksite end, selle, mis 

te olete ja mida te omate, et teie hing saaks pühenduda oma kõrgeimale ülesandele, mis on Jumala 

armastamine oma ligimeses. 

38 Ma tahan, et te armastaksite oma kaasinimesi nii, nagu te tunneksite neid, ja selleks piisab 

teadmisest, et nad on olemas. 

39 Ühendage end, et te saaksite moodustada tugeva rahva, uue Iisraeli, mis oskab läbida 

tagakiusamisi, külaskäike ja vastuseisusid, järgides samm-sammult minu Seaduse valgusküllast teed, mida 

kannustab minu rahu jumalik lubadus. 

40 Te olete nii vaimus kui ka veres rahvas, kes võitleb rahu ja vabaduse eest, kes on kogenud palju 

rõhumist, kiusatust ja alandamist. Tõesti, ma ütlen teile, et just selle kibeda kannatuste karika kaudu on 

teie hing puhastatud ja terastatud. 

41 Ärge laske valguse, vabaduse ja rahu ideaalil surra. Te peate mõistma, et see vaimne tee, mida ma 

teile näitan, viib usku ja head tahet omavad inimesed turvaliselt oma sihtkohta. 

42 Kui minu õiglus on maailmas täielikult avaldunud, aitab see teil tunnistada, pöörduda ja tasandada 

teid. 

43 Inimkonna janu tõe järele muutub väga suureks ja talle tuleb anda minu õpetuse kristallselget vett, 

et ta ei hukkuks. Olge alati teadlikud, et selle aja inimesi ei saa enam petta nende vaimse arengu tõttu, et 

maailm on avamas oma silmad täielikult valguse ees, et öelda: "See on hea ja see on halb, see on valgus ja 

see on pimedus", ja ta ei taha enam kõndida kõveratel radadel ega eksida riitustes ja traditsioonides. 

44 Inimkond on juba läbinud pika kogemuste, vaba tahte, sõnakuulmatuse ja kurjuse tee ning läheneb 

oma eesmärgile, kuhu ta jõuab segaduses, kuid kus ta kogeb ka enda sees valguse koidikut. 

45 Vaim võitleb terava valguse mõõgana pimeduse vastu ja takistab hinge langemist segadusse, ja kui 

ta rahuneb ja suudab vaadata ja hinnata oma minevikku, siis möödub tema meelest rida nägemusi, mis 

julgustavad teda enam kunagi tagasi pöörduma. 

46 Minu Sõna paistab neil hetkedel nagu majakas tormilistel öödel ja valgustab eksinud inimeste teed. 

47 Kas oleks õige, kui te ei oleks selleks ajaks saavutanud vajalikku varustust? 

48 Te teate, et te ei ole inimkonna vaimseks päästmiseks absoluutselt vajalikud. Aga mis saab siis teie 

missioonist? 

49 Ma saan kõike ilma sinuta teha. Aga mida sa võiksid vastata Mulle, kui ma sind kutsuksin? 

50 Jüngrid: Pärast palvetamist mõelge oma vastutusele ja mõõtke oma missiooni ulatust. Te teate seda 

väga hästi, sest ma olen teile sellest pikemalt rääkinud. 

51 Ma tulen teie juurde, et julgustada teid armastuse ja tarkuse sõnadega. Olete suurte sündmuste 

eelõhtul. Ma olen teile teatanud, et 1950. aastal raputatakse maailma. Need sündmused tähistavad minu 

kuulutuse viimast aastat ja minu lahkumist, nii et inimesed, kui nad on huvitatud minu kuulutuse tõe ja 

selle asjaolude avastamisest, võivad avastada, et nii minu kuulutuse alguses 1866. aastal kui ka selle lõpu 

poole 1950. aastal raputati taevast, loodust ja inimelu. 

52 Mõelge homsele maailmale, armsad inimesed, inimestele, kes otsivad murelikult märke Minu 

kohalolekust. Pea meeles, et sa jääd truuks tunnistajaks kõigele, mida oled Minult näinud ja kuulnud. 

53 Nii nagu minu juhised on üksikasjalikud, nii peab ka teie tunnistus olema üksikasjalik, et te ei 

jätaks vähimatki kahtlust ega eksimust kellelegi teie kaaslastest. 

54 Vaimustage sügavalt oma südamesse, et te ei püüa oma kaasinimesi veenda mitte väliselt ja 

muljetavaldavate tegudega, vaid minu õpetuse vaimse olemuse kaudu. 

Te võiksite tõepoolest avaldada muljet neile, kes lohutust soovides tulevad siia oma kannatuste 

koormaga ja kes oma igatsuses leida leevendust oma valule ei pööra isegi tähelepanu sellele, kuidas nad 

palsamit saavad. Kuid pidage meeles, et nad avavad oma silmad ja mõistavad, et balsam, mille "töötajad" 
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Minult said, ei olnud neile antud kogu selle puhtuses. Tõesti, ma ütlen teile, sel viisil külvatud seeme 

kannab palju kurja vilja. 

55 "Tööline", kes rajab oma töö tõelise heategevuse teostamisele, õigesti mõistetuna - kes lisaks 

sellele, et toob leevendust kehahaigustele, sütitab Jumala usu valgust ja annab edasi vaimseid teadmisi - 

see, kes unustab end ja pühendab mõne hetke oma ligimese teenimisele, teeb oma kaasinimeste seas 

spirituaalsust tunda, teeb minu kohalolekut oma tööde kaudu tunda, ja järelikult on tema põld viljakas ning 

tema saak hea ja rikkalik. 

56 Ma pean tuletama teie hingele meelde talle antud missiooni, et te ei petaks ennast, et te uuriksite 

eelnevalt oma kavatsusi, oma tegude eesmärki ja et te mõistaksite, milline võib olla tulemus, mille te saate. 

57 Te olete minu jüngrid ja te peate elama ärkvel, et kuulda südametunnistuse häält enne töö tegemist. 

Siis määratlete eesmärgi, mida soovite saavutada väljaspool seda elu, teades, et peate siin koguma teeneid 

ainult selleks, et saada vääriliseks elama valguse maailmadesse. 

Mis tähtsust on sellel, et teised jõuavad enne teid teie abiga kohale. Seda suurem on teie teene, sest see 

tähendab, et te olete neist rohkem mõelnud kui iseendast. 

58 Spiritisti elu on raske. Sest igaüks, kes pärast selle õpetuse vastuvõtmist kannab endas vihkamise, 

isekuse, silmakirjalikkuse või pahatahtlikkuse tundeid, ei saa end õigesti selle õpetuse õpilaseks nimetada. 

59 Vaimulikus peab olema rahu, usk, heategevus, andestus, naeratus, mõistmine, leplikkus ja õrnus, 

mida saab kasutada palsamina neile, kes kannatavad. Teisest küljest peaks tema südames olema kirglikkus, 

tugevus ja rangus nende suhtes, kes tõde muudavad, varjavad või reedavad. 

60 Ma annan teile puhta seemne ja pakun teile ettevalmistatud põldu, et seda külvata. Seepärast ei ole 

teil mingit põhjust esitada Mulle halbu vilju, kui te tagasi tulete. 

61 Kasutage minu sõna ja mõelge selle üle tõsiselt ning te tunnete, kuidas see muutub peeneks 

tikkuriks, mis tungib teie olemuse peidus olevasse peitu ja alustab silumistööd teie südames. 

62 Mõistke, inimesed, et minu üleskutse tehti selleks, et teha teatavaks ka ülesanne, mida te peate maa 

peal täitma. Teie vaim teadis juba, milleks ta oli saadetud, kuid puudus veel, et ka teie materiaalne loomus 

saaks selle ilmutuse, et ta oleks valmis töötama koos vaimuga ja mõlemad moodustaksid ühe olendi ja ühe 

tahte. 

63 Pärast nende ilmutuste kuulmist - kas keegi teist võiks keelduda tema missioonist? Kas teie vaim 

võiks põgeneda ja keelduda võitlemast? Oleks lapsik põgeneda oma saatuse eest ja põgeneda iseenda eest. 

Millist kohta sa võiksid selles või teistes maailmades avastada, kuhu minu hääl ei jõuaks? Ei ole. Sest 

minu hääl on teie valgus. Pealegi, kes saaks selle katsumuste aja eest põgeneda? Igas kohas, kuhu te 

taganete, järgneb teile puhastus. 

64 Tõesti, ma ütlen teile, et te leiate turvalisuse ja rahu ainult siis, kui te järgite ja täidate seda seadust, 

mille ma teile usaldasin. Teenused, mida teie hing omandab armastuse teel, milleks on halastus ja vendlus, 

kajastuvad teie inimelus rahu, rahulikkuse, enesekindluse ja tervise näol. 

65 Esimesel ajastul sõlmisid inimesed oma Issandaga lepingu ja vandusid täita seadust. Täna ei taha 

ma, et te vannuksite - ma tahan, et teie impulss Mind järgida oleks spontaanne, et teie täitumine oleks 

armastusest. 

66 Ma olen näinud, kuidas kõik kirikud kogunevad sel ajal ja moodustavad ühtse rahvahulga, et 

tähistada seda kuupäeva, mil see rahvas vandus Mulle kuulekust ja ühinemist. Aga ma küsin teilt: Kas te 

olete oma vannet pidanud? Kas te olete olnud kuulekad Minu juhistele ja kas te olete ühinenud? Ei, 

inimesed, te ei ole oma vannet pidanud, teie vanne oli tühine. Miks te siis seda kuupäeva mälestate? Ma 

näeksin teid pigem füüsiliselt lahutatuna, isegi kui te siis kunagi ühineksite, et neid traditsioone tähistada, 

kuid selle asemel näeksin teid vaimselt ühendatuna, praktiseerides minu õpetust samal viisil ja kuuletudes 

minu sõnale. Siis oleksite te ühendatud minu Töös ja teie liit oleks tugev armastusest ja tõepärasusest, ilma 

vajaduseta täita ainult sellepärast, et te kannate oma hinges vande koormat. 

67 Ma tahan, et kui Iisraeli uus rahvas tõuseb üles, et mind järgida, oleks nende liit armastuse ja usu 

leping. 

68 Kas te mõistate, miks ma tühistan kõik teie traditsioonid? Sest püüdes neid järgida, unustate oma 

elu tõelise tähenduse, mis on armastuse seaduse järgimine. 

69 Ma ütlen teile, et kui te ei ühine ega anna endale andeks enne minu kuulutuse lõppu sel ajal, siis te 

ei tea, millised katsumused teid raputavad ja tuletavad teile meelde teie ebaõiglust ja lahkuminekut. 
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70 Ma näen, et te olete harjunud Minu Sõnaga ja panete kõrvad kinni, kui ma teile etteheitvalt või 

noomivalt räägin, usaldades, et veidi hiljem annan teile andeks ja räägin teile lõpmatu armastusega. 

71 Ah, inimesed, te ei ole tahtnud seemet hoida ja tahate ainult vilja söömise rõõmu! Mis saab sinust, 

kui sul puudub minu sõna? Kas te siis mõtlete välja mingi vormi, et täita oma tühjust? 

Ei, inimesed, ärge püüdke ennast petta, hoopis hoidke minu sõna juba praegu oma südames, koguge 

seda, ja kui teil ei ole enam minu kuulutust, siis olete ammendamatu tarkuse aarde omanik, tervise ja rahu 

allikas, ammendamatu õnnistuste allikas. 

72 Minu Sõna muutub üha selgemaks ja selgemaks, sest läheneb ennustatud päev, mil te seda enam ei 

kuule. Mõned Minu häälekandjad on saavutanud küpsuse ning nende ja inimeste ettevalmistuse eest tasuks 

valan Ma välja oma Sõna, mis on täis selgust ja lihtsust. 

73 Varem oli vaja teiega rääkida piltlikult, sest häälekandjad olid võimelised rääkima minu tõe 

sügavatest õpetustest ainult sellisel kujul. Iga tähendamissõna või pildi taga oli midagi jumalikku või 

salapärast, mida häälekandja ei suutnud väljendada. 

Hiljem, kui tema spiritualiseerumine ja kõrgendamine muutis tema ülesande mõistetavaks, kadus 

kujundlik mõte tema huultelt, sest tema intellekt oli nüüd võimeline väljendama kõrget lihtsas keeles, mis 

oli kõigi intellektiorganite ja kõigi hingede mõistetavuses. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 271 
1 Ma õnnistan teid, inimesed, ja ma õnnistan teie kaudu tulevasi põlvkondi. 

2 Ma näen, et te olete nakatunud maailma haigustega, et te olete haigestunud nagu kõik nõrgad 

olendid. Kuid ma puhastan teid, sest teid ootab suur, üllas ja raske vaimne missioon, mille täitmine on teie 

ees. 

3 Oma Sõnas olen teid nimetanud Iisraeliks ja kui te seda nime kuulsite, siis värisesite te selle 

vastutuse raskuse all, mida te ei osanud ette kujutada. 

4 See Nimi pani teid ärkama ja sellest ajast alates lõpetasite ebamoraalsete, kahjulike või halbade 

rahulduste söömise, et toetada südant ja hinge sisulise, tervisliku ja puhta toiduga. 

5 Madalamad kired asendate järk-järgult tõelise armastusega, mõttetud naudingud hülgate hinge 

rahulduste vastu, ja kõik see, mis on uuenemine ja puhastamine, on andnud teie südamele tundlikkuse ja 

võimaldanud vaimse hinge uinunud võimetel hakata end teie elus ilmutama. 

6 Kui minu sõna jõudis teie mõttesse nagu päikesekiir, mis valgustab maamõisa, tunnistasite lõpuks, 

et teie hing saab end toita ainult armastusest Isa ja kaasinimeste vastu. 

7 Nii tungib valgus järk-järgult selle rahva sisse, kelle saatuseks on tuua sisse spirituaalsuse ajastu. 

Seepärast ütlen teile, et kui te olete võitnud selle lahingu iseenda vastu, siis ei tohi te mitte ühtegi sammu 

tagasi astuda, te ei tohi taganeda. 

8 Kui te ei hakka enam tundma omaenda valu, vaid tunnete hoopis teiste kannatusi, astute te veel 

ühe sammu minu õpetuse teel. 

9 Nüüd on need ajad, mida prohvetid on inimkonnale kuulutanud, kui valu muutub väga karmiks, et 

siis mööduda ja aeglaselt rahuks muutuda. 

10 Enamik inimesi ei tea midagi Minu tulekust ja Minu kui Lohutusvaimu kohalolekust, kuid sisimas 

nad aimavad midagi ja ootavad Mind. 

11 Need inimesed siin asusid andma inimestele kindlustunnet minu uuest ilmutusest. See on põhjus, 

miks ma valan oma valgust teie hingedesse. 

12 Ärge olge enam tujukad, inimesed, ärge kahelge ega olge enam sõnakuulmatud! Laske usul ja 

usaldusel haarata kogu oma olemus. 

13 Ärge põgenege elu katsumuste eest, sest need on õppetunnid, mida peate õppima. Teadke, et teid 

on saadetud sel ajal puhastama oma hinge kõrge, õilsa ja väärtusliku missiooni täitmisel. 

14 Ärge lükake oma missiooni täitmist edasi, öeldes, et täna on liiga palju takistusi, et Mind järgida - 

et te pigem ootate, kuni homne päike valgustab täielikult teie teed, ja siis lähete lahingusse. 

15 Vaadake, kuidas Jumaliku Vaimu valgus lakkamatult teie hingele paistab, et te ei laseks teil 

langeda ega uinuda. 

16 Mõnikord üllatan teid teie meditatsioonide vaikuses, kui küsin, miks on nii suured kohustused 

inimkonna ees. Kuid ma ütlen teile, et teie küsimus tuleneb asjaolust, et te ei tunne oma vaimset 

minevikku ja seetõttu ei tea te ka võlgu, mis te oma kaasinimestele võlgnenud olete. 

17 Kui te olete veendunud, et te vastutate maa rahvaste ees, võtate suure armastusega oma risti ja 

ronite rõõmsalt oma vaimse tõusu mäele. 

18 Teie hinge minevik võib olla teie mälust kustutatud, teie eelmised eksistentsid võivad olla teie 

meelest läinud, kuid Elu Raamat, kuhu Jumal on kõik kirja pannud, ei lase midagi minevikku vajuda, 

midagi ei kustutata ega unustata. Seal on kõik olemas ja igavesti elus. 

19 Selline on Isa õiglus: täiuslik, armastav. 

20 Kui inimene läheb eksiteele ja sukeldub maailma saastasse, näitab Issand oma halastust ja päästab 

hinge. Kui te arvate, et teie teod maa peal on teid igavese elu jaoks pöördumatult ära rikkunud, annab 

Igavene Kohtunik teile uue võimaluse oma vigu heastada ja seeläbi pingutuse, tahtejõu ja heas püsivuse 

kaudu pääseda pääsele. 

21 Nüüd, kui teil on see õnnistatud võimalus, võite mõtiskleda selle kõige üle ja teha jõupingutusi 

oma missiooni täitmiseks, nii et - kui te naasete sellesse "Muinasjuttu", millest hinged lahkuvad, et asuda 

materiaalsesse maailma - saaksite kohale jõuda ilma täitmata korralduste ja missioonideta ning kogeksite 

selle asemel tõelist õndsust, et olete võitu saanud selle kehakesta viletsusest ja ebamugavusest, milles olete 

elanud. 
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22 Teie hing on ärkvel nagu kunagi varem. Seepärast ütlen teile, et te vastutate selle eest, milliseid 

samme te praegu astute, sest aeg, mille jooksul ma teile oma õpetusi andsin, oli väga pikk ja sõna, millega 

ma teile oma õppetunde andsin, oli väga üksikasjalik. 

23 Ärge unustage, et kiusatus ahvatleb teid enim kõige pidulikumatel hetkedel ja kõige suurema 

tähtsusega tundidel, süda muutub nõrgaks ja julgus langeb, tekivad kahtlused, ebakindlus ja otsustamatus. 

24 Inspireerige endid minu töö puhtusest, küsige endilt, mis on teie Isale kõige meelepärasem, mida 

teete hästi ja mida halvasti. 

25 Uurige omaenda töid, enne kui teiste töid hindate, ja te näete, et ilmnevad lugematud puudused, 

mida teie silmad on õppimise ja armastuse puudumise tõttu tähelepanuta jätnud. 

26 Kandke oma keskelt välja kõik fanatism, ebajumalateenistus, ebausk, materialism ja üleliigsed, 

kasutud rituaalid. See on nii, nagu puhastaksite maa umbrohust ja siis külvaksite sinna ilusat nisu. 

