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Firman Tuhan 
 

....  "Aku ingin engkau, untuk menggenapi 
nubuat-nubuat-Ku, untuk menyusun berjilid-

jilid buku dengan Firman ini yang telah 
Kuberikan kepadamu, dan kemudian 

membuat kutipan-kutipan dan tafsiran-
tafsirannya dan membawanya ke perhatian 

sesamamu." (U 6, 52) 
 

.... "Dengan buku ini, yang pada akhirnya akan 
diakui umat manusia sebagai Perjanjian 

Ketiga, engkau akan membela perjuanganku. 
Umat manusia hanya mengetahui hukum 'Era 

Pertama' dan apa yang tertulis dalam 
Perjanjian Pertama dan Kedua. Tetapi Ketiga 
sekarang akan bersatu dan memperbaiki apa 

yang telah diubah oleh manusia karena 
kurangnya persiapan dan pemahaman." (U 

348, 26) 
 

.... "Suara yang memanggil Anda ini adalah 
suara Guru Ilahi. Firman ini berasal dari Dia 

yang menciptakan segala sesuatu. Esensi dari 
karya ini akan menjadi batu fondasi di mana 

semua tatanan akan bertumpu di masa depan. 
Dia yang memiliki kuasa untuk melakukan 
segala sesuatu akan mengubah hati kalian 

yang terbuat dari batu menjadi tempat 
perlindungan kasih dan ketinggian dan akan 

menyalakan cahaya di mana hanya ada 
kegelapan." U 

 
U sehubungan dengan angka mengacu pada 

kutipan dalam 12 jilid "Kitab Kehidupan 
Sejati". 

 
Ketika Tuhan berulang kali menyebutkan 
"Kitab" atau "Kitab-Ku" dalam pidato dan 

khotbah-Nya, Dia tidak mengacu pada buku 
materi seperti ini, tetapi pada totalitas ajaran 
dan instruksi-Nya di Era Ketiga ini, yang Dia 
bawa kepada umat manusia di Meksiko dari 

wahyu pertama-Nya pada tahun 1884 hingga 
1950. Dalam apa yang disebut "kitab" ini, Dia 

membawa "Perjanjian Ketiga"-Nya kepada 
kita, seperti yang berulang kali dan secara 

eksplisit Dia tegaskan kepada kita. Lihat juga 
pasal 63, ayat 82 dan 83 dalam buku ini. 
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I. Kedatangan Kristus yang 
Kedua Kali - Waktu Wahyu 

Ketiga 
    

Bab 1 - Menantikan kedatangan 
Kristus kembali 
 
Pandangan Pengantar tentang Peristiwa 
Keselamatan1  
1 Pada awal mula, dunia tidak memiliki kasih. 
Manusia pertama jauh dari perasaan dan 
pemahaman tentang Kuasa Ilahi - esensi Roh, 
asal mula segala sesuatu yang diciptakan. 
2 Mereka percaya kepada Allah, tetapi mereka 
hanya mengaitkan kekuasaan dan keadilan 
kepada-Nya. Manusia mengira bahwa mereka 
memahami bahasa Ilahi melalui unsur-unsur 
alam; oleh karena itu, ketika mereka melihat 
unsur-unsur alam itu lembut dan damai, 
mereka mengira bahwa Tuhan berkenan 
dengan pekerjaan manusia; tetapi ketika 
kekuatan alam dilepaskan, mereka mengira 
bahwa mereka melihat di dalamnya murka 
Allah yang menyatakan diri dalam bentuk ini. 
3 Di dalam hati orang-orang, gagasan tentang 
Allah yang mengerikan telah terbentuk, yang 
membawa kemarahan dan perasaan balas 
dendam. Oleh karena itu, ketika mereka 
berpikir bahwa mereka telah menyinggung 
Tuhan, mereka mempersembahkan korban 
bakaran dan korban sembelihan kepada-Nya 
dengan harapan dapat mendamaikan-Nya. 
4 Saya katakan bahwa persembahan-
persembahan itu tidak diilhami oleh kasih 
kepada Allah: ketakutan akan Keadilan Ilahi, 
ketakutan akan hukuman, yang mendorong 
bangsa-bangsa pertama untuk membayar 
upeti kepada Tuhan mereka. 

5 Mereka menyebut Roh Ilahi hanya sebagai 
Allah, tetapi tidak pernah Bapa atau Guru. 
6 Para bapa leluhur dan nabi-nabi pertama 
yang mulai membuat manusia mengerti 
bahwa Allah adalah keadilan - ya, tetapi 
keadilan yang sempurna, bahwa Dia adalah 
Bapa di atas segalanya dan sebagai Bapa 
mengasihi semua ciptaan-Nya. 
7 Selangkah demi selangkah, umat manusia 
mengembara perlahan-lahan di sepanjang 
jalan menuju perkembangan spiritualnya dan 
melanjutkan ziarahnya, berpindah dari satu 
zaman ke zaman lain dan belajar sedikit lebih 
banyak tentang Misteri Ilahi melalui wahyu 
yang diberikan Tuhan kepada anak-anak-Nya 
setiap saat. 
8 Namun demikian, manusia tidak mencapai 
pengetahuan penuh tentang kasih Ilahi, 
karena ia tidak sungguh-sungguh mengasihi 
Allah sebagai Bapa, dan tidak mampu 
merasakan di dalam hatinya kasih yang selalu 
ditunjukkan Tuhan kepadanya.... 
9 Kasih yang sempurna diperlukan untuk 
menjadi manusia, agar "Firman" berinkarnasi 
dan mengambil tubuh yang dapat disentuh 
dan terlihat oleh manusia; sehingga mereka 
akhirnya akan mengalami betapa besar dan 
betapa Allah mengasihi mereka. 
10 Tidak semua orang mengakui kehadiran 
Bapa di dalam Yesus. Bagaimana mereka bisa 
mengenali-Nya, karena Yesus rendah hati, 
penuh belas kasihan, dan penuh kasih bahkan 
kepada mereka yang menyinggung perasaan-
Nya? Mereka mengira bahwa Allah itu kuat 
dan sombong terhadap musuh-musuh-Nya, 
menghakimi dan mengerikan terhadap 
mereka yang menyinggung perasaan-Nya. 
11 Tetapi sama seperti banyak orang yang 
menolak firman itu, banyak juga yang 
mempercayainya - firman yang menembus 
sampai ke lubuk hati. Cara penyembuhan 
penderitaan dan penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan hanya dengan belaian, tatapan 
belas kasih yang tak terhingga, dengan 
sepatah kata harapan. Petunjuk Bapa, yang 
merupakan janji akan dunia baru, kehidupan 
yang penuh dengan terang dan keadilan, tidak 
bisa lagi dihapuskan dari hati banyak orang 
yang memahami bahwa Manusia Ilahi itu 
adalah kebenaran Bapa, kasih Ilahi dari Dia 
yang tidak dikenal manusia dan karena itu 
tidak bisa dikasihi. 



12 Benih kebenaran tertinggi itu selamanya 
ditaburkan di dalam hati umat manusia. 
Kristus adalah penabur dan Ia masih merawat 
benihnya. Setelah itu ia akan membawa 
buahnya dan menikmatinya selamanya. 
Kemudian ia tidak akan lagi mengatakan 
dalam kata-katanya, "Aku lapar" atau "Aku 
haus", karena akhirnya anak-anaknya akan 
mengasihi dia sebagaimana ia telah mengasihi 
mereka sejak semula. 
13 Siapakah yang berbicara kepadamu 
tentang Kristus, murid-murid? Dia sendiri. 
14 Aku, Sang Firman, yang berbicara 
kepadamu lagi, umat manusia. Kenali Aku, 
jangan meragukan Kehadiran-Ku karena 
ketidaktahuan di mana Aku menunjukkan diri-
Ku. Bersama-Ku tidak ada kesombongan. 
15 Kenali Aku melalui cara hidup-Ku di dunia 
pada waktu itu, ingatlah bahwa Aku mati 
dengan rendah hati seperti Aku dilahirkan dan 
hidup. (296, 4- 16) 
 
Harapan dan ekspektasi 
16 Setelah kepergian saya di Era Kedua, 
kembalinya saya diharapkan dari generasi ke 
generasi di antara mereka yang tetap beriman 
kepada saya. Dari orang tua kepada anak-
anak, janji Ilahi diteruskan, dan Firman-Ku 
menghidupkan kerinduan untuk mengalami 
kedatangan-Ku kembali. 
17 Setiap generasi percaya bahwa dirinya 
adalah yang berbakat dalam pengharapan 
bahwa firman Tuhan mereka akan digenapi di 
dalam diri mereka. 
18 Demikianlah waktu berlalu, dan generasi-
generasi juga berlalu, dan dari hati janji-Ku 
semakin ditekan, dan orang-orang lupa untuk 
berjaga-jaga dan berdoa. (356,4- 5) 
19 Dunia diadili, bangsa-bangsa merasakan 
seluruh beban keadilan-Ku jatuh ke atas 
mereka, dan cahaya-Ku, suara-Ku yang 
memanggil kamu, membuat dirinya terasa di 
seluruh umat manusia. 
20 Manusia merasakan Kehadiran-Ku, mereka 
merasakan Sinar Universal-Ku turun dan 
beristirahat di atas mereka. Mereka 
merasakan-Ku tanpa mengetahui Pekerjaan 
ini, tanpa mendengar Firman-Ku, dan mereka 
mengangkat jiwa mereka kepada-Ku untuk 
bertanya kepada-Ku: "Tuhan, di zaman apakah 
kita hidup? Kesengsaraan dan penderitaan 
yang menimpa manusia ini, apa artinya, Bapa? 
Tidakkah Engkau mendengar ratapan dunia 

ini? Bukankah Engkau mengatakan bahwa 
Engkau akan datang kembali? Kapankah 
Engkau akan datang, ya Tuhan? Dan dalam 
setiap kelompok agama dan komunitas 
keagamaan, semangat anak-anak-Ku bangkit 
dan mereka mencari-Ku, bertanya kepada-Ku, 
meminta-Ku dan mengharapkan-Ku. (222,29) 
21 Orang-orang bertanya kepada-Ku dan 
berkata kepada-Ku: "Tuhan, jika Engkau ada, 
mengapa Engkau tidak menyatakan diri-Mu di 
antara kami, meskipun di lain waktu Engkau 
telah turun ke dunia duniawi kami? Mengapa 
Engkau tidak datang hari ini? Apakah 
kefasikan kami sekarang begitu besar sehingga 
menghalangi-Mu untuk datang membantu 
kami? Engkau selalu mencari yang terhilang, 
yang "buta", yang "kusta" - sekarang dunia 
penuh dengan mereka. Apakah kami tidak lagi 
membangkitkan belas kasih-Mu? 
22 "Engkau berkata kepada rasul-rasul-Mu 
bahwa Engkau akan kembali kepada umat dan 
bahwa Engkau akan memberikan tanda-tanda 
kedatangan-Mu, yang sekarang kami percaya 
untuk melihatnya. Mengapa Engkau tidak 
menunjukkan wajah-Mu kepada kami?" 
Wahyu Kristus pada Kedatangan-Nya yang 
Kedua kali di dalam Firman, dalam bentuk 
rohani, yang dimulai pada tahun 1866 di 
Meksiko melalui perintis Elia. 
23 Lihatlah, beginilah cara manusia menanti-
nantikan Aku, tanpa merasa bahwa Aku ada di 
antara mereka. Aku ada di depan mata 
mereka, tetapi mereka tidak melihat-Ku; Aku 
berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak 
mendengar suara-Ku; dan ketika akhirnya 
mereka melihat-Ku sejenak, mereka 
menyangkal-Ku. Tetapi Aku terus memberikan 
kesaksian tentang Aku, dan mereka yang 
berharap kepada-Ku, Aku akan terus berharap. 
24 Tetapi sesungguhnya, tanda-tanda 
penyataan-Ku pada waktu ini sangat besar, 
bahkan darah 
manusia, yang ditumpahkan di sungai-sungai 
dan menyirami bumi, telah menunjukkan 
waktu kehadiran-Ku di antara kamu sebagai 
Roh Kudus. (62,27 - 29) 
25 Tidak seorang pun harus terkejut dengan 
kehadiran-Ku. Melalui Yesus, Aku telah 
menunjukkan kepadamu peristiwa-peristiwa 
yang akan menandai manifestasiku sebagai 
Roh Kebenaran. Aku juga mengatakan 
kepadamu bahwa kedatangan-Ku akan terjadi 
di dalam roh sehingga tidak seorang pun boleh 



mengharapkan manifestasi materi yang tidak 
akan pernah datang. 
26 Perhatikanlah bangsa Yahudi, bagaimana 
mereka masih menantikan Mesias tanpa 
kedatangan-Nya dalam bentuk yang mereka 
harapkan, karena Dia yang Sejati sudah ada 
bersama mereka dan mereka tidak mengenali-
Nya. 
27 umat manusia, tidakkah engkau tidak akan 
mengakui wahyu-Ku yang baru untuk terus 
mengharapkan-Ku menurut keyakinanmu dan 
bukan menurut apa yang Aku janjikan 
kepadamu? (99,2) 
28 Dunia tidak akan mengharapkan Mesias 
yang baru. Sama seperti Aku berjanji untuk 
datang kembali, Aku juga memberitahukan 
kepadamu bahwa kedatangan-Ku akan 
bersifat rohaniah; namun manusia tidak 
pernah tahu bagaimana mempersiapkan diri 
mereka sendiri untuk menerima-Ku. 
29 Pada waktu itu, orang-orang meragukan 
bahwa Allah dapat disembunyikan di dalam 
Yesus, yang mereka anggap sebagai manusia 
seperti yang lainnya dan sama 
menyedihkannya dengan siapa pun. Namun 
demikian, mengingat karya-karya Kristus yang 
luar biasa, orang-orang kemudian menjadi 
percaya bahwa di dalam diri manusia yang 
lahir, bertumbuh, dan mati di dunia ini ada 
"Firman" Allah. Tetapi di masa sekarang ini, 
banyak orang hanya akan mengafirmasi 
kedatangan-Ku jika Aku datang sebagai 
manusia seperti di Era Kedua. 
30 Bukti bahwa Aku datang dalam Roh dan 
dengan demikian membuat diri-Ku dikenal 
oleh umat manusia tidak akan dikenali oleh 
semua orang, terlepas dari kesaksian-
kesaksian, karena materialisme akan seperti 
penutup mata yang gelap di depan mata 
beberapa orang. 
31 Berapa banyak orang yang ingin melihat 
Kristus menderita sekali lagi di bumi dan 
menerima mukjizat dari-Nya untuk percaya 
akan kehadiran-Nya atau keberadaan-Nya. 
Tetapi Aku berkata kepadamu, tidak akan ada 
lagi palungan di bumi ini yang akan melihat-Ku 
lahir sebagai manusia, atau Golgota lain yang 
akan melihat-Ku mati. Sekarang semua yang 
dibangkitkan kepada kehidupan sejati akan 
merasakan Aku dilahirkan di dalam hati 
mereka, sama seperti semua orang yang 
dengan keras kepala bertahan dalam dosa 

akan merasakan Aku mati di dalam hati 
mereka. (88,27- 29) 
32 Lihatlah berapa banyak orang pada saat ini 
yang mencari kitab suci dari zaman lampau, 
merenungkan para nabi dan mencoba 
memahami janji-janji yang dibuat Kristus 
tentang kedatangan-Nya kembali. 
33 Dengarkan mereka berkata: "Tuan sudah 
dekat" - "Tuhan sudah ada di sini", atau: "Dia 
akan segera datang", sambil menambahkan: 
"Tanda-tanda kedatangan-Nya sudah jelas dan 
nyata." 
34 Beberapa orang mencari-Ku dan 
memanggil-Ku, yang lain merasakan 
kehadiran-Ku, yang lain lagi merasakan 
kedatangan-Ku dalam roh. 
35 Oh, seandainya saja semua orang haus 
akan pengetahuan, seandainya saja semua 
orang memiliki hasrat untuk mengetahui 
kebenaran tertinggi! (239,68 - 71) 
36 Lihatlah bagaimana orang-orang dari 
semua denominasi dan sekte mencari melalui 
waktu, kehidupan dan peristiwa-peristiwa 
dengan harapan menemukan tanda-tanda 
yang mengumumkan kedatangan-Ku. Mereka 
adalah orang-orang bodoh yang tidak tahu 
bahwa Aku telah memanifestasikan diri-Ku 
untuk waktu yang lama dan bahwa tidak lama 
lagi manifestasi semacam ini akan berakhir. 
37 Tetapi Aku mengatakan ini juga kepadamu, 
bahwa banyak dari mereka yang menanti-
nantikan Aku dengan begitu banyak kerinduan 
tidak akan mengenali Aku jika mereka 
menyaksikan cara Aku memanifestasikan diri-
Ku, sebaliknya mereka akan menolak Aku 
secara langsung. 
38 Hanya kesaksian-kesaksian yang akan 
sampai kepada mereka, dan melalui 
kesaksian-kesaksian ini mereka akan tetap 
percaya bahwa Aku telah berada di antara 
anak-anak-Ku. 
39 Engkau juga dalam hati menantikan-Ku 
dengan ketidaksabaran, tetapi Aku tahu 
bahwa engkau akan mengenali-Ku dan berada 
di antara para pekerja-Ku pada saat ini. (255,2 
- 4) 
 
Janji-janji Alkitabiah40  
40 Dalam pewahyuan-Ku melalui Yesus, Aku 
memberitahukan kepadamu tentang 
kedatangan Roh Kudus, dan manusia percaya 
bahwa itu adalah keilahian yang ada dalam 
diri Allah, yang tidak dikenali oleh mereka, 



tanpa dapat memahami bahwa ketika Aku 
berbicara tentang Roh Kudus, Aku sedang 
berbicara kepadamu tentang satu-satunya 
Allah yang sedang mempersiapkan waktu 
ketika Dia akan membuat diri-Nya dikenal oleh 
manusia melalui kemampuan manusia untuk 
memahami. (8,4) 
41 Mengapa ada orang yang harus terkejut 
dengan wahyu-wahyu baru-Ku? Sesungguhnya 
Aku berkata kepadamu, para bapa leluhur 
zaman dahulu kala telah mengetahui 
kedatangan zaman ini, para pelihat dari 
zaman-zaman lain telah melihatnya dan para 
nabi telah memberitahukannya. Itu adalah 
janji Ilahi yang diberikan kepada manusia jauh 
sebelum Aku datang ke dunia dalam Yesus. 
42 Ketika Aku mengumumkan kedatangan-Ku 
kembali kepada murid-murid-Ku dan memberi 
tahu mereka cara Aku akan membuat diri-Ku 
dikenal orang, banyak waktu telah berlalu 
sejak janji itu diberikan kepadamu. 
43 Sekarang Anda melihat jalannya waktu itu 
di depan mata Anda, di sini nubuat-nubuat itu 
terjadi. Siapa yang bisa terkejut dengan hal 
ini? Hanya mereka yang telah tidur dalam 
kegelapan atau mereka yang telah 
memadamkan janji-janji-Ku dalam diri mereka 
sendiri. (12,97 - 99) 
Istilah "kegelapan" di sini dan di tempat lain 
memiliki arti "kurangnya pengetahuan", 
"kebodohan", sementara "cahaya" digunakan 
dalam arti yang berlawanan sebagai simbol 
untuk "pengetahuan", "pencerahan".  
44 Mengetahui bahwa engkau akan sedikit 
mempelajari ajaran-Ku dan meramalkan 
kesalahan-kesalahan yang akan engkau 
lakukan dalam menafsirkan wahyu-wahyu-Ku, 
Aku mengumumkan kembalinya Aku 
kepadamu dengan memberitahukan bahwa 
Aku akan mengutus Roh Kebenaran kepadamu 
untuk mengklarifikasi banyak misteri dan 
menjelaskan kepadamu apa yang tidak engkau 
pahami. 
45 Karena dalam inti Firman kenabian-Ku Aku 
memberitahukan kepadamu bahwa pada saat 
ini Aku tidak akan datang dalam guntur dan 
kilat seperti yang Aku lakukan di Sinai, Aku 
juga tidak akan menjadi manusia dan 
memanusiakan kasih-Ku dan firman-Ku seperti 
yang Aku lakukan di "Era Kedua", tetapi 
bahwa Aku akan datang kepada rohmu dalam 
sinar kebijaksanaan-Ku, mengejutkan 
pikiranmu dengan cahaya ilham dan 

memanggil di pintu hatimu dengan suara yang 
dimengerti oleh rohmu. Prediksi dan janji-janji 
itu baru saja terjadi. 
46 Cukuplah untuk mempersiapkanmu sedikit 
untuk melihat cahaya-Ku dan merasakan 
kehadiran Roh-Ku - yang sama yang telah 
mengumumkan kepadamu bahwa Dia akan 
datang untuk mengajarimu dan 
mengungkapkan kebenaran. (108,22 - 23) 
47 Ada banyak orang yang, karena takut atau 
kurang tekun, tidak mengembangkan dan 
hanya mengikuti Hukum Musa tanpa 
mengakui kedatangan Mesias, dan yang 
lainnya, meskipun percaya kepada Yesus, 
masih belum mengharapkan Roh Penghiburan 
yang dijanjikan. Sekarang Aku telah turun 
untuk ketiga kalinya dan mereka tidak 
mengharapkan-Ku. 
48 Malaikat-malaikat telah mengumumkan 
wahyu-wahyu ini, dan seruan mereka telah 
memenuhi ruangan. Sudahkah Anda 
mengenali mereka? Dunia rohlah yang datang 
kepada Anda untuk menyaksikan kehadiran-
Ku. Semua yang tertulis akan terjadi. 
Kehancuran yang telah dilepaskan akan 
mengalahkan kesombongan dan kesia-siaan 
manusia, dan dia - setelah menjadi rendah 
hati - akan mencari-Ku dan memanggil-Ku 
Bapa. (179,38 - 39) 
49 Inilah yang Kukatakan kepadamu pada 
waktu itu: "Apa yang telah Kukatakan 
kepadamu bukanlah semua yang harus 
Kuajarkan kepadamu. Agar engkau dapat 
mengetahui semuanya, pertama-tama Aku 
harus pergi dan mengutus Roh Kebenaran 
untuk menjelaskan semua yang telah 
Kukatakan dan Kulakukan. Aku menjanjikan 
kepadamu Penghibur pada masa pencobaan." 
Tetapi Penghibur itu, Sang Penjelas itu, adalah 
diri-Ku sendiri yang kembali untuk 
mencerahkan Anda dan membantu Anda 
memahami ajaran-ajaran terdahulu dan ajaran 
baru yang Aku bawakan kepada Anda 
sekarang. (339,26) 
50 Di dalam hikmat terdapat balsem yang 
menyembuhkan dan penghiburan yang 
dirindukan hatimu. Itulah sebabnya Aku 
pernah menjanjikan kepadamu roh kebenaran 
sebagai roh penghiburan. Tetapi penting sekali 
untuk memiliki iman agar tidak berdiam diri di 
jalan dan tidak merasa takut dalam 
menghadapi cobaan. (263,10 - 11) 