27 Kasutage aega, mis teil veel on, et kuulata minu õpetust, et see täidaks teid valguse ja armuga, et te 

saaksite astuda kindla sammu vaimsuse poole - sammu, mida te ei ole astunud, sest olete jätkanud 

materialismi ja eksituse kultuses. 

28 Kuni tänaseni on teil puudunud usk, et loobuda oma arvudest, riitustest ja sümbolitest ning otsida 

Mind vaimselt lõpmatuses. Teil ei ole olnud julgust olla spiritistid ja te olete välja mõelnud mingi näilise 

vaimsuse, mille taha te varjate oma materialistlikku meelestatust ja eksimusi. 

29 Ma ei taha, et te oleksite silmakirjalikud, vaid siirad ja tõesed. Seepärast räägin ma teile kõige 

selgemalt, et te saaksite oma elu põhjalikult puhastada ja näidata maailmale selle Töö tõde. Te nimetate 

end spiritistideks? Siis tõesti olgu nii. Ärge rääkige Minu õpetusest seni, kuni teete selle täielikku 

vastandit, sest siis ajate inimesed oma tegudega ainult segadusse. 

30 Eelkõige olge teadlikud sellest, mis on minu Töö - mida tähendab minu Seadus, mis on teie 

ülesanne ja kuidas te peate seda täitma, nii et - kui teil ei ole oma teel juhti, kes oleks väärt teie samme 

suunama - te saaksite juhinduda oma südametunnistusest ja minu Õpetuses saadud teadmistest. Sel viisil ei 

saa te kedagi vastutusele võtta ühegi eksimuse või vea eest. 

31 Ma ütlen teile ka: Kui see, kes juhatab teie vaimseid samme oma nõuannetega, käib kooskõlas 

Minu seadusega, siis järgige teda ustavalt, sest ta on teinud end teie usalduse vääriliseks. 

32 Kui saabub tund, mil see rahvas peab aru andma, jõuab minu hääl iga hingeni sama õiglusega, sest 

minu sõna on kuulnud kõik ühtemoodi. Siis ei ütle keegi: "Issand, kutsu need, kes teavad rohkem, 

vastutusele ja anna meile andeks, kes me tegime ainult seda, mida nad meile käskisid." 

33 Kas te arvate, et laps, kes on maise isa halva eeskuju ees, kes on tige või kuri, teeb vea, kui ta ei 

järgi tema eluviisi? Või arvate, et laps on kohustatud järgima oma vanemate samme? 

34 Tõesti, ma ütlen teile, laske südametunnistus ja mõistus olla teie teejuhiks õigele teele.  

35 Aga kuna te liigute eemale halvast teest, mille on teile ette määranud need, kelle kohus on teid elus 

juhendada, siis ei tohiks te neid eirata ega lõpetada nende armastamist - vastupidi. Sealt, kus te leiate 

pääste, peaksite te omalt poolt tegema kõik, et aidata neid, kes on eksinud. See tähendab, et teie halastus ja 

armastus ei tohiks kunagi muutuda. 

36 Püüdke, armsad jüngrid, täielikult mõista minu sõna, et teid ei vaevaks kahtlused, kui katsumused 

teid üllatavad. 

37 Materiaalsus on hinge arengu teel tohutu takistusena. Inimkond on selle müüri ees seisma jäänud. 

38 Te olete maailmas, kus inimene on suutnud arendada oma intellektuaalset võimekust, rakendades 

seda ainega seotud teaduses. Kuid tema hinnang vaimse olemasolu kohta on ikka veel piiratud, tema 

teadmised kõigest, mis ei kuulu täielikult ainele, on aeglustunud. 

39 See sajand, milles te elate, näitab kahte aspekti: üks on meele areng ja teine on vaimne 

stagnatsioon. 

40 Tõepoolest, jumalik valgus paistab alla intellekti võimetele ja neist lähtub minu suur inspiratsioon, 

mille viljad hämmastavad inimkonda, sest intellekt nõuab nüüd vabadust ja teadmiste laienemist. Inimene 

süveneb looduse uurimisse, ta uurib, avastab, rõõmustab, imestab, kuid ei ole kunagi otsustusvõimetu. 

Kuid iga kord, kui temas tekib mõte selgitada suhet vaimse, tõega, mis asub väljaspool talle teadaolevat 

ainet, on ta kartlik, ta kardab tungida tundmatusse, sellesse, mida ta peab keelatud, sellesse, mis (tema 

arvates) kuulub ainult kõrgetele olenditele, kes väärivad Jumala müsteeriumide uurimist. 
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41 Seal on ta näidanud end nõrgana ja rumalana, suutmatuna tahtejõuga ületada eelarvamusi, mis teda 

allapoole hoiavad. Seal on ta näidanud, et ta on keeruliste tõlgenduste ori. 

42 Inimintellekti areng ei ole kunagi täielik, kuni see ei arene ka hingetasandil. Mõistke, kui suur on 

teie hinge mahajäämus, sest te olete pühendunud ainult maise elu tundmisele. 

43 Inimene on teiste tahtmise ori, loitsude, hukkamõistude ja ähvarduste ohver. Aga mida on 

saavutatud? Et ta loobub kõigist oma soovidest mõista ja saavutada kõrgeimat teadmist, mida inimene 

peaks omama; et ta takistab end võimet selgitada seda, mida ta on absurdi kombel alati pidanud 

saladuseks: Vaimset Elu. 

44 Kas te arvate, et hinge elu jääb igavesti müsteeriumiks inimesele maa peal? Kui te nii arvate, siis 

olete suures eksimuses. Tõesti, ma ütlen teile, et seni, kuni te ei tunne oma päritolu ega tea midagi sellest, 

mis on seotud vaimuga, jääte te kõigist teie teaduste edusammudest hoolimata pelgalt olenditeks, kes 

elavad viletsas maailmas taimede ja loomade seas. Te jätkate oma sõdades üksteise vastu võitlemist ja valu 

valitseb jätkuvalt teie elu. 

45 Kui te ei avasta seda, mida kannate oma olemuses, ega leia oma ligimeses vaimset venda, kes elab 

igaühes - kas te saate siis tõesti armastada ennast? Ei, inimlapsed, isegi kui te ütlete, et te tunnete Mind ja 

järgite Mind. Kui te võtate Minu õpetust pealiskaudselt, siis on teie usk, teie teadmised ja armastus valed. 

46 Täna laskub minu valgus igale meeleorganile säravalt ja inspireerivalt. Kui see avaldub nende 

hääleviiside kaudu inimsõnas, siis on sellest saanud Minu Õpetus selle jaoks, kes on seda kuulnud. Aga 

kuna kogu selle eesmärk on teie hinge tõstmine, siis olen ma seda nimetanud "spiritismiks". Kuid ärge 

kunagi peatuge nimedel või määratlustel. Minu õpetuse puhul on oluline selle tähendus ja tõde. 

47 Nüüd on soodne aeg, mil minu Sõna valgus, kõrgem moraal ja spirituaalsuse tarkus valavad 

südametesse - nagu värskendav ja heategevuslik vihm pärast pikka põuaaega, mida olete läbinud kõrbes. 

48 See Õpetus on täiuslik, nagu minu Teisel ajastul väljendatud Sõna on olnud täiuslik ja nagu iga 

minu inspiratsioon on täiuslik. Täiuslikkus ei oleks võimalik, kui see tuleneks meeleorganitest, mille 

kaudu see antakse. Kuid see pärineb Jumalikult Vaimult, kes seda inspireeris. 

49 See õpetus on lihtne nagu kõik puhas ja jumalik ja seetõttu kergesti mõistetav. Kuid mõnikord 

tundub, et teil on seda raske rakendada. Teie hinge pingutused nõuavad teie kehalt pingutusi, loobumist 

või ohvreid, ja kui teil puudub vaimne haridus või distsipliin, peate kannatama. 

50 Aegade algusest peale on hing ja liha vahel olnud võitlus selle üle, mis on õige, mis on lubatud, 

mis on hea, et elada Jumala antud seadusele vastavat elu. Selles raskes võitluses tundub teile, et 

kummaline ja pahatahtlik jõud meelitab teid pidevalt võitlusele selga pöörama ja kutsub teid üles kasutama 

oma vaba tahet ja jätkama materialismi teed. Ma ütlen teile, et ei ole suuremat kiusatust kui teie keha 

nõrkus: ta on tundlik kõige suhtes, mis teda ümbritseb; ta on piisavalt nõrk, et alla anda; ta on kergesti 

allutatav ja võrgutatav. Kuid see, kes on õppinud kontrollima oma ihuliikmeid, kirgi ja nõrkusi, on võitnud 

kiusatuse, mida ta endas kannab. 

51 Mida uut õpetab teile spiritism, sest Jeesuse poolt Teisel ajastul toodud armastuse õpetus näitas 

teile teed, mida järgida? Ta pani teid seda Sõna mõistma, selgitas seda kõige üksikasjalikumalt ja õpetas 

teid seda vaimselt praktiseerima. 

52 Jeesuse õpetus oli täiuslik, sest see ilmutati teile kehastunud "Sõna" kaudu, millesse Jumal end 

peitis. See Sõna, mis kõneles maailmale Jeesuses, on sama Sõna, mis räägib nüüd teiega Vaimus ja on 

käskinud teil rakendada oma elus seda õpetust, neid tegusid ja näiteid, mille ma jätsin maha, kui ma teie 

seas elasin, et kuna te peate end väga arenenud olevat ja elate ajastust väga kaugel, siis ei tohiks te uskuda, 

et minu Sõna ei ole kaasaegne. Spiritismis võite leida viisi, kuidas rakendada minu õpetust ja minu näiteid 

ajastule, milles te elate, ja teie arengule. 

53 Tänapäeva Sõna erineb Jeesuse sõnast teisel ajastul, sest see antakse inimhääle kandjate kaudu ja 

nende mõistmisorganite vastuvõtuvõime on piiratud. Kuid nende huultelt tulev sõna tähendus on täiuslik. 

54 Keegi ei tohi näha inimkehades, mida ma kasutan, jumalikku kohalolekut ega nende inimhääles 

Jumala häält. Jumalal ei ole sellist inimhääle vormi ega väljendusviisi nagu teil. Seepärast ei leia see, kes 

kuuleb Minu Sõna, Jumalat mitte inimsõna välises väljenduses, vaid selle tähenduses. Just seda olen ma 

kõigis kirikutes ilmutanud. 

55 Meister on taas oma jüngrite juures, et tuletada neile meelde neid jumalikke õpetusi, mille Ta tõi 

inimkonnale Teisel ajastul armastuse ja rahu sõnumina. 
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56 Ma tulin tagasi, sest praegused põlvkonnad ei ole kasutanud minu Sõna oma elu normina ja 

seadusena ning on vaja õpetada neile teed uute õppetundide kaudu, mis selgitavad neile seda, mida nad ei 

ole mõistnud. 

57 Inimene läheb kangekaelselt oma teed, järgides oma vaba tahte impulsse, kaugel paljudest elu 

tegelikkustest. 

58 Oleks aeg, et maa peal ei oleks enam impeeriume ega tugevaid rahvaid, kes rõhuksid nõrku, ja 

ometi on need olemas tõendina sellest, et inimeses valitseb ikka veel primitiivne kalduvus röövida nõrku 

võimu kuritarvitades ja vallutada jõuga. 

59 On tõsi, et ma panin inimese maa peale, et ta saaks selle isandaks ja valitseks, et ta valitseks rahu, 

mõistmise ja harmoonia maailmas, kus ta oleks vürst, kes on kuulekas ja ustav Kuningale, kes on tema 

Looja. 

60 Kuid inimeste poolt maa peal rajatud valitsemine on teistsugune - see on võltssuuruse, tühjuse ja 

võltskunnia valitsemine. Seetõttu ei loe maailm oma suurima rikkuse hulka vaimseid aardeid, nagu rahu, 

tarkus ja vaimne tõus. 

61 Inimkond igatseb pisut rahu, kuid ei otsi seda kunagi olemasolevate vahenditega, nagu 

mõistlikkus, andestus, halastus, armastus, lepitamine ja armastus. 

62 Nüüd kuulutan teile suurt ja ägedat lahingut nende vahel, kes püüavad rajada Rahu Kuningriiki, ja 

nende vahel, kes võitlevad oma maise võimu kaitsmise või suurendamise nimel. 

63 See on võitlus vaimu ja mateeria vahel, iidne võitlus igavese ja ajalise vahel, vaim vastandub 

materiaalsele. Kes võidab keda? Mõned ütlevad: vaim, teised ütlevad: materjal. Ma ütlen teile: keegi ei saa 

võitu. 

64 See võitlus ei tähenda, et vaim oleks võidukas ja alandaks "liha". Sest kui see nii oleks, oleks selle 

võit vale. Lõpliku võidu saavad mõlemad, kui keha ja hing käivad koos, harmoonias ja mõlemad täidavad 

oma saatust ühe ideaali alusel õigluse ja armastuse teel, mis on minu seadusega tähistatud tee. Kui palju 

kahju teevad inimesed endale oma mõrvarlike sõdadega! Päevad, kuud ja aastad mööduvad, ilma et nende 

südames oleks vähegi rahu, nad elavad pidevas hirmus, ohus omaenda vendade poolt, kellest on saanud 

vaenlased. Kas see on elada kõrge ideaali nimel või vähemalt võidelda selle eest? Ei, inimesed: inimesed 

tapavad teineteist oma inimlike võimueesmärkide pärast, mis on palju vähem väärt kui nende elu. Kuid 

nad ei taha tunnustada elu väärtust, ei taha teada, et inimese olemasolu on püha ja et ainult Tema, kes on 

selle loonud, võib selle üle käsutada. 

65 Sama maailm, kus te praegu elate, on olnud pikka aega lahinguvälja. Kuid inimene ei ole 

rahuldunud selle tohutu kogemusega, mille tema esivanemad talle pärandasid - see on kibe ja valus 

kogemus, mis seisab tänase aja inimeste ees nagu südametunnistuse poolt avatud raamat. Kuid inimese 

süda on liiga kõva, et võtta vastu seda kogemuse vilja, mis on nagu valguse pärand. Ainus asi, mille nad 

on oma esivanematelt pärinud, on viha, uhkus, pahameel, ahnus, ülbus ja kättemaks, mis on neile verega 

edasi antud. 

66 On vaja, et maa värvuks punaseks paljude süütute verest ja muutuks seejärel mustaks nende 

leinast, kes ellu jäävad. 

67 Kõik impeeriumid, mida inimesed on ehitanud uhkuse ja ülbuse alusele, on lagunenud, sest nende 

näiliselt tugev alus oli vale ja ei suutnud minu õiglusele vastu seista. 

68 Need jõud, mis täna inimesi hämmastavad, kukuvad varsti kokku, ja kui teised nende järel 

tõusevad, kukuvad ka nemad. 

69 Kui inimesed ühendavad oma rahvad ja valitsevad end vaimselt ja inimlikult armastuse ja õigluse 

seaduste järgi, mida Isa on neile aegade algusest peale ilmutanud, siis on nad pannud kindla aluse 

rahuriigile, kus esmakordselt maailmas valitseb harmoonia, vendlus, tõeline progress, õitseng hinges ja 

inimeses, tarkus, teadmised ja heaolu. 

70 Armsad inimesed, keskendage oma mõtted sellele armu hommikule ja kuulake oma tundeid, et te 

teaksite, kui palju jõudu on teie usul seoses õpetusega, mida te praegu saate. 

71 Kui te tunnete end valmis, piisavalt tugevana, et töötada Minu Töö heaks, siis asuge te teele ja 

tehke teatavaks Minu Sõna, mis saab olema uue maailma, selle rahu ja tõe kuningriigi kindel alus, mida 

Ma olen teile kuulutanud. 
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Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 272 
1 Ma õnnistan sind, Iisrael, ja ma õnnistan sinus praeguseid ja tulevasi põlvkondi. Te olete Minu 

armastatud jüngrid, kes olete kogenud Minu ilmutusi ja käske igal ajal. 

Ma olen saatnud teid maa peal uude reinkarnatsiooni. Kuid enne seda valmistasin teid ette ja hoiatasin 

teid, öeldes teile, millises olukorras on inimkond praegu. Ma olen rääkinud teile nende materialismist ja 

nende hajameelsusest ning te olete endalt küsinud, kas te suudate täita oma missiooni ja kuidas te lubate 

minu sõnal, mis on peene sisuga, mis on õrnus ja valgus, tungida nendesse kivikindlatesse südamesse. 

Meister õpetas teid võitlema, tegi teid "töölisteks" ja andis teile südamed nagu põllud, et neid ette 

valmistada, harida ja viljakaks muuta. 

2 Kui sa kuulsid Minu Sõna inimese kaudu ja ma kutsusin sind Iisraeliks, siis värises su hing. Teie 

habras keha ei teadnud neid ilmutusi, kuid teie vaimne hing teab ja tunneb oma missiooni. Ma ütlen teile: 

Teid on määratud koostööle minu Töös ja te peate olema ettevaatlik oma sammude suhtes. Ärge laskuge 

alla, ärge materialiseeruge, ärge segunege rahvahulkadega, sest te ei ole oma kaaslastest kõrgemad. 

Töötage vaikselt, et teid eristaks ainult armastus ja halastus oma ligimese vastu. 

3 Teie kohalolek hajutab pimeduse, ja kui te sulgete oma huuled, sest te ei leia sobivat võimalust 

rääkida minu õpetusest, siis teie vaimuhing räägib, ja te loote seega valgust ja õiglust oma kaasinimeste 

seas. 

4 Sel valusal ajal olen tulnud teid lohutama. Kõik hinged teavad, et nende vabanemise päev saabub, 

ja ootavad oma Päästja nägemist. Nad ei tea, millisel viisil ta tuleb, kuid nad ootavad ja konsulteerivad 

varjatud jumaliku tarkusega. 

5 Teil, rahvas, on kinnitust kõigele, mis on ennustatud, ja te peate selle valguse rahvale edasi andma. 

Ütle neile, et ma armastan neid ja et igas eluhetkes, mille ma neile annan, ilmutan ma oma halastust ja 

väge. Aita neil end täiustada, ütle neile, et nad otsiksid Mind puhtalt, et nad otsiksid Mind vaimselt. Ma 

suhtlen nendega niipea, kui teie, minu töötajad, olete nende südamed ette valmistanud. Ma jaotan teid ja 

panen oma Vaimu teie sisse, et lasta oma Sõnal jõuda kõikide rasside ja usutunnistuste inimesteni. Sest ma 

viin inimesi ühe eesmärgi, ainsa tõe juurde. 