 
Pertanda yang terpenuhi 
51 Hanya sedikit orang yang mengenali tanda-
tanda bahwa zaman baru telah menyingsing 
dan bahwa Aku sedang mengungkapkan diri-
Ku secara spiritual kepada umat manusia. 
Mayoritas dari mereka mengabdikan hidup 
dan upaya mereka untuk kemajuan materi, 
dan dalam perjuangan yang kejam dan 
terkadang berdarah untuk mencapai tujuan 
mereka, mereka hidup seperti orang buta, 
mereka kehilangan arah, mereka tidak lagi 
tahu apa yang mereka perjuangkan, mereka 
tidak dapat melihat cahaya terang fajar baru, 
mereka tidak melihat tanda-tanda dan jauh 
dari memperoleh pengetahuan tentang 
wahyu-wahyu-Ku. 
52 Umat manusia ini lebih percaya pada 
ajaran dan perkataan manusia daripada 
wahyu-wahyu yang telah Kuberikan 
kepadanya sepanjang zaman. Apakah engkau 
menantikan Bapa di dalam keadilan-Nya untuk 
mengirimkan kepadamu tanda-tanda yang 
lebih besar daripada yang engkau lihat di 
setiap kesempatan, sehingga engkau dapat 
merasakan dan percaya bahwa inilah waktu 
yang dinubuatkan untuk manifestasi-Ku 
sebagai Roh Kebenaran? Oh kalian orang-
orang yang kurang beriman! Sekarang kamu 
akan mengerti, murid-murid, mengapa 
kadang-kadang Aku mengatakan kepadamu 
bahwa suara-Ku memanggil di padang gurun, 
karena tidak ada seorang pun yang 
mendengarnya dan benar-benar 
memperhatikannya. (93, 27 - 28) 
53 Agar semua orang di bumi dapat 
mempercayai kebenaran pesan ini, Aku 
menyebabkan tanda-tanda yang dinubuatkan 
pada zaman dahulu dirasakan di seluruh bumi 
- nubuat yang berbicara tentang kedatangan-
Ku kembali. 
54 Oleh karena itu, ketika Kabar Baik ini 
sampai kepada bangsa-bangsa, orang-orang 
akan menyelidiki dan memeriksa semua yang 
telah dibicarakan kepada mereka pada masa-
masa ini, dan terkejut dan gembira mereka 
akan menemukan bahwa semua yang telah 
diumumkan dan dijanjikan mengenai 
kedatangan-Ku kembali telah digenapi dengan 
setia, menurut Dia yang hanya memiliki satu 
kehendak, satu firman dan satu hukum. 
(251,49) 

55 Di 'Era Kedua' Aku mengumumkan wahyu 
baru-Ku kepada para rasul-Ku, dan ketika 
mereka bertanya kepada-Ku tanda-tanda apa 
yang akan menandai waktu itu, Aku 
mengumumkan kepada mereka satu demi 
satu, serta bukti-bukti yang akan Aku berikan 
kepada mereka. 
Sejarah keselamatan dibagi oleh Kristus ke 
dalam 3 bagian utama, zaman atau "masa", 
"Zaman Kedua" adalah masa pewahyuan 
Tuhan melalui Yesus dan masa setelahnya 
(lihat pasal 38 untuk lebih jelasnya)  
56 Tanda-tanda telah tampak sampai akhir, 
yang menyatakan bahwa inilah waktu yang 
dinubuatkan oleh Yesus, dan sekarang aku 
bertanya kepadamu: Jika manifestasi rohani 
yang saya ajak anda mengambil bagian di 
dalamnya bukanlah kebenaran - lalu mengapa 
Kristus tidak muncul (dalam bentuk yang 
diharapkan oleh orang-orang percaya) 
meskipun tanda-tanda itu telah tiba? Atau 
apakah Anda percaya bahwa si penggoda juga 
memiliki kuasa atas semua ciptaan dan atas 
kekuatan alam untuk menipu Anda? 
57 Aku pernah memperingatkan kamu agar 
kamu tidak menyerah pada rayuan nabi-nabi 
palsu, Kristus palsu dan penyelamat palsu. 
Tetapi hari ini saya katakan kepada Anda 
bahwa roh yang berinkarnasi, karena 
perkembangannya, pengetahuan dan 
pengalamannya, telah terbangun sedemikian 
rupa sehingga tidak mudah untuk 
menawarkan kegelapan sebagai cahaya, 
betapapun menyilaukan yang dimilikinya. 
58 Oleh karena itu Aku telah berkata 
kepadamu: Sebelum kamu meninggalkan 
dirimu sendiri ke jalan ini dengan keyakinan 
buta, periksalah sebanyak yang kamu 
inginkan! Sadarilah bahwa Firman ini telah 
diberikan untuk semua orang, dan bahwa Aku 
tidak pernah menyediakan bagian mana pun 
dari Firman ini hanya untuk orang-orang 
tertentu. Lihatlah bahwa tidak ada buku-buku 
dalam karya ini di mana saya berusaha 
merahasiakan ajaran apa pun dari Anda. 
59 Tetapi Aku juga mengatakan kepadamu di 
Era Kedua itu melalui mulut rasul-Ku Yohanes: 
"Jika ada orang yang mendengar suara-Ku dan 
membukakan pintu, Aku akan masuk ke dalam 
dan berbagi makanan dengannya dan dia 
bersama-Ku". Demikian juga, Aku 
mengajarkan perumpamaan tentang gadis-



gadis itu kepadamu sehingga engkau akan 
mengingatnya pada saat ini. (63,79 - 80) 
60 karena tanda-tanda dan kunjungan telah 
datang dan Aku belum menampakkan diri di 
sinagoge atau di gereja mana pun, bukankah 
dunia menduga bahwa Aku harus segera 
menyatakan diri-Ku di suatu tempat karena 
Aku tidak dapat menentang Firman-Ku? 
(81,41) 
 

Bab 2 - Fajar dari Era Ketiga 
 
Proklamasi pertama1  
1 Ini adalah hari peringatan: pada tanggal 
seperti hari ini Aku menguduskan para 
pembawa suara pertamaku untuk 
memberitahukan melalui mereka arahan-
arahan baru dan wahyu-wahyu baruku. Roh 
Elia bersinar melalui Roque Rojas untuk 
mengingatkan Anda tentang jalan, yaitu 
Hukum Allah. 
- Nama pembawa suara pertama ini 
diucapkan "Roke Rochas". 
2 Momen itu sungguh-sungguh khidmat, roh 
mereka yang hadir gemetar ketakutan dan 
kegembiraan, sama seperti hati orang Israel 
gemetar di Gunung Sinai ketika Hukum Taurat 
diberitakan; sama seperti para murid gemetar 
ketika mereka melihat transfigurasi Yesus di 
Gunung Tabor, ketika Musa dan Elia muncul 
secara rohani di sebelah kanan dan kiri Sang 
Guru. 
3 Tanggal 1 September 1866 itu adalah 
kelahiran zaman baru, fajar hari baru: "Era 
Ketiga" yang menyingsing bagi umat manusia. 
4 Sejak saat itu dan seterusnya, banyak 
nubuat dan banyak janji yang telah diberikan 
Tuhan kepada manusia selama ribuan tahun 
tidak henti-hentinya digenapi. Semua itu telah 
digenapi di dalam diri Anda, pria dan wanita 
yang mendiami dunia saat ini. Siapakah di 
antara Anda yang mungkin berada di bumi 
ketika nubuat-nubuat itu diucapkan dan janji-
janji itu dibuat? Aku sendiri yang tahu; tetapi 
hal yang penting adalah bahwa engkau tahu 
bahwa Aku telah berjanji kepadamu, dan 
bahwa Aku sekarang sedang menggenapinya. 
5 Tahukah kamu tentang "awan" yang di 
atasnya murid-murid-Ku melihat-Ku naik 
ketika Aku memperkenalkan diri-Ku kepada 
mereka untuk terakhir kalinya? Karena 
sesungguhnya tertulis bahwa saya akan 

kembali "di atas awan" dan saya 
memenuhinya. Pada tanggal 1 September 
1866, Roh-Ku datang di atas awan simbolis 
untuk mempersiapkanmu menerima ajaran 
baru. Setelah itu, pada tahun 1884, Aku mulai 
memberikan pengajaran-Ku kepadamu. 
6 Aku tidak datang sebagai manusia tetapi 
secara spiritual, terbatas dalam seberkas 
cahaya, untuk membiarkannya bertumpu 
pada kemampuan pemahaman manusia. Ini 
adalah cara yang dipilih oleh Kehendak-Ku 
untuk berbicara kepadamu pada saat ini, dan 
Aku akan memuji engkau dengan iman yang 
engkau miliki dalam Firman ini. 
7 Karena bukan Musa yang memimpin Anda 
melalui padang gurun ke Tanah Perjanjian, 
atau Kristus sebagai manusia yang membuat 
Anda mendengar Firman Kehidupan-Nya 
sebagai jalan menuju keselamatan dan 
kebebasan. Sekarang suara manusiawi dari 
makhluk-makhluk ini yang sampai ke telinga 
Anda, dan Anda perlu merohanikan diri Anda 
sendiri untuk menemukan Esensi Ilahi di mana 
Aku hadir. Oleh karena itu, Aku katakan 
kepadamu bahwa adalah pantas bagimu untuk 
percaya kepada firman ini, karena firman ini 
diberikan melalui makhluk-makhluk yang tidak 
sempurna. (236,46 - 50) 
8 Pada tahun 1866, kongregasi pertama kaum 
Spiritualis, murid-murid dari Pekerjaan ini, 
muncul. Di bawah terang Roh-Ku dan diajar 
oleh Elia, murid-murid pertama itu mulai 
menerima sinar pekabaran yang sekarang, 
kesimpulannya, Anda terima dengan 
berlimpah. (255,10) 
 
Pesan dan saran di seluruh dunia 
9 Elia, yang harus datang terlebih dahulu 
untuk mempersiapkan jalan Tuhan, 
menyatakan diri untuk pertama kalinya pada 
tahun 1866 melalui pemahaman manusia. 
Tidakkah Anda akan meluangkan sedikit waktu 
untuk menyelidiki tanda-tanda dan peristiwa-
peristiwa yang terjadi di semua bidang dan 
bertepatan dengan waktu manifestasi itu? 
Sekali lagi, para sarjana yang mempelajari 
bintang-bintang dan yang disebut ahli sihir 
pada zaman dahulu yang akan bersaksi bahwa 
langit telah memberikan tanda-tanda yang 
merupakan panggilan ilahi. (63,81) 
10 Jangan berpikir bahwa di titik bumi ini, di 
mana firman ini didengar, adalah satu-satunya 
tempat di mana Aku menempatkan diri-Ku 



bersama anak-anak-Ku. Karena sesungguhnya 
Aku berkata kepadamu, manifestasi-Ku dalam 
berbagai bentuk bersifat universal. 
11 Elia, yang membuat dirinya dikenal di 
antara kamu sebagai pendahulu pemberitaan-
Ku melalui pengertian manusia, tidak datang 
hanya ke negeri ini di mana kamu tinggal. Dia 
pergi dari satu tempat di bumi ke tempat lain 
dan mengumumkan Era Baru dan 
mendekatnya Kerajaan Surga. 
12 Seruan-seruan muncul dari semua sisi yang 
mengumumkan kedatangan-Ku kepadamu: 
alam yang terguncang menggerakkan bumi, 
ilmu pengetahuan kagum melihat wahyu-
wahyu baru, dunia spiritual menyerbu 
manusia, namun umat manusia tetap tuli 
terhadap seruan-seruan itu, pertanda dari 
zaman baru. 
- Ungkapan ini merujuk pada penghuni alam 
yang lebih tinggi di luar sana, roh-roh cahaya 
dari dunia roh Tuhan 
13 Banjir Cahaya Ilahi turun untuk membawa 
manusia keluar dari kegelapan mereka. Tetapi 
ini - egois dan terwujud, jauh dari mencari 
kesempurnaan 
dari roh untuk berjuang demi perbaikan moral 
kehidupan mereka di bumi - menggunakan 
cahaya itu hanya untuk menciptakan bagi diri 
mereka sendiri takhta dan kemuliaan, 
kenyamanan dan kesenangan bagi tubuh dan, 
jika mereka pikir itu perlu, juga senjata untuk 
menghancurkan kehidupan sesama mereka. 
Mata mereka dibutakan oleh intensitas 
cahaya-Ku dan kesombongan mereka menjadi 
kehancuran mereka. Tetapi Aku berkata 
kepadamu bahwa melalui cahaya itu mereka 
akan menemukan kebenaran, menemukan 
jalan dan menyelamatkan diri mereka sendiri. 
-- Ini berarti kebalikan dari "spiritualisasi", 
yaitu kehidupan dan pemikiran manusia yang 
hanya terkait dengan materi dan fisik. 
14 Mereka yang mampu menerima cahaya ini 
dalam pikiran mereka dan menerimanya 
sebagai pesan ilahi, membiarkan hati nurani 
mereka menuntun langkah mereka dan 
berfungsi sebagai pedoman untuk pekerjaan 
mereka. Karena mereka memiliki firasat 
bahwa Tuhan telah datang kembali dan bahwa 
Ia menyertai umat-Nya. 
15 Perwakilan dari sekte dan denominasi yang 
berbeda tidak mau menerima-Ku, hati 
mereka, martabat mereka dan kebesaran 
palsu mereka menghalangi mereka untuk 

menerima-Ku secara rohani. Itulah sebabnya 
kelompok-kelompok, persaudaraan dan 
perkumpulan dari mereka yang merasakan 
kehadiran Era Baru, yang mencari kesunyian 
untuk berdoa dan menerima inspirasi dari 
Tuhan, telah terbentuk di seluruh dunia. 
(37,76 - 81) 
16 Ada komunitas-komunitas religius yang 
berusaha mempersiapkan diri untuk 
kedatangan-Ku kembali tanpa mengetahui 
bahwa Aku sudah pergi. 
17 Aku memanggil semua orang dan, 
sebenarnya, panggilan-Ku dan kabar bahwa 
Aku sedang membuat diri-Ku dikenal manusia 
sampai ke setiap sudut bumi, bersama dengan 
kesaksian dan bukti-bukti yang berbicara 
tentang Aku: orang-orang berdosa yang 
diperbaharui, orang-orang yang tidak percaya 
yang bertobat, orang-orang yang "mati" 
bangkit, orang-orang yang sakit parah yang 
sembuh, dan orang-orang yang dirasuki yang 
terbebas dari kejahatan mereka. 
18 Tetapi Aku mendapati banyak orang tuli, 
yang lain sia-sia dalam prestise duniawi 
mereka, dan yang lain lagi terlalu takut untuk 
membuat manifestasi-Ku dikenal sebagai Roh 
Kebenaran. Aku menerima dan mengajar 
semua orang yang datang kepada-Ku dan 
percaya kepada kasih-Ku. (239,17 - 19) 
19 Dari negeri-negeri lain banyak orang akan 
datang kepada umat ini yang akan dengan 
penuh semangat menanyai Anda tentang 
peristiwa-peristiwa rohani yang telah Anda 
saksikan pada saat ini dan juga tentang wahyu 
dan nubuat yang telah saya berikan kepada 
Anda. 
20 Karena di banyak bagian dunia, pesan-
pesan saya telah diterima, mengatakan bahwa 
Sinar Ilahi saya telah turun di suatu tempat di 
Barat untuk berbicara kepada umat manusia 
saat ini. 
21 Ketika saatnya tiba, kamu akan melihat 
mereka datang dari bangsa-bangsa lain dan 
bangsa-bangsa lain untuk mencarimu. Maka 
orang-orang dari denominasi besar akan 
terkejut bahwa bukan mereka yang 
kepadanya Aku berbicara kepada diri-Ku 
sendiri. (276,45) 
22 Betapa sedikitnya dunia yang peduli akan 
manifestasi baru-Ku! Betapa sedikitnya 
mereka yang bangun dan menanti-nantikan 
Aku, dan betapa banyaknya mereka yang 
tidur! 



23 Tentang mereka yang hidup dalam 
pengharapan, Aku dapat memberitahukan 
kepadamu bahwa tidak semua menebak 
bentuk nyata kehadiran-Ku pada saat ini. 
Karena sementara beberapa orang, di bawah 
pengaruh kepercayaan kuno, berpikir bahwa 
Aku kembali ke dunia sebagai manusia, yang 
lain percaya bahwa Aku harus muncul dalam 
beberapa bentuk yang terlihat oleh setiap 
mata manusia, dan sangat sedikit yang hanya 
menebak-nebak kebenaran dan menduga 
bahwa kedatangan-Ku bersifat spiritual. 
24 Sementara beberapa orang bertanya-tanya 
bentuk apa yang akan Aku ambil, pada jam 
berapa atau pada hari apa Aku akan 
menunjukkan diri-Ku di bumi dan di tempat 
apa Aku akan muncul, yang lain berkata, tanpa 
memikirkan manifestasi atau waktu tertentu: 
"Sang Guru sudah ada di antara kita, cahaya-
Nya, yang adalah Roh-Nya, membanjiri kita". 
25 Ketika pekabaran ini sampai ke semua hati, 
bagi sebagian orang, ini akan menjadi momen 
sukacita karena mereka akan menemukan di 
dalamnya semua firasat dan iman mereka 
diteguhkan. Namun, yang lain akan 
menyangkal kebenaran pesan saya karena 
mereka tidak akan menemukannya sesuai 
dengan apa yang mereka yakini akan terjadi 
dan cara pengungkapannya. (279,41 - 44) 
 
Pekerjaan Elia sebagai pendahulu Tuhan 
26 Aku menyuruh Elia kembali pada "Ketiga 
Kalinya", dan Aku sebagai Guru telah 
mengumumkannya pada "Kedua Kalinya", 
dengan mengatakan: "Sesungguhnya, Elia 
telah berada di antara kamu, tetapi kamu 
tidak mengenalinya. Aku akan kembali ke 
dunia, tetapi sesungguhnya Aku berkata 
kepadamu, sebelum Aku, Elia akan ada." 
- lihat bab 38 
27 Karena setiap perkataan Guru menjadi 
kenyataan, Elia datang sebelum Aku di "Era 
Ketiga" untuk membangunkan roh-roh, untuk 
membuat mereka curiga bahwa Hari Roh 
Kudus sedang membuka pintu gerbangnya, 
untuk memberitahu setiap roh untuk 
membuka matanya, untuk mempersiapkan 
diri untuk melewati ambang Era Kedua 
menuju Era Ketiga. Supaya manifestasi Elia 
akan lebih nyata di "Zaman Ketiga" ini, saya 
membuat Elia memanifestasikan dirinya 
melalui seorang pria yang saleh: Roque Rojas. 