6 Inimesed komistavad tee kividel, nad kurdavad ja kannatavad. Kuid kõik see allub lepitusseadusele 

ja õiglusele, mis on tulnud neid muutma, nagu on Minu Tahe. Ma tahan, et minu lapsed armastaksid Mind 

kui Isa ja et nad vaimustaksid end, et nad saaksid elada rahus. 

7 Kui suur katsumus tabab su südant, küsid sa Minult mässumeelselt: "Kas minu saatuses on kirjas, 

et ma pean selle kannatuste karika tühjaks tegema? Kas see on minu lepitus? Kas see on tõesti sinu tahe, 

Isa?" Kuid ma ütlen teile: "Ilma minu tahteta ei liigu midagi." Teie saatuses on palju katsumusi, mida 

peate taluma. Mõned neist on tagajärjed, mis tulenevad teie rikkumistest Minu Seaduse vastu, teised 

lähevad üle Minu Vaimult teile. Sellest hoolimata on kõik õiglased, isegi kui te peate neid ebavajalikuks. 

Kui te vaatate ja uurite, siis räägivad nad minu täiuslikkusest ja armastusest. Hoidke lootust ja usku ka 

kõige suurema kibeduse päevadel ja uskuge, et järgmine päev on parem, et minu armastuse päike kiirgab 

teie hinge ja keha ning et teie mõistus ja intuitsioon on selged ja teid juhatatakse hea eesmärgi poole. Siis, 

kui te jõuate oma elutee lõppu, on teie sees rahu ja rõõm Isa üle. Pärast iga katsumust tunnete oma jõudu ja 

ma saan selle vilja vastavalt armastusele, mida te mulle näitate. 

8 Inimkond, tervitage kolmandat ajastut, mil inimesed leiavad vaimse tarkuse. See on ajastu, mil te 

tunnete Mind usu, intuitsiooni ja spirituaalsuse kaudu. Ärge oodake Minu kohalolekut inimkujul ja ärge 

otsige Minu haavu, et kaevata sinna oma sõrmed, et Minusse uskuda. 

9 Sel ajal on kõik vaimne. 

10 Teie jaoks on kätte jõudnud tund, et mõista ja tunda Mind kui Vaimu, hüljates kogu oma 

materialismi. 

11 Häda rahvastele, kes kangekaelselt kinni peavad oma ebajumalateenistusest, fanatismist ja 

traditsioonidest! Nad ei saa näha minu valgust ega tunda hinge ärkamise lõpmatut õndsust. 

12 On tõsi, et minu õpetus raputab maailma. Aga kui lahing on lõppenud, saab maa peal tunda tõelist 

rahu - seda, mis lähtub minu vaimust. Ainult rumalad, kangekaelsed ja kõvasüdamilised kannatavad 

jätkuvalt. 
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13 Inimkonna kohal hõljub ja elab nähtamatu maailm, valgusolendite maailm, mille eesotsas on 

Eelija, kes juhib ja määrab kõike. 

14 Õndsad on need, kes osutuvad sellele taevasele mõjule vastuvõtlikuks. 

15 Kõigis maa rahvastes on inimesi, kelle vaim on saadetud välja, et aidata vaimumaailmale tema 

töös. Mis juhtub nendega, kui nad lasevad oma südames muutuda vaimsetele inspiratsioonidele 

läbitungimatuks kiviks? Nad peaksid jooma väga kibeda karika, et naasta tagasi teele, millelt nad lahkusid. 

16 Minu jaoks ei saa inimese meeleparandus, tema uuenemine ja päästmine olla võimatu. Ma ei oleks 

siis kõikvõimas ja inimene oleks Minust tugevam. Kas te peate Minu väge halvemaks kui seda väge, mis 

kurjusel on inimeses? Kas te peate pimedust inimeses paremaks kui jumalikku valgust? Ära kunagi! ütle 

mulle oma südant. 

17 Pidage meeles: Minu ülesanne, olles andnud teile olemuse, on viia teid täiuslikkuseni ja ühendada 

teid kõiki üheks vaimseks perekonnaks; ja ärge unustage, et Minu Tahe täitub üle kõige. 

18 Mina, Jumalik Külvaja, panen oma armastuse seemne märkamatult igasse hinge. Ainult mina üksi 

tean, millal see seeme kogu inimkonnas idaneb, ja ainult mina üksi võin oma tööde vilju lõpmatu 

kannatlikkusega oodata. 

19 Kasutage selle õpetuse tähendust ja hakake külvama harmooniat oma perekondade sisemusse. 

Seejärel tagage harmoonia teie rahva moodustavate kogukondade vahel. Siis, kui neid ühendavad vaimsed 

sidemed, laske oma rahul ja õnnelikkusel oma keskelt välja kiirata. 

20 Kui te hakkate mõõtma võitlust, mis on vajalik kogu inimkonna ümberkujundamiseks, ja kui te 

mõtlete, kui palju pattu on olemas ja kui palju viletsust on kõikjal, siis tunnete oma mõtisklustes 

paratamatult masendust. Aga kes ütles sulle, et sa üksi pead maailma päästma? Olge rahul sellega, et teete 

hästi oma osa, mis igale teist kuulub, ja laske teistel teha oma osa, ja te näete, kuidas päevast päeva ja 

samm-sammult saate oma Isa abiga minu sõna täitmise tunnistajateks. 

21 Teile oli määratud elada maa peal nendel inimkonna jaoks rasketel hetkedel - need on kolmanda 

ajastu algus. Aga ärge kurtke oma saatuse üle, sest see tähendaks minu häbistamist. Pidage meeles, et 

igaüks teist - ma pean siinkohal silmas teie vaimset hinge - on olnud maa peal mitu korda ja et mõnel neist 

eksistentsidest olete nautinud kõike seda, mida inimsüda igatseb. 

22 Olge kindlad, et need, kes sel ajal kõige rohkem kannatavad, on varem tühjendanud naudingute, 

inimlike rahulduste ja maailma hiilguse karika põhja, eemaldudes seeläbi vaimselt teelt ja rüvetades end. 

23 Lepitus- ja puhastuse aeg pidi tulema, isegi kui maailmas pidi mööduma sajandeid ja teie hing pidi 

seda tundi ootama. Kuid see aeg on nüüd kätte jõudnud, see on täna. Saage sellest aru, kogege seda ja 

kasutage seda. 

24 Võtke vastu Lohutaja Vaimu valgus - see, kes pidi tulema vastavalt minu inimestele antud 

lubadusele. 

25 Nüüd saate aru, miks minu kohalolek nähtamatus vormis täidab seda lubadust. Täna ei ole ma 

Kristus, kes tuli lihaks, vaid Kristus Vaimus, kes valab valgust, armastust, tarkust ja lohutust kõigile, kes 

kannatavad. 

26 Armastus valgustab teie elu uuesti, inimkond. Ma näitan teile vaimset teed ja avaldan teile tõe, mis 

on teie sees olemas, et te saaksite tunda jumalikku valgust. Kas te ei tea, et te eksite, kui te arvate, et olete 

suuremad, kui te olete? Te usute endasse "liha", inimese järgi. Aga kas te teate, et see uskumus on vale, 

sest inimene on kaduvväike? Ma olen õpetanud teid rajama oma usku ja edasiminekut oma vaimse hinge 

väärtustele, sest need on kindlad ja igavesed. 

27 Te olete uskunud, et olete ainult mateeria ja et ainult see maailm on olemas, ja sellepärast valate 

elus nii palju pisaraid ning teie võitlus elus on hirmus ja meeleheitlik. 

28 Teie materialism on muutnud Eedeni, mille ma inimesele usaldasin, põrguks. 

29 Vale on see elu, mida inimesed elavad, vale on nende naudingud, nende võim ja rikkus, vale on 

nende õppimine ja teadus. 

30 Rikkad ja vaesed, te kõik olete hõivatud rahaga, mille omamine on petlik. Te muretsete valude ja 

haiguste pärast ning värisete surma mõtte ees. Mõned kardavad kaotada seda, mis neil on, ja teised 

igatsevad saada seda, mida nad ei ole kunagi omanud. Mõnel on kõike külluses, samas kui teistel on kõike 

puudu. Kuid kõik need pingutused, kired, vajadused ja ambitsioonikad eesmärgid puudutavad ainult 

materiaalset elu, keha nälga, madalamaid kirgi, inimlikke ihasid, nagu poleks inimesel tegelikult hinge. 
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31 Maailm ja mateeria on ajutiselt võitnud hinge, viinud selle järk-järgult tagasi orjusse ja lõpuks 

nurjanud selle missiooni inimelus. Miks te ise ei saa järk-järgult aru, et nälg, viletsus, valu ja ahastus, mis 

teie elu rõhuvad, ei ole midagi muud kui teie hingede viletsuse ja valu truu peegeldus? 

32 See oli täiesti vajalik, et ma avaldan teile tõe, mis on teie sees ja mida te ei tahtnud näha. Aga nüüd 

olen ma tulnud, nüüd olen ma teiega ja ma õpetan teid põhimõtteliselt kuulma teie vaimu sõnumit, mida te 

olete pikka aega tagasi hoidnud. 

33 Varsti mõistate, et mitte elu ei ole teie, inimeste suhtes julm, vaid teie olete iseenda suhtes julmad. 

Sa kannatad ja paned oma lähedased kannatama, sest sa ei mõista seda. Sa tunned end üksildasena, sa 

näed, et keegi ei armasta sind, ning sa muutud isekaks ja kõvaks südameks.  

34 Siis lasen ma teil kuulda Minu häält, mis ütleb teile, et tõusete üles, et teie tunded oleksid 

õilistatud, et te ei vaataksite alatust ja ebapuhtust, vaid viletsust ja raskusi, mida peaksite andestama ja 

leevendama. 

35 Tõstke oma meel ja pilk Igaviku poole, et teid täidaksid puhtad mõtted. 

36 Lõpmatuses, mis on hinge eluruum, vibreerivad valgus, kõrged mõtted ja igavene rahu. Tõuske 

seni ja tugevdage end nendes piirkondades. Niikaua kui te ei tõuse, jätkate haigestumist, jätkate 

tülitsemist, ilma et tunneksite end vendadena ja õdedena. 

37 See materialism on inimesi lõhestanud. Lahkarvamuse seeme on paljunenud sellisel määral, et 

mitte ainult rahvad ei lükka üksteist tagasi, vaid isegi vanemad ja lapsed ning vennad ja õed lükkavad 

üksteist tagasi. 

38 Vähemalt teie, inimesed, kes te toitute minu õpetusest, tõusete mustusest, õppisite armastama ja 

andestama. Ärge ehitage kogu oma meelerahu ja õnne ainemaailmale, jagage oma püüdlused ja eesmärgid 

vaimse ja materiaalse vahel ning püüdke teha õiglust mõlemale poolele. 

39 Lõpetage uskumast, et saate kõike saavutada aine abil. Mõistke, et selleks, et tõsta end Jumala 

juurde, saate seda teha ainult hingega. 

40 Kuidas oleks õige, kui te jääksite uskuma, et te saavutate oma hinge õndsuse materiaalsete tööde 

kaudu? Saage aru kõigist oma vigadest ja eksimustest. Kui te, materialiseerununa, nagu te olete, usute, et 

see on eesmärk, milleks teid loodi, siis ütlen teile siiralt, et teie hinge ärkamine tõe suhtes saab olema väga 

kibe. 

41 Jumal tahab kuulekaid lapsi, mitte orje, kuid te olete oma ja teiste kirgede orjad. 

42 Te olete nagu eksinud väikesed linnud, kes sipelgate sipelgate hirmuäratavalt, selle asemel, et 

tiriseda. Te ei õnnista enam hüvesid, mida ma teile päeva jooksul annan, te ei õnnista enam minu nime iga 

kord, kui minu hüved teieni jõuavad. 

43 Te tunnete, kuidas te muutute meeleheiteliseks, sest olete lootnud keha jõududele, kuid see on 

nõrk. Te saate tugevaks, kui suudate näha suurt viga, mis seisneb selles, et peate maailma tõeliseks 

õndsuse valdkonnaks. 

Valgustumise ja mõistmise hetkel tunneb hing häbi sellise suure viletsuse pärast, sest ta muutus kehas 

viletsaks. Ta ei tahtnud olla kondor, kes vallutab taeva kõrgused. Ta eelistas olla nagu need linnud, kes 

vajavad pimeduses elamist, sest valgus pimestab neid. 

44 Minu õpetust tuleb õigesti mõista, et te mõistaksite, et ma ei õpeta teid hindama inimelu 

madalamalt, vaid elama tõeliselt, pilguga, meelega ja ideaaliga, mis on suunatud igaviku poole. 

45 Tänapäeval on teie vaimne teadmatus nii suur, et kui te mõtlete neile, kes on läinud järgmisesse 

maailma, siis ütlete: "Vaene inimene, ta suri ja pidi kõik maha jätma ning on läinud igaveseks." 

46 Kui te vaid teaksite, millise haletsusega vaatavad need olendid teid vaimsest maailmast, kui nad 

kuulevad teid niimoodi rääkimas. Kahju on see, mida nad sinu teadmatuse ees tunnevad! Sest kui te 

saaksite neid näha, kasvõi hetkekski, siis oleksite sõnatu ja tõde teid rabab!  

47 Te nutate maa sisse jäänud elutute jäänuste ees ja samal ajal, kui te istutate lilli ja kastate neid 

katvat küngast pisaratega, ütlevad need, kes vabanesid neist kehadest ja elavad vabaduse ja valguse 

kuningriigis: "Oo armetu keha, kui palju ma armastasin ja kaitsesin sind, kui palju ma hankisin sulle au ja 

rõõmu, edevust ja mööduvat hiilgust, ja nüüd oled sa vaid käputäis tolmu pimedas hauas." 

48 Mõelge, kõik te, minu õpetussõnale ja te näete selles ülima selgusega seletatuna saladusi, mida te 

ei tahtnud teada kuni tänaseni. 

49 Millisel paremal ajal kui praegu oleksin võinud tulla teid lohutama? Kindlasti võite ka öelda, et 

Kristus laskus sel ajal põrgusse. Sest mis on põrgulikum kui teie pattude elu, milles maailm ringi veereb? 
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Ma tulen teid päästma, sest te kõnnite kaugel tõelisest teest - nii kaugel, et tahtsite elada ilma Minuta, 

kuigi tõde on see, et teie elu ja Minu elu on üks. 

50 Inimese olemasolu, mis on eraldatud Jumala seadustest, on tühi ja vale. Teadke, miks ma tulin teile 

valgust tooma: et päästa teid sama sõnaga, mille ma teile varem tõin. Sest tõde on üks ja seega üks õpetus. 

Teie enesearmastus püstitas teile ebajumalate troonid. Kuid olles veendunud, et kuningas, keda sa 

arvasid end olevat toonud, oli vale, jäi su süda segadusse. Ometi võite oma olemuses otsida oma Jumala, 

tõelise Kuninga kohalolekut. Kui te leiate Mind sealt, ei palu Ma teil ehitada Mulle trooni. Ma eelistan 

armastuse ja alandlikkuse altarit, kus usu küünlajalg annab valgust. 

51 Palju on see, mida teie hing vajab. Mõelge: mitu korda päevas toidate oma keha? Kui te jätate ühe 

sellise söögikorra vahele, tunnete end nõrgalt. Aga sinu hing, mitu korda päevas toidad sa seda minu 

sõnadega? 

52 Mõistke, kui suur on inimkonna vaimne nälg ja janu keset teie eksistentsi põudisust, siis õigustate 

minu kohalolekut vaimus, et selgitada teile minu tõde ja lohutada teid teie suurtes hädades. 

53 Minu õpetus ja minu tulek sel ajal on selleks, et minu uued jüngrid, kelleks ma tahan teid kõiki 

teha, saaksid lohutusvaimudeks, nagu nende Meister, ja asuksid maa teele, et viia ellu minu Tööd, külvata 

minu armastust, süüdata valgust, tuua armastust ja mõistmist laste südamesse, et täita nende olemuse 

tohutut tühjust. Et tuua tervendavat palsamit haigetele, kes on oma kehakoorma valu tõttu löödud, kelle 

kannatused lõppevad järk-järgult koos nende eluga; lohutust vaestele ja hüljatudele, kellel ei ole kedagi, 

kelle külge oma pead toetama hakata. 

54 Kui sa näed nende suurte kannatuste tegelikkust, siis võrdled sa neid oma valuga ja õnnistad seda, 

mida sa pidasid kõige suuremaks, ning ütled: "Issand, sest kõik, mis mul on, peaksin ma olema õnnelik." 

55 Teil on vaja tutvuda sellega, kes kannatab, et teie süda saaks palju õppetunde, mis muudavad selle 

armastavaks, pehmendavad seda ja suunavad selle eemale võltsidest naudingutest, et mõelda hoopis 

natuke neile, kes nälgivad kiindumuse järele, vajavad armastust ja lohutust. 

56 Kui sa tunned kellegi teise valu nagu sinu oma, ei ole mul sulle enam midagi öelda. Te lähete omal 

algatusel otsima abivajajaid, kes lamavad haiglates valuvooditel. Teie käsi pannakse ilma igasuguse 

vastumeelsuseta pidalitõbise peale ja hellalt silitatakse orbust. Teie huuled toovad oma sõnaga hinge 

valgust ja te oskate süüdata usu leeki neis, kes käivad läbi elu ilma eesmärgita, ilma armastuseta ja ilma 

Jumalata. 

57 Spiritist ei hakka koguma materiaalset vara külluses, kuid ta tagab, et ta on alati rikas hinge aarete 

poolest. Ta teab alati, mida nad hoiavad ja kuidas nad seisavad. Ta kannatab nagu kõik surelikud, kuid ta 

ei ole kunagi meeleheitel ega mässu. 

58 Hoidke igal võimalusel oma silmade ees Minu eeskuju - seda elu, mille pühendasin sellele, et teid 

armastada, lohutada ja näidata teile teed igavese õndsuse poole. Ma rääkisin sellest viisist kogu oma 

õpetuses, et paljud kuulaksid Mind. Mul ei olnud erilist kohta, kus lasta oma sõna kuuldavaks teha. Ma 

lasin kuulda sõnumit, mis rääkis taevariigist, nii väljakutel kui ka portikus, tänavatel või templites, 

maanteel või mägedes. 

59 Olge alati valmis reisipakiga, mis on täis teeneid, mis te olete eluvõitluses omandanud, nii et minu 

kutse teise ellu ei üllata teid ühelgi tunnil. Vaadake alati enda sisse ja uurige ennast. Ärge oodake, et see 

tund mööduks hingega, mis ei ole väärtuslik. Sest siis soovid sa, et sa oleksid teinud palju head maa peal, 

kuid siis on juba liiga hilja. Olge alati kontaktis oma südametunnistusega, sest te ei tea, millal te üle astute. 

60 Ärge heitke end meeleheitele, hinged, kellele ma adresseerin oma Sõna konkreetselt. Jääge püsima 

Minu teel ja te saate teada rahu. Tõesti, ma ütlen teile, et teile kõigile on määratud õndsuse kogemine. Ma 

ei oleks teie Isa, kui teid ei oleks loodud selleks, et jagada minuga taevariiki. Kuid ärge unustage: selleks, 

et teie õndsus oleks täielik, on vaja, et te samm-sammult annaksite oma teened, et teie hing tunneks end 

selle jumaliku tasu vääriliseks. Teadke, et ma olen teiega, et ma olen teiega kogu aeg kaasas. Usaldage 

Mind täielikult, teades, et Minu ülesanne on ühendatud teiega ja Minu saatus teiega! 

61 Kuna te ei suutnud Minu juurde tõusta, siis tulin Mina teie juurde, andes teile seeläbi tõendi Minu 

halastusest ja stiimuli teie usule. Ainuüksi mõte oma missiooni täitmisest hirmutab teid, sest te olete 

tugevad maailma võitlustes, kuid nõrgad vaimse hinge missioonis. 

Te ütlete Mulle, et teil on ikka veel liiga palju puudusi, et pidada end Minu õpilasteks. Aga ma ütlen 

teile, et iga puudus on nagu kivi ja kõik koos nagu koorem. Niikaua kui te elate selle koorma all, on teil 
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võimatu end üles tõsta. Kuid niivõrd, kuivõrd te järk-järgult heidate maha oma puuduste raske koorma, 

hakkate tundma, et võite tõusta vaimu kõrgusele. 

62 Laske Minu Sõnal teid täiustada. Ma tean, et mitte kõik teist ei tule valmis südamega Mind 

kuulama, et mõned teevad selle ilmutuse üle nalja ja mõned kahtlevad, nagu on ka mõned, kes arvavad, et 

kuigi Sõna on ülendatud, ei tule see mitte Kristuse, vaid mõne teise olendi poolt. Kuid ma ütlen teile, et 

minu mõtted jõuavad vastavate meeleorganiteni, et avalduda tarkuses. 

63 Kellel on õigus kahelda Minu kohalolus inimeste seas, sest Ma olen andnud teile tunnistust, et Ma 

olen teie teenistuses oma armastuse tõttu? Mõelge Jeesusele, kui teda peksti ristil. Aga mida see rist 

kujutab endast peale inimkonna? Tõesti, ma ütlen teile, et ma olen ikka veel seotud oma armastuse ristiga, 

mida esindab minu armastus oma laste vastu. 

64 Te kahtlete, mõistate kohut ja isegi naeruvääristate ennast, kuid ma annan teile andeks ja õnnistan 

teid, sest te olete haigestunud teadmatusse. Ma annan teile aega mõtiskleda, sest ma tean, et homme olete 

üks kõige innukamatest. Nüüd ei saa te veel näha tõde, mille ma teile täies selguses olen ilmutanud, sest 

liha on tugevam kui vaim. Sellegipoolest tõusete te vaimseks muutumise ideaalini, ja siis saate te vaimselt 

kõige tugevamaks. 

65 Võitle selle vastu, mis on kahjulik, võitle selle vastu, mis on ebapuhas. Teadke, et maailma pahed 

tuhmivad hinge meeled ja takistavad teda sisenemast elu kõrgetesse maailmadesse. Kui te õpite elama 

tõelist elu - ütlen teile, siis, kus iganes te ka ei oleksite ja kuhu iganes te ka ei läheksite, te muudate oma 

kohalolekuga kõik rahuparadiisiks. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 273 
1 Te olete nii madalale vajunud ja eemaldunud vaimulikust nii palju, et peate üleloomulikuks kõike 

seda, mis - kuna see kuulub vaimule - on täiesti loomulik. Nii nimetate te jumalikku üleloomulikuks ja 

samamoodi näete te kõike, mis kuulub teie vaimule, ja see on viga. Selle põhjuseks on see, et te näete ja 

tajute ainult seda, mis jääb teie meelte või inimintellekti haardeulatusse, ning te olete pidanud seda, mis on 

meelte ja mõistuse piiridest väljaspool, üleloomulikuks. 

2 Nüüd on teie jaoks aeg tungida minu õpetuste tuumani, mis paljastab teile tõe, mis sisaldab elu, nii 

et võite pidada end minu õpilasteks ja varsti hakata meistriteks. 

3 Õpilane on see, kes õpib, ja meister see, kes rakendab minu õpetusi. Selline peaksite olema. Sest 

kui te ainult õpiksite ja peidaksite mu tarkust oma südamesse või kui te muudaksite mu õpetusi, siis 

oleksite nagu need silmakirjalikud variserid, keda ma tol ajal nii palju hukka mõistsin, et tõestada nende 

valetamist. 

4 Tee on pikk ja te peate tähelepanelikult käima, et te ei langeksite äärmusesse, st et vaimne ei 

muutuks teie jaoks tavaliseks, kuid et te ei langeks ka fanatismi. 

5 Kui saavutate tasakaalu, mis peaks eksisteerima vaimse hinge ja "liha" vahel, näete, kui lihtne on 

eksisteerimine ja kui tasane on tee. Samm-sammult lähete oma teed ja kasutate kõiki võimalusi, mida elu 

pakub teile oma hinge edendamiseks. 

Siis, kui te jõuate Vaimse Elu lävele, kui läheneb tund, mil tuleb hüvasti jätta maailmaga, mis teid 

kaitses, ja kehaga, mis oli teile toeks, siis ei ole vähimatki vastupanu, ega hing ei soovi pikendada oma 

keha elu, ega kehakoorik ei hoia hinge enam kinni. 

6 Kui palju rõõmu ja kui palju valgust kogeb hing, kui ta oma uude koju siseneb, ja kui palju rahu ja 

mõistmist jätab ta maha nende südametesse, kes talle maa peal kuulusid! 

7 Ma näen, et maailmas valitsev õhkkond on spirituaalsuse vastu. Seetõttu on väga tänuväärne, kui 

suudate end vabastada takistustest, mis takistavad teid teel edasi liikumast. 

8 Ma olen saatnud teile sõnumi, mille abil saate elada maailmas ilma nakatumata. 

9 Õpi oma jõuga sellest ülestõusma. Püüdke tõusta üle inimlike raskuste. Kui olete oma elu üles 

tõstnud ja oma hinge vabastanud, ärge vajuge uuesti alla. 

10 Minu teel ei ole mingeid lõkse. Kuid on vaja valvata ja palvetada, sest tee ääres kasvab aluskasv ja 

selles peidab end mõnikord reeturlik hunt. Jälgige ja palvetage, et teid ei üllataks ja et hoopis teie oleksite 

see, kes üllatab neid, kes varjavad end, et kukutada see, kes tahab kõndida heal teel, või röövida ta usust. 

11 Ma teatasin, et minu rahvas ilmub taas maa peale, kui inimkond joob oma suurima kannatuste 

karika. Seepärast saadan ma praegu oma sõnumitoojad, oma töötajad, oma sõdurid ja prohvetid maa peale, 

sest lahingu aeg on lähenemas. 

12 Minu rahvas ei ole ainult see, kes on Mind kuulnud häälekandjate kaudu. Minu rahvas levib üle 

kogu maa, ja nende lapsed on kõik, kes annavad tunnistust Minu tõe kohta - kõik, kes lööb hinge valguse 

lünki, kõik, kes võitlevad tõrva vastu ja kuulutavad kolmandat ajastut. 

13 Vaimustage end ja te saate oma missiooni mõista ja täita. Siis, kui teistes maades tekivad teised 

Minu saadikud, siis võtke üksteist teadmiseks, ühinege ja toetage vaimselt, võideldes mõttejõuga maailma 

haaranud ebakõla, lahkarvamuse ja sõja vastu. 

14 Ärge muretsege, inimesed, ma olen saanud teie tänaseni omandatud teeneid. Kuid ärge lõpetage 

pärast esimesi samme, ärge rahulduge esimeste tehtud töödega. Kõndige rahulikult ja kindlate sammudega 

ja te saavutate võidu. 

15 Teie teeneid ei pea alati ootama, kuni jõuate Vaimse Kuningriigi, et saada oma tasu, vaid ka siin, 

teie maailmas, näete nende tasu. 

16 Siin on teie keha terve ja tugev ning vaimses elus on teil valgus ja tõeline õndsus. 

17 Need, kes on tulnud Minu juurde tarkuse sooviga, ei ole kunagi tundnud end petetuna. Ma olen 

näinud, et ükski takistus ei ole takistanud teid teie soovi kuulda Minu Sõna. Kuidas ma saaksin teie 

pingutusi ja ohvreid mitte premeerida? Ma üksi tean, kui palju olete pidanud arenema, et tulla nendesse 

kohtadesse ja jääda Minu juurde, et Mind kuulata. 

18 On saabunud tund, mil inimesed murravad oma ahelad omal soovil, rebivad sideme oma silmadelt 

ja otsivad tõelist teed. 
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19 Inimene soovib omada valgust, mis võimaldab tal teada, mis on talle lubatud, aga ka kõike seda, 

mis on talle tõeliselt keelatud. 

20 Vaimselt on inimene teadmatu olend. Teda ümbritsevad hulgaliselt eelarvamusi ning teda painavad 

ähvardused ja needused on põhjustanud ükskõiksust vaimse suhtes. 

21 Ainult minu valgus on see, mis äratab nüüd hinged, minu hääl on see, mis kutsub neid mõtlema, ja 

minu jõud on see, mis muudab nad vankumatuks ja paneb neid võitlema, et jõuda eesmärgini. 

22 Inimkond vabaneb peagi oma eelarvamustest, nagu keegi vabaneb kulunud ja vanast rõivast, ning 

tõstab oma pilgu ja meele igatsevalt üle tõkete, mis on teda kaua aega takistanud arenemast. 

23 Instrueeritud hirmud, mida inimesed on sajandeid oma südames kasvatanud, kaovad samuti, kui 

nad mäletavad, et see oli Kristus, kes avas Vaimse Kuningriigi väravad ja kes - kuna Ta ei olnud veel 

avaldanud kõike, mida Ta pidi inimkonnale õpetama, sest aeg ei olnud veel käes - lubas oma tagasitulekut 

ajastul, mis oleks täis valgust, inspiratsiooni ja vaimseid ilmutusi. 

24 Minus leiavad inimesed julguse vabaneda oma teadmatuse ikke alt. 

25 Kuidas saab oodata, et rahu maa peal ja sõjad lõppeksid, inimesed uueneksid ja patt väheneks, kui 

neil ei ole vaimset teadmist, mis on elu eelduseks, alguseks ja aluseks? 

26 Tõesti, ma ütlen teile, seni, kuni Minu tõde ei mõisteta ega järgita, on teie olemasolu maa peal 

nagu jooksva liiva peale ehitatud hoone. 

27 Neid, kes on ärganud, on vähem kui neid, kes jäävad vaimsuse suhtes külmaks ja ükskõikseks. 

Need ei muretse ega karda valitseva kaose ees ja omistavad kõik pealiskaudsetele põhjustele. Nad 

rahulduvad oma vähese mõistmisega ja ütlevad: "Mis kasu on saladuste lahtimõtestamisest või püüdest 

tungida tabamatusse, sest ma täidan kõik kohustused, mis on mulle pandud nende poolt, kes valitsevad 

materiaalses ja nende poolt, kes juhivad mind vaimselt läbi religioonide?". Kas selles kohustuse täitmises 

ei peitu hea põhimõte, mida Kristus õpetas?" Nende mõtetega rahustavad nad end ja veenavad end, et nad 

täidavad oma vaimset kohustust. 

28 Kuid ma ütlen teile, et see teie kohustuste täitmine on ainult näiline ja mitte tegelik, et see, mida 

head teete, on teie südametunnistuse ja Jumala ees väga vähe, sest teie elu on pealiskaudne, teie vaimne 

teadmine tühine, teie teod täis isekust ja edevust. 

29 Oma kaasinimeste silmis, keda te võite kergesti petta, võite te ustavalt täita oma vaimseid ja 

inimlikke kohustusi. Kuid teie südametunnistuse ja teie Isa ees ei saa te teesklustega seista - sest seal tuleb 

tõde päevavalgele - ja see on see, mis hoiab inimesi vaimselt paigal. 

30 See on tekitanud tüli mõnede ja teiste vahel. Samal ajal kui ärkamisaja inimesed räägivad 

spirituaalsusest, vaimsetest andidest, võimetest ja ilmutustest, tõusevad spiritualistid üles ja ütlevad, et 

need jagavad ja segavad inimkonda, tekitades kahtlusi ja ebakindlust uskumustes. 

31 See võitlus on vältimatu, et valgus ilmuks ja tõde paistaks. Ainult siis saate te aru, et tõde ei 

põhjusta lõhestamist ja et minu õpetus, kuna see põhineb tõel, ei saa põhjustada lõhestamist ja 

lahkarvamusi inimeste seas, isegi kui see sunnib neid esialgu omavahel võitlema, et jõuda valguse juurde. 

32 Igaüks kasutab oma relvi - mõned kasutavad vaimseid, teised vaimseid, kolmandad materiaalseid. 

33 Need, kes usaldavad ainult oma füüsiliste relvade jõudu, saavad lüüa, sest võit on nende poolel, 

kes kasutavad vaimseid relvi, mille olemus ja jõud on suuremad. 

34 Ehkki Jeesuse õpetus näitas kõike Teisel ajastul, seletab ja selgitab spiritism kõike, mis oli 

inimeste seas saladus. Ilma selle abita ei tungiks nad kunagi ilmutuste tuumani. 

35 Tõesti, ma ütlen teile, ainult Talle võib avada Seitsme pitseri raamatu, et näidata teile kogu selle 

sisu. 

36 Harjutage seda õpetust, inimesed. On tulnud aeg näidata maailmale minu Sõna tõde. Ma olen teid 

kutsunud, et teha teist sõnumitoojad, kes toovad inimkonnale sõnumi, mida see nii väga vajab. 

37 Ma ei ütle teile, et kui minu sõna jõuab maa rahvaste juurde, muutuvad kõik inimesed kohe 

spiritistideks. Ei - esialgu piisab sellest, et spiritualiseerimist rakendatakse iga religioosse kogukonna 

suhtes. Siis näete, kuidas kõik inimesed, kui nad seda kõige vähem ootavad, on liikunud ühe punkti, st 

harmoonia, ühtsuse ja mõistmise suunas, mida nende vahel pole kunagi olnud. 

38 Umbrohi tõmmatakse juurtest välja ja nende asemele kasvab nisu, mis on külluse, töö, arengu ja 

rahu sümbol. 
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39 Tervitage kõiki neid, kes tulevad sooviga valguse järele, mis valgustab nende teed. 

40 Olge minuga, mina olen tuletorn, mis paistab kõigile teedele. See valgus ei ole uus, see on inimese 

elu algusest peale tema südametunnistuses säranud. Kuna aga inimene loodi selleks, et ta ise tungiks 

vaimse elu saladustesse, oli vaja, et "Sõna" saaks Jeesuses inimeseks ja lõhuks oma sõnaga saladuste loori. 

41 Kas kogu inimkond oma eri põlvkondades jõudis Golgatale, et mõtiskleda selle lõpmatu armastuse 

üle, mida Kristus lasi surra inimeste käe läbi? Ei, inimkond ei tahtnud teada kõike seda, mida Jumaliku 

Meistri valgus talle näitas. Ta eelistas teaduse valgust, mis uurib looduse saladusi, ta eelistas maist võimu 

hinge suurusele. 

42 Minu valgus ei ole hetkekski lakanud paistmast südametunnistusele. Aga kuna inimene on veel 

ebaküps ja vajab Isa lähenemist, siis saatsin ma Eelija vaimu uue ajastu paljutõotava sõnumiga. 

Eelija tõi maailmale ilmutuse sellest, kuidas Ma tulen, et teatada Mind inimestele, ja Minu eelkäijana 

avas ta inimese mõistuse, et rääkida oma huulte kaudu. Kuid ta ilmutas end ka nägemuste ja 

inspiratsioonide kaudu, et teatada teile, et pärast ilmutust inimese intellektiorgani kaudu saabub vaimu ja 

vaimu vaheline dialoog. 

43 Mõned ütlevad, et minu tagasipöördumine ei olnud vajalik. Kuid need, kes nii arvavad, teevad 

seda ainult seetõttu, et nad ei tea, et Jeesus paljastab variseride silmakirjalikkuse, ajab kaupmehed templist 

välja ja ei kummarda nende ees, kes väidavad end olevat suured. 

44 Mind vajavad need, kes kannatavad, kes nälgivad ja janunevad õigluse järele, kes igatsevad valgust 

ja tõusu, kes mõistavad, et hing peab edenema peatumata. Nad kõik kutsuvad Mind oma palvetes, paluvad 

Mind oma valus ja küsivad, millal Ma tulen. Nad teavad, et inimkond vajab meeleheitlikult Mind, Minu 

Sõna, Minu palsamit ja Minu imesid. 

45 Kas te näete rahvaste igaveseid sõdu? Kas te näete neid sõdu, mis on minu õpetatud armastuse 

kõige resoluutsem eitamine? Kas te näete usukogukondi, mis on üksteise suhtes vaenulikud, kuigi nad 

nimetavad end kristlasteks ja jutlustavad Minu ülimat käsku "armastage üksteist"? 

46 Kui palju viletsust ja kui palju kannatusi on inimkonna peale langenud nende sõdade tõttu, mida on 

õhutanud inimeste võimupüüdlused ja uskumuste erinevused. 

47 Ma olen andnud teile sel ajal seemne, mis on vaevalt hakanud selle rahva südames idanema. Aga 

tõesti, ma ütlen teile, see Õpetus raputab inimkonda ja seda usutakse kui Jumala tõelist ilmutust. Kõigil 

teist - nii paljudel kui ka neil, kes on saanud ülesande või missiooni Minu töös - on kohustus esitada Minu 

õpetust kogu selle puhtuses. 

48 Spiritualismil ei ole midagi pistmist riituste, traditsioonide või religioossete tseremooniatega, see 

on kõrgemal kui igasugune väline Jumala kummardamine. Seepärast ütlen ma teile, et igaüks, kes segab 

minu õpetusega riitusi, mida ta on õppinud sektidest või kirikutest, muutub rüvetajaks. 