28 Elia secara rohani, dari alam barzakh, 
menerangi orang ini, menginspirasinya, 
menguatkannya dan menuntunnya dalam 
semua jalannya dari awal sampai akhir. 
29 Tetapi sesungguhnya, aku tidak 
mengatakan kepadamu, ia memilih Roque 
Rojas di antara manusia. Aku memilihnya, 
mengirimkan rohnya yang dipersiapkan oleh 
rahmat-Ku. Aku memberinya tubuh yang juga 
dipersiapkan oleh-Ku, dan engkau tahu bahwa 
ia rendah hati, bahwa Bapa melakukan 
pekerjaan besar melalui kerendahan hati dan 
kebajikannya. Ia adalah seorang nabi, 
pembawa suara, pelihat dan pemimpin. Dari 
semua ini, ia meninggalkan teladan yang 
cemerlang bagi orang-orang. 
30 Dia diejek dan diejek oleh bangsanya 
sendiri, seperti Musa di padang gurun dianiaya 
seperti nabi Elia dan harus mundur ke puncak-
puncak gunung untuk berdoa dan membela 
bangsanya. 
31 Seperti Gurunya, ia diejek dan dikutuk oleh 
imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Seperti 
Gurunya, hanya sedikit yang percaya, 
mengikuti dan mengelilinginya. Tangannya 
memancarkan kekuatan penyembuhan, 
melakukan mukjizat yang mengilhami iman 
beberapa orang dan menyebabkan 
kebingungan pada orang lain. Bagi sebagian 
orang, kata-kata nubuat keluar dari bibirnya 
yang digenapi hingga ke hurufnya. Mulutnya 
memberikan nasihat yang penuh penghiburan 
kepada mereka yang sakit hati. 
32 Rohnya mampu menerima ilham yang luar 
biasa dan bisa jatuh ke dalam pengangkatan 
seperti orang-orang benar, para rasul dan 
nabi. Rohnya bisa melepaskan diri dari dunia 
ini dan tubuhnya untuk memasuki alam 
spiritual dan dengan rendah hati mencapai 
pintu-pintu Perbendaharaan Rahasia Tuhan. 
Melalui peningkatan ini, roh Elia membuat 
dirinya dikenal oleh saksi-saksi pertama 
sebelum sinar Sang Guru datang. (345,57 - 58) 
33 Roque Rojas mengumpulkan sekelompok 
pria dan wanita yang penuh iman dan niat 
baik, dan di sana, di pangkuan majelisnya yang 
pertama, Elia mengungkapkan dirinya melalui 
pikiran utusan, dengan mengatakan: "Akulah 
Nabi Elia, salah satu dari Transfigurasi di 
Gunung Tabor". Beliau memberikan ajaran 
pertama kepada murid-murid pertamanya, 
pada saat yang sama mengumumkan kepada 
mereka zaman spiritualisasi dan menubuatkan 



kepada mereka bahwa sebentar lagi sinar 
Guru Ilahi akan datang untuk berkomunikasi 
dengan umat-Nya. 
34 Suatu hari, ketika tempat berkumpulnya 
Roque Rojas yang sederhana penuh dengan 
pengikut yang mempercayai perkataan orang 
ini, Elia turun untuk mencerahkan pikiran juru 
bicaranya, dan diilhami oleh-Ku, ia mengurapi 
tujuh orang percaya ini untuk mewakili atau 
melambangkan Tujuh Meterai. 
35 Kemudian, ketika saat yang dijanjikan dari 
manifestasi-Ku telah tiba, Aku menemukan 
bahwa dari ketujuh orang terpilih itu hanya 
satu yang sedang menonton untuk 
mengantisipasi kedatangan Pasangan yang 
murni, dan hati itu adalah hati Damiana 
Oviedo, dara yang pikirannya adalah yang 
pertama menerima cahaya Sinar Ilahi sebagai 
hadiah atas ketekunan dan persiapannya. 
36 Damiana Oviedo mewakili Segel Keenam. 
Ini adalah satu lagi bukti bahwa cahaya 
Meterai Keenam adalah cahaya yang 
menerangi zaman ini. (1,6 - 9) 
- Istilah ini, yang merujuk kepada Wahyu 
Yohanes, menunjuk kepada bagian kedua dari 
belakang dari "Tujuh Meterai", yang harus 
dipahami sebagai lambang untuk 7 zaman 
dalam 3 zaman sejarah keselamatan (untuk 
lebih jelasnya lihat pasal 38). 
37 Hanya sedikit yang bisa benar-benar 
merasakan kehadiran utusan Tuhan. Sekali lagi 
Ia menjadi suara yang memanggil di padang 
gurun, dan sekali lagi Ia mempersiapkan hati 
manusia untuk kedatangan Tuhan. 
Demikianlah Meterai Keenam dilepaskan, 
membiarkan isinya terlihat, dan dicurahkan ke 
atas umat manusia sebagai sungai kebenaran 
dan terang. Dengan cara ini, banyak janji dan 
nubuat yang digenapi. 
38 Elia, seperti Yesus dan Musa, menerangi 
mata rohmu sehingga kamu bisa melihat 
Bapa. Musa mengajarkan, "Kasihilah 
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." 
Yesus mengatakan kepada Anda, "Kasihilah 
satu sama lain!" Elia memerintahkan anda 
untuk semakin berbelas kasihan kepada 
sesama anda, dan segera menambahkan, "dan 
anda akan melihat Bapa-Ku dalam segala 
kemuliaan-Nya." (81,36 - 37) 
39 Ketika kegelapan yang menyelimuti umat 
manusia menghilang dan menjadi terang di 
dalam roh-roh makhluk, mereka akan 

merasakan kehadiran zaman baru karena Elia 
telah kembali kepada umat. 
40 Tetapi karena mereka tidak dapat melihat 
Dia, maka roh-Nya perlu untuk menyatakan 
diri-Nya sendiri melalui pengertian manusia, 
dan Ia menunjukkan diri-Nya di hadapan para 
pelihat dalam lambang nabi Elia: di atas awan-
awan dalam keretanya yang berapi-api. 
41 Elia telah datang pada saat ini sebagai 
pendahulu untuk mempersiapkan 
kedatangan-Ku. Ia telah datang sebagai nabi 
untuk mengumumkan kepada Anda zaman 
baru dengan perjuangan dan cobaannya, 
tetapi juga dengan kebijaksanaan wahyu-
wahyunya. Dia datang dengan kendaraan 
cahayanya untuk mengundang Anda 
menaikinya, untuk membawa Anda ke atas 
awan dan membawa Anda ke Rumah Spiritual 
di mana kedamaian memerintah. Percayalah 
kepada-Nya sebagai Gembala yang Baik, 
ikutilah Dia secara rohani seperti orang-orang 
mengikuti Musa pada "Pertama Kali". 
Berdoalah agar Ia dapat membantumu dalam 
memenuhi misimu, dan jika engkau ingin 
mengikutinya, lakukanlah." (31,58 - 59) 
42 Elia, roh yang memiliki kekuatan besar, 
yang tidak dikenal oleh manusia, selalu 
menjadi pendahulu saya. Hari ini, Ia datang 
sekali lagi untuk mengumpulkan orang-orang 
yang ditandai - kepada saya, dan juga semua 
orang. 
- Orang-orang yang ditandai (bahasa Spanyol: 
marcados) atau dimeteraikan (Wahyu 
Yohanes, pasal 14:1-5) adalah mereka yang 
dipilih oleh Kristus, yang menerima tanda 
Tritunggal Ilahi di dahi mereka. (Untuk lebih 
jelasnya, lihat bab 39, bagian terakhir). 
43 Jika kamu mempersiapkan dirimu dan 
mempelajari ajaran-Ku untuk mengetahui 
kehendak-Ku, Elia akan datang menolongmu 
dan menjadi pendukung dan temanmu. 
44 Elia adalah (seorang) Sinar Ilahi yang 
mencerahkan dan membimbing semua 
makhluk dan menuntun mereka kepada-Ku. 
Kasihilah Dia dan sembahlah Dia sebagai 
perintis dan pengantara anda. (53,42 - 44) 
45 Nabi Elia, pendahulu, pertanda "Era 
Ketiga", bersyafaat bagi kawanannya, berdoa 
bagi mereka yang tidak tahu bagaimana 
berdoa, dan menutupi noda orang berdosa 
dengan mantelnya dengan harapan 
pembaharuannya. Elia mempersiapkan orang 
banyak, bala tentaranya, untuk memerangi 



kegelapan yang muncul melalui kebodohan, 
dosa, fanatisme dan materialisme umat 
manusia. (67,60) 
46 Sekarang adalah tugas semua orang yang 
sudah diperlengkapi dan terbangun untuk 
memproklamasikan pembebasan dunia. 
Ingatlah bahwa Elia, Yang Dijanjikan untuk 
masa ini, saat ini sedang mempersiapkan 
segala sesuatu untuk membebaskan bangsa-
bangsa di bumi, yang diperbudak oleh 
materialisme, dari kekuasaan Firaun, seperti 
yang pernah dilakukan Musa di Mesir bersama 
suku-suku Israel. 
47 Katakanlah kepada rekan-rekanmu bahwa 
Elia telah membuat dirinya dikenal melalui 
pikiran manusia, bahwa kehadirannya telah 
ada di dalam roh, dan dia akan terus 
menerangi jalan semua orang sehingga 
mereka dapat maju. 
48 Gembala Anda memiliki tugas untuk 
membawa semua makhluk kembali ke jalan 
yang benar, apakah ini termasuk alam 
spiritual, moral atau material. Oleh karena itu, 
Aku berkata kepadamu bahwa bangsa-bangsa 
yang menerima panggilan Tuhan mereka 
melalui Elia akan diberkati, karena mereka 
akan tetap bersatu oleh hukum keadilan dan 
kasih, yang akan membawa perdamaian 
kepada mereka sebagai buah dari pengertian 
dan persaudaraan mereka. Dengan demikian 
bersatu, mereka akan dibawa ke medan 
perang di mana mereka akan berperang 
melawan korupsi, materialisme, dan 
kepalsuan. 
49 Dalam perjuangan ini, orang-orang di 
zaman ini akan mengalami mukjizat-mukjizat 
baru dan memahami makna spiritual 
kehidupan - yang berbicara tentang keabadian 
dan kedamaian. Mereka akan berhenti 
membunuh satu sama lain karena mereka 
akan menyadari bahwa apa yang harus 
mereka hancurkan adalah kebodohan mereka, 
sikap mementingkan diri sendiri, dan nafsu-
nafsu korup yang darinya kejatuhan dan 
kesukaran mereka muncul, baik materi 
maupun spiritual. (160,34 - 36) 
50 Elia adalah sinar Allah yang dengan 
cahayanya ia akan menghalau kegelapan anda 
dan membebaskan anda dari belenggu jaman 
ini, yaitu dosa, yang akan memimpin roh anda 
melalui padang gurun sampai mencapai 
"Tanah Perjanjian" di pangkuan Allah. (236,68) 
 

Pasal 3 - Matahari rohani 
kedatangan Kristus kembali  
 
Kedatangan Tuhan 
1 Aku hadir di tengah-tengah umat manusia 
pada saat penemuan-penemuan baru telah 
mengubah kehidupan manusia, dan membuat 
kehadiran-Ku terasa di antara kamu dengan 
kerendahan hati yang sama seperti yang 
pernah kamu kenal dalam diri-Ku. 
2 "Firman" Allah tidak menjadi manusia lagi, 
Kristus tidak dilahirkan kembali di dalam 
kandang yang buruk - tidak; karena tidak perlu 
lagi ada tubuh untuk bersaksi tentang kuasa 
Allah. Jika manusia berpikir bahwa tubuh ini 
adalah Tuhan yang datang ke dunia, mereka 
keliru. Kehadiran Tuhan bersifat spiritual, 
universal, tak terbatas. 
3 Seandainya semua yang telah dicapai 
manusia pada saat ini berada dalam batas-
batas yang adil, sah dan baik, tidak perlu bagi-
Ku untuk turun untuk berbicara kepadamu 
lagi. Tetapi tidak semua karya yang ditawarkan 
umat manusia ini kepada-Ku adalah baik: ada 
banyak pelanggaran, banyak ketidakadilan, 
banyak penyimpangan dan perbuatan jahat. 
Oleh karena itu, cinta-Ku yang penuh 
perhatian perlu menyadarkan manusia ketika 
ia paling asyik dengan pekerjaannya, untuk 
mengingatkannya akan tugas-tugas yang telah 
dilupakannya dan kepada Siapa ia berutang 
semua yang ada dan semua yang akan ada. 
4 Untuk membuat diri-Ku dapat didengar oleh 
umat manusia yang terwujud yang tidak dapat 
mendengar-Ku dari roh ke roh, Aku harus 
menggunakan karunia dan kemampuan 
spiritual mereka untuk membuat diri-Ku 
dikenal melalui kemampuan pemahaman 
manusia. 
5 Penjelasan mengapa saya "turun" untuk 
berkomunikasi dengan Anda adalah sebagai 
berikut: Karena engkau tidak mampu bangkit 
untuk bercakap-cakap dengan Tuhanmu dari 
roh ke roh, maka Aku harus turun satu tingkat 
lebih rendah, yaitu dari spiritual, dari Yang 
Ilahi, di mana engkau belum bisa 
mencapainya. Aku kemudian harus 
menggunakan organ intelekmu, yang memiliki 
tempatnya di otak manusia, dan 
menerjemahkan inspirasi Ilahi-Ku ke dalam 
kata-kata manusia dan suara material. 



6 Manusia membutuhkan pengetahuan yang 
lebih luas, dan Allahlah yang datang kepada 
manusia untuk mempercayakan hikmat 
kepadanya. Jika sarana yang dipilih untuk 
proklamasi singkat-Ku melalui organ 
pemahaman tampaknya tidak layak untuk alat 
penyambung lidah ini, Aku katakan kepadamu 
dalam kebenaran bahwa pesan yang diberikan 
melalui mereka sangat besar. Engkau lebih 
suka jika pernyataan-Ku disampaikan kepada 
manusia dengan kemegahan dan upacara 
yang akan memberi kesan, tetapi yang pada 
kenyataannya, dilihat dari roh, akan sia-sia 
dan tidak mengandung terang yang sejati. 
7 Aku bisa saja datang di bawah kilat dan 
badai untuk membuat kuasa-Ku terasa; tetapi 
kemudian betapa mudahnya bagi manusia 
untuk mengakui bahwa kehadiran Tuhan telah 
datang! Tetapi, tidakkah Anda berpikir bahwa 
rasa takut kemudian akan kembali ke dalam 
hati Anda, dan juga gagasan tentang sesuatu 
yang tidak dapat dipahami? Tidakkah anda 
berpikir bahwa setiap perasaan kasih kepada 
Bapa hanya akan berubah menjadi ketakutan 
akan keadilan-Nya? Tetapi ketahuilah bahwa 
Allah, meskipun Dia adalah kuasa yang 
mahakuasa, tidak akan menaklukkan Anda 
dengan kuasa itu, tidak akan menang 
melaluinya, tetapi dengan kuasa yang lain, 
yaitu kuasa kasih. 
8 Roh Ilahi yang berbicara kepada alam 
semesta saat ini. Dialah yang membawa 
terang kepada semua yang belum Anda lihat 
dengan jelas di waktu-waktu yang lain. Ia 
adalah fajar dari hari yang baru bagi semua 
manusia, karena Ia akan membebaskan anda 
dari ketakutan yang salah, menghilangkan 
keraguan anda untuk membebaskan roh dan 
pikiran anda. 
9 Aku berkata kepadamu: Setelah engkau 
mengetahui esensi ajaran-Ku dan kebenaran 
hukum-hukum-Ku, engkau juga akan 
mengenali batasan-batasan yang telah 
dipaksakan oleh imajinasimu dan 
mencegahmu untuk melampaui sedikit 
pengetahuan tentang kebenaran. 
10 Bukan lagi rasa takut atau takut akan 
hukuman yang menghalangi Anda untuk 
menjelajah, untuk menemukan. Hanya jika 
Anda benar-benar ingin mengetahui apa yang 
tidak dapat dipahami oleh Anda, maka hati 
nurani Anda akan melarang Anda untuk 
menempuh jalan itu; karena Anda harus tahu 

bahwa manusia tidak berhak atas seluruh 
kebenaran dan bahwa ia hanya boleh 
memahami bagian dari kebenaran itu yang 
sesuai dengan dirinya. 
11 Umat: Jika kedatangan-Ku diumumkan di 
tengah-tengah peperangan, kekuatan alam, 
wabah penyakit dan kekacauan, itu bukan 
karena Aku membawa semua ini kepadamu; 
itu karena kehadiranku akan membantu umat 
manusia di saat krisis itu. 
12 Sekarang inilah penggenapan dari semua 
yang dikatakan tentang kepulangan-Ku. Aku 
datang kepada manusia sementara dunia 
bergulat dengan kematian dan bumi bergetar 
dan berguncang dalam derak kematiannya 
untuk membuka jalan bagi kemanusiaan yang 
baru. Oleh karena itu, panggilan Tuhan di "Era 
Ketiga" adalah panggilan cinta - cinta yang 
membawa dan mengilhami keadilan, 
persaudaraan dan perdamaian. 
13 Firman Kristus pernah bertumbuh di dalam 
diri murid-murid-Nya dan di dalam diri orang-
orang yang mengikuti mereka, benih-Nya 
bertumbuh. Ajarannya menyebar dan 
maknanya menyebar ke seluruh dunia. 
Demikianlah ajaran yang sekarang ini akan 
menyebar, yang akan diterima oleh semua 
orang yang mampu merasakan dan 
memahaminya. (296, 17 - 27, 35) 
 
Semua mata akan melihat-Ku 
14 Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: 
"Aku akan pergi dari kalian hanya sebentar 
saja - Aku akan kembali." Kemudian 
dinyatakan kepada mereka bahwa Guru 
mereka akan datang "di atas awan", dikelilingi 
oleh para malaikat, dan menurunkan sinar 
cahaya ke bumi. 
15 Di sini Aku sekarang "di atas awan", 
dikelilingi oleh para malaikat, yang merupakan 
makhluk spiritual yang telah memperkenalkan 
diri kepada Anda sebagai utusan Keilahian-Ku 
dan sebagai penasihat yang baik bagi Anda. 
Sinar cahaya adalah Firman-Ku yang 
membawakan wahyu-wahyu baru, yang 
melimpahi setiap fakultas pemahaman dengan 
kebijaksanaan. 
16 Berbahagialah mereka yang percaya tanpa 
melihat, karena merekalah yang merasakan 
kehadiran-Ku. (142, 50 - 52) 
17 Manusia akan menemukan Kebenaran 
melalui rohnya, semua akan merasakan 
Kehadiran-Ku; karena Aku telah mengatakan 



kepadamu pada waktu itu bahwa setiap mata 
akan melihat-Ku ketika waktunya telah tiba. 
18 Sekarang, saat ini di mana kamu hidup 
adalah persis seperti yang diumumkan oleh 
Firman-Ku dan nabi-nabi-Ku di masa lalu, di 
mana semua orang akan melihat-Ku melalui 
sensasi dan kemampuan roh mereka. 
19 Mereka tidak perlu melihat-Ku secara 
terbatas dalam bentuk manusia untuk dapat 
mengatakan bahwa mereka telah melihat-Ku, 
tetapi cukup bagi roh mereka untuk 
merasakan-Ku dan pikiran mereka untuk 
memahami-Ku agar dapat mengatakan 
dengan jujur bahwa mereka telah melihat-Ku. 
20 Cinta kasih dan iman serta kecerdasan 
dapat melihat jauh lebih jauh daripada yang 
bisa dilihat oleh mata Anda. Itulah sebabnya 
Aku mengatakan kepadamu bahwa tidak perlu 
bagi-Ku untuk membatasi kehadiran-Ku pada 
bentuk manusia atau melalui beberapa figur 
simbolis untuk membuatmu melihat-Ku. 
21 Berapa banyak dari mereka yang melihat-
Ku atau bergerak bersama-Ku di "Era Kedua" 
itu bahkan tidak tahu siapa Aku. Di sisi lain, 
berapa banyak dari mereka yang bahkan tidak 
tahu kapan Aku dilahirkan sebagai manusia 
melihat-Ku dalam roh, mengenali-Ku dengan 
cahaya-Ku dan menikmati kehadiran-Ku 
karena iman mereka. 
22 Bukalah semua matamu dan buktikanlah 
dengan imanmu bahwa kamu adalah anak-
anak terang. Engkau semua dapat melihat-Ku, 
tetapi untuk ini, engkau semua harus memiliki 
iman. (340, 45 - 51) 
23 Aku berkata kepadamu: Jika umat manusia 
ini, karena ketidakbaikan mereka, berpaling 
dari kebenaran dan kebaikan, bahkan lebih 
menentang-Ku, Aku akan menampakkan diri di 
jalan mereka dengan penuh kemuliaan, 
seperti yang Aku lakukan di hadapan Saul, dan 
Aku akan membuat mereka mendengar Suara-
Ku. 
24 Maka engkau akan melihat berapa banyak 
dari mereka yang, tanpa menyadarinya, 
menganiaya-Ku, akan berubah dan 
tercerahkan untuk mengikuti-Ku di jalan 
kebaikan, kasih dan kebenaran. 
25 Aku akan berkata kepadamu: Berhentilah, 
hai para musafir, dan minumlah dari mata air 
kristal ini. Beristirahatlah dari perjalanan 
hidup yang sulit yang telah saya bebankan 
kepada Anda. Percayakanlah kesedihanmu 
kepada-Ku dan izinkanlah pandangan-Ku 

menembus jauh ke dalam rohmu, karena Aku 
ingin memenuhimu dengan kasih karunia dan 
menghiburmu. (82,46) 
26 Cintaku akan membuat senar-senar yang 
paling sensitif bergetar. Tetapi kesesuaian 
dengan hati nuranimu yang akan membuatmu 
mendengar Konser Ilahi-Ku dan banyak di 
antara kamu akan melihat-Ku dalam 
penampilan Yesus yang manis. 
27 Aku harus menunjukkan kepadamu bahwa 
rupa Yesus bukanlah cara yang paling 
sempurna di mana engkau akan melihat-Ku. 
Ketika Aku mengatakan kepadamu di masa 
lalu: "Semua mata akan melihat-Ku", Aku 
memberimu pemahaman bahwa kamu semua 
akan mengetahui kebenaran, meskipun Aku 
harus memberitahumu bahwa Aku akan 
membatasi diri-Ku sesuai dengan evolusi 
setiap roh. Tetapi ketika engkau menaiki 
tangga menuju kesempurnaan, engkau pasti 
akan melihat-Ku dalam segala kemuliaan-Ku. 
28 Jangan sekarang mencoba membayangkan-
Ku dengan cara apa pun. Pertimbangkan: Jika 
roh Anda, meskipun terbatas, adalah esensi, 
adalah cahaya - bentuk apa yang bisa dimiliki 
oleh Roh Universal Tuhan Anda, yang tidak 
berawal maupun berakhir? Tinggalkan yang 
tak terselami dalam Kitab Kebijaksanaan Ilahi. 
(314,69 - 70) 
29 Dalam Firman-Ku tentang 'Era Kedua' Aku 
memberitahukan kepadamu bahwa Aku akan 
datang kepadamu lagi, bahwa bala tentara 
rohani-Ku akan turun bersama-Ku. Tetapi 
umat manusia belum memahami dan 
menafsirkan makna Firman-Ku dengan benar. 
30 Inilah sebabnya mengapa setiap komunitas 
religius mengharapkan-Ku di tengah-tengah 
mereka, inilah sebabnya mereka berharap 
untuk melihat-Ku dengan mata fana mereka; 
tetapi mereka yang mengharapkan-Ku 
sekarang dengan cara ini adalah orang-orang 
yang sama yang pernah menyangkal bahwa 
Yesus adalah Mesias dan menganggap-Nya 
sebagai pemimpi. 
31 Hari ini Aku berkata kepadamu, hai murid-
murid-Ku, akan tiba saatnya kamu akan 
melihat Aku dalam segala kemuliaan-Ku. Pada 
saat itu bumi dan penduduknya akan 
disucikan, dan kebajikan serta keindahan roh 
dipulihkan. Rasa sakit akan hilang dan semua 
akan menjadi kebahagiaan, akan menjadi 
"hari" tanpa batas tanpa akhir bagi Anda. 
Apakah Anda tidak ingin melihat keajaiban ini? 