49 Kuidas saaksid teie kaasinimesed imetleda selle ilmutuse valgust, kui te peidate selle oma 

materialisatsioonide ja saladuste loori taha? 

50 Spiritualism ei ole religioonide sulam, see on oma lihtsuses kõige puhtam ja täiuslikum õpetus, see 

on Jumala valgus, mis laskub inimvaimule sel kolmandal ajastul. 

51 Ma räägin teile seda kõike, inimesed, sest te olete minu esimene külvitaja sel ajal, et te saaksite 

omaks võtta tõe ja et inimkond ei süüdistaks teid valetamises või rüvetamises. 

52 Kui te vajute fanatismi, siis olete selles süüdi. Sest teadmiste raamat oli teie silmade ees ja on 

valgustanud hinge. 

53 Teie, kes te tulete erinevatelt teedelt - võtke vastu minu sõna, kandke minu seemet ja külvake see 

oma põldudele. Teadke, milline on tõde, mille Meister teile jätab. 

54 Ärge arvake end täiuslikuks, sest teil on teadmised täiuslikust õpetusest. Aga kui te püüate täita 

oma missiooni suurima puhtusega, milleks inimene on võimeline, panen ma teie teele kõik need, kes 

igatsevad tõelist lohutust. 

55 Olge teadlikud, et ükskõik kui puhtad ja armastavad teie teod on, teid rünnatakse jätkuvalt. Siis on 

teil võimalus õpetada andestuse, õilsuse ja halastuse näidetega, kuidas kaitsta tõde, mida tunnete, et 

kannate oma südames. Te ei pea kaitsma oma materiaalset templit ega oma nimesid või isiksust, vaid tõde, 

mis on teie sisse pandud. 

56 Teie, kes te tulete Minu juurde kurbuse ja väsimusega oma südames - kuulake Mind, sest Ma tean, 

et Minu Sõna olemuse kaudu leiate oma tee tagasi rahu, usu ja rõõmu juurde. 
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57 Sa tuled paljajalu, valusate jalgadega, sest sa oled suures kõrbes ära kandnud sandaalid, mis 

kaitsesid sind kivide ja palava kuuma liiva eest. Aga siin saad sa tagasi kõik, mis sa kaotasid, sest ma 

armastan sind ja annan sulle taas tõestust selle kohta. 

58 Kuidas sa saaksid lasta oma usu valgusel tuhmuda? Kuidas te olete nii kaugele eksinud tõelisest 

teest, et isegi sisemine teadmine, et teil on vaim olemas, on teie sees kadunud? 

59 Ainult minu jumalik ilmutus võib teile anda teadmise, et olete uues ajas. Sest sa olid unne vajunud. 

60 Teie olemuse põhjas andis tundmatu igatsus end tunda ja kummaline janu muutus üha tugevamaks, 

ilma et oleksite suutnud selle põhjust kindlaks teha. Kui see vajadus muutus hirmuäratavaks, siis selle 

põhjuseks oli see, et oli saabunud aeg, mil te saate minu uue sõnumi. 

61 Hinge nälg ja janu piinasid teid - nälg tõe ja rahu järele, janu armastuse ja valguse järele. 

62 Ma tahtsin, et Minu Sõna oleks nagu kristallselge ja värske vesi, mille olemus sisaldaks tõelist ja 

igavest hingetoitu - nii, et kui te tulete Mind kuulama, annaksite end Mulle nagu väsinud rändaja, kes, kui 

ta avastab allika, heidab maha oma koormuse ja viskub ahnelt ihaldatud vedeliku juurde, et saada 

värskendust. 

63 Mitte kõik teist ei ole toonud vaimset janu. Need, kes on seda tõeliselt tundnud, on seda lihtsalt 

Minu sõnadega kustutanud. Siiski on palju neid, kes, kuigi nad on Mind korduvalt kuulnud, kurdavad, et 

nende valu ja probleemid jäävad samaks. Põhjus on selles, et nad ei otsi mitte minu olemust, vaid maailma 

kaupu. 

64 Mõistke seda hästi, et te ei petaks ennast kunagi. 

65 Vaadake ka seda, et mõnedel ei ole puudust vajadustest, nad elavad mugavustest ümbritsetuna, ja 

ometi varjutab miski nende elu, miski hirmutab neid, miski on puudu. Nad igatsevad vaimse kohalolu 

järele oma elus. Selle valguse puudumine on see, mis pimestab nende elu. Kui nad kuulsid Mind, hüüdsid 

nad sisemiselt: "See on see, mida ma otsisin, see on see, mida ma lootsin, see on see, millest mul puudus! 

Teised aga on tulnud siia ja kurdavad, et nad on kaotanud vara, tervise ja kiindumuse ning et tühjus 

nende südames ei ole minu sõnaga täidetud. Aga kui nad said tagasi, mida nad olid kaotanud, lahkusid nad, 

ilma et nad oleks vähemalt seda taevast sõna, mida nad ühel päeval kuulsid, meeles pidanud. 

66 Kõik ei ole valmis seda ilmutust tundma ja mõistma. Kui mõned jäävad, siis teised lahkuvad, sest 

kõik ei janune Minu järele, sest soov vaimse järele ei ole kõigis ühesugune. 

67 Ma tahan teile öelda, et jälgiksite tähelepanelikult inimkonda, rahvaid ja rahvusi, et te saaksite aru, 

kuidas nad on teinud oma elust piinava kõrbe, mille palav päike neid rõhub ja mille põudsus neid valitseb 

ja kurnab. Kas te ei aimata seda mõõtmatut janu, mis koguneb inimeste südamesse? Sest nüüd tekib ka 

oaas meeldiva varjuga ja maitsva värskusega, pideva kristallselge veega, et nad saaksid selles kustutada 

oma iha tõe järele, oma janu armastuse ja rahu järele. 

68 Paljud tulevad selle allika juurde ja kui nad joovad selle vett, ütlevad nad, nagu teiegi, "Seda ma 

otsisin." Kuid ka paljud teised tulevad sinna, arvates, et nad leiavad uuesti selle, mis nad on maailmas 

kaotanud. Kuid pettunult pööravad nad Mulle selja ja eitavad, et selles ilmutuses on vähimatki tõde. 

Nad lähevad ära, kuid kõik on ette nähtud ja ette valmistatud nende tagasipöördumiseks, kui lõpuks 

saabub hinges tõeline janu ja nad kutsuvad Mind oma kõrbes, öeldes Mulle: "Isa, anna meile andeks ja 

anna meile uus võimalus jõuda Sinu tõe tundmaõppimiseni." 

Siis ma, kes olin neile juba andestanud, kui nad ülbelt keeldusid Minu allikaveest ja Minu laua leivast, 

pakun neile Minu teed, et nad unustaksid oma väsimuse sellel, et nad taastuksid, saaksid rahu täis ja 

tõstetaks üles Minu valguse poolt. 

Minu rahu olgu sinuga! 



U 274 

169 

Juhend 274 
1 Tere tulemast, palverändurid igast ajastust, kes te peatute oma teel sel armupäeval, et kuulda minu 

sõna ja istuda vaimselt minu laua äärde. 

2 Ma annan teie südamele rahu ja puhkust, et te kuulaksite Mind. Sest tõesti, ma ütlen teile: Minu 

Sõna on tee, mis viib rahu ja heaoluni. 

3 Aga ärge otsige Mind ainult selleks, et küsida Minult seda, mis puudutab asja. Tõsi, mul on 

tervendav palsam kõigile teid piinavatele hädadele ja mul on võtmed, mis avavad väravad tööle. Kuid 

lisaks sellele toon ma vaimule lõpmatut rikkust, tarkuse voolu, ammendamatut vaimse rõõmu allikat. 

4 Ma tean, et selle õpetuse tähendus üllatab paljusid, kui nad seda esimest korda kuulevad, ja seda 

seetõttu, et Minu õpetus kõnetab nende vaimset hinge. Ma otsin neid ja pöördun nende poole, et pakkuda 

neile kuningriiki väljaspool seda maailma, öeldes neile, milline on tee, mis viib sinna tõotatud koju. 

Aga inimene, kes elab iseendale, kes armastab ainult iseennast, mõtleb ainult iseendale ja ootab 

maailmalt kõike - kui ta kuuleb juttu loobumisest, pikaajalisusest, ohvrimeelsusest, isetusest ja halastusest, 

siis küsib ta endalt: "Kui ma annan kõik, kes mulle annab? Kuna mul on selles elus nii vähe - miks ma 

peaksin sellest loobuma?" 

5 Ma annan neile andeks, sest nad ei saanudki teisiti mõelda, nende egoism tuleneb nende 

teadmatusest. Aga kui nad kuulevad Mind rohkem kui üks kord ja säde Minu Sõnas olevast valgusest 

valgustab nende hinge, siis ärkab see nagu pikast unest ja nad küsivad endalt imestades ja segaduses: "Kus 

ma olen, kes on Minuga rääkinud?". 

6 Minu Sõna jätkab vahepeal selle hinge puudutamist ja vibreerib armastavalt selle südame keeled, 

kuni lõpuks murrab sellesse inimesesse kaua aega kogunenud hingevalu oma tammi ja voolab üle 

pisaratena, mis tähendab ülestunnistamist, usule ärkamist, vaimset ülestõusmist ja tõusu algust Valguse, 

Tõe ja Igaviku poole. 

7 See ei ole nii kõigi puhul. Aga need, kes kunagi tulid minu sõna ilmutusele ja kelle südames oli 

isekus, materiaalse armastuse, ülbuse ja argumentidega minu vaimse õpetuse eitamine, kui nad kuulsid 

minu selle päeva õppetundi, siis meenutasid kohe päeva, mil nad tulid siia täis pimedust ja siis nägid 

valgust, mida nad ei uskunudki, et see võiks olla olemas. 

8 Paljud neist on nüüd minu kõige lojaalsemad ja isetuimad töötajad. 

9 Inimesed: Minu Sõna on armastuse voog, mis puhastab inimesi ja valmistab neid ette paremaks 

eluks. 

10 Marvel: Ma annan teile praegu oma õpetuse, mis päästab patuseid isegi selliste patuste huulte 

kaudu. 

11 Te ei suuda mõista Minu universaalset päästeplaani, kuid Ma annan teile teada osa sellest, et te 

saaksite osa saada Minu tööst. 

12 Ainult mina üksi tean, mis on selle aja tähendus, milles maailm elab. Ükski inimene ei ole 

võimeline mõistma selle tunni tegelikkust. Inimene on juba varasest ajast alates määrinud end lakkamatult, 

kuni ta on pimendanud oma tundlikkust ja hinge ning loonud endale haige, rahutu ja kurva elu. Kuid nüüd 

on kätte jõudnud puhastumise tund. 

13 Te, kes te olete seda jumalikku sõna kuulnud, teate, mis praegu toimub, ja te olete mures, et 

palvetada, et hoiduda kurja tegemisest ja selle asemel teha midagi head. Kuid kogu inimkond ei tea selle 

aja sündmuste tähendust ja seetõttu valitseb inimeste seas segadus, meeleheide, kannatused, vihkamine, 

vallandunud võimuiha, pahe, kuritegevus ja kõik alandlikud kired. 

14 Maailm vajab minu Sõna, rahvad ja rahvad vajavad minu armastuse õpetusi. Valitseja, teadlane, 

kohtunik, pastor, õpetaja - nad kõik vajavad minu tõe valgust, ja just sellepärast olen ma praegu tulnud 

valgustama inimest tema hinges, südames ja meeles. 

15 Kas te ei oleksite rahul, kui te teeniksite minu Vaimu kui teejuhte, et valmistada ette minu tulekut 

maa südamesse, rahvaste ja rahvaste juurde. Aga kui te tahate teha rikkumisi ja valmistada teid, siis 

milliseid näiteid ja tõendeid te annate? 

16 Ärge unustage, et minu töö on täiuslik, igavene, võimas, selge ja täis valgust. 

17 Te veel ebaküpsed jüngrid: te ei tea, kuidas kõrgemate maailmade vaimud armastavad Mind - 

olendid, kes on teie vennad ja õed. Kui te teaksite, kuidas nad Mind armastavad, kuidas nad teenivad ja 
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kuuletuvad Minule, siis tunneksite sügavat kahetsust oma käitumise pärast oma Isa suhtes ja te 

kiirustaksite looma oma südames pühapaika, et pakkuda seda Temale, kes armastab teid täiusliku 

armastusega. 

18 Las mu armastus on teie südames, et muuta see tundlikuks inimeste valu suhtes. Te peate õppima 

kaastunnet, et saaksite praktiseerida andestamist ja lohutada neid, kes kannatavad. 

19 Las mu sõna raputab teie südant, et see lööks armastuses teie ligimese vastu. 

20 Hoidke meeles minu õpetussõnu, sest just need sõnad on teile relvaks lahingus, kui te peate saama 

tõelisteks minu tõe külvajateks. 

21 Tulge lähemale, sest ma annan lohutust neile, kes nutavad, ja teie nutate - mõned valavad pisaraid, 

teised sisemiselt, ilma nututa. 

22 Ma lõikan teie valu ja muudan selle rahuks - mina, kes ma olen ainus, kes tungib hinge põhja. Ma 

tulen teie hinge koormuse pärast - selle koormuse pärast, mida te veel ei suuda kanda. 

23 Oo, te inimestes kehastunud hinged! Te ei ole maa peale tulnud selleks, et valud, probleemid ja 

katsumused teid võidaksid. Te olete tulnud võidukäigule vasturääkivustes ja raskustes. 

24 Ära nuta enam ega maga enam. Inimese vaimne hing peab võitlust kõige vastu - katsumuste, valu, 

kirgede vastu. 

25 Sa oled tundnud kõiki elu raskusi, nii oled sa seda tahtnud. Kuid teie usk, teie tahe ja teie 

pingutused võivad teid tõsta üle mateeria ja valu. 

26 Kas te ei mõista minu sõna? See on nii lihtne! Kuid te olete riietatud ainesse ja sageli ei jõua selle 

tähenduse tuumani, sest te ei mõista seda. Tuleb päev, mil teie hing - juba ilma kehakooreta - kordab 

rõõmuga mu lauseid ja mõistab mu õpetusi ning sellest mälestusest võrsub valgusvoog teie teele. Kuid te 

kurdate, et te ei suutnud minu õpetusi mõista, kui te käisite maa peal, kus teil puudus vaimne saag või tugi. 

27 Jäta meelde minu õpetusi, millal iganes sa saad. Sest kui nad ununevad teie mälust, kui nad 

lahkuvad teie südamest, kui te unustate need ja loobute neist, siis te otsite neid hiljem ja ei leia neid enam. 

See on justkui allikas, mille te omate ja mille te maha jätate, ning kui teid piinab janu ja te otsite seda, siis 

on see vesi teie jaoks justkui haihtunud. 

28 Kui te tahate teada, kuidas läbida seda elu ilma januta ja kurnamiseta, ja kui te tahate olla 

valgustatud, kui tahate olla vaimses - kui tahate vältida valu ja segadust, siis kasutage minu õpetust, laske 

see kustumatult oma olemusse sissepressida ja tehke see oma elu seaduseks ja normiks. 

29 Kui Isa paluks teil täna aru anda, mida te teeksite? Mida te suudaksite oma hinge heaks näidata? 

30 Kui teie südametunnistus ütleb teile, et te ei ole armastanud, kuigi see on seadus - kas te arvate, et 

te olete valmis inimlikust seisundist vaimulikku seisundisse üle minema? Kui paljud kosmoses rändavad 

hinged tahaksid end inimestele kuuldavaks teha, et öelda neile: "Ärge raisake oma aega, nagu mina olen 

seda raisanud." 

31 Tõesti, ma ütlen teile, kui te uuriksite iga minu lauset, siis valgustaksite oma eluteed. Sest igaüks 

neist sisaldab olemust, tarkust, igavikku. 

32 Kes mõistab minu sõna, see teab lõpuks, mis tuli maailma - teab, kust ta tuli ja kuhu ta peab tagasi 

pöörduma. 

33 See, kes küllastab end selle olemusega, ei ütle enam kunagi, et see maailm koosneb ainult valust, 

pisaratest ja kibedusest, sest ta teab, kuidas tõsta oma usku ja armastust üle valu. 

34 See maailm, kus inimene on nii palju kannatanud ja nutnud, on koht, kust paljud tahaksid 

põgeneda. Aga tõesti, ma ütlen teile, ma olen määranud selle teile armastusega täitmiseks. Kui ma aga 

küsiksin teilt kõigilt sel tunnil, kui palju armastust te olete sellele külvanud, mida te vastaksite? 

35 Ma tahan, et te ütleksite mulle, et olete mõistnud Kristust - seda, kes ütles teile ühel päeval: 

"Armastage üksteist". Mõistke, et ma esitan teile selle küsimuse pärast sajandeid kestnud väsimatut 

õpetust. 

36 Seepärast ütlen teile ikka ja jälle, et õppige Mind kuulama, õppige vaikima, kui Sõna räägib, et 

jumalik seeme saaks idaneda ja õitseda teie südames. 

37 Mul on olnud lõpmatu kannatlikkus oodata, et te minu häält kuulete. Miks teil ei ole veidi 

kannatust, kui teid pannakse proovile? Ma ütlen teile, et see, kellel ei ole kannatust, õpib seda sel 
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parandamise ajal. Ka tema on õpetaja, isegi kui ta õpetab lühikest aega karmilt. Miks mitte õppida pigem 

Jumalikult Meistrilt, kes õpetab ainult armastusega? 

38 Materialistide jaoks ei ole aeg sama, mis spirituaalsete inimeste jaoks. Ühe jaoks osutub see 

õigluseks, teise jaoks õnnistuseks. Kuid sajandite valgus on alati käinud üle inimeste, hellitades mõnda ja 

äratades kõiki. 

39 Millal lubate sellel valgusel end teie vaimse hinge kaudu ilmutada? Millal ma leian inimese 

ahelatest vabana ja valmis minu juurde lendama? 

40 Ikka veel on palju rändajaid, kes on eksinud oma tee, palju inimesi, kes on eksinud teadmatuse 

pimeduses, sest nad on rohkem "liha" kui vaim, rohkem vale kui tõde. 

41 Nende puhul on mateeria võitja ja võitja on vaim. Just neid kadunuid kutsun ma vaimupühale, 

armastuse pidusöögile, kus minu taevane laud ootab kõiki, et vabastada nad nii palju kibedusest ja 

üksindusest. 

42 Ma annan neile oma toitu - leiba, puuvilju, veini ja mett, mis tegelikus mõttes tähendavad 

südamlikkust, lohutust, rahu, tervist ja teadmisi. 

43 Palve, mille sa vaikides üles saadad, on tõeline vaimne ülistushümn, mille toonid segunevad õigete 

ja inglite omadega. 

44 Sa tood oma võlakoorma Minu ette, näita Mulle kogu oma elu. Aga ma ütlen teile: Teie olemuse 

saladuses on kannatusi ja lepituskohustusi, mida te ei tea ja mida ainult mina tean. Aga see ei ole oluline, 

et te ei räägi Minuga kõigest sellest ega küsi Minult selle pärast, mida te ei tea oma minevikust. Mina olen 

kõiges ja miski ei pääse Minu halastusest, nagu ka miski ei pääse Minu õigluse eest. 

45 Tundke minu isalikku armastust, laske pimedusel, kannatustel ja pisaratel selles kaduda. 

Tugevdage minus, saavutage taas tervis ja rahu, naaske tugevalt võitluse teele. 

46 See on Sõna, mida te otsite, mis annab lohutust, mis sisendab uut julgust ja täidab teid lootusega. 

Miks te järgite Mind, hoolimata katsumusest? Miks sa ei viska risti oma õlgadelt? Sest Minu Sõna 

tähenduses leiate te absoluutse arusaamise kõigi oma kannatuste kohta. 

47 "Iisraeliks" nimetasin ma inimesi, keda ma praegu kogun oma uue ilmutuse ümber, sest keegi ei 

tea paremini kui mina, milline vaim elab igas selle "Kolmanda ajastu" kutsutavas. 

48 "Iisraelil" on vaimne tähendus, ja teile annan selle nime, et te oleksite teadlikud, et olete osa 

Jumala rahvast. Sest "Iisrael" ei tähenda mitte maa rahvast, vaid vaimude maailma. 

49 See nimi saab taas tuntuks maa peal, kuid eksimusest vabana, selle tõelises tähenduses, mis on 

vaimne. 

50 Te peate teadma selle nime päritolu ja tähendust; teie usk, et olete selle rahva lapsed, peab olema 

absoluutne, ja teil peab olema täielik teadmine, kellelt ja miks te selle nimetuse olete saanud, et te 

suudaksite vastu seista rünnakutele, mis teile homme tulevad nende poolt, kes annavad nimele "Iisrael" 

teistsuguse tähenduse. 

51 Teie olete need vaimsed inimesed, kes mõistavad tõeliselt redeli saladust, mida Jaakob nägi unes 

vaimusilmadega. Ma näen, et olete juba võimeline mõistma minu õppetunde ja olen teid ühendanud, et 

neid teile avaldada. 

52 Oskus mõista tuleneb arengust, arenemisest ja kogunenud kogemustest. 

53 Tõesti, ma ütlen teile, et enne maailmade loomist ja enne inimese ilmumist maa peale oli teie hing 

juba olemas. Need olid selle jaoks teadmatuse ajastud, elu nendes ettevalmistuskodudes - ajad, mil hinge 

õpetati elama maa peal, kehastudes inimeses. 

54 Teie meel ei võta vastu muljeid ega mälupilte teie hinge minevikust, sest keha on nagu tihe loor, 

mis ei lase neil tungida hinge ellu. Milline aju võiks vastu võtta kujutlusi ja muljeid, mida hing on saanud 

oma mineviku jooksul? Milline intelligents võiks inimlike mõtetega sidusalt haarata seda, mis on talle 

arusaamatu? 

55 Kõige selle tõttu ei ole ma veel lubanud teil teada saada, kes te vaimselt olete, ega ka seda, milline 

oli teie minevik. 

56 Kas sa võiksid siis teada, mil viisil ma kujundan Iisraeli rahvast? Ei, ma olen teile avaldanud ainult 

seda, mida teil on vaja teada praegu ja niivõrd, kuivõrd te saate aru. Nii olen ma teile öelnud, et te olete 
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Jumala rahva lapsed, et te kuulute sellesse vaimus, mitte lihas, et teie ülesanne on paljuneda lõpmatult ja 

kutsuda kõiki selle rahva ringi, ja et teie saatus on kanda valgust kõikjale maailmadesse. 

57 Esimesel ajastul andsin ma ühele mehele nime Iisrael. See oli Jaakob, et ta oleks selle rahva 

suguharu, keda kutsutakse samamoodi. See nimi oli vaimne, et inimesed oleksid nagu vaimule avatud 

raamat inimkonna ajaloos. 

58 See, et inimesed kuulsid minu häält, näitas vaimule omaseid andeid. Nad said minu seaduse 

Moosese kaudu ja said suuri katsumusi. Neil ei olnud maa peal muud ülesannet, kui avaldada paganlike 

rahvaste ees elava ja tõelise Jumala olemasolu ja seadust. 

59 Patriarhid, prohvetid, nägijad, valitsejad, seadusandjad, kohtunikud ja kuningad olid Minu 

sõnumitoojad, olid Minu suupillid, Minu teenijad ja vahendid, et ilmutada Mind mõnikord armastuses, 

mõnikord õpetuses, mõnikord õigluses. Nende kaudu andsin ma teistele rahvastele tunnistust oma väest. 

60 Tänapäeval, kui on möödas mitu sajandit ja selle rahva hiilgus ning ka tema kohtumõistmine on 

kaugel, ei tohiks selle ajalugu alahinnata. Sest kui te selle maapealsest mõttekäigust vaimulikku 

mõttekäiku üle võtate, siis saate lõputuid õpetusi ja õpetuse näiteid, mille kaudu te lõpuks mõistate, et 

Iisrael on sümbol, sümbol, tähendamissõna, ja et Uus Iisrael, mida ma praegu kujundan, tähistab selle 

teostumist selle vaimses tähenduses. 

61 Vaata: Neil päevil, kui Iisrael, olles saanud Egiptusest vabanemise ja vallutanud tõotatud maa oma 

usu ja visaduse abil, rajas oma laste kaudu pealinna ja andis sellele nimeks "Jeruusalemm", püstitasid nad 

sinna Jehoova auks templi, mis oli nagu usu tõrvik südamele. 

62 Kes oleks öelnud sellele rahvale, kes tänas Isa selle eest, et Ta oli andnud neile puhkust tõotuse 

maal, et selles linnas, mida nad nimetasid pühaks, löödi Messias vastu verist puusärki? 

63 Teie, kes te olete uus rahvas, kes võitlete selle nimel, et vabaneda "vaarao" võimust, mis on 

materialiseerumine, teadmatus, fanatism, ebajumalateenistus, alustate suurt kõrberännakut. Aga siis, kui sa 

tundsid hirmu üksinduse, nälja ja ohtude ees, nägid sa äkki, et mäele laskus "pilv" ja et "pilvest" pääses 

välja jumalik valguskiir, mis, kui see jõudis sinu mõistmiseni, muutus sõnaks, mis on tarkus. 

64 See sõna on Jumala seadus, armastuse, õigluse ja rahu täiuslik seadus. See on ka uus manna, mis 

toidab teid ja võimaldab teil jõuda uude Jeruusalemma. 

65 See linn ei asu enam siin maa peal, see ei ole enam sellest maailmast: see linn on olemas vaimses 

maailmas. Aga kui te kord igaveseks asute selles ja Ma tulen teie juurde Messiana, siis te ei krooni Mind 

enam okastraadiga, ei anna Mulle äädikat juua ega naeluta Mind ristile. Ma tulen teie juurde nagu sel 

päeval, kui rahvahulgad katavad maa oma mantlitega, laulavad ülistust ja lehvitavad palmipuude 

lehvikuid. Te võtate Mind oma südamesse, kui tähistate Meistri võidukat sisenemist Jeruusalemma. 

66 Kui see juhtub, ei lahku ma enam teie keskelt. 

67 Kas sa mõistad nende ilmutuste jumalikku tähendust ja maist tähendust, mille sa neile andsid? 

68 Nüüd olen ma ainult ajutiselt teiega, nagu ma kunagi olin. Juba läheneb aeg, mil Ma ei räägi enam 

teiega, kuid inimkond ei ole tundnud Minu kohalolekut. 

69 "Mäelt", kust Ma saadan teile Oma Sõna ja vaatlen teid, pean Ma oma lahkumise eelõhtul hüüdma: 

"Inimkond, inimkond, te, kes te ei ole teadnud, Kes on olnud teiega!" Nii nagu "Teisel ajastul", vahetult 

enne Minu surma, vaatasin ma ühelt mäelt linna ja hüüdsin pisaraten: "Jeruusalemm, Jeruusalemm, sa, kes 

sa ei ole tundnud head, mis on olnud sinuga." Ta ei nutnud mitte maailma pärast, vaid nende inimeste 

hingede pärast, kes olid veel ilma valguseta ja kes pidid veel palju pisaraid valama, et jõuda tõeni. 

70 Kui kõik, mida inimesed esimesel ajastul omasid, ei oleks olnud vaid sümbol, oleks minu 

kõikvõimas õiglus säilitanud selle linna koos oma templi ja traditsioonidega. Kuid kõik hävitati, et ainult 

seadus jääks südametunnistuses särama ja et kõik mõistaksid, et vaimu kuningriik ei ole tõesti sellest 

maailmast. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 275 
1 Ma olen armastus, mis on põhjus, miks teile on andeks antud ja miks te naudite minu armu andeid. 

Kuid ärge oodake oma Isalt ainult hellitusi ja kingitusi. Pidage meeles, et ma olen tulnud Meistrina ka 

selleks, et panna teid mõistma oma puudusi ja puudujääke ning õpetada teile, kuidas te peate end 

parandama. 

2 Ma olen teie vaimus teiega ja valgustan teie meelt, et te hindaksite selle väärtust, mida te praegu 

saate, ja samal ajal mõistaksite, et mitte kõik, mida te saate, ei ole omandatud teenete kaudu. Ma annan 

teile ka mõista, et see, mida te seni olete saanud, ei ole kõik, mida mul on teile anda, ja et see, mida te täna 

igatsete, ei ole ka kõik, mida teie vaimse hinge igatsus sisaldab, kui see on täielikult välja arenenud. 

3 Koos katsumuste ja õppetundidega, mida elu teile annab, selgitab ja valgustab minu õpetus iga 

õppetüki tähendust. Sest ainult teadmised, kogemused ja areng on võimelised andma teile vääriliselt 

nimetuse "minu Jumalikkuse jüngrid kolmandal ajastul". 

4 Mida te suudaksite anda oma kaasinimestele, mis oleks teie vili, mis oleks tunnistus ja kinnitus 

sõnale või õpetusele, mida te tahate kuulutada, kui teil puuduksid oma kogemused? 

5 Kui te olete transmuteerunud ja siis kohtute inimestega, kes kannatavad ja on meeleheitel, sest nad 

ei saa omada seda, mida nad maailmas ihaldavad, siis näete, kuidas nende materialism vastandub minu 

õpilaste ülestõusule, kelle rahulolu on suur, sest nende püüdlused ja soovid on õilsad ja põhinevad kindlal 

veendumusel, et selles elus on kõik mööduv. 

6 Minu jüngrid räägivad maailmale vaimulikkuse näidete kaudu - elu kaudu, mis püüab tuua hinge 

lähemale jumalikkusele, mitte aheldada seda maailma valede aarete külge. 

7 Ma tean, et materialistid on tulevastel aegadel nördinud, kui nad seda õpetust kuulevad; kuid nende 

südametunnistus ütleb neile, et ainult minu Sõna räägib tõtt. 

8 Inimese elus on kõik mööduv: tema noorus on mööduv näilisus, tema kuulsus on lühiajaline, tema 

rõõmud on lühiajalised. Seepärast inspireerib minu õpetus teid igaviku saavutamise ideaaliga. Sest vaimu 

rõõmud ja selle jaoks määratud au, kui see on kord võidetud, ei kao kunagi. 

9 Inimesed, on nii lihtne lisada oma ellu veidi vaimsust, et ma ütlen teile: miks te seda ei tee? Miks 

te ei püüa? Te ei pea eemalduma oma inimlikest kohustustest. 

10 Piisab sellest, kui te annate oma töödele vaimseks muutumise hõngu, et te lakkaksite olemast 

pelgalt maapealsed olendid ja muutuksite kõrgema Vaimse Elu olenditeks, kes on võimelised mõistma 

inimese saatuse tähendust. 

11 Ma ütlen teile veel kord, et ma ei võta teid ära oma ülesannetest maailmas, sest ka seal on teil 

pühad kohustused. Kuid ma ütlen teile, et te ei tohiks anda maailmale suuremat tähtsust kui oma vaimsele 

arengule. 

12 On vaja, et te süvendaksite oma teadmisi minu tööst, et te mõistaksite minu sõna ja mõistaksite 

minu õpetuste tagajärgi. 

13 Ma räägin praegu hingedega, teades, et minu valgus läheb neilt üle materiaalsetele kehadele ja et 

need, kui mõistus ja meeled on valgustatud, muutuvad vaimule meelepäraseks tööriistaks. 

14 Teie, hulgaliselt inimesi, kes te seda sõna kuulete: Sulgege oma materiaalsed silmad ja kuulge oma 

Issanda häält lõpmatuses. 

15 Sel ajal ei ole see inimene Jeesus, kes teiega räägib ja keda te näete väljakutel ja tänavatel, radadel 

või orgudes - see on Jeesuse Vaim, kes on kohal igas vaimus ja igas meeles, see on minu universaalne 

valgus, mis valab välja kõigile Jumala lastele. 

16 Inimesed, kas teile ei meeldiks näha minu õpetuse vilja kandmist maailmas? Kas te ei soovi näha, 

et see pisarate org muutuks rahu maaks? Siis töötage täis armastust ja teil on see õnn teie hinges. Jah, 

jüngrid, teie hinges, sest te ei tea, mis saab sel ajal teie koduks. Aga see ei ole oluline, et te näete Valguse 

võitu ainult Vaimse oru kaudu - rohkemgi veel, sealtpoolt hindate te veelgi enam oma tööde ja võitluse 

vilju. 

17 Teie südamed peksavad kiiremini ja te ütlete Mulle: "Meister, millal saab meie hing seda 

võidulaulu laulda?" 

18 Kogukondade juhid ütlevad Mulle: "Isa, meie pingutused ei jää viljatuks." Kuid ma ütlen nii 

mõnele kui ka teistele, et selle eesmärgi saavutamine on täiesti võimalik, et selle saavutamiseks ei ole vaja 
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ohverdada oma elu. Kuid te peate järgima kõiki Minu käske, nii et kogu teie töö põhineks Minu tõelusel ja 

et kõik jõupingutused oleksid suunatud lõppeesmärgi poole, mille Ma olen teile ette määranud. 

19 "Spiritualiseerumine", "liitumine", "kuulekus" - see on kindel alus pühakojale, mida te peate oma 

Isale ehitama. Kui te elate selle järgi, kogete lõpuks minu töö ja teie inimkonna võitluse õitsemist ja vilja 

kandmist. 

20 Alates sellest ajast, kui Minu Sõna hakkas nende häälekandjate kaudu ilmsiks tulema, olen 

inspireerinud teid vaimsusega, olen nõudnud teilt ühinemist ja õpetanud teile kuulekust. 

21 Need, kes on tulnud esimesena, ja need, kes on tulnud viimasena, teavad neid õpetusi, mida minu 

häälekandjad pidevalt kordavad. 

22 Minu õpetus on rääkinud teile spiritualiseerimisest, et te vabastaksite end kõigest väliselt Jumala 

kummardamisest ja õpiksite armastama ja teenima Mind vaimsel, sügaval, siiral, kõrgelennulisel ja puhtal 

viisil. 

23 Ma olen teile sageli rääkinud ühinemisest, sest kui te ei ühenda oma andide vilja ja oma jõudude 

võitluses, kui te töötate individuaalselt, siis ei kanna teie töö vilja. 

24 Ma olen rääkinud teile kuulekusest, et kõik teie teod alluksid täiuslikule tahtele, nagu see on minu 

oma, ja te ei jääks selle täitmisel kunagi kõrvale. Siis, kui Minu Sõna ilmutus jõuab lõpule, saate te kõik 

anda maailmale tõestust Minu ilmutuse tõesusest. 

25 Need, kes neid käske järgivad, leiavad oma kaaslaste seas usku. Aga need, kes neist mööda 

lähevad ja kes väidavad, et õpetavad rahvahulki, kes on oma ebakõla, sõnakuulmatuse ja vaimsuse 

puudumise keskel - ma ütlen teile, varem või hiljem paljastub nende pettus ja silmakirjalikkus ning nad 

satuvad kõige suurematesse katsumustesse ja neid hülgavad isegi kõige usklikumad. 

26 Kas te võiksite seda nimetada minu õpetuse võiduks? Ei, inimesed, see ei ole segadus, mida te 

leiate lahingu lõpus. See on rahu, rõõm, valgus, milles teie päevatöö kulmineerub. 

27 Kas te arvate, et Minu Vaim jääb lõpmatult ükskõikseks, kui osa selle rahva tänamatus ja 

sõnakuulmatus on tõestatud? Ei, inimesed, ma saadan oma õigluse ja panen sellega need, kes mind ei 

kuuletse, värisema, nii nagu ma panin nad värisema oma õrnusega, kui nad kuulsid minu sõna. 

28 Minu õpetus ei saa olla selgem ja lihtsam. Aga kui teie mälu peaks teid alt vedama ja te peaksite 

need unustama, siis innustan ma neid, kes peavad minu õppetunde ühendama, moodustama neist minu 

Sõna raamatu, mis on antud sellel kolmandal ajastul. See raamat tuletab teile meelde kõike seda, mis te 

olete unustanud, paneb teid kahetsusest nutma, kui olete oma katsumustes, ja paneb teid mõistma, et 

lõpuks on see minu Tahe, mis juhtub, ja minu Tõde, mis võidab. 

29 Miks tundub Minu Sõna teile mõnikord karm? See ei sisalda mingit karmust, see on täis armastust, 

mida ma teie vastu tunnen. Sest teie Isa ei taha, et tema lapsed nutaksid. 

30 Kui ma räägin teile selles toonis, otsige kohtuniku sõna taga Meistri kohalolekut ja Isa olemust, ja 

te avastate kõik selle. 

31 Kui ma teid hoiatan ja ennustan teile, siis teadke, et ma tean teie tulevikku ja et ma tunnen teid 

paremini kui te iseennast, sest mina olen elu. 

32 Õppige end vaikselt Minu juurde vaimselt üles tõstma. Rääkige Minuga oma pühendumisega 

vaimuga ja te saate Minu vastuse. 