Tidakkah engkau ingin anak-anakmu 
bersekutu dengan Roh-Ku dan membentuk 
dunia yang damai, bebas dari dosa? (181, 74 , 
81) 
32 Seandainya umat manusia mampu 
memahami nubuat-nubuat tentang "Era 
Pertama" dan "Era Kedua", maka mereka tidak 
akan kebingungan dalam menghadapi 
realisasinya. Hal yang sama terjadi di "Era 
Kedua" ketika Mesias lahir di antara manusia, 
sama seperti yang terjadi sekarang karena Aku 
telah datang dalam Roh. 
33 Makna ajaran saya sama di kedua masa. Ini 
mempersiapkan Anda untuk menjadikan 
kehidupan ini sebagai rumah yang penuh 
kasih, meskipun sementara, di mana orang-
orang saling menghargai dan memperlakukan 
satu sama lain sebagai saudara dan saudari 
dan saling menawarkan kehangatan 
persaudaraan sejati. 
34 Juga mempersiapkan roh untuk memasuki 
dunia atau rumah yang Tuhan sediakan bagi 
anak-anak-Nya setelah kehidupan ini. Harapan 
saya adalah bahwa ketika Anda mencapai 
mereka, Anda tidak akan merasa terasing, 
tetapi spiritualisasi dan pengetahuan batin 
Anda akan membuat Anda melihat segala 
sesuatu yang Anda temui - seolah-olah Anda 
sudah pernah berada di sana sebelumnya. 
Akan ada banyak kebenaran dalam hal ini jika 
Anda sudah berhubungan dengan spiritual 
melalui doa. (82,9 - 10) 
35 Akulah pengembara yang mengetuk pintu 
hatimu. Aku mengetuk dan engkau tidak tahu 
siapa itu; engkau membuka dan tidak 
mengenaliku. Aku seperti orang yang datang 
ke sebuah desa dan tidak ada seorang pun 
yang mengenalnya, seperti orang asing yang 
memasuki negeri asing dan tidak dimengerti 
bahasanya. Inilah yang saya rasakan di antara 
Anda. Kapankah engkau akan merasakan 
kehadiran-Ku? Wahai manusia, kapankah 
kamu akan mengenali-Ku, seperti pada 
zamannya Yusuf dikenali oleh saudara-
saudaranya di Mesir? (90, 1) 
 

Bab 4 - Pengajaran melalui 
manifestasi ilahi 
 
Sumber manifestasi 

1 Firman yang selalu ada di dalam Allah 
berbicara kepada Anda, Firman yang sama 
yang ada di dalam Kristus dan yang Anda 
ketahui hari ini melalui Roh Kudus, karena 
Firman itu adalah Firman, adalah Hukum, 
adalah Pesan, adalah Wahyu, adalah Hikmat. 
Jika Anda telah mendengar "Firman" melalui 
perkataan Kristus dan sekarang menerimanya 
melalui ilham Roh Kudus - sungguh saya 
katakan kepada Anda, itu adalah suara Tuhan 
yang telah Anda dengar. Karena hanya ada 
satu Allah, hanya ada satu Firman dan hanya 
ada satu Roh Kudus. (13, 19) 
2 Tahukah engkau apa asal mula cahaya yang 
ada dalam kata-kata yang diucapkan melalui 
bibir para pembawa suara? Asalnya adalah 
dalam kebaikan, dalam Cinta Ilahi, dalam 
Cahaya Universal yang memancar dari Tuhan. 
Ini adalah sinar atau percikan dari Semua-
Cahaya yang memberi Anda kehidupan - 
adalah bagian dari Kekuatan Tak Terbatas 
yang menggerakkan segala sesuatu dan yang 
melaluinya segala sesuatu bergetar, 
berdenyut, dan tanpa henti menggerakkan 
jalurnya. Inilah yang Anda sebut pancaran 
ilahi, yaitu cahaya Roh Ilahi yang menerangi 
dan menjiwai roh-roh. (329, 42) 
3 Dia berbicara kepada Anda pada saat ini 
yang selalu datang untuk keselamatan Anda: 
Kristus, janji ilahi, yang menjadi manusia di 
dalam Yesus di "Era Kedua", "Firman" Allah 
yang menjadi manusia; Roh kasih, cahaya, 
kebijaksanaan, yang terbatas dalam sinar yang 
menyentuh roh dan pikiran manusia melalui 
hati nurani untuk mengajarinya untuk 
mengirimkan pikiran saya. (90, 33) 
4 Akulah Kristus, yang dianiaya, dihujat, dan 
dijadikan tertuduh di dunia ini. Setelah semua 
yang engkau lakukan kepada-Ku di "Era 
Kedua" dalam Yesus, Aku datang kepadamu 
untuk membuktikan kepadamu sekali lagi 
bahwa Aku telah mengampunimu dan 
mengasihimu. 
5 Dengan telanjang engkau meletakkan Aku di 
atas kayu salib dan dengan cara yang sama 
Aku kembali kepadamu, karena Aku tidak 
menyembunyikan Roh-Ku dan Kebenaran-Ku 
dari matamu di balik pakaian kemunafikan 
atau kebohongan. Tetapi agar engkau dapat 
mengenali-Ku, engkau harus terlebih dahulu 
menyucikan hatimu. (29, 27 - 28) 
6 Hari ini Aku berkata kepadamu: Inilah Sang 
Guru - orang yang disebut orang sebagai Rabi 



dari Galilea. Aku memberimu ajaran yang 
kekal, ajaran cinta kasih. Perjamuan yang saya 
undang kepada Anda hari ini bersifat rohani, 
roti dan anggurnya juga demikian. Tetapi hari 
ini, seperti biasa, Akulah Jalan, Kebenaran dan 
Hidup. (68,33) 
 
Tempat-tempat pewahyuan dan penerima 
manifestasi 
7 Ingatlah bahwa Aku adalah "Firman" dari 
Bapa; bahwa esensi ilahi yang kamu terima 
dalam Firman ini adalah cahaya dari Roh 
Pencipta ini; bahwa Aku telah meninggalkan di 
dalam dirimu masing-masing bagian dari Roh-
Ku. 
8 Tetapi ketika engkau melihat kemiskinan 
yang melingkupi orang banyak yang 
mendengarkan-Ku saat ini dan kesederhanaan 
ruangan tempat engkau semua berkumpul, 
engkau bertanya kepada-Ku dalam 
keheningan: "Guru, mengapa Engkau tidak 
memilih salah satu kuil besar atau katedral 
untuk perwujudan-Mu saat ini, di mana altar-
altar yang kaya dan upacara-upacara khidmat 
yang layak untuk-Mu bisa dipersembahkan 
kepada-Mu? 
9 Aku menjawab hati yang berpikir demikian 
tentang Tuannya: Bukan manusia yang telah 
membawa-Ku kepada kemiskinan ini. Aku 
sendiri memilih tempat tinggal yang 
sederhana di pinggiran kota yang miskin di 
kotamu untuk manifestasi-Ku agar engkau 
semua memahami bahwa bukan penghargaan 
materi atau persembahan lahiriah yang Aku 
cari darimu, tetapi sebaliknya: Aku telah 
kembali justru untuk mengkhotbahkan 
kerendahan hati sekali lagi, sehingga engkau 
semua dapat menemukan spiritualitas di 
dalamnya. (36, 24 - 25) 
10 Beberapa orang tidak percaya pada 
kehadiran-Ku karena kemiskinan dan 
kesederhanaan tempat-tempat berkumpul ini 
dan tidak pentingnya para pembawa suara 
yang melaluinya Aku membuat diri-Ku dikenal. 
Tetapi jika orang-orang yang ragu-ragu seperti 
itu mau mempelajari kehidupan Kristus, 
mereka akan menyadari bahwa Ia tidak 
pernah mencari kemegahan, penghormatan 
atau kekayaan. 
11 Tempat-tempat ini bisa menjadi miskin dan 
hina seperti kandang dan jerami tempat saya 
dilahirkan saat itu. (226, 38 - 39) 

12 Jangan berpikir bahwa Aku telah memilih 
bangsa ini untuk manifestasi-Ku yang baru 
hanya pada saat-saat terakhir. Segala sesuatu 
sudah diramalkan sejak kekekalan. Tanah ini, 
ras ini, roh-rohmu dipersiapkan oleh-Ku, sama 
seperti waktu Kehadiran-Ku juga telah 
ditentukan sebelumnya oleh Kehendak-Ku. 
13 Aku memutuskan untuk memulai 
manifestasi-Ku di antara yang paling kecil, di 
antara mereka yang menjaga pikiran dan roh 
tetap murni. Setelah itu Aku mengizinkan 
semua orang datang kepada-Ku, karena di 
meja-Ku tidak ada perbedaan atau pilih kasih. 
Firman-Ku yang diturunkan kepada umat ini 
sederhana dan rendah hati dalam bentuknya, 
dapat diakses olehmu, tetapi maknanya, 
penuh kejelasan, sangat mendalam bagi 
rohmu, karena meskipun Aku adalah gudang 
semua pengetahuan, Aku selalu 
mengungkapkan dan memanifestasikan diri-
Ku secara sederhana dan jelas. Aku bukan 
misteri bagi siapa pun; misteri dan rahasia 
adalah anak-anak dari ketidaktahuan Anda. 
(87, 11 -12) 
14 Orang pertama yang mendengarkan Aku 
diperlakukan 
pekerjaan saya seperti pohon, memotong 
cabang-cabang pertama untuk 
memindahkannya ke area yang berbeda. 
Beberapa menafsirkan ajaran saya dengan 
baik, yang lain meleset. 
15 Kelompok-kelompok kecil yang berkumpul 
di bawah bayang-bayang ruang pertemuan 
yang buruk. Tetapi ketika mereka menjadi 
lebih banyak dan kerumunan orang banyak 
meningkat, saya memanggil mereka untuk 
bersatu sehingga semua akan mengakui diri 
mereka sebagai murid dari satu Guru dan akan 
mempraktikkan pengajaran dengan cara yang 
sama; sehingga benih tidak akan ditabur 
menurut kebijaksanaan "para pekerja" tetapi 
menurut Kehendak Ilahi. 
- Mengacu pada perumpamaan Yesus tentang 
"pekerja di kebun anggur". 
16 Di hadapan Tabut Rohani Perjanjian Baru, 
orang banyak bersumpah untuk berserah diri, 
taat, dan berniat baik; tetapi ketika angin 
topan dan angin puyuh bertiup kencang, 
menghantam cabang-cabang pohon, beberapa 
menjadi lemah, sementara yang lain tetap 
teguh dan mengajarkan "pekerja" baru untuk 
mengerjakan "ladang". 



17 Beberapa orang, setelah menyadari 
kehebatan wahyu ini, berniat untuk 
menembus lebih jauh ke dalam misteri-
misteriKu daripada kehendakKu, untuk 
memperoleh pengetahuan dan kekuatan yang 
akan membuat mereka lebih unggul dari yang 
lain; tetapi segera mereka berhadapan 
langsung dengan keadilanKu. 
18 Yang lain, yang tidak dapat menemukan 
kehebatan pekerjaan ini dalam kemurniannya, 
dalam kesederhanaannya, telah mengadopsi 
ritus-ritus, simbol-simbol, dan upacara-
upacara dari sekte-sekte dan gereja-gereja, 
karena mereka pikir mereka dapat 
memberikan kekhidmatan pada 
manifestasiku. (234, 27 - 30) 
19 Sejak manifestasi ini mulai menampakkan 
dirinya, pikiran Anda telah dicerahkan oleh 
ajaran saya, meskipun orang-orang yang tidak 
percaya juga telah menunjukkan diri mereka - 
baik di antara mereka yang telah melatih 
pikiran mereka dan di antara mereka yang 
tidak berpendidikan dan bodoh. 
20 Betapa banyak argumen untuk menyangkal 
wahyu ini! Betapa banyak upaya untuk 
menghancurkan Firman ini! Namun tidak ada 
yang menghentikan jalannya pesan-Ku - 
sebaliknya, semakin banyak pekerjaan ini 
diperangi, semakin banyak iman orang-orang 
yang dinyalakan, dan semakin banyak waktu 
berlalu, semakin besar jumlah mereka yang 
melaluinya Aku menyampaikan Firman-Ku. 
21 Apa yang bisa dipelajari dari hal ini: bahwa 
kekuatan manusia tidak akan pernah bisa 
mencegah Kuasa Ilahi melaksanakan 
nasihatnya. 
22 Ketika orang-orang berkumpul di dalam 
tempat-tempat pertemuan ini, mereka selalu 
melakukannya tanpa rasa takut terhadap 
dunia, selalu penuh kepercayaan pada 
kehadiran dan perlindungan-Ku, dan Aku 
membuktikan kepada mereka bahwa iman 
mereka didasarkan pada kebenaran. (329, 28 - 
30;37) 
23 Sekelompok rasul baru muncul di 
komunitas ini, yang terdiri dari hati yang 
sederhana dan rendah hati, tetapi dipenuhi 
dengan kasih dan iman untuk mengikut Aku. 
Tentu saja, tidak kurang di antara mereka 
Thomas baru yang harus melihat untuk 
percaya pada Kehadiran-Ku - Petrus baru 
yang, meskipun percaya kepada-Ku, akan 
menyangkal-Ku karena takut pada manusia, 

dan Yudas Iskariot baru yang akan 
mengkhianati-Ku dengan mendistorsi Firman 
dan kebenaran-Ku demi uang dan sanjungan. 
24 Orang banyak yang membentuk umat ini 
terus bertambah banyak dan bercabang-
cabang di kota-kota, pedesaan dan desa-desa; 
dan dari umat ini muncullah rasul-rasul 
kebenaran dan kebenaran, pekerja-pekerja 
yang rela berkorban yang penuh semangat 
dalam pengajaran Tuhan mereka, dan nabi-
nabi dengan hati yang murni yang 
mengatakan kebenaran. (213, 72 - 73) 
25 Dalam wahyu-Ku yang baru, Aku telah 
mengubah segalanya: tempat dan sarana 
perwujudan, untuk menghilangkan 
kebodohan, kesalahan, dan salah tafsir yang 
diberikan kepada wahyu-wahyu-Ku yang 
sebelumnya. Sama seperti matahari terbit di 
timur dan engkau melihatnya pada titik 
tertinggi di siang hari, hanya untuk melihatnya 
terbenam di barat, demikian juga cahaya Roh-
Ku telah berpindah dalam perjalanan waktu 
dari timur ke barat, sehingga engkau tidak 
membatasi kemuliaan dan kuasa-Ku pada 
tempat, orang atau ras tertentu. (110, 9) 
26 Cukuplah bagi-Ku bahwa hanya sedikit 
orang yang mendengarkan Aku, karena 
mereka akan menyampaikan kesaksian besok 
kepada sesamanya. Saya tahu bahwa jika saya 
memanggil semua orang, kebanyakan dari 
mereka tidak akan datang karena mereka 
asyik dengan urusan dunia. Mereka akan 
menyangkal-Ku dan mencegah orang-orang 
yang berkehendak baik datang untuk 
mendengarkan-Ku. 
27 Di sini, dalam pengasingan tempat-tempat 
yang tidak penting ini di mana Aku membuat 
diri-Ku dikenal, Aku melahirkan benih-Ku. Aku 
menyatukan hati yang sederhana dalam 
komunitas dan ketika mereka jauh dari hiruk-
pikuk kehidupan materialistis, Aku berbicara 
kepada mereka tentang cinta kasih, yang 
abadi, roh, nilai-nilai kemanusiaan dan 
spiritual yang sejati, menyebabkan mereka 
melihat kehidupan melalui roh dan bukan 
melalui indera. 
28 Hati anak-anak ini Aku sebut murid dan 
mereka, yang tidak pernah memiliki apa pun, 
yang tidak pernah diperhatikan oleh 
sesamanya, telah dipenuhi dengan kepuasan 
karena telah dipanggil oleh-Ku dan telah 
bangkit menuju kehidupan baru. Mereka telah 
bangkit dengan keyakinan dan kegembiraan 



bahwa mereka dapat berguna bagi sesama 
mereka karena Tuhan telah menempatkan 
wahyu-Nya di dalam diri mereka dan 
menunjukkan kepada mereka jalan kasih. 
29 Beberapa orang mungkin menyangkal 
mereka dan mengolok-olok mereka karena 
mereka menyebut diri mereka murid-murid 
Yesus - tetapi sungguh Aku berkata kepadamu, 
bahkan jika kasih karunia ini ditolak, mereka 
akan terus menjadi murid-murid-Ku. (191, 33 - 
36) 
30 Dunia sedang menantikan suara-Ku untuk 
memanggilnya; hati manusia, walaupun mati 
terhadap iman, sedang menantikan suara 
Kristus untuk mendekatinya dan berkata 
kepadanya: "Bangkitlah dan berjalanlah". 
31 "Orang yang "mati", "buta", orang sakit, 
dan kaum paria membentuk suatu umat yang 
sangat besar. Aku akan datang kepada 
mereka, karena mereka yang menderita 
secara rohani atau jasmani adalah yang paling 
mudah menerima kehadiran-Ku. Orang-orang 
besar dunia - mereka yang memiliki 
kekuasaan, kekayaan dan kemuliaan duniawi - 
tidak berpikir bahwa mereka membutuhkan-
Ku dan tidak mengharapkan-Ku: apa yang bisa 
diberikan Kristus kepada mereka, karena 
mereka mengatakan bahwa mereka sudah 
memiliki segalanya? Beberapa barang rohani, 
atau tempat dalam kekekalan? Itu tidak 
menarik minat mereka! 
32 Inilah alasan mengapa Aku mencari orang 
banyak yang miskin dan sakit jasmani dan 
rohani ini untuk memberitahukan ajaran-Ku 
kepada mereka; karena mereka merindukan 
Aku, mereka mencari Aku. Jadi, wajar saja jika 
mereka merasakan kehadiran-Ku ketika tiba 
saatnya untuk menunjukkan-Ku lagi kepada 
umat manusia. (291,32 - 34) 
 
Transmisi Pernyataan Ilahi 
33 Siapa pun yang meragukan manifestasi ini 
oleh intelek manusia, akan berperilaku seolah-
olah ia mengingkari status keunggulannya atas 
makhluk lain - seolah-olah ia mengingkari 
jiwanya sendiri dan tidak ingin menyadari 
tingkat spiritual dan intelektual yang telah 
dicapainya melalui cobaan, penderitaan, dan 
perjuangan yang tak terbatas. 
34 Menyangkal bahwa Aku membuat diri-Ku 
dikenal melalui intelek atau rohmu berarti 
menyangkal diri sendiri dan menempatkan diri 

sendiri di tempat makhluk-makhluk yang lebih 
rendah. 
35 Siapakah yang tidak tahu bahwa manusia 
adalah anak Allah? Siapakah yang tidak tahu 
bahwa ia memiliki roh di dalam dirinya? Lalu 
mengapa tidak percaya bahwa antara Bapa 
dan anak-anak-Nya pasti ada satu atau lebih 
cara berkomunikasi satu sama lain? 
36 Karena Aku adalah intelek, Aku menyapa 
Anda melalui intelek Anda; karena Aku adalah 
roh, Aku menyapa roh Anda. Tetapi 
bagaimana mereka yang menyangkal 
manifestasi-Ku akan memahami dan 
menerima kebenaran ini, jika mereka tidak 
pernah ingin mempertimbangkan dan 
mengenali-Ku sebagai roh? Mereka telah 
mengembangkan banyak gagasan yang keliru 
di dalam hati mereka, seperti gagasan yang 
berpikir bahwa Aku adalah Makhluk ilahi 
dengan wujud manusia, yang harus 
dilambangkan dengan simbol-simbol dan 
gambar-gambar agar dapat berhubungan 
dengan-Ku melalui mereka. 
37 Selama berabad-abad, orang-orang yang 
mencari-Ku dengan cara ini telah terbiasa 
dengan kebisuan gambar-gambar dan patung-
patung mereka yang di hadapannya mereka 
berdoa dan mempersembahkan ritus-ritus, 
dan di dalam hati mereka, mereka akhirnya 
membentuk pendapat bahwa tidak ada 
seorang pun yang layak untuk melihat, 
mendengar atau merasakan Tuhan. Dengan 
mengatakan bahwa Aku terlalu tinggi untuk 
mendekati manusia, mereka percaya bahwa 
mereka menawarkan kepada-Ku suatu 
penghormatan yang mengagumi. Tetapi 
mereka keliru, karena siapa pun yang 
mengklaim bahwa Aku terlalu besar untuk 
repot-repot dengan makhluk kecil seperti 
manusia, adalah orang bodoh yang 
menyangkal hal terindah yang telah 
diungkapkan Roh-Ku kepadamu: kerendahan 
hati. 
38 Jika Anda percaya kepada Kristus, jika Anda 
mengaku sebagai orang Kristen, Anda tidak 
boleh menyimpan gagasan yang tidak masuk 
akal seperti berpikir bahwa Anda tidak layak 
didekati Tuhan Anda. Apakah Anda lupa 
bahwa iman Kristen Anda didasarkan pada 
bukti kasih Ilahi ketika "Firman" Allah menjadi 
manusia? Pendekatan apa yang lebih nyata 
dan manusiawi yang bisa memenuhi 
pemahaman manusia berdosa dan duniawi 



dengan jiwa yang gelap dan roh yang lemah 
daripada pendekatan yang membuat mereka 
mendengar Suara Ilahi-Ku menjadi Firman 
manusia? 
39 Ini adalah bukti terbesar dari cinta, 
kerendahan hati dan belas kasihan bagi 
manusia, yang Aku meteraikan dengan darah, 
sehingga akan selalu ada di depan matamu 
bahwa tidak ada seorang pun yang tidak layak 
bagi-Ku, karena justru demi mereka yang 
paling tersesat dalam lumpur, dalam 
kegelapan dan dalam keburukan, Aku 
menjadikan Firman-Ku sebagai manusia dan 
mencurahkan darah-Ku sebagai sumber 
kehidupan. 
40 Lalu mengapa mereka yang percaya semua 
ini sekarang menyangkal kehadiran dan 
manifestasi-Ku? Mengapa mereka berusaha 
untuk mengklaim bahwa hal ini tidak mungkin 
terjadi karena Tuhan tidak terbatas dan 
manusia terlalu rendah, terlalu tidak penting 
dan tidak layak? Sesungguhnya Aku berkata 
kepadamu, orang yang mengingkari 
manifestasi-Ku pada saat ini juga mengingkari 
kehadiran-Ku di dunia pada "Waktu Kedua" 
dan juga mengingkari cinta-Ku dan 
kerendahan hati-Ku. 
41 Adalah wajar bagimu, para pendosa, untuk 
merasa jauh dari-Ku dalam dosamu. Di sisi 
lain, Aku merasa bahwa semakin banyak 
pelanggaran yang engkau lakukan dan 
semakin banyak engkau menodai roh dan 
jiwamu, semakin perlu Aku berpaling 
kepadamu untuk memberimu terang, untuk 
menjangkau engkau untuk menyembuhkan 
dan menyelamatkanmu. 
42 Aku tahu bahwa ketika Aku akan membuat 
diri-Ku dikenal oleh anak-anak-Ku lagi, banyak 
yang akan menyangkal-Ku, dan itulah 
sebabnya Aku mengumumkan kembalinya-Ku 
bahkan pada saat itu; tetapi pada saat yang 
sama Aku menjelaskan bahwa kehadiran-Ku 
saat itu akan bersifat rohani. Tetapi jika 
engkau meragukan hal ini, buktikanlah dengan 
kesaksian keempat murid yang menuliskan 
firman-Ku dalam Injil. 
43 Di sinilah Aku di dalam Roh, mengirimkan 
Firman-Ku kepadamu dari "awan" yang 
bercahaya dan memanusiakannya melalui 
corong-corong ini - sebagai instruksi persiapan 
untuk manifestasi yang akan kamu semua 
capai: dialog roh dengan roh. (331, 1 - 10; 13) 
44 Pikiran-pikiran ilahi adalah 

telah diterjemahkan ke dalam kata-kata oleh 
para pembawa suaraku yang bersemangat, 
yang, disatukan ke dalam kalimat-kalimat, 
telah membentuk dan menetapkan ajaran 
spiritual yang penuh dengan wahyu dan ajaran 
yang sempurna. 
45 Inilah Penghibur yang dijanjikan, inilah Roh 
Kebenaran yang diumumkan yang akan 
mengajarkan segala sesuatu kepadamu. 
Persiapan sudah dimulai, saatnya akan tiba 
ketika Anda akan membutuhkan Dia yang, 
karena Dia memiliki kekuatan dalam Roh-Nya, 
akan membimbing Anda dengan kemuliaan 
dan kesederhanaan hati-Nya, dengan hikmat 
dan belas kasihan. (54, 51 - 52) 
46 Pengajaran-Ku datang kepadamu untuk 
membawa terang bagi pikiranmu. Tetapi 
jangan terkejut dengan cara Aku datang 
kepadamu pada saat ini; jangan bingung 
tentang hal itu, tetapi jangan pula 
membiarkannya menjadi rutinitas. 
47 Ketika Cahaya Ilahi-Ku mencapai pikiran 
orang yang melayani-Ku sebagai pembawa 
suara, cahaya itu dipadatkan ke dalam 
getaran-getaran yang ditransformasikan ke 
dalam kata-kata kebijaksanaan dan cinta 
kasih. Berapa banyak anak tangga surga yang 
harus dituruni roh saya untuk mencapai Anda 
dalam bentuk ini! Dan saya juga harus 
mengirimkan "Dunia Spiritual" saya kepada 
Anda untuk memberikan penjelasan rinci 
tentang ajaran saya. (168, 48) 
48 Aku membuat diri-Ku dikenal melalui organ 
intelek manusia, karena otak adalah 'alat' yang 
diciptakan secara sempurna oleh Sang 
Pencipta sehingga kecerdasan, yang 
merupakan cahaya roh, dapat 
memanifestasikan dirinya di dalamnya. 
49 "Peralatan" ini adalah model yang tidak 
akan pernah bisa Anda tiru dengan semua 
ilmu pengetahuan Anda. Anda akan 
menggunakan bentuk dan konstruksinya 
sebagai model untuk kreasi Anda; tetapi Anda 
tidak akan pernah mencapai kesempurnaan 
seperti yang dimiliki oleh karya Bapa Anda. 
Lalu, mengapa Anda meragukan bahwa saya 
bisa menggunakan apa yang telah saya 
ciptakan? (262, 40 - 41) 
50 Setiap saat, kasih-Ku sebagai Guru telah 
rajin memberikan pengajaran yang 
dibutuhkan orang-orang, dan Aku selalu 
datang untuk berbicara kepada mereka sesuai 



dengan kedewasaan spiritual dan 
perkembangan intelektual mereka. 
51 Saya datang kepada Anda karena saya telah 
melihat bahwa perkataan manusia dan ajaran-
ajaran yang telah Anda ciptakan tidak 
memuaskan kehausan roh Anda yang 
membara - kehausan akan terang, kehausan 
akan kebenaran, akan kekekalan dan cinta. 
Itulah sebabnya Aku telah menempatkan diri-
Ku bersamamu dan melayani diri-Ku sendiri 
kepada orang-orang yang rendah hati, bodoh 
dan tidak berpendidikan, menyebabkan 
mereka jatuh ke dalam pengangkatan pikiran 
dan roh sehingga pesan Era Ketiga dapat 
mengalir dari mulut mereka. 
52 Agar layak menerima dan memancarkan 
pikiran-pikiran Ilahi saya, mereka harus 
berjuang melawan materialisasi dan godaan 
dunia. Dengan cara ini, mendorong kembali 
kepribadian mereka sendiri dan menghukum 
kesombongan mereka, mereka telah 
mencapai penyerahan diri sepenuhnya dalam 
periode waktu yang singkat di mana mereka 
mempersembahkan organ pikiran mereka 
kepada inspirasi Ilahi, sehingga 
memungkinkan sebuah kata yang penuh 
kebijaksanaan, kelembutan, keadilan, balsem 
dan kedamaian keluar dari bibir mereka. 
53 Akan selalu ada orang-orang yang tidak 
dapat memahami bagaimana mungkin para 
pembawa suara dapat mengekspresikan 
begitu banyak pengetahuan dalam kata-kata 
dan mencurahkan begitu banyak esensi 
kehidupan pada pikiran banyak pendengar 
tanpa Roh-Ku turun ke dalam pikiran-pikiran 
itu, dan hanya seberkas cahaya-Ku yang 
menerangi mereka. Atas hal ini, saya katakan 
kepada Anda bahwa bahkan Raja Bintang - 
seperti yang Anda sebut Matahari - tidak perlu 
datang ke Bumi untuk menerangi Bumi, 
karena cahaya yang dikirimkannya ke planet 
Anda dari kejauhan sudah cukup untuk 
memandikannya dalam cahaya, kehangatan 
dan kehidupan. 
54 Demikian juga, Roh Bapa, bagaikan 
matahari dengan cahaya yang tak terbatas, 
menerangi dan menghidupkan segala sesuatu 
melalui cahaya yang diturunkan-Nya kepada 
semua makhluk, baik spiritual maupun 
material. 
55 Maka, pahamilah bahwa di mana cahaya-
Ku berada, Roh-Ku juga hadir. (91, 12 - 16) 

56 Percikan cahaya dari Roh-Ku, refleksi dari 
Firman Ilahi, adalah apa yang turun ke atas 
roh pembawa suara yang melaluinya Aku 
membuat pesan-Ku terdengar olehmu. 
Pembawa suara manusia manakah yang bisa 
menerima semua kuasa Firman? Tidak ada. 
Dan sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
kamu belum tahu apa itu Firman. 
57 "Firman" adalah kehidupan, adalah kasih, 
adalah Firman Allah, tetapi dari semua ini 
pembawa suara hanya dapat menerima 
sebuah atom. Tetapi di sini, di dalam sinar 
cahaya itu, di dalam esensi itu, Anda akan 
dapat menemukan Yang Tak Terbatas, Yang 
Absolut, Yang Abadi. 
58 Untuk berbicara tentang Aku, Aku dapat 
melakukannya melalui karya-karya besar 
maupun melalui manifestasi kecil dan 
terbatas. Aku ada di dalam segala sesuatu, 
segala sesuatu berbicara tentang Aku, yang 
besar maupun yang kecil sama-sama 
sempurna. Manusia hanya harus tahu 
bagaimana cara mengamati, merenung, dan 
mempelajari. (284, 2 - 3) 
59 'Firman' saya belum menjadi manusia lagi. 
Saya pada saat ini "berada di atas awan", 
simbol dari alam barzakh, dari mana sinar-Ku 
memancar, yang menerangi pikiran si 
pembawa suara. 
60 Aku berkenan untuk mengkomunikasikan 
diri-Ku melalui manusia, dan keputusan-Ku 
sempurna. Aku mengenal manusia, karena 
Aku menciptakannya. Aku menganggapnya 
layak, karena ia adalah anak-Ku, karena ia 
berasal dari-Ku. Aku dapat memanfaatkan diri-
Ku sendiri, karena untuk inilah Aku 
menciptakannya, dan Aku dapat 
memanifestasikan kemuliaan-Ku melalui 
perantaraannya, karena Aku menciptakannya 
untuk memuliakan diri-Ku sendiri di dalam 
dirinya. 
61 Man! Dia adalah citra-Ku karena dia adalah 
kecerdasan, kehidupan, kesadaran, kehendak, 
karena dia memiliki sesuatu dari semua 
kualitas-Ku dan rohnya adalah milik 
keabadian. 
62 Seringkali Anda lebih tidak penting 
daripada yang Anda yakini dan di lain waktu 
Anda lebih besar daripada yang dapat Anda 
bayangkan. (217, 15 - 18) 
63 Jika Anda merenungkan sedikit dan 
mempelajari kitab suci, Anda akan menyadari 
bahwa semua nabi mengungkapkan satu isi 



rohani tunggal yang mereka sampaikan 
kepada orang-orang dalam kata-kata mereka. 
Mereka memberikan nasihat, wahyu, dan 
pesan-pesan kepada orang-orang tanpa 
kesalahan-kesalahan ibadah material yang 
dipraktekkan orang-orang pada masa itu. 
Mereka mengajarkan untuk menaati Hukum 
Taurat dan Firman Allah, dan mereka 
menolong orang-orang untuk berhubungan 
dengan Bapa Surgawi mereka. 
64 Hai manusia, tidakkah kamu menemukan 
kemiripan yang besar antara nabi-nabi itu 
dengan para pembawa suara yang melaluinya 
Aku berbicara kepadamu pada saat ini? Di atas 
bibir mereka yang terakhir ini Aku juga 
menempatkan esensi Hukum-Ku, melalui kata-
kata mereka inspirasi-Ku sampai kepadamu, 
dan dari mereka memancar instruksi yang 
memanggil pendengarnya untuk mencari 
Tuhan mereka dengan cara yang paling murni. 
Mereka berbicara tanpa rasa takut bahwa di 
antara banyak orang yang mendengarkan 
mereka juga ada pengintai atau fanatik. 
Mereka dengan penuh pengabdian memenuhi 
tugas mereka untuk melayani Bapa mereka, 
sehingga melalui mereka, Ia dapat berbicara 
kepada umat manusia dan memberikan 
ajaran-ajaran yang akan membuka jalan 
terang baru bagi manusia. 
65. Manusia, tidak hanya ada kemiripan yang 
besar antara nabi-nabi dan para pembawa 
suara ini, tetapi juga ada hubungan yang 
sempurna di antara mereka. Mereka yang 
telah menubuatkan ini, dan apa yang telah 
dinubuatkan dahulu kala, sekarang dilihat oleh 
hamba-hamba ini. (162, 9 - 11) 
66 Tidak semua pembawa suara-Ku mampu 
dan bersedia mempersiapkan diri untuk 
melayani-Ku, dan sering kali Aku harus 
menurunkan terang-Ku pada pikiran-pikiran 
yang tidak murni yang sibuk dengan hal-hal 
yang tidak berguna, jika bukan dengan hal-hal 
yang berdosa. Mereka, dengan pelanggaran 
mereka, membawa keadilan-Ku untuk 
ditanggung, karena pikiran mereka dirampas 
dari semua inspirasi dan bibir mereka dari 
semua kefasihan untuk mengekspresikan 
pesan Ilahi. 
67 Dalam kasus-kasus ini, kerumunan 
pendengar menutup telinga mereka terhadap 
proklamasi yang buruk itu, tetapi membuka 
pikiran mereka untuk merasakan Kehadiran-
Ku di dalam diri mereka dan untuk menerima 

Esensi-Ku. Orang-orang memelihara diri 
mereka sendiri dengan saripati yang dikirim 
oleh rahmat-Ku kepada mereka pada saat itu; 
tetapi pembawa suara mencegah pesan yang 
tidak datang dari bibirnya, sehingga memaksa 
mereka yang hadir untuk berkomunikasi dari 
roh ke roh dengan Guru mereka, meskipun 
mereka belum siap untuk menerima inspirasi-
Ku dalam bentuk itu. (294, 49) 
 
Bentuk proklamasi 
68 Ajaran Guru selalu dimulai dengan cara 
yang sama karena mengandung cinta kasih 
yang sama. Dimulai dengan kasih dan diakhiri 
dengan belas kasihan - dua kata yang di 
dalamnya terkandung seluruh ajaran saya. 
Sentimen-sentimen yang tinggi inilah yang 
memberikan kekuatan kepada roh untuk 
mencapai wilayah-wilayah cahaya dan 
kebenaran. (159, 26) 
69 Anda bisa mengatakan bahwa bentuk 
lahiriah dari bahasa yang saya gunakan di Era 
Kedua dan yang saya gunakan sekarang 
berbeda, dan sebagian Anda benar. Karena 
Yesus berbicara kepadamu pada waktu itu 
dengan ungkapan-ungkapan dan idiom-idiom 
dari bangsa-bangsa di mana Dia hidup, sama 
seperti yang Aku lakukan hari ini sehubungan 
dengan roh orang-orang yang mendengar 
Firman-Ku. Tetapi isi rohani yang disampaikan 
oleh Firman itu, yang diberikan dulu dan 
sekarang, adalah sama, satu, tidak berubah. 
Namun hal ini tidak diindahkan oleh banyak 
orang yang hatinya mengeras dan pikirannya 
tertutup. (247, 56) 
70 Wahai orang-orang yang tidak beriman! 
Datanglah dan sering-seringlah 
mendengarkan-Ku, Firman-Ku akan mengatasi 
keraguanmu. Jika engkau memiliki kesan 
bahwa ungkapan Firman-Ku tidak sama 
seperti yang pernah Aku miliki, Aku katakan 
kepadamu bahwa engkau tidak boleh 
berpegang pada bentuknya, pada penampilan 
luar, tetapi carilah maknanya, yang sama. 
71 Esensi, maknanya, selalu hanya satu, 
karena Yang Ilahi itu kekal dan tidak berubah; 
tetapi bentuk di mana wahyu datang 
kepadamu, atau melalui mana Aku 
membuatmu mengetahui bagian lebih lanjut 
dari kebenaran, selalu menunjukkan dirinya 
sesuai dengan penerimaan atau 
perkembangan yang telah engkau capai. (262, 
45) 



 
Kehadiran Makhluk Dunia Lain dalam Ajaran 
Kristus 
72 Sungguh Aku berkata kepadamu, pada 
saat-saat ketika firman-Ku bersinar melalui 
pikiran manusia, ribuan demi ribuan entitas 
tak berwujud hadir di sini pada manifestasi-Ku 
dan mendengarkan firman-Ku; jumlah mereka 
selalu lebih besar daripada mereka yang 
menyesuaikan diri mereka dalam materi. 
Seperti Anda, mereka perlahan-lahan naik dari 
kegelapan untuk memasuki kerajaan terang. 
(213,16) 
73 Engkau mendengar Firman-Ku ini di bumi 
melalui kemampuan akal budi manusia, dan 
pada tingkat kehidupan yang lebih tinggi 
darimu, para penghuninya, makhluk-makhluk 
spiritual lainnya, juga mendengarnya; seperti 
halnya makhluk-makhluk spiritual dari tingkat 
kehidupan lain yang lebih tinggi lagi, yang 
berada di rumah di sana, mendengarnya. 
Karena "konser" yang dilakukan Bapa dalam 
"Waktu Ketiga" dengan roh-roh cahaya ini 
bersifat universal. 
74 Aku telah mengatakannya: sinar-Ku 
universal, Firman-Ku dan esensi roh-Ku (yang 
terkandung di dalamnya) juga universal, dan 
bahkan pada tingkat tertinggi yang dicapai 
oleh roh-roh, mereka mendengar-Ku. Engkau 
mendengar-Ku saat ini dalam manifestasi ini 
dengan cara yang paling tidak sempurna, yaitu 
melalui manusia. 
75 Oleh karena itu, Aku sekarang 
mempersiapkan Anda untuk proklamasi yang 
lebih tinggi, sehingga ketika Anda memasuki 
spiritual dan meninggalkan bumi ini 
sepenuhnya, Anda kemudian dapat bersatu 
dengan tahap kehidupan yang baru untuk 
mendengar 'konser' yang dilakukan Bapa 
bersama dengan roh Anda. 
76 Hari ini Anda masih dalam materi, 
menyegarkan hati dan roh Anda dengan kata 
ini, dan makhluk-makhluk yang menjadi milik 
Anda di bumi, yang masih Anda panggil 
sebagai ayah, suami, istri, saudara laki-laki, 
anak, kerabat atau teman, berada di tahap 
kehidupan lain dan mendengar kata yang 
sama; tetapi bagi mereka maknanya, 
esensinya berbeda, meskipun mereka 
menikmati kebahagiaan yang sama, 
penyegaran yang sama, dorongan yang sama 
dan roti yang sama. (345, 81 -82) 

77 Aku mengirimkan sinar cahaya-Ku ke setiap 
dunia. Aku telah mengirimkan cahaya ini 
kepada Anda dalam bentuk kata-kata 
manusia, sebagaimana cahaya ini menjangkau 
rumah-rumah lain melalui inspirasi. 
78. Dalam cahaya Sinar Ilahi itu, semua 
makhluk spiritual akan bersatu, 
menjadikannya tangga surga yang akan 
membawa mereka ke titik yang sama, yaitu 
Kerajaan Spiritual yang dijanjikan kepada Anda 
semua yang merupakan partikel spiritual dari 
Keilahian-Ku. (303, 13 - 14) 
 
Batas waktu proklamasi 
79 Kerajaan-Ku turun ke atas umat manusia 
yang menderita dan Firman-Ku bergema 
melalui orang-orang pilihan saat ini, sehingga 
mereka yang mendengarkan Aku menjadi 
penghiburan bagi sesama manusia. 
80 Setiap saat Aku memiliki mediator antara 
manusia dan Keilahian-Ku; mereka adalah 
orang-orang yang lemah lembut dan rendah 
hati yang telah Aku gunakan. Sekarang Aku 
sedang mempersiapkan utusan-utusan baru 
ajaran-Ku sehingga kabar baik ini dapat 
menjadi kebangkitan kehidupan rohani di 
antara manusia. 
81 Betapa banyak dari mereka yang mampu 
memenuhi misi spiritual yang mulia masih 
tertidur, tersebar di seluruh dunia! Mereka 
akan terbangun, dan mereka akan 
membuktikan kemajuan spiritual mereka 
ketika, dalam keluhuran sentimen mereka, 
mereka menjadi makhluk yang berguna bagi 
sesama mereka. Mereka akan rendah hati dan 
tidak pernah membanggakan keunggulan. 
(230, 61 - 63) 
82 Karya-Ku harus mencapai umat manusia 
tanpa tercemar sehingga ia dapat berangkat 
untuk memenuhi Hukum-Ku dengan memeluk 
salib penebusannya. 
83 Aku telah berjanji kepada manusia, semua 
umat manusia, dan Aku akan menggenapinya 
karena Firman-Ku adalah Firman seorang Raja; 
Aku akan mengirimkan kepada mereka 
melalui murid-murid-Ku gandum emas 
Firman-Ku, dan ini akan menjadi persiapan 
manusia sehingga mereka dapat segera 
menikmati dialog roh dengan roh. Karena 
setelah tahun 1950, baik di sini maupun di 
tempat lain, Aku tidak akan membuat diri-Ku 
dikenal lagi melalui pemahaman seorang 
pembawa suara. (291, 43 - 44) 



 

Bab 5 - Alasan untuk penyataan 
baru tentang Allah  
 
Kehendak Allah untuk menebus 
1 Jika tidak ada kebodohan di dunia, jika tidak 
ada darah yang mengalir, jika tidak ada rasa 
sakit dan kesengsaraan, tidak akan ada alasan 
bagi Roh-Ku untuk mewujudkan diri dengan 
membuat diri-Ku terlihat oleh indera Anda. 
Tetapi engkau membutuhkan-Ku. Aku tahu 
bahwa hanya kasih-Ku yang dapat 
menyelamatkanmu di masa-masa ini, dan 
itulah sebabnya Aku datang. 
2 Jika Aku tidak mengasihi kamu, apakah 
artinya kamu akan menghancurkan dirimu 
sendiri dan apakah artinya penderitaanmu? 
Tetapi Aku adalah Bapamu - seorang Bapa 
yang merasakan kepedihan anak di dalam 
dirinya, karena setiap anak adalah bagian kecil 
dari dirinya. Oleh karena itu, di dalam setiap 
firman-Ku dan di dalam setiap ilham, Aku 
memberimu terang kebenaran, yang 
merupakan kehidupan bagi roh. (178, 79 - 80) 
3 Di sinilah Aku di antara kamu, berdetak di 
jantungmu. Apakah engkau mengira bahwa 
damai sejahtera-Ku lengkap ketika Aku 
melihatmu terjerat dalam permusuhan terus-
menerus? Inilah sebabnya mengapa Aku 
datang sebagai Prajurit Agung untuk 
berperang melawan kegelapan dan kejahatan, 
dan bersama-Ku juga datanglah Roh-roh 
Kebaikan, Dunia Spiritual, untuk 
menyelesaikan Pekerjaan-Ku. Berapa lama 
pertempuran ini akan berlangsung? Sampai 
semua anak-Ku diselamatkan. Tetapi Aku tidak 
membawa rasa sakit bersama-Ku, Aku hanya 
ingin mengubahmu melalui cinta kasih. 268, 
31) 
4 Firman-Ku akan kembali tidak nyaman bagi 
manusia seperti di masa lalu, tetapi Aku akan 
mengatakan kebenaran kepada mereka. 
Tanpa menyingkapkan siapa pun, saya 
menyebut orang munafik sebagai orang 
munafik, pezina sebagai pezina, dan orang 
jahat sebagai orang jahat. Kebenaran telah 
terdistorsi dan perlu untuk bersinar kembali, 
karena sekarang kebenaran telah 
disembunyikan, dan oleh karena itu 
kebenaran itu harus sekali lagi terungkap di 
depan mata manusia. (142, 31o.) 

5 Bukan hanya sekali, tetapi beberapa kali dan 
dengan cara yang berbeda Aku 
mengumumkan dan menjanjikan kepada 
murid-murid-Ku kedatangan-Ku kembali. Aku 
memberitahukan kepadamu tanda-tanda yang 
akan menunjukkan kedatangan-Ku - tanda-
tanda di alam, peristiwa-peristiwa dalam 
kemanusiaan, perang di seluruh dunia, dosa 
pada puncaknya. Supaya dunia tidak jatuh ke 
dalam kesalahan dan mengharapkan Aku 
kembali sebagai manusia, Aku 
memberitahukan kepada mereka bahwa 
Kristus akan datang "di atas awan", yaitu di 
dalam Roh. 
6 Janji itu digenapi. Inilah Guru di dalam Roh 
yang berbicara kepada dunia. Di sini Tuhan 
damai sejahtera dan kerajaan terang, 
membangun bahtera yang sangat besar di 
mana manusia dapat berlindung dan 
menyelamatkan diri mereka sendiri seperti 
pada "Pertama Kali" ketika Nuh membangun 
bahtera untuk menyelamatkan benih 
manusia.(122, 52 - 53) 
7 Cara Aku menyatakan diri-Ku pada saat ini 
berbeda dengan 'Kali Kedua', tetapi maksud-
Ku sama: Untuk menyelamatkan umat 
manusia, untuk mengeluarkannya dari angin 
puyuh yang dihadapinya dalam perjalanannya 
dan yang darinya ia tidak dapat melarikan diri. 
8 Pencobaan dilepaskan dengan segala 
kekuatannya dan manusia telah jatuh seperti 
anak kecil dan mengalami penderitaan besar. 
Ia mengosongkan cawan penderitaannya dan 
berseru kepada-Ku dalam kebingungannya 
yang mendalam dan Bapa telah menyertainya. 
9 Ragi-ragi itu masih tertinggal di dalam 
cawan, tetapi Aku akan menolongmu 
menanggung rasa sakit yang merupakan 
akibat ketidaktaatanmu. Berbahagialah kamu 
yang mendengarkan Aku, karena kamu akan 
menjadi kuat! Tetapi apa yang akan terjadi 
pada yang lain ketika penderitaan besar itu 
menimpa mereka? Akankah semangat mereka 
runtuh karena kurangnya iman? Doa Israel 
harus menopang mereka. (337, 38) 
Nama ini merujuk kepada umat Allah yang 
baru, "Israel rohani", bukan kepada penduduk 
Negara Israel atau orang Yahudi secara 
keseluruhan (untuk lebih jelasnya lihat pasal 
39).  
10 Aku mencari Engkau dengan kasih yang tak 
terbatas. Saya telah menempatkan dalam roh 
Anda begitu banyak rahmat dan begitu banyak 



karunia sehingga saya tidak rela kehilangan 
satu pun dari anak-anak saya. Engkau adalah 
bagian dari Roh-Ku, engkau adalah sesuatu 
dari Keberadaan-Ku - mungkinkah salah 
bahwa Aku mencarimu dengan semangat dan 
cinta yang begitu besar? 
11 Setiap kali Aku turun untuk memberikan 
Firman-Ku, Aku menemukan "yang terakhir" di 
antara orang banyak; mereka adalah orang-
orang yang paling banyak bertanya kepada-Ku 
di dalam hati mereka. Tetapi saya 
menyenangkan mereka dan selalu menjawab 
pertanyaan mereka. 
12 Hari ini mereka yang datang terakhir 
bertanya kepada-Ku apa tujuan kedatangan-
Ku kembali, dan Aku menjawab bahwa 
tujuannya adalah untuk memungkinkan 
manusia kembali melalui dirinya sendiri ke 
kemurnian aslinya. (287, 19 - 20) 
 
Penghapusan kesalahan dan bentuk-bentuk 
kultus yang terasing 
13 Era Ketiga telah sepenuhnya menyingsing 
bagi umat manusia. Sekitar 2000 tahun telah 
berlalu sejak Aku memberikan Firman-Ku 
kepadamu, tetapi Doktrin itu, meskipun waktu 
telah berlalu, belum diakui oleh semua umat 
manusia, karena Aku tidak dicintai oleh semua 
anak-Ku. Namun semua menyembah-Ku, 
semua mencari satu Roh Ilahi, yaitu Roh-Ku. 
Tetapi Aku tidak melihat kesatuan di antara 
manusia, Aku tidak melihat di antara mereka 
iman yang sama, ketinggian dan pengetahuan 
yang sama, dan oleh karena itu Aku datang 
sebagai Roh Kudus untuk menyatukan mereka 
di dalam Aku, untuk menyempurnakan 
mereka dengan Ajaran Kebenaran-Ku, dengan 
Firman-Ku yang tidak berubah, dengan Hukum 
Kasih dan Keadilan-Ku. (316, 4) 
14 Kekaburan pikiran, kurangnya iman, 
ketidaktahuan akan kebenaran adalah 
kegelapan bagi roh, dan itulah sebabnya 
mengapa umat manusia saat ini berada di 
jalan yang salah. Betapa banyaknya orang 
yang hidup tanpa mengetahui atau ingin tahu 
ke mana mereka akan pergi! 
15 Saya tahu bahwa saat seperti itu akan 
datang bagi orang-orang, penuh dengan rasa 
sakit, kebingungan, ketidakpastian dan 
ketidakpercayaan. Aku berjanji untuk 
menyelamatkanmu dari kegelapan ini dan 
inilah Aku: Akulah Roh Kebenaran. Mengapa 
engkau menginginkan-Ku lagi sebagai 

manusia? tidakkah kamu ingat bahwa Aku 
mati sebagai manusia dan mengatakan 
kepadamu bahwa Aku akan menunggumu di 
dalam Kerajaan-Ku? Dengan ini saya membuat 
Anda mengerti bahwa Roh itu kekal, abadi. 
(99, 7 - 8) 
16 Firman-Ku pada saat ini mengingatkanmu 
akan masa lalu, mengungkapkan kepadamu 
rahasia-rahasia dan mengumumkan 
kepadamu apa yang akan datang. Ini akan 
meluruskan semua yang telah dibengkokkan 
dan dibatalkan oleh manusia, karena Aku, 
sebagai Penjaga Kebenaran, datang dengan 
pedang semangat-Ku dan keadilan-Ku untuk 
merobohkan semua yang palsu, untuk 
menghancurkan kemunafikan dan kepalsuan, 
untuk mengusir sekali lagi para pedagang dari 
Kuil Kebenaran. 
17 Pahamilah bahwa Anda tidak perlu mencari 
kebenaran dalam buku-buku, nasihat, atau 
perintah-perintah manusia untuk mencapai 
pendakian spiritual Anda. 
18 Anda semua perlu diselamatkan, saya tidak 
menemukan orang yang sudah berada di 
tanah yang kokoh. Anda adalah orang-orang 
yang terdampar di tengah-tengah malam yang 
penuh badai, di mana setiap orang berjuang 
untuk hidupnya sendiri tanpa memikirkan 
tetangganya, karena nyawanya dalam bahaya. 
19 tetapi sesungguhnya Aku berkata 
kepadamu: Akulah satu-satunya 
Juruselamatmu, yang datang pada waktu yang 
lain untuk mencari mereka yang tersesat, 
karena mereka telah menyimpang dari jalan 
yang harus ditempuh, yaitu Hukum Taurat. 
Aku menerangi jalanmu sehingga engkau 
dapat mendarat di tanah yang diberkati yang 
menantimu karena di dalamnya tersimpan 
harta yang tak terhingga bagi roh. (252, 37 - 
40) 
20 Sama seperti Instruksi Ilahi yang pernah 
diberi interpretasi yang salah, demikian pula 
ajaran saya dipalsukan pada saat ini; dan 
karenanya menjadi perlu bagi Guru untuk 
datang lagi untuk membantu Anda 
membebaskan diri Anda dari kesalahan Anda, 
karena sangat sedikit yang berhasil 
membebaskan diri mereka dari penyimpangan 
mereka sendiri. 
21 Memang, Aku berjanji kepadamu bahkan 
pada waktu itu bahwa Aku akan datang 
kembali; tetapi Aku juga harus 
memberitahumu ini, bahwa Aku 



melakukannya karena Aku tahu bahwa akan 
tiba saatnya ketika umat manusia akan sangat 
jauh dari mereka dalam keyakinan berjalan di 
jalan ajaran-Ku; dan inilah waktu yang Aku 
umumkan tentang kembalinya Aku. (264,35 - 
36) 
22 Di Era Kedua, Kristus - yang sama yang 
sedang berbicara kepada Anda saat ini - 
menjadi manusia dan tinggal di bumi. Tetapi 
sekarang Ia bersama Anda dalam roh, 
memenuhi janji yang dibuat-Nya kepada umat 
manusia: janji untuk datang kembali di zaman 
baru untuk membawa penghiburan tertinggi 
dan cahaya kebenaran, menerangi dan 
menjelaskan semua yang telah diwahyukan 
kepada umat manusia. (91, 33) 
23 Umat manusia bingung, tetapi Aku datang 
untuk membimbingnya melalui terang Roh 
Kudus dan agar ia dapat mengetahui Firman-
Ku sesuai dengan maknanya. 
24 Dalam perjalanan waktu, tulisan-tulisan 
yang ditinggalkan murid-murid-Ku telah 
diubah oleh manusia, dan itulah sebabnya ada 
perselisihan di antara denominasi-denominasi. 
Tetapi saya akan menjelaskan semua ajaran 
saya untuk menyatukan umat manusia dalam 
satu cahaya dan satu kehendak. (361, 28 - 29) 
25 Saat ini, sebuah tahap baru sedang 
menyingsing bagi dunia, di mana manusia 
akan menginginkan kebebasan berpikir yang 
lebih besar, di mana ia akan berjuang untuk 
mematahkan rantai-rantai perbudakan yang 
telah diseret oleh rohnya. Ini adalah waktu di 
mana Anda akan melihat bangsa-bangsa 
melampaui hambatan fanatisme dalam hasrat 
mereka untuk mendapatkan makanan spiritual 
dan cahaya sejati, dan saya katakan kepada 
Anda bahwa tidak ada seorang pun yang 
mengalami bahkan untuk sesaat kebahagiaan 
karena merasa bebas untuk berpikir, meneliti, 
dan bertindak, yang akan kembali dengan 
sukarela kembali ke penjaranya. Karena 
sekarang matanya telah melihat cahaya, dan 
pikirannya telah terpesona di hadapan wahyu 
Ilahi. (287, 51) 
26 Aku tahu bahwa orang-orang akan semakin 
banyak mengacaukan ajaranku dari generasi 
ke generasi, mengubah hukumku dan 
memutarbalikkan kebenaran. Aku tahu bahwa 
orang-orang akan melupakan janjiku untuk 
kembali, dan bahwa mereka tidak lagi 
menganggap diri mereka bersaudara, saling 
membunuh satu sama lain dengan senjata 

yang paling kejam, pengecut, dan tidak 
manusiawi. 
27 Tetapi sekarang waktu dan hari yang 
dijanjikan telah tiba dan di sinilah aku. Jangan 
mengutuk cara yang telah Kupilih untuk 
membuat diri-Ku dikenal olehmu, karena 
bukan dunia yang harus menghakimi-Ku, 
tetapi Akulah yang menghakimi umat 
manusia, karena sekarang adalah waktu 
penghakiman mereka. 
28 Aku mendirikan kerajaan di dalam hati 
manusia - bukan kerajaan duniawi, seperti 
yang diharapkan banyak orang, tetapi 
kerajaan rohani - yang kekuatannya 
bersumber dari kasih dan keadilan dan bukan 
dari kekuatan dunia. 
29 Aku melihat bahwa beberapa orang heran 
mendengar Aku berbicara seperti ini, tetapi 
Aku bertanya kepadamu: Mengapa engkau 
selalu ingin membayangkan Aku berpakaian 
sutra, emas dan batu-batu mulia? Mengapa 
engkau semua selalu menginginkan Kerajaan-
Ku berasal dari dunia ini, sementara Aku 
menyatakan sebaliknya kepadamu? (279,61 - 
64) 
30 Aku telah menubuatkan kepadamu bahwa 
peperangan akan berlangsung sengit, karena 
setiap orang menganggap agamanya 
sempurna dan caranya mempraktekkannya 
tidak bercela. Tetapi saya katakan kepada 
Anda bahwa jika memang demikian, saya tidak 
punya alasan untuk datang dan berbicara 
kepada Anda saat ini. 
31 Aku memberikan kepadamu melalui ilham 
suatu ajaran spiritual yang mendalam karena 
Aku melihat bahwa paganisme berkuasa 
dalam bentuk kultusmu dan bahwa benih 
buruk fanatisme telah meracunimu dengan 
kebodohan dan kebencian. 
32 Pedang cahaya-Ku ada di tangan kanan-Ku, 
Akulah pejuang dan raja yang menghancurkan 
semua yang bertentangan, semua kejahatan 
yang ada dan semua yang palsu. Ketika 
pertempuran-Ku berakhir dan hati telah 
belajar untuk bersatu untuk berdoa dan hidup, 
pandangan rohmu akan menemukan-Ku 
dalam cahaya yang tak terbatas dan dalam 
kedamaian abadi. "Inilah Kerajaan-Ku," Aku 
akan berkata kepadamu, "dan Aku adalah 
Rajamu, karena untuk inilah Aku ada di sini, 
dan untuk inilah Aku menciptakanmu: untuk 
memerintah." (279, 72 - 74) 
 



Pencerahan tentang kehidupan nyata 
33 Semua orang tahu bahwa Akulah Bapa dari 
segala yang diciptakan dan bahwa takdir 
makhluk ada di dalam Aku. Namun saya tidak 
menerima perhatian maupun rasa hormat 
mereka. Mereka juga menciptakan, juga tuan, 
dan percaya bahwa mereka memiliki kuasa 
atas takdir sesamanya - jadi mengapa tunduk 
di hadapan-Ku? 
34 Dengan cara ini manusia telah menguji 
kesabaran-Ku dan menantang keadilan-Ku. 
Aku telah memberinya waktu untuk 
menemukan kebenaran, tetapi ia tidak mau 
menerima apa pun dari-Ku. Aku datang 
sebagai Bapa dan tidak dikasihi; kemudian Aku 
datang sebagai Guru dan tidak dimengerti; 
tetapi karena perlu untuk menyelamatkan 
umat manusia, sekarang Aku datang sebagai 
Hakim. Aku tahu bahwa manusia akan 
memberontak terhadap keadilan-Ku, karena ia 
tidak akan memahami Aku bahkan sebagai 
Hakim dan akan mengatakan bahwa Allah 
telah melakukan pembalasan. 
35 Saya berharap semua orang akan mengerti 
bahwa Tuhan tidak dapat menyimpan 
perasaan dendam karena kasih-Nya 
sempurna. Dia juga tidak dapat mengirimkan 
rasa sakit; Anda sendirilah yang menariknya 
melalui dosa-dosa Anda. Keadilan Ilahi-Ku 
berada di atas penderitaanmu dan bahkan 
kematianmu. Rasa sakit, rintangan, kegagalan 
adalah cobaan yang terus-menerus 
ditimpakan manusia kepada dirinya sendiri, 
dan buah dari apa yang ditaburnya adalah apa 
yang dituainya sedikit demi sedikit. Cukuplah 
bagiku untuk membiarkan cahayaku mencapai 
rohmu dalam setiap krisis kehidupan ini 
sehingga ia dapat mencapai keselamatannya. 
(90,5 - 7) 
36 Roh Kebenaranlah yang turun untuk 
menyingkap misteri-misteri dan 
mengungkapkan kepada Anda pengetahuan 
yang diperlukan untuk menikmati kehidupan 
sejati. Ini adalah Penghiburan Ilahi yang 
mengalir ke atas penderitaan Anda untuk 
memberikan kesaksian tentang fakta bahwa 
Penghakiman Ilahi bukanlah hukuman atau 
pembalasan, tetapi penghakiman cinta kasih 
untuk membawa Anda kepada terang, 
kedamaian, dan keberkahan. (107, 24) 
37 Ketahuilah bahwa orang yang memahami 
dan mengenali sesuatu yang disediakan bagi 
mereka yang melambung ke atas, tidak dapat 

lagi melepaskan jiwanya dari cahaya yang 
telah diwahyukan kepadanya. Apakah ia 
memasuki dunia yang tidak dikenal atau 
kembali ke bumi berkali-kali: apa yang pernah 
diterimanya sebagai percikan cahaya ilahi 
akan selalu bangkit kembali dari bagian paling 
murni dari keberadaannya sebagai suatu 
kehadiran, sebagai ilham ilahi. Kadang-kadang 
hal itu akan bangkit kembali seperti 
kebangkitan yang manis atau seperti nyanyian 
surgawi yang akan membanjiri hati dengan 
sukacita, seperti kerinduan untuk kembali ke 
rumah rohani. Inilah makna ajaran saya bagi 
para roh yang kembali ke kehidupan ini. 
Secara lahiriah, roh melupakan masa lalunya, 
tetapi sebenarnya roh tidak kehilangan 
pengetahuan tentang ajaran-Ku. 
38 Kepada mereka yang meragukan bahwa itu 
adalah Sabda Ilahi yang berbicara kepada 
mereka pada saat ini dan dalam bentuk ini, 
Aku katakan bahwa jika mereka tidak ingin 
memberikan nama itu kepada-Ku, jika mereka 
tidak ingin menghubungkan Sabda ini dengan 
Guru Ilahi, mereka harus melakukan makna 
ajaran ini, sampai ke dasar setiap 
pemikirannya; dan jika, merefleksikan apa 
yang telah mereka dengar, mereka 
menyimpulkan bahwa itu mengandung terang 
dan kebenaran bagi umat manusia, mereka 
harus menggunakannya sebagai standar untuk 
langkah mereka di bumi, mengubah hidup 
mereka dengannya. 
39 Aku tahu bahwa Aku menyerahkan 
kepadamu hikmat yang benar; apa yang 
dipercayai manusia tidak mengubah sedikit 
pun kebenaran-Ku. Tetapi penting bagi 
manusia untuk memiliki kepastian tentang apa 
yang ia yakini, apa yang ia ketahui dan apa 
yang ia cintai. Hanya karena alasan inilah Aku 
kadang-kadang menempatkan diri-Ku pada 
tingkat kemanusiaan dalam manifestasi-Ku 
untuk mencapai bahwa mereka mengenali-Ku. 
(143, 54 - 56) 
40 Konsepsi manusia tentang Aku sangat 
terbatas, pengetahuan mereka tentang 
spiritual sangat sedikit, iman mereka sangat 
kecil. 
41 Agama-agama tertidur dalam mimpi 
berabad-abad tanpa mengambil langkah maju, 
dan ketika mereka terbangun, mereka hanya 
gelisah di dalam diri mereka sendiri dan tidak 
berani memutus lingkaran yang telah mereka 



ciptakan untuk diri mereka sendiri melalui 
tradisi mereka. 
42 Orang-orang yang rendah hati, miskin, 
sederhana dan bodohlah yang akan 
meninggalkan lingkaran itu dalam keinginan 
untuk mendapatkan cahaya, untuk lingkungan 
spiritual yang murni, untuk kebenaran dan 
kemajuan. Merekalah yang akan 
membunyikan lonceng dan panggilan untuk 
bangun ketika mereka merasakan waktu 
wahyu-wahyu baruku datang di Zaman 
Spiritualisasi. 
43 Orang ingin menemukan rahasia kehidupan 
spiritual - eksistensi yang harus mereka 
masuki tanpa dapat ditarik kembali dan 
mereka tertarik untuk mengetahuinya karena 
alasan itu. 
44 Orang bertanya, memohon, meminta 
terang karena belas kasihan, karena mereka 
merasa perlu mempersiapkan diri; tetapi 
sebagai jawaban atas semuanya mereka 
diberitahu bahwa Kehidupan Rohani adalah 
misteri dan bahwa keinginan untuk 
mengangkat tabir yang menutupinya adalah 
anggapan dan penghujatan. 
45 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
mereka yang haus akan kebenaran dan cahaya 
tidak akan menemukan di dunia ini mata air 
yang airnya memuaskan dahaga mereka. 
Akulah yang akan menurunkan dari Surga Air 
Kebijaksanaan yang ingin diminum oleh roh-
roh. Aku akan menyebabkan mata air 
kebenaran-Ku dicurahkan ke atas setiap roh 
dan setiap pikiran, sehingga "misteri-misteri" 
dapat dibatalkan. Karena sekali lagi Aku 
katakan kepadamu bahwa bukan Aku yang 
menyelubungi diri-Ku dengan rahasia-rahasia 
bagi manusia, tetapi kamulah yang 
menciptakannya. 
46 Benar, akan selalu ada sesuatu dalam diri 
Bapa Anda yang tidak akan pernah Anda 
ketahui, mengingat bahwa Tuhan itu tak 
terbatas dan Anda hanyalah partikel. Tetapi 
bahwa engkau tidak boleh tahu siapa dirimu 
dalam kekekalan, bahwa engkau harus 
menjadi misteri yang tidak dapat ditembus 
oleh dirimu sendiri, dan bahwa engkau harus 
menunggu sampai engkau memasuki 
kehidupan rohani untuk mengetahuinya - hal 
ini tidak ditentukan oleh-Ku. 
47 Memang benar bahwa di masa lalu Anda 
tidak diajak bicara dengan cara ini, juga tidak 
ada undangan yang luas untuk menembus ke 

dalam cahaya pengetahuan spiritual; tetapi 
hanya karena umat manusia di masa lalu tidak 
merasakan kebutuhan mendesak untuk 
mengetahui seperti yang dirasakannya saat 
ini, juga tidak mampu memahami secara 
spiritual dan intelektual. Meskipun ia selalu 
mencari dan mengaduk-aduk, namun itu lebih 
karena rasa ingin tahu daripada keinginan 
yang nyata untuk mendapatkan cahaya. 
48 Agar manusia dapat menemukan jalan yang 
menuntun mereka kepada cahaya itu, dan 
agar mereka dapat menerima air dari mata air 
kehidupan dan kebijaksanaan, pertama-tama 
mereka harus meninggalkan semua 
penyembahan lahiriah dan menghilangkan 
semua fanatisme dari hati mereka. Kemudian, 
ketika mereka mulai merasakan di dalam hati 
mereka kehadiran Allah yang hidup dan 
Mahakuasa, mereka akan merasakan bangkit 
dari bagian terdalam dari keberadaan mereka 
suatu pengabdian baru yang tidak diketahui, 
penuh perasaan dan ketulusan, penuh 
ketinggian dan keramahtamahan, yang akan 
menjadi doa yang benar, yang diungkapkan 
melalui Roh. 
49 Ini akan menjadi awal pendakiannya 
menuju cahaya, langkah pertama di jalan 
menuju spiritualisasi. Jika Roh Kudus dapat 
mengungkapkan doa yang benar kepada 
manusia, Ia juga akan dapat mengungkapkan 
kepadanya semua kemampuan yang 
dimilikinya dan cara untuk membukanya dan 
membimbingnya di jalan cinta kasih. (315, 66 - 
75) 
50 Engkau dapat menemukan dalam 
manifestasi-Ku ajaran-ajaran yang sama 
seperti yang ada di "Era Kedua"; tetapi di Era 
ini, melalui cahaya Roh Kudus-Ku, Aku telah 
mengungkapkan kepadamu hal-hal yang tak 
terselami, dan dalam dialog Roh dengan Roh, 
Aku akan terus mengungkapkan kepadamu 
ajaran-ajaran baru yang sangat hebat. Seluruh 
isi Meterai Keenam akan saya beritahukan 
kepada Anda dalam zaman pewahyuan ini 
yang akan mempersiapkan Anda untuk waktu 
ketika saya akan membuka Meterai Ketujuh. 
Dengan demikian, Anda akan semakin 
mengenali "yang tak terselami"; dengan 
demikian Anda akan menemukan bahwa 
dunia spiritual adalah rumah semua makhluk 
spiritual, rumah Bapa yang tak terbatas dan 
luar biasa yang menanti Anda di alam barzakh, 
di mana Anda akan menerima pahala atas 



pekerjaan yang telah Anda lakukan dengan 
cinta kasih dan belas kasihan kepada sesama 
manusia. (316, 16) 
 
Perkembangan, spiritualisasi dan penebusan 
manusia 
51 Aku tidak memberimu petunjuk-Ku hanya 
sebagai kendali moral bagi sifat materialmu; 
sebaliknya, dengan petunjuk-Ku itu engkau 
bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi dari 
kesempurnaan spiritualmu. 
52 Aku tidak mendirikan agama baru di antara 
kalian, ajaran ini tidak menyangkal agama-
agama yang ada jika mereka didirikan di atas 
Kebenaran-Ku. Ini adalah pesan Cinta Ilahi 
untuk semua, sebuah panggilan untuk semua 
institusi sosial. Siapa pun yang memahami 
maksud Ilahi dan memenuhi perintah-
perintah-Ku akan merasa dirinya dituntun ke 
arah kemajuan dan perkembangan rohnya 
yang lebih tinggi. 
53 Selama manusia tidak memahami 
spiritualisasi yang harus ia miliki dalam 
hidupnya, kedamaian tidak akan menjadi 
kenyataan di dunia untuk waktu yang lama. Di 
sisi lain, siapa pun yang memenuhi hukum 
kasih-Ku tidak akan takut akan kematian atau 
penghakiman yang menanti rohnya. (23, 12 - 
13o.) 
54 Dengan wahyu-wahyu ini, saya tidak hanya 
ingin membawa kedamaian dunia dan 
meringankan penderitaan Anda melalui 
bantuan fisik. Dengan manifestasi ini, saya 
memberikan kepada Anda ajaran-ajaran agung 
yang berbicara kepada Anda tentang 
perkembangan spiritual Anda. Karena jika Aku 
hanya ingin membawakanmu barang-barang 
dunia - sungguh, Aku katakan kepadamu, 
untuk ini sudah cukup untuk menugaskan para 
ilmuwan yang Aku cerahkan melalui intuisi, 
dan kepada mereka Aku akan mengungkapkan 
rahasia alam sehingga mereka dapat 
mengambil balsem penyembuh darinya untuk 
menyembuhkanmu dari penderitaan fisikmu. 
55 Pekerjaan-Ku ingin menunjukkan kepada 
Anda cakrawala lain, di luar planet Anda, 
dengan jumlah dunia yang tak terbatas yang 
mengelilingi Anda - cakrawala yang tidak ada 
habisnya, yang menunjukkan kepada Anda 
jalan menuju keabadian yang menjadi milik 
Anda. (311,13 - 14) 
56 Pengajaran rohani saya memiliki berbagai 
tujuan atau tugas: salah satunya adalah 

menghibur roh dalam pengasingannya dan 
membuatnya mengerti bahwa Allah yang 
menciptakannya menantinya secara kekal 
dalam kerajaan damai-Nya. Yang lain adalah 
membiarkan dia tahu berapa banyak karunia 
dan kemampuan yang dia miliki untuk 
mencapai keselamatannya dan peningkatan 
atau kesempurnaannya. 
57 Firman ini membawa pesan spiritualisasi 
yang membuka mata manusia sehingga 
mereka dapat melihat langsung realitas yang 
mereka pikir mereka temukan hanya dalam 
apa yang mereka lihat, dalam apa yang 
mereka sentuh, atau dalam apa yang mereka 
buktikan dengan ilmu pengetahuan manusiawi 
mereka, tanpa menyadari bahwa dengan 
melakukan hal itu mereka menyebut yang 
sementara sebagai "realitas" dan salah menilai 
dan mengingkari yang kekal, di mana realitas 
yang sebenarnya ada. 
58 Biarlah pekabaran ini pergi dari bangsa ke 
bangsa, dari rumah ke rumah, meninggalkan 
benih-benih terang, penghiburan dan damai 
sejahtera, sehingga manusia dapat berhenti 
sejenak dan mengistirahatkan roh mereka, 
yang sangat diperlukan, sehingga roh dapat 
merenungkan dan mengingat bahwa setiap 
saat mungkin merupakan saat kembalinya ke 
dunia rohani, dan bahwa pekerjaan dan 
penaburannya di dunia ini bergantung pada 
buah yang akan dituai pada saat 
kedatangannya di dalam kehidupan rohani. 
(322, 44 - 46). 
 

Bab 6 - Perjanjian Ketiga dan Kitab 
Besar Kehidupan 
 
Kitab Kasih, Kebenaran dan Kebijaksanaan 
Tuhan 
1 Kitab Firman-Ku adalah kitab kasih ilahi dan 
kasih yang sejati; di dalamnya Anda akan 
menemukan kebenaran yang tidak berubah. 
Raihlah dan Anda akan menemukan 
kebijaksanaan yang akan membantu Anda 
mengembangkan dan mencapai kedamaian 
dalam kekekalan. Siapa pun yang 
memutarbalikkan atau mengubah maknanya 
akan melakukan pelanggaran, dan siapa pun 
yang menghilangkan atau menambahkan satu 
kata pun yang tidak sesuai dengan ajaran-Ku 



yang sempurna akan secara serius melanggar 
Hukum-Ku. 
2 Peliharalah Firman ini dalam kemurnian 
aslinya, karena ini adalah warisan terindah 
yang akan Kutinggalkan bagi manusia. 
Tuliskanlah ajaran-Ku dan beritahukanlah 
kepada sesamamu manusia; jagalah dengan 
setia, karena engkau bertanggung jawab atas 
warisan ini. 
3 Besok manusia akan menemukan di dalam 
dirinya esensi dari wahyu-Ku, yang akan 
menuntunnya dengan cahaya ajarannya ke 
jalan kebenaran. 
4 Dari orang tua kepada anak-anak, tulisan-
tulisan ini akan diwariskan sebagai mata air 
hidup, yang alirannya akan memancar tanpa 
habis-habisnya dan mengalir dari hati ke hati. 
Pelajarilah Kitab Kehidupan yang agung, Kitab 
Spiritualisasi, yang akan menjelaskan kepada 
Anda wahyu-wahyu Ilahi yang telah Anda 
terima sepanjang zaman. 
5 bukankah Aku telah berjanji kepadamu 
bahwa setiap pengetahuan akan dikembalikan 
kepada kebenaran aslinya? Nah, inilah waktu 
yang diumumkan kepada Anda. 
6 Aku berkata kepadamu dengan 
sesungguhnya: Barangsiapa merenungkan 
ajaran-ajaran Kitab-Ku dan memahaminya 
dengan keinginan yang benar untuk 
meningkatkan pengetahuannya akan 
mendapatkan cahaya bagi rohnya dan 
merasakan Aku lebih dekat kepadanya. 
7 Mitos-mitos masa lalu dan mitos-mitos masa 
kini akan runtuh; semua yang biasa-biasa saja 
dan palsu akan runtuh; karena waktunya akan 
tiba ketika Anda tidak lagi dapat memakan 
ketidaksempurnaan, dan kemudian roh akan 
berangkat untuk mencari kebenaran sehingga 
itu dapat berfungsi sebagai satu-satunya 
makanannya. 
8 Dalam ajaran-ajaran ini umat manusia akan 
menemukan esensi wahyu-wahyu-Ku, yang 
sampai hari ini belum dipahami karena 
kurangnya spiritualisasi. Sejak zaman dahulu 
Aku telah mempercayakannya kepadamu 
melalui para utusan, utusan, dan 
"penerjemah"-Ku, tetapi itu hanya melayani 
Anda untuk membentuk mitos dan tradisi 
darinya. Renungkan dan pelajari ajaran ini 
dengan penuh hormat dan cinta kasih jika 
Anda ingin menyelamatkan diri dari 
kebingungan dan penderitaan selama 
berabad-abad. Tetapi ingatlah bahwa engkau 

tidak akan memenuhi tugasmu jika engkau 
hanya puas dengan memiliki buku itu; tidak, 
buku itu harus menyadarkan dan mengajar 
engkau jika engkau ingin menjadi murid-Ku 
yang sejati. Ajarkanlah dengan teladan, kasih 
dan pertolongan yang telah saya tunjukkan 
kepada Anda. (20, 1- 8) 
9 Kitab Ajaran-Ku terdiri dari ajaran-ajaran 
yang telah Aku diktekan kepadamu pada saat 
ini melalui akal budi manusia. Dengan buku 
ini, yang pada akhirnya akan diakui oleh umat 
manusia sebagai Perjanjian Ketiga, Anda akan 
membela Penyebab Ilahi saya. 
10 Umat manusia hanya mengetahui Hukum 
Era Pertama dan apa yang tertulis dalam 
Perjanjian Pertama dan Kedua, tetapi 
Perjanjian Ketiga sekarang akan menyatukan 
dan mengoreksi apa yang telah diselewengkan 
manusia karena kurangnya persiapan dan 
pemahaman. Umat manusia harus 
mempelajari pesan saya sehingga, dengan 
menembus inti dari setiap kata, mereka dapat 
menemukan satu cita-cita, satu kebenaran, 
satu dan cahaya yang sama, yang akan 
menuntun mereka ke spiritualisasi. (348, 26) 
11 Aku mengungkapkan kepadamu apa yang 
tidak dapat diajarkan oleh ilmuwan kepadamu 
karena dia tidak mengetahuinya. Ia telah 
tertidur dalam kebesaran duniawinya dan 
tidak bangkit kepada-Ku dalam kerinduan 
akan kebijaksanaan-Ku. 
12 Hati para rohaniwan telah tertutup, yang 
dalam berbagai sekte dan komunitas 
keagamaan seharusnya mengajarkan 
pengetahuan spiritual yang merupakan 
kebesaran dan kekayaan bagi roh. 
13 Aku telah melihat bahwa Hukum Taurat 
dan ajaran-ajaran yang Aku wariskan kepada 
umat manusia di masa lalu telah 
disembunyikan dan digantikan oleh ritus-ritus, 
kultus-kultus dan tradisi-tradisi eksternal. 
14 Tetapi kamu, yang sangat menyadari 
bahwa esensi firman ini sama dengan yang 
diterima Israel di Gunung Sinai dan yang 
didengar orang banyak dari bibir Yesus di "Era 
Kedua", harus mengajarkan dengan 
penyembahanmu kepada Allah dan 
pekerjaanmu bahwa seseorang tidak boleh 
melupakan Hukum Ilahi demi mengikuti 
tradisi-tradisi bodoh yang tidak kondusif bagi 
roh. (93, 10 - 13) 
15 Saya telah mengingatkan Anda tentang 
nama-nama utusan-Ku yang melaluinya Anda 



menerima pesan-pesan, perintah-perintah, 
nubuat-nubuat, dan ajaran-ajaran. 
16 Dengan cara ini saya telah menyatukan isi 
dari semua ajaran yang lalu ke dalam satu 
ajaran. 
17 Spiritualisme adalah warisan di mana Tiga 
Perjanjian bersatu dalam satu buku spiritual. 
(265, 62 - 64) 
18 Pengajaran ini, disebut rohani karena 
mengungkapkan hal yang rohani, adalah jalan 
yang ditandai bagi manusia yang dengannya ia 
akan mengenal, melayani dan mengasihi 
Penciptanya. Ini adalah "kitab" yang 
mengajarkan manusia untuk mengasihi Bapa 
mereka di dalam diri sesama mereka sendiri. 
Spiritualisme adalah hukum yang 
memerintahkan yang baik, yang murni, yang 
sempurna. 
19 Kewajiban untuk mematuhi hukum ini 
berlaku untuk semua orang; namun tidak ada 
seorang pun yang dipaksa untuk 
memenuhinya, karena setiap roh menikmati 
kebebasan berkehendak, sehingga 
perjuangannya dan semua perbuatannya 
dapat dihitung sebagai jasa-jasanya sendiri 
ketika ia dihakimi. 
20 Maka, sadarilah bahwa ajaran ini adalah 
nyala api Cinta Kasih Ilahi yang, dari yang 
pertama hingga yang terakhir dari anak-
anakKu, telah menerangi semua orang dan 
memberikan kehangatan kepada mereka. 
(236, 20 - 22) 
 
Hubungan antara Doktrin Roh dan Ajaran 
Yesus 
21 Pengajaran tentang roh bukanlah teori, 
melainkan petunjuk praktis baik untuk 
kehidupan manusia maupun untuk kehidupan 
roh. Tidak ada ajaran lain yang lebih 
komprehensif dan lebih sempurna daripada 
ajaran ini. Ia menyertai Anda bahkan sebelum 
Anda datang ke bumi, ia mengikuti Anda 
sepanjang hari Anda bekerja di dunia ini, dan 
ia menyatu dengan roh Anda ketika ia kembali 
ke rumahnya yang semula. 
22 Bukan saya yang akan menghapus liturgi 
dan tradisi dari pelayanan Anda - melainkan 
roh manusia yang tanpa sadar bangkit dari 
gagasan lamanya dalam menghadapi 
kebutuhan akan cahaya yang lebih besar 
untuk menerangi jalan perkembangannya. 
Tidak lama lagi manusia akan memahami 
bahwa satu-satunya hal yang bisa 

dipersembahkannya kepada Allah adalah 
pelaksanaan kasih, karena kasih berarti 
kebaikan, belas kasihan, kebijaksanaan dan 
keadilan. 
23 Spiritualisme tidak menghapus satu pun 
dari kata-kata yang pernah dinyatakan oleh 
Kristus. Jika tidak demikian, ia tidak boleh 
memberi nama itu, karena ia akan menentang 
kebenaran. Bagaimana mungkin perkataan ini 
bertentangan dengan itu, karena Guru yang 
sama yang mengucapkannya. Jika Anda 
sungguh-sungguh menyelami makna ajaran 
ini, Anda akan melihat bahwa perkataan saya 
hari ini adalah penjelasan atau penjabaran 
dari semua yang pernah saya katakan. Oleh 
karena itu, umat manusia masa kini dan masa 
depan mampu memahami lebih banyak 
daripada generasi masa lalu, dan karena itu 
juga memenuhi Hukum dengan cara yang 
lebih murni, lebih tinggi, dan lebih benar. 
24 Jika anda mengamati sesama anda dengan 
seksama dalam praktek agama mereka, anda 
akan melihat bahwa apa yang sebelumnya 
menjadi objek penyembahan mereka, 
sekarang mereka anggap tanpa simpati batin. 
Alasannya adalah bahwa roh terbangun atas 
kemauannya sendiri dan merindukan apa yang 
benar-benar dapat menyehatkannya. Oleh 
karena itu, Aku berkata kepadamu bahwa 
penyembahan lahiriah umat manusia ini 
ditakdirkan untuk lenyap. (283, 27 - 30) 
25 Dalam buku yang sederhana dan sederhana 
ini, tetapi penuh dengan Cahaya Ilahi, manusia 
akan menemukan klarifikasi dari semua 
keraguan mereka, mereka akan menemukan 
kesempurnaan dari ajaran-ajaran yang hanya 
terungkap sebagian di masa lampau, dan 
mereka akan menemukan cara yang jelas dan 
sederhana untuk menginterpretasikan semua 
yang tersembunyi di dalam teks-teks kuno 
dalam alegori. 
26 Barangsiapa, setelah menerima pesan 
rohani ini, meyakinkan dirinya sendiri akan 
kebenaran isinya dan mulai melawan 
keinginannya akan sensasi, penyembahan 
berhala dan fanatismenya, untuk 
membersihkan pikiran dan hatinya dari semua 
ketidakmurnian itu, akan membebaskan 
rohnya dan memberinya sukacita dan 
kedamaian, karena sekarang ia akan dapat 
berjuang untuk mencapai kekekalan yang 
menantinya. Tetapi mereka yang terus 
menerus dalam ibadah lahiriah mereka, yang 



bertahan dalam mencintai apa yang menjadi 
milik dunia, dan yang tidak percaya pada 
perkembangan atau perkembangan ruh - 
sesungguhnya Aku berkata kepadamu, mereka 
akan ditinggalkan dan meneteskan air mata 
ketika mereka menyadari keterbelakangan 
mereka dan kebodohan mereka. (305, 4 - 5) 
 
Perselisihan demi kata baru 
27 Jika ajaran-Ku tampak begitu aneh bagimu 
sehingga engkau berpikir bahwa engkau 
belum pernah mendengar kata-kata seperti itu 
sebelumnya, meskipun engkau mengenal-Ku, 
Aku katakan kepadamu bahwa keherananmu 
adalah hasil dari kegagalanmu untuk 
mengeksplorasi esensi dari apa yang Aku 
ungkapkan kepadamu di masa lalu. Karena 
alasan ini, ajaran ini mungkin tampak aneh 
atau baru bagi Anda, padahal kenyataannya, 
cahaya ini selalu hadir dalam kehidupan Anda. 
(336, 36) 
28 Pengajaran-Ku pada saat ini, seperti pada 
"Waktu Kedua", akan mengguncang umat 
manusia. Orang-orang munafik harus 
menghadapi kejujuran. Kepalsuan akan 
melepaskan topengnya dan kebenaran akan 
bersinar. Kebenaran akan mengalahkan 
kebohongan yang menyelimuti dunia ini. 
29 Manusia akan mampu memahami dan 
mengenali semua yang mengandung akal dan 
kebenaran; tetapi segala sesuatu yang 
dipaksakan untuk dipercayainya, bahkan jika 
ia tidak mau memahaminya, ia akan 
menolaknya sendiri. Oleh karena itu, ajaran 
saya akan menyebar karena memancarkan 
cahaya, yang dibutuhkan orang. Anda memiliki 
peran besar dalam pekerjaan ini dengan 
mengungkapkan awal dan tujuannya kepada 
sesama Anda. (237, 28 -29) 
- penonton di Meksiko 
30 Umat manusia lapar akan firman-Ku, akan 
kebenaran-Ku. Orang-orang menuntut dan 
merindukan cahaya bagi pikiran mereka, 
mereka menyerukan keadilan dan 
mengharapkan penghiburan. Ini adalah waktu 
yang krusial. Sesungguhnya Aku berkata 
kepadamu, banyak gagasan, teori, dan bahkan 
dogma, yang selama berabad-abad dianggap 
sebagai kebenaran, akan runtuh ke tanah dan 
ditolak sebagai sesuatu yang salah. Fanatisme 
dan penyembahan berhala akan diperangi dan 
dilenyapkan oleh mereka yang paling banyak 
terjerumus dan terikat olehnya. Ajaran Tuhan 

akan dipahami, cahaya, isi dan esensinya akan 
dipahami dan dirasakan. 
31 Ketika hal itu menjadi terang dalam pikiran 
para ilmuwan, setelah masa pencobaan di 
mana mereka akan menderita kebingungan 
yang sangat besar, dan mereka mendengar 
suara roh mereka, mereka akan menemukan 
apa yang tidak pernah mereka impikan. 
32 Sekali lagi Aku berkata kepadamu: 
perhatikanlah! Karena di masa konflik antara 
kredo dan doktrin, agama dan ilmu 
pengetahuan, banyak orang akan berpikir 
bahwa pengetahuan yang diberikan buku-
buku mereka akan menjadi senjata yang dapat 
digunakan untuk mengalahkan murid-murid 
baruku, karena mereka tahu bahwa kalian 
tidak memiliki buku-buku bersama kalian. 
(150, 11 - 13) 
33 Aku telah mengatakan kepadamu, murid-
murid, bahwa kamu akan berhadapan dengan 
gereja-gereja besar dan sekte-sekte yang lebih 
kecil; tetapi janganlah kamu takut kepada 
yang satu atau yang lain. Kebenaran yang Aku 
percayakan kepadamu adalah jelas, Firman 
yang telah Aku ajarkan kepadamu secara 
lahiriah jelas dan sederhana tetapi maknanya 
mendalam hingga tak terbatas, dan itu adalah 
senjata yang kuat yang dengannya engkau 
akan bertarung dan menjadi pemenang. 
34 Tetapi Aku berkata kepadamu, suatu 
bangsa di bumi, yang penuh dengan 
materialisme dan ketidakpercayaan, akan 
bangkit untuk menyangkal hakmu untuk 
menyebut dirimu sebagai Israel, untuk 
menyangkal kesaksianmu bahwa kamu telah 
menyaksikan kedatangan Mesias yang 
diperbarui, dan bangsa itu adalah bangsa 
Yahudi. Apakah Anda tidak memikirkan 
mereka? Umat itu menantikan di tengah-
tengahnya kedatangan Mesias, 
Juruselamatnya, yang akan menegakkan 
keadilan dan menempatkannya sekali lagi di 
atas semua bangsa di bumi. Umat itu tahu 
bahwa Aku selalu datang kepada mereka, dan 
di "Ketiga Kalinya" ini mereka akan berkata: 
'Mengapa Tuhan harus datang kepada umat 
lain? (332, 10) 
35 Komunitas spiritual di sini hidup tanpa 
diakui. Dunia tidak tahu apa-apa tentang 
keberadaan Anda, yang berkuasa tidak 
memperhatikan Anda, tetapi pertempuran 
antara spiritualis dan "Kristen", antara 
spiritualis dan Yahudi, semakin dekat. 



Pertempuran itu diperlukan untuk 
memperkenalkan ajaran-Ku kepada seluruh 
umat manusia. Kemudian Perjanjian Lama 
akan disatukan dengan Perjanjian Kedua dan 
Ketiga menjadi satu esensi. 
36 Bagi banyak di antara kalian, hal ini 
mungkin tampak mustahil; bagi-Ku, ini adalah 
hal yang paling alamiah, benar, dan sempurna. 
(235, 63 - 64) 
 
Buku Besar Kehidupan Sejati 
37 Firman-Ku akan tetap dituliskan sepanjang 
masa, darinya engkau akan menyusun Kitab 
Zaman Ketiga, Perjanjian Ketiga, Pesan 
Terakhir Bapa; karena di ketiga zaman itu 
Tuhan memiliki "bulu-bulu emas"-Nya untuk 
meninggalkan Kebijaksanaan-Nya kepada 
umat manusia. 
38 Musa adalah "pena emas" pertama yang 
digunakan oleh Bapa untuk menulis peristiwa-
peristiwa "Era Pertama" dengan huruf-huruf 
yang tak terhapuskan pada sebuah gulungan 
kitab. Musa adalah "pena emas" dari Yehuwa. 
Istilah ini mengacu pada sebutan bagi para 
peserta dalam Pengumuman Ilahi yang 
memiliki tugas mencatat Firman Tuhan dalam 
bentuk singkatan. 
39 Di antara rasul-rasul dan pengikut-pengikut 
saya di "Era Kedua" Yesus memiliki empat 
"bulu" dan mereka adalah Matius, Markus, 
Lukas dan Yohanes. Mereka adalah "bulu 
emas" dari Guru Ilahi. Tetapi ketika tiba 
saatnya Perjanjian Pertama disatukan dengan 
Perjanjian Kedua oleh ikatan kasih, 
pengetahuan dan kemajuan rohani, maka 
kitab ini menjadi satu kitab. 
40 Sekarang di Era Ketiga, ketika kamu 
memiliki Firman-Ku yang baru, Aku juga telah 
menetapkan "bulu-bulu emas" sehingga dapat 
disimpan dalam bentuk tulisan. 
41 Ketika waktunya telah tiba, Anda akan 
menyusun satu buku, dan buku ini, buku 
'Ketiga Waktu', akan - ketika waktunya telah 
tiba - juga akan disatukan dengan buku 'Kedua 
Waktu' dan 'Pertama Waktu', dan kemudian 
dari wahyu, nubuatan, dan kata-kata 'Tiga 
Waktu', Kitab Kehidupan yang Agung akan 
muncul untuk membangun semua makhluk 
spiritual. 
42 Maka kamu akan tahu bahwa semua 
firman - dari yang pertama sampai yang 
terakhir - telah digenapi dalam kebenaran dan 
dalam roh, bahwa semua nubuat adalah jalan 

sejarah yang diantisipasi yang diungkapkan 
Bapa kepada umat manusia. Karena hanya 
Allah saja yang dapat menuliskan peristiwa-
peristiwa yang akan terjadi. Ketika para nabi 
berbicara, bukan mereka yang melakukannya, 
tetapi Allah melalui perantaraan mereka. 
43 Aku telah memberikan persiapan yang 
cukup kepada orang-orang pilihan-Ku yang 
baru, seperti yang dimiliki Musa dan keempat 
murid dari "Era Kedua", sehingga Firman-Ku 
akan ditulis dalam integritas yang lengkap, 
dengan kejelasan dan kebenaran penuh, 
karena itu adalah untuk generasi-generasi 
mendatang; tetapi jika ada yang berniat untuk 
menambah atau menghapus dari Kitab itu, 
Aku akan meminta pertanggungjawabanmu.  
Peringatan ini mengacu pada esensi, makna 
dari "kata", bukan huruf-hurufnya. 
44 Sekarang, anak-anakku yang sangat 
kucintai: Siapakah yang mementingkan buku 
yang mulai kamu susun? Sebenarnya, tidak 
ada seorang pun! Tetapi waktunya akan tiba 
ketika umat manusia, yang penuh keinginan, 
penuh rasa ingin tahu, akan meminta buku 
Anda, dan kemudian mereka akan terbangun, 
mengeksplorasi firman-Ku dan 
mendiskusikannya. Dalam benturan gagasan 
itu, akan muncul pihak-pihak - ilmuwan, 
teolog, dan filsuf. Kepada bangsa-bangsa akan 
dibawa kesaksian firman-Mu dan kitab 
kebijaksanaan, dan semua orang akan 
berbicara tentang ajaran-Ku. Ini akan menjadi 
awal dari pertempuran baru, perang kata-
kata, pemikiran dan ideologi; tetapi pada 
akhirnya, ketika semua orang telah 
mengetahui dalam kebenaran dan dalam roh 
bahwa Buku Besar Kehidupan telah ditulis 
oleh Tuhan, mereka akan saling merangkul 
sebagai saudara dan saling mengasihi, seperti 
Kehendak-Ku. 
45 Mengapa Firman Yehuwa tidak cukup di 
"Era Pertama" untuk menyatukan dunia, dan 
ajaran Yesus juga tidak mampu melakukannya 
di Era Kedua? Mengapa belum cukup pada 
saat ini Aku telah menyampaikan Firman-Ku 
sejak tahun 1866, sehingga bangsa-bangsa 
dapat saling mengasihi dan hidup dalam 
damai? Ketiga kitab itu harus menjadi satu, 
sehingga Firman ini dapat menerangi seluruh 
dunia. Kemudian umat manusia akan 
mengikuti terang itu dan kutukan Babel akan 
dicabut, karena semua orang akan membaca 
Kitab Agung Kehidupan Sejati, semua akan 



mengikuti ajaran yang sama dan saling 
mengasihi dalam roh dan kebenaran sebagai 
anak-anak Allah. (358, 58- 66).  
1866 - 1884 roh Elia berbicara atas para 
pembawa suara, 1884 sampai 1950 Tuhan 
sendiri. 
 

Bab 7 - Pengaruh dan makna 
penting dari pengajaran roh  
 
Efek dari proklamasi 
1 Di sini, di hadapan Firman ini, tidak ada 
manusia yang tidak gemetar di dalam dan di 
luar dirinya, yaitu di dalam roh dan di dalam 
daging. Sementara ia mendengarkan-Ku di 
sini, ia berpikir tentang kehidupan, kematian, 
Keadilan Ilahi, kekekalan, Kehidupan Rohani, 
kebaikan dan kejahatan. 
2 Sementara ia mendengar suara-Ku, ia 
merasakan kehadiran rohnya, dan ia ingat dari 
mana ia datang. 
3 Dalam waktu singkat ia mendengarkan Aku, 
ia merasa satu dengan semua sesamanya dan 
mengenali mereka di kedalaman 
keberadaannya sebagai saudara-saudarinya 
yang sejati, sebagai saudara-saudari dalam 
kekekalan rohani, yang bahkan lebih dekat 
dengannya daripada mereka yang hanya 
menuruti daging, karena ini hanya sementara 
di bumi. 
4 Tidak ada pria atau wanita yang, ketika 
mereka mendengar Aku, tidak merasa dihargai 
oleh-Ku. Oleh karena itu, tidak ada seorang 
pun yang berani menyembunyikan atau 
menutupi noda-nodanya di hadapan-Ku. Dan 
saya membuat mereka sadar, tetapi tanpa 
mengekspos siapa pun di depan umum, 
karena saya adalah seorang Hakim yang tidak 
pernah mengekspos. 
5 Aku berkata kepadamu, bahwa aku 
menemukan di antara kamu orang-orang 
berzinah, pembunuh anak, pencuri, kejahatan 
dan kelemahan yang seperti kusta pada jiwa 
orang-orang yang telah berdosa. Tetapi Aku 
tidak hanya membuktikan kebenaran Firman-
Ku kepadamu dengan menunjukkan 
kepadamu bahwa Aku mampu 
menyingkapkan pelanggaran hatimu. Aku juga 
ingin membuktikan kepadamu kekuatan 
ajaran-Ku dengan memberimu senjata untuk 
mengalahkan kejahatan dan godaan, dengan 

mengajarimu bagaimana mencapai 
pembaharuan, dan dengan membangkitkan 
dalam dirimu keinginan untuk yang baik, yang 
tinggi dan murni, dan keengganan mutlak 
terhadap semua yang tercela, semua yang 
palsu dan semua yang berbahaya bagi roh. 
(145, 65 - 68) 
6 Hari ini Anda masih hidup di hari-hari yang 
membosankan yang mendahului terang. 
Namun, dengan menggunakan kecerahan kecil 
dari langit berkabut Anda, cahaya itu 
menembus dengan sinar cahaya sekilas yang 
mencapai beberapa titik bumi, menyentuh 
hati dan menyebabkan roh-roh bergetar dan 
terbangun. 
7 Semua orang yang terkejut dengan Cahaya 
ini berhenti di jalan dan bertanya: "Siapakah 
Engkau?" Dan Aku menjawab mereka: "Akulah 
Terang dunia, Akulah Terang keabadian, 
Akulah Kebenaran dan Cinta. Akulah Dia yang 
berjanji akan datang kembali untuk berbicara 
kepadamu, Dia yang dikatakan sebagai Firman 
Allah. 
8 Seperti Saulus di jalan menuju Damsyik, 
mereka telah merendahkan semua 
kesombongan mereka, menaklukkan 
kesombongan mereka dan dengan rendah hati 
menundukkan wajah mereka untuk berkata 
kepada-Ku dengan hati mereka: "Bapa dan 
Tuhanku, ampunilah aku, sekarang aku 
mengerti bahwa aku telah menganiaya Engkau 
tanpa sadar!" 
9 Sejak saat itu, hati ini menjadi pengikut-
pengikut kecil; karena di "Era Ketiga" ini, 
sampai hari ini, tidak ada rasul yang muncul di 
antara murid-murid-Ku yang baru dengan 
pengabdian seperti orang yang begitu 
menganiaya-Ku dalam diri murid-murid-Ku 
dan yang setelah itu mengasihi Aku dengan 
semangat yang begitu besar. (279, 21 - 24) 
10 Gereja-gereja telah tenggelam dalam 
rutinitas dan stagnasi selama berabad-abad, 
sementara kebenaran tetap tersembunyi. 
Tetapi mereka yang mengetahui perintah-
perintah Yehuwa dan Firman dari Guru Ilahi 
harus mengenali dalam suara ini yang saat ini 
berbicara kepada Anda suara Roh Kebenaran 
yang dijanjikan untuk zaman ini. (92,71) 
11 Saya tahu bahwa banyak orang akan marah 
ketika mereka mengetahui kata ini; tetapi 
mereka adalah mereka yang, dalam 
kebingungan pikiran mereka, tidak mau 
mengakui bahwa di dalam diri manusia, selain 



dari sifat manusia, ada juga bagian spiritual 
dari keberadaan - atau mereka yang percaya 
pada roh manusia tetapi, terikat oleh 
kebiasaan tradisi dan kepercayaan mereka, 
menyangkal bahwa ada jalan perkembangan 
yang panjang tak terhingga 
untuk roh. (305, 65) 
12 Aku akan meninggalkan kata-kata ini 
tertulis dan kata-kata ini akan sampai kepada 
murid-murid-Ku di masa depan dan ketika 
mereka mempelajarinya, mereka akan 
menemukan kata-kata itu segar, hidup, dan 
roh mereka akan menggigil dengan sukacita, 
merasa bahwa Guru mereka yang berbicara 
kepada mereka pada saat itu. 
13 apakah kamu mengira bahwa semua yang 
telah Kukatakan kepadamu hanya untuk 
mereka yang telah mendengarkan Aku? Tidak, 
umat-Ku yang terkasih, dengan firman-Ku Aku 
berbicara untuk mereka yang hadir dan untuk 
mereka yang tidak hadir, untuk hari ini, untuk 
esok hari dan untuk sepanjang masa; untuk 
mereka yang mati, untuk yang masih hidup 
dan untuk mereka yang belum dilahirkan. (97, 
45 -46) 
 
Pengetahuan dan harapan dari kata baru 
14 Akulah Firman Kasih yang membawa 
penghiburan kepada orang yang menderita, 
kepada orang yang gelisah, kepada orang yang 
menangis, kepada orang berdosa dan kepada 
orang yang mencari Aku. Firman-Ku adalah 
Sungai Kehidupan di dalam hati mereka di 
mana mereka memuaskan dahaga mereka dan 
membasuh kotoran mereka. Ini juga 
merupakan jalan yang menuntun ke rumah 
peristirahatan dan kedamaian yang kekal. 
15 Bagaimana mungkin Anda berpikir bahwa 
perjuangan hidup - pengorbanan, kesulitan, 
dan cobaannya - berakhir dengan kematian 
tanpa imbalan yang adil dalam kekekalan? 
Oleh karena itu, hukum-Ku dan ajaran-Ku, 
dengan wahyu dan janji-janjinya, adalah 
rangsangan, belaian, dan balsem di dalam 
hatimu selama pekerjaanmu sehari-hari. 
Hanya ketika engkau berpaling dari ajaran-Ku, 
engkau merasa lapar dan lemah. (229, 3 - 4) 
16 Dalam kasih Ilahi-Ku kepada manusia, Aku 
mengizinkan mereka untuk menyelidiki karya-
karya-Ku dan memanfaatkan segala sesuatu 
yang diciptakan, sehingga mereka tidak akan 
pernah memiliki alasan untuk mengklaim 
bahwa Allah tidak adil karena Dia 

menyembunyikan hikmat-Nya dari anak-anak-
Nya. 
17 Aku membentukmu dan memberimu 
karunia kehendak bebas dan 
menghormatinya, meskipun manusia 
menyalahgunakan kebebasan ini dan dengan 
demikian melanggar Aku dan mencemarkan 
Hukum-Ku. 
18 Tetapi hari ini Aku membuatnya merasakan 
belaian pengampunan-Ku dan menerangi 
rohnya dengan cahaya kebijaksanaan-Ku 
sehingga satu per satu anak-anak-Ku kembali 
ke jalan kebenaran. 
19 Roh kebenaran, yang adalah terang-Ku, 
bersinar di dalam roh karena kamu hidup di 
zaman yang diumumkan, di mana setiap 
misteri akan diterangi bagimu, sehingga kamu 
dapat memahami apa yang belum ditafsirkan 
dengan benar. (104, 9 - 10) 
20 Aku telah membuat diri-Ku dikenal pada 
saat ini