33 Harjutage oma meelt, sundides seda loobuma igast üleliigsest mõttest, õpetades seda vaimse 

dialoogi hetkel tagasi tõmbuma, nii et see ei oleks takistuseks, mis takistab teid keskendumast ja 

vabanemast sel õnnistatud hetkel. 

34 Kui õnnelik on hing, kes saavutab selle vaimse ettevalmistuse ja sisemise vabanemise. Kõik selle 

kingitused tulevad päevavalgele ja avalduvad! Inspiratsioon, ilmutus, tervendav jõud, sisemine sõna ja 

paljud teised võimed ilmuvad ja näitavad oma olemust ja ülesannet. 

35 Pange iga päev mõned hetked oma ajast kõrvale ja kasutage neid vaimulikuks palveks, siis kogete 

peagi selle praktika vilju. Ärge oodake päeva, mil Ma annan teada, et anda teile oma õpetust ja valmistada 

teid ette. Sest siis alustate ikka ja jälle ja komistate häirete üle, mis ei võimalda teil end vaimselt 

värskendada. 

36 Pühendage sellele praktikale iga päev mõned hetked. Te leiate Mind alati valmis teid kuulama ja 

aitama. 
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37 Tõelist palvet ei ole inimesed sel ajal harrastanud. Seetõttu pidid nad sõnastama palveid ja palveid, 

et neid mehaaniliselt korrata nii tihti kui vaja. 

38 Inimene ei oska enam end inspireerida, et rääkida Minuga hingega. Ta ei tunne enam vaimset 

keelt, mida kõik peaksid teadma, sest ta ei tea, kuidas harjutada, loobudes igast riitusest, lükates tagasi iga 

materialiseerimise ja keskendudes enda tuumale, et olla võimeline tajuma Minu kohalolekut ja saama 

inspiratsiooni valgust. 

39 Seepärast ütlen ma teile: mida rohkem te ohverdate oma kalduvuse palvetada sümbolite ees ja 

pühendada Minule tseremooniaid, et otsida sisemist pühakoda, seda rohkem kogete, kuidas teie vaimse 

suhtlemise anne avaneb, kasvab ja tõuseb, tuues teid samm-sammult lähemale vaimu ja vaimu dialoogile, 

mis toimub siis, kui inimene teab, kuidas palvetada täiuslikult. 

40 Mõistke nüüd, et kui minu tahe on, et te õpetate oma kaasinimestele, kuidas jõuda palves 

täiuslikkuseni, siis peate te valmistuma selleks, et anda tunnistust tõe ja jõu kohta, mis on temas olemas. 

41 Kas sa tahad neile õpetada, et piisab, kui suletakse silmad, et viis oleks täiuslik? Kas te tahate oma 

naabreid petta, sundides neid aktsepteerima mõttetut käitumist, kui teie sees ei ole tõelist ettevalmistust? 

See ei ole õige tee, inimesed. Sest te ei tohi petta ei ennast ega oma kaasinimesi, veel vähem oma Isa. 

42 Kui te õpetate palvetama, siis sellepärast, et te suudate tõestada vaimse palve tõde, väge ja 

tõhusust. Sa tervendad haigeid palve kaudu, sa teed rahu seal, kus valitseb ebakõla, sa päästad selle, kes on 

ohus. Siis leiate te tõeliselt usu ja inimesed tahavad teha sama. Teie õpetus äratab usku südametes, mis on 

üllatunud teie poolt esitatud tõendite tõepärasuse üle. 

43 Ärge unustage: selleks, et palve oleks tõhus, peab teie usk olema kindel, suur, nii et halastus oleks 

teie Minule tõusmise põhiolemus. 

44 Kõik need, kes saavutasid imesid - kõik need, kes andsid tõendeid vaimsest jõust - palvetasid nii. 

Nii palvetasid esimeste aegade patriarhid: vaimust vaimule. Nii palvetas Mooses kõrbes ja Taaniel 

lõvikojas. Samamoodi tegin ma Jeesuses, et tugevdada inimest tõelise palve tundmises, tõestades tema 

silmade ees vaimse palve väge. 

45 Jeesus palvetas kõrbes rahvahulga ees ning paljundas rahva hämmastuseks leivad ja kalad. Ta 

palvetas Laatsaruse haua juures ja andis tunnistust, et usust ja halastusest sündinud palve annab tervist ja 

elu. Ta palvetas koos jüngritega, näidates neile jõudu, mille inimene saavutab, kui ta oskab suhelda oma 

Isaga. 

46 Kui kaugele on see inimkond eksinud minu juhistest! Kõik selles on pealiskaudne, vale, väline, 

uhkeldav. Seetõttu on tema vaimne jõud olematu ning selleks, et korvata oma hinge jõu ja arengu 

puudumist, on ta heitnud end teaduse ja arenenud intelligentsi sülle. 

47 Nii on inimene teaduse abiga saanud tunda end tugevana, suurena ja võimsana. Kuid ma ütlen 

teile, et see jõud ja suurus on tähtsusetu selle vaimse hinge jõu kõrval, mida te ei ole lasknud kasvada ja 

avalduda. 

48 Kui liiderlikkus ja materialism olid jõudnud inimeste seas oma kõrgpunkti ja panid nad unustama 

oma päritolu - kui nende kirgede, naudingute ja pahede ülevoolav vool oli muutnud paljud inimesed 

kergemeelseteks olenditeks, kes ei teadnud oma kohustusi Jumala, perekonna ja kaasinimeste suhtes, siis 

tuli see Sõna inimkonna juurde nagu kristallselge vee allikas janunevate inimsüdamete jaoks. 

49 Te olete nii harjunud patuga, et teie elu tundub teile kõige loomulikum, normaalsem ja lubatavam, 

ja ometi tundub, nagu oleksid Soodoma ja Gomorra, Babüloonia ja Rooma kogu oma kõlvatuse ja patu 

sellele inimkonnale peale heitnud. 

50 Kuigi see tundub absurdne, on see sobiv tund selleks, et minu sõna kõlaks inimeste südames. 

51 Tuletage meelde paganlikku Roomat, kuidas nad, olles vastumeelsed naudingutest ja tüdinenud 

liha naudingutest, avasid oma südamed, et võtta vastu minu sõnum. 

52 Need sündmused korduvad ja te näete minu seemet tõusmas rahvaste seas, kus te olete näinud 

inimesi, kes on kõige enam eemaldunud tõe teelt. 

53 Minu Sõna, mis on täis tarkust, lohutust ja lubadust uuendada, kõlab südamekeeli, kuhu ebapuhas, 

halb ei ole kunagi jõudnud. Need, kes on surnud elu valguse ja tõe suhtes, äratatakse üles ja moraalsus, 

mis on ammu hävitatud, taastatakse. 

54 Kui tol ajal otsisid paganad, kes pöördusid minu õpetuse poole, päästet armastuses, mida minu 

Sõna õpetas, siis nüüdse aja materialistid otsivad oma päästmise teed eeskujus, mille Jeesus oma eluga 
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jättis. Kuid neid inspireerib ka vaimne valgus, mida minu Vaim sel ajal inimeste peale valas. Mida see 

valgus sisaldab? Vaimse elu tundmine, vaimse hinge võimete ilmutamine, nende saladuste selgitamine, 

milleni inimene ei suutnud tungida. 

55 Ma olen teinud teid, inimesed, oma uue Sõna usaldusisikuteks. Ma olen juba pikka aega teinud 

ennast teile teatavaks, et te oleksite kindlad, et see on Minu Kohalolek Vaimus, mis on teiega, ja et teil 

oleks olnud piisavalt aega, et omandada Minu õpetusi, kirjutada neid üles ja mõtiskleda nende üle. 

56 Milleks see kõik? Nii et kui minu ilmumine teie seas lõpeb, ei ütle te, et see oli mööduv nähtus, 

milles te ei ole kindel ega kindel. 

57 Nüüd, kui te teate Minult, et nende õpetuste viimane päev läheneb, hakkate tundma vastutust, sest 

Ma ei jäta teid enam õpilasteks ega õpilasteks, vaid tõlgideks, sõnumitoojateks ja tunnistajateks selle 

sõnumi eest, mida te olete kuulnud Meistrilt. 

58 Mõned teist on täis usku, jõudu ja innukust ning ootavad sobivat tundi, et alustada päevatööd. 

Teised aga kahtlevad endas ja värisevad lahingu ees. Neile viimastele ma küsin: Kas on võimalik, et teised 

rahvad, kes ei ole Minu Sõna otseselt kuulnud, hakkavad teie ees tööle, liigutatuna ainult selle tunnistuse 

järgi, mis on neisse jõudnud? 

59 Mis on see, mis sind ärevaks teeb? Teie süda ütleb Mulle: "Issand, võimetus tõestada tõde 

käegakatsutavalt materialistidele ja uskmatutele".  

Te ei ole Mind mõistnud: Ma ei ole öelnud, et te peaksite vaimse, mis on nähtamatu ja puutumatu, 

tegema füüsiliselt tajutavaks skeptiliste inimeste silmade ees, et nad saaksid uskuda vaimsesse. Ma tahtsin 

eelkõige, et te puhastaksite oma elu ja vaimustaksite end nii, et oma sõnade ja tegudega annaksite parima 

tõendi selle kohta, et õpetus, mida te kuulutate, on tõene. 

60 Tundub, et teil on väga raske esitada tõendeid, mis rahuldaksid seda, kes otsib kõigele teaduslikku 

seletust. Sellegipoolest on see suurus, mille ma olen oma õpetusse pannud, selline, et te leiate sellest 

lahenduse, et olla võimeline andma vastuse ja selgituse igale tekkiva probleemile. 

61 Kas te usute, et ma olen toonud teile tagasiulatuva õpetuse? Uurige minu Sõna ja te veendute, et 

see on ilmutanud end viisil, mis on kooskõlas nii selle inimkonna vaimse kui ka intellektuaalse arenguga. 

62 Ei enne ega nüüd ei mõista ma teie teadust hukka, sest see on tee, mida mööda inimene samuti 

avastab Minu tõe. See, kes otsib Mind kõigis teadmistes, leiab Mind ja tunneb Minu kohalolekut ning 

avastab Minu seadused. Ma olen selle vastu, et te kasutate halvasti seda, mis on loodud ainult heaks 

otstarbeks. 

63 Tänapäeval on inimesed palju võimekamad kui vanasti, et mõista Jumala olemust ja väge. Vaadake 

selles, millist mõju on teadus avaldanud inimese teadmisvõimele. 

64 Kui inimesed veel uskusid, et eksisteerib ainult see, mida nad suudavad oma silmadega avastada, 

ja nad ise ei teadnud maailma kuju, milles nad elavad, siis kujutasid nad ette Jumalat, kes piirdus sellega, 

mida nende silmad teadsid. Aga kui nende mõistus järk-järgult ühe saladuse teise järel lahti harutas, 

laienes universum nende silmade ees üha enam ja enam ning Jumala suurus ja kõikvõimsus kasvasid 

inimese imestava mõistuse jaoks üha enam ja enam. Seepärast pidin ma selle aja jooksul andma teile 

juhiseid, mis on kooskõlas teie arenguga. 

65 Aga ma küsin teilt: Kas minu ilmutus sisaldab materiaalset teadmist? Ei, teadmised, mida ma teile 

õpetan, on olemasolust väljaspool seda loodust, mida te näete ja mida te olete nii kaua uurinud. Minu 

ilmutus näitab teed, mis viib vaimu üles elu tasandile, kust ta saab kõike avastada, ära tunda ja mõista. 

66 Kas teile tundub võimatu või vähemalt kummaline, et Jumal teeb ennast inimestele vaimselt 

teatavaks - et vaimne maailm teeb ennast teatavaks ja avaldub teie elus - et tundmatud maailmad ja sfäärid 

suhtlevad teiega? Kas sa tahad, et sinu teadmised lõppeksid ja Isa ei avaldaks sulle kunagi rohkem kui 

seda, mida Ta sulle juba ilmutas? 

67 Ärge olge harjumuspärased ja ärge seadke oma teadmiste vaimule piire! 

68 Täna võite te vaimu õpetust eitada, võidelda ja taga kiusata, kuid ma tean, et homme kummardate 

te tõele. 

69 Iga jumalikku ilmutust on selle ilmumisel võideldud ja tagasi lükatud, kuid lõpuks on see valgus 

siiski võidutsenud. 

70 Teaduse avastuste puhul oli inimkond sama uskmatu, kuid lõpuks pidi ta siiski tegelikkusele alla 

andma. 
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71 Te olete oma materialiseerumise tõttu olnud ebausaldusväärne. Alguses uskusid sa ainult seda, 

mida su silmad nägid. Kuid te olete arenenud ja nüüd olete uskunud sellesse, mida teie intelligentsus 

avastas. Miks te ei peaks uskuma ja tunnistama seda, mis on väljaspool teie materiaalset universumit, kui 

teie vaim siseneb sellesse lõpmatu teadmise valdkonda? 

Te ei tea veel, kui palju tulevane inimkond teab. Võrrelge endiste aegade inimeste vaimseid ja 

materiaalseid teadmisi teie tänaste teadmistega ja see annab teile ettekujutuse sellest, milline on inimeste 

elu tulevastel aegadel. 

72 Nüüd on sobiv aeg äratada teid uuele ajastule, valmistada teid ette ja kuulutada teile prohvetlikult 

kõike seda, mida te veel näete. 

73 Mõistke, inimesed, et minu tulek oli õigel ajal. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 276 
1 Inimeste hulgast, kes tulevad Minu õpetust kuulama, näen ma "viimaseid" saabumas, kes kuulevad 

seda Sõna esimest korda. Nad olid saanud tunnistuse neilt, kes olid varem minu vaimsele pidusöögile 

kutsutud. Kuid nad olid keeldunud uskumast minu kohalolusse ja Kolmanda Ajastu saabumisse. 

2 Kuid nad lähenesid, sest nad ületasid takistused ja eelarvamused ning neile piisas, kui nad kuulsid 

esimesi sõnu, mis hääle kandja huultelt lausuti, et öelda: "Meister, see oled sina, ma tunnen ära sinu sõna 

olemuse, mu hing väriseb." 

3 Õndsad on need, kes kuulevad Mind ja usuvad Minu kohalolusse kuni Minu ilmumise lõpuni 

1950. aastal. Sest tõesti, ma ütlen teile, et minu olemus ei kao nende südamest isegi pärast minu lahkumist. 

4 Minu hääl kutsub praegu suuri rahvahulki, sest paljude hingede jaoks läheneb nende maapealse 

palverännaku lõpp. See masendus, see väsimus, see kurbus, mida nad oma südames kannavad, on tõendiks 

sellest, et nad juba igatsevad kõrgema kodu, parema maailma järele. Kuid on vaja, et nad elaksid oma 

viimase etapi, mille nad maa peal läbivad, oma südametunnistuse juhistele kuuletudes, nii et nende 

viimaste sammude jälg maa peal oleks õnnistuseks järgnevatele põlvkondadele, kes täidavad oma 

erinevaid ülesandeid maa peal. 

5 Paljude inimeste kurbus tuleb sellest, et nad ei leidnud oma pikkadel rännakutel tiheda lehestikuga 

puud, mille varjus puhata. Nad leidsid teel puud, kuid need olid viljatud ja nende seemned tuimad. 

6 Kõik need inimesed, kes on Mind otsinud, kes on pikka aega lootnud, kuulevad varsti Minu häält 

ja tormavad selle juurde, sest viimane lootusjääk ja viimane ususäde ei ole nende südames veel kustunud. 

7 Minu vaimne töö ootab neid, see on võimas puu, mida nad otsivad, mille varjus nad tahavad 

puhata ja mille viljadest nad tahavad toituda. 

8 Siis, kui nad jõuavad kohale, kustutavad oma nälga ja janu ning puhkavad rõõmsalt, näevad nad 

oma kujutluses kogu oma minevikku möödumas: piinarikkaid päevamarsse läbi kõrbe, pimedaid aegu 

koos kiusatustega, ohtusid täis kuristikke, pahed ja surmaohtu. Nad mäletavad kõiki kibedaid karikaid, 

mida nad jõid, ja näevad endas elu raske teekonna lahinguarme. 

9 Siin saavad nad rahu tagasi. Ma ootan neid. Kas te sillutate neile teed, et nad ei läheks eksiteele, ja 

harjutate ülistuslaulu, et te võtaksite neid vastu piduliku rõõmuga oma südames. 

10 Kõigepealt on nad minu uute ilmutuste suhtes jüngrid, siis saavad nad oma armastuse ja püüdluste 

kaudu jüngriteks, ja siis, kui nende hing on tõeliselt toidetud ja läbitud selle olemuse poolt, ei otsi nad 

enam puud, et leida varju. Nad tunnevad minu kohalolekut kõikjal ja leiavad selles varju, varjupaika, vilja, 

puhkust ja rahu. 

11 Kui tähtis on, et "viimased" kohtuvad tugevalt "esimestega", et nad nende hea eeskuju kaudu 

tugevaks kasvaksid ja astuksid esimestest sammudest peale kuulekuse, innukuse ja puhtuse teed. 

12 Palju kordi on teil olnud Mina peremeheks. Aga kui ma kuulutan end kohtunikuks, siis tunnete, et 

teid valdab hirm. Siis tahate te end hetkega puhastada vähimastki plekist, et näidata end Minu ees puhtana. 

Kahetsus, et oled Mind kahjustanud, muutub nutmiseks ja su hing pöördub Minu poole palvega. 

Kui te siis mõistate, et olete teinud hea meeleparanduse, siis rahunete ja tunnete end nüüd vääriliselt, et 

kuulda jumaliku kohtuniku sõna, kes vaevab hingi oma valgusega. 

13 Õndsad on need, kes teevad meeleparanduse ja uuenduse kohta kindlaid otsuseid, sest nad 

suudavad tõusta üle selle, mis on ebapuhas ja kahjulik. Ilma meeleparanduse, enesevaatluse ja 

muutmisotsusteta ei ole te pannud aluseid pühakojale, mille peate oma hinge ehitama. Aga kui te 

tunnistate oma vigu ja püüate neist tulevikus vabaneda, siis juhatab teie südametunnistus teid kõigis teie 

elutöödes. 

14 Need ajad, mil inimesed otsisid puhastust süütute ohvrite ohverdamise kaudu, on teie jaoks ammu 

möödas. Te olete ka mõistnud, et paastuharjutused ja valesti mõistetud patukahetsused, mida te pikka aega 

harrastasite, on mõttetud. Täna teate, et ainult teie hinge uuendamine ja vaimustamine võib teile rahu ja 

valgust anda. 

15 Ma kuulutasin oma tõde "Teisel ajastul" inimesena oma eeskuju kaudu. Ma kaotasin süütute ja 

teadvustamata olendite kasutu ohverdamise, ohverdades ennast täiusliku armastuse õpetuse nimel. "Jumala 

Tall" kutsusite Mind, sest see rahvas ohverdas Mind oma traditsioonilistel pühadel. Tegelikult valati Minu 

Veri selleks, et näidata inimkonnale teed päästmiseks. Minu jumalik armastus valati ristilt selle aja ja kõigi 
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aegade inimkonnale, et inimkond saaks innustust sellest eeskujust, nendest sõnadest ja sellest täiuslikust 

elust ning leiaks päästet, pattude puhastamist ja hinge ülendamist. 

16 Te mõistate nüüd, et Ma tulin, et anda eeskuju, mille eest te peate teenima, võttes Mind eeskujuks, 

et töötada endale välja igavese rahu kodu, valguse rõivas ja ammendamatu rahu. 

17 Ma tahan oma uutesse apostlitesse tugevaid jüngrid, kes on vaimulikud ja täis teadmiste valgust. 

Ma olen andnud teile teadmisi oma ilmutuste kaudu, mida ma andsin teile kolmel korral. Ma ei taha, et te 

uuriksite Minu Vaimu ega midagi, mis kuulub vaimsele, nagu oleksid need materiaalsed asjad. Ma ei taha, 

et te uuriksite Mind teadlaste moodi, sest siis satuksite suurtesse ja kurbadesse eksimustesse. 

Ma olen õpetanud teid palve kaudu tõstma hinge, et küsida oma Isalt alandlikult ja austusega. Sest siis 

avaneb salajane varakamber veidi, et lasta teil näha seda, mis on ette nähtud teie teadmiseks, ja te tunnete, 

kuidas inspiratsiooni jumalik valgus jõuab teie mõistmiseni. 

18 Palve on vahend, mis on teie vaimule ilmutatud, et jõuda Minuni oma küsimuste, murede ja 

valguse sooviga. Selle dialoogi kaudu saate hajutada oma kahtlused ja rebida ära loori, mis varjab mõnda 

saladust. 

19 Palve on vaimult vaimule dialoogi algus, mis õitseb tulevastel aegadel ja kannab vilja selle 

inimkonna seas. Täna olen Ma seda kõike ilmutanud sellele rahvale, kes Mind kuulab, et nad oleksid 

spirituaalsuse aja eelkäijad. 

20 Ärge arvake, et alles siis hakkab minu vaim kõigist inimestest kõrgemal vibreerima. Tõesti, ma 

ütlen teile, et minu vibratsioon, minu inspiratsioon, minu kohalolek ja minu valgus on alati olnud koos 

inimestega. Kuid nad ei ole kunagi olnud piisavalt valmis minu sõnumeid otse vastu võtma. 

21 Ma olen alati teie poole pöördunud, olen alati teiega rääkinud, olen alati teid otsinud. Te seevastu 

ei ole kunagi tulnud Minu juurde tõelist teed mööda, te ei ole kunagi rääkinud Minuga vaimu keeles ega 

otsinud Mind seal, kus Ma tõesti olen. 

22 Ärge kaotage julgust Minu sõna peale, kui see näitab teile teie üleastumisi. Ma ütlen teile ka, et 

olen andestanud kõik vead ja puudused, mis inimestel on olnud, ja ma avan nende vaimu ees valguse 

ajastu, kus nad tunnistavad oma puudusi, et nad saaksid tõusta oma stagnatsioonist ja õppida tundma tõde, 

mis sisaldub Minu Töös, milleni nad ei ole seni suutnud tungida. 

23 Kas soovite, et teie küsimustele vastaks homme minu hääl? Õppige palvetama, sest kui seda ei 

juhtu, siis vastab teie mõistus. Aga mida see suudab teile avaldada, sest ta ei ole kunagi tunginud vaimu 

valdkonda? 

Lubage, et see on hing, mis tõuseb, mis jõuab Minu juurde, mis koputab Minu armastuse ja Minu 

tarkuse väravatele, mille kaudu te leiate imelise elu, mida te pole kunagi avastanud. 

24 Jüngrid, vaadake Minu sõna põhja, sealt leiate selle õppetunni sisu, mille Ma teile täna andsin. 

25 Ma olen teie sõber - see, kellele te võite usaldada oma saladusi - see, kes annab teie eest kõik. 

26 Ma näen, et te tulite usaldama Mulle mure, et Ma saaksin teie südame sellest vabastada, ja Ma 

tõesti annan selle teile. Aga see juhtub ainult siis, kui mõistate, et kurja ei tule ravida mitte pealiskaudselt, 

vaid selle algusest - et peale palvetamise ja palumise on vaja ka parandust, eneseanalüüsi, uuendust. 

27 Mis kasu on sellest, et Ma teid haigusest tervendan või teid mõnest hädast vabastan, kui te hoiate 

kinni oma hädade põhjusest? 

28 Palvetage, et te saaksite minu valguse ja selle kaudu avastaksite oma katsumuste ja õnnetuste 

põhjused või päritolu. Palvetage, et te tunneksite end oma alandlikkuses tugevdatuna. Kuid enne seda 

kasutage kogu oma tahet, et vältida kõike, mis võiks kahjustada nii teie hinge kui ka teie kehakesta. 

29 Tulge kõik Minu juurde ja toibuge oma kannatustest. Vaata, et sinu usk teeb imet, mis taastab su 

tervise ja annab sulle päästmise. See ime ei ole mitte minus, vaid sinus. Kuid ärge unustage, et ime 

saamiseks ei pea te enam puudutada Minu rõivast, vaid peate oma usu ja kõrgenduse kaudu Minu Vaimu 

ette tulema. 

30 Kui paljud on sel viisil leidnud oma tervise, sest nad teadsid õigeaegselt avastada oma kannatuste 

allika ja kasutasid kogu oma usku ja tahet, et võidelda, kuni nad olid võidukad! Kui paljud on ka lahkunud 

kurvalt, segaduses või pettunult, ilma et oleksid saanud seda, mida nad igatsesid, sest nad uskusid, et 

lihtsalt mõnes sellises kohtumispaigas käies või lihtsalt küsides on nad juba kõik saavutanud. Nad ei olnud 

kunagi huvitatud oma kannatuste põhjuse väljaselgitamisest ja pidid lahkuma, ilma et oleksid saavutanud 

otsitud head. Need on need, kes elavad ilma vaimse valguseta, kes ei tea oma kannatuste põhjust ja 

väärtust, mis on tervisele või rahule. 
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31 Suurem osa inimestest kannab südames Toomast, nad tahavad näha ja puudutada, et uskuda. Kuid 

Ma ütlen teile, et need tõendid, mis anti kõige uskmatumatumatele Minu jüngritele, ei kordu praegusel 

ajal, sest maailm ei saa Mind kui inimest teist korda, ja sest Ma jätsin selle näite iga Minu lapse ette avatud 

raamatuna, et nad seda õppetundi mõistaksid. 

32 Ärge arvake, et ma saan ilmutada end maailmale ainult inimesena. Ei, praegu annan Ma ennast 

sinus vaimselt tunda, ja see on tõestus, et Ma võin ennast inimestele lugematul viisil teatavaks teha. Ma 

olen loonud kõik ja tunnen teid, seega tean, kuidas raputada selle inimkonna magavat hinge. 

33 Minu alandlikkus pani tol ajal inimeste südamed armastusest värisema. Nad olid harjunud vaatama 

nende näitamist, kes väitsid, et esindavad Mind maailmas. Kui inimesed nägid, et kuningate kuningas tuli 

ilma kroonita ja ilma troonita maa peal, avanesid nende silmad ja nad mõistsid tõde. 

34 Samamoodi panen Ma ka sel ajal maailma värisema Oma alandlikkusega, millest Ma andsin teile 

esimesed tõendid, valides lihtsuse ja eraldatuse esimeste seas, kes tundsid Uue Ajastu tulekut, et kuulutada 

nende seas Minu sõnumit. 

35 Häda neile, kes on kasutanud minu nime selleks, et vaimselt domineerida inimkonna üle, kui nad 

sellega on takistanud selle edasiliikumist või pannud selle eksima, sest nad näevad, kuidas tuhanded 

inimesed lahkuvad nende ridadest tõde otsides! Häda teadlastele, kes - selle asemel, et elu lihtsamaks teha 

- on seda inimeste jaoks valusamaks teinud, sest siis näevad nad, kuidas vaesed ja teadmatuses olevad 

inimesed teevad imesid, mida nad kogu oma teadusega ei suudaks teha! 

36 Selle aja imed on samuti üles kirjutatud tunnistuseks tulevastele põlvkondadele. Aga tõesti, ma 

ütlen teile, need imed toimuvad rohkem hinges kui kehas. 

37 Neil Teistel aegadel tervendasin ma palju haigeid inimesi. Ma tervendasin pimedaid, 

pidalitõbiseid, vaimuhaigeid, kurte, lamatuid ja tummasid. Nad kõik olid kehaliselt haiged, kuid tänu 

nende kehaga tehtud imele ärkasid nende hinged üles. 

38 Nüüd tulen ennekõike selleks, et anda valgust hingele, anda talle vabadust, süüdata tema usku ja 

tervendada teda igast kurjast, et ta saaks pärast seda oma keha tugevdada ja tervendada. 

39 Kas te ei arva, et ma pean teid aja jooksul üha enam ja enam edasi arendama ja et minu õppetunnid 

peavad seetõttu olema üha kõrgemad ja kõrgemad? 

40 Seetõttu ei näe maailm enam Mind sündimas tallimajas ega näe Mind suremas ristil, vaid peab 

arenema ülespoole, et tunda Minu vaimset kohalolekut. 

41 Inimkond, kas valu, viletsus ja kaos, mis teid praegu ümbritseb, tundub teile ettearvamatu? Kui te 

olete üllatunud, siis sellepärast, et te ei olnud huvitatud minu ettekuulutustest ega valmistanud end ette. 

Kõik oli ette nähtud ja kõik oli välja kuulutatud, kuid teil puudus usk ja nüüd joote selle tulemusena väga 

kibedat karikat. 

42 Isegi täna ennustan ma inimliku mõistmisvõime kaudu. Mõned ettekuulutused täituvad varsti, 

teised alles kaugel ajal. See rahvas, kes neid kuuleb, kannab suurt vastutust, et neid inimkonnale teatavaks 

teha. Sest need sisaldavad valgust, mis paneb inimesi mõistma tegelikkust, milles nad elavad, nii et nad 

võivad peatuda oma meeletul kursil kuristiku suunas. 

43 Minu sõnumitoojad annavad rahvastele teada, et kui nad jätkavad oma rumalat ja hullumeelset 

püüdlust suuruse ja võimu poole, kasutades selliseid jõude ja elemente, mida nad veel ei tea ega oska 

kasutada, siis muutub see maa, mis oli Issanda loodud paradiis ja hiljem inimeste pattude ja 

sõnakuulmatuse tõttu pisarate org, inimeste pahatahtlikkuse tagajärjel surma ja vaikuse põlluks. 

44 Kas te võiksite seda nimetada teaduse õnnestumiseks või võiduks? See oleks inimkonna võit, kui 

ta saavutaks rahu ja harmoonia elu, sest siis oleks ta pannud aluse oma suurimale edule, nii inimlikule kui 

ka vaimsele, ta oleks täitnud käsu, mida ma teile nõuan: armastage üksteist. 

45 Teistelt maadelt tulevad siia rahvahulgad, kes küsitlevad teid innukalt nende vaimsete sündmuste 

kohta, mille tunnistajaks te olete sel ajal olnud, ja ka ilmutuste ja ettekuulutuste kohta, mida ma olen teile 

andnud. Sest mitmel pool maailmas on saadud minu sõnumeid, et minu jumalik kiir on tulnud läände, et 

rääkida selle aja inimkonnaga. Kui saabub aeg, näete, et nad tulevad teistest rahvastest ja rahvastest teid 

otsima. Siis hakkavad suurte konfessioonide mehed imestama, et see ei ole nemad, kellele Ma end 

adresseerisin. 

46 Nüüd mõistate, miks ma tahan, et te võitleksite oma materialismi vastu, et kõrvaldada kõik oma 

kahtlused ja vead. Sest ma ei taha, et teie kaasinimesed kogeksid teie juurde tulles pettumust või 

pettumust. Ma ei taha, et nad teid vennaks nimetamise asemel muutuksid teie vaenlasteks. 
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47 Kas te ei kannata sellise suure segaduse ees, mis maailmas valitseb? Kas te ei kannata sellise suure 

vaimse pimeduse ees? 

48 Olge head jüngrid - suured oma teadmistes ja alandlikud oma õpetamisviisides. Ma ütlen teile, et 

kasutage iga võimalust külvamiseks, mida elu teile pakub. Kuid te peate olema teadlikud, et igaüks, kes 

nimetab end meistriks, ilma et ta seda oleks, vastutab kõige eest, mida ta oma teel teeb, samuti katsumuste 

eest, mida ta oma teel kogeb. 

49 See on väärtuslik hetk järelemõtlemiseks, et te saaksite vabaneda rutiinist, asuda edusammude 

teele ja tunda tõeliselt selle Töö puhtust. Sest mitte kõik teist ei ole arvestanud selle puhtusega ega 

mõistnud seda. Ma näen teie seas siiski nii kummalisi kultuse vorme ja tavasid, et need ajavad enamiku 

segadusse, isegi kui need meeldivad mõnele, kellel on kalduvus riituste järele. Nad ei ole teadlikud, et 

sellega annavad nad tulevikus põhjust naeruvääristamiseks. 

50 Kas te arvate, et Meister kardab, et inimesed hävitavad tema tööd? Ei, inimesed, Isal ei ole midagi 

karta, tema töö on hävimatu. Ma tahan, et te armastaksite tõde, et te esitleksite Minu tööd kogu selle 

puhtuses. Sest kui te seda ei tee, põhjustate te palju valu, nagu on teinud kõik need, kes, ükskõik millises 

usukogukonnas, on segadusse ajanud, ära rikkunud või vigastanud oma ligimeseid, ilma et nad oleksid 

halastanud oma vendade ja õdede vastu, andes neile leiva asemel kive, valguse asemel pimedust või tõe 

asemel valesid. 

51 Inimesed, te kõik olete saanud selle Sõna, olge teadlikud sellest, mida te olete kuulnud, ja ometi 

ütlen ma teile: Mitte miski ei sunni teid teenima Mind ega järgima etteantud teed. Aga kes tahab, kes ei 

suuda vastu seista armastusele, mida ta oma südames tunneb, kes ei karda oma jalga veriseks hõõruda teel 

- see võtku oma rist ja järgigu oma Meistrit, valmis teenima Mind oma kaasinimestes. 

52 See on Eelija, kes on olnud suurte inimhulkade seas, et õpetada neile tõe teed, rääkida neile Jumala 

kuningriigist, näidata inimestele vaimsust ja vabastada nad segadusest, ebaõiglusest ja kurjusest. 

53 Eelija kutsub inimesi meeleparandusele, näitab neile voorusi ja armastust, et viia nad nagu lambad 

karjast Minu juurde. 

54 Selles Kolmandas Ajastikus olen suunanud oma universaalse kiirguse inimese intellektile, et 

edastada teile oma sõna. Kuid inimkond ei ole veel Minu jumalikku ilmutust tähele pannud, sest ta on 

loonud palju jumalaid oma mõistuse, oma ideede järgi. Aga ma ütlen teile: on ainult üks tõeline Jumal, 

kellel ei ole algust ega lõppu ja kes on andnud inimesele oma jumaliku Vaimu sädemet, mis on tema 

südametunnistuse valgus, mis õpetab teda eristama head ja kurja. 

55 Valitud inimesed: Erinevate usutunnistuste ja õpetuste, erinevate kirikute ja sektide õpetajad 

harjutavad end selle vaimuõpetuse viljade uurimiseks. Nad küsivad teilt, milline on selle Jumala olemus, 

kelle poole te praegu pöördute. Kui te olete valmis, siis olete valgustatud inimesed, kes teavad, kuidas 

vastata igale küsimusele. Ma tahan, et te oskaksite seda asja kaitsta, sest te räägite tõesõnu. Kui te olete 

end vaimseks muutnud, ei pea te inimeste poolt midagi kartma, sest te annate oma sõnade, mõtete ja 

tegudega tunnistust minu tõe kohta. 

56 Kui te täidate minu seadust, ei tee inimesed teid petturiteks, sest nad näevad teie kuulekust ja 

peavad teid oma vendadeks ja õdedeks. 

57 Igaüks, kellel on endas head põhimõtted, kes mõtiskleb oma tegutsemisviiside üle, kes eemaldab 

oma sõnadest vale, kes tegutseb armastuse, kaastunde ja halastusega oma ligimese suhtes, tunneb endas 

minu jumalikkuse ilmnemist ja on oma tegutsemisviiside helduses ja heade tegude tegemiseks võetud 

otsustes nagu tema Jumal. 

58 Kui vähe on selliseid südameid! Väike on nende arv, kes on täitnud Minu seadust sel viisil. Aga 

teid, kes te olete valitud rahvas, olen õpetanud tegema head. Te saate seda teha oma heade mõtetega, oma 

palvetega. Palve kaudu saate oma vaimse hinge tõsta Minu Jumalikkuse juurde. Sest kuna ma olen 

lõpmatu, tulen ma teie maailma, et teid hellitada, teile lohutust anda ja teid õpetada oma seadust järgima. 

59 Ma olen päevast päeva olnud teie keskel, et õpetada teid voorusi harjutama, usaldada teid Minu 

armastusele ning valgustanud teie hinge ja meelt, et te tõuseksite igal pool üles heade tegude ja uuenduste 

kavatsusega. Ma olen õpetanud teid andestama, et see, kes on pimeduses, näeks, et te olete valguse lapsed. 

Nii saate te oma hea eeskuju kaudu näidata maailmale tõe teed ja tunnistada oma armastustöödega, et olete 

minu sõna vastu võtnud. 

60 Inimestel ei ole midagi, milles teid süüdistada, sest nad mõistavad, et te olete Minu poolt 

inspireeritud head tegema. 
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61 Töötage selles vaimses töös, nagu on minu tahe, et te saaksite näidata inimkonnale uusi horisonte, 

et te saaksite valgustada pimedaid radu, mida mööda see seni on liikunud. 

62 Usaldage end otse Minule, sest mina olen ainus, kes suudab tungida teie hinge ja kuulda teie 

saladusi lõpmatu kaastunde ja piiritu armastusega. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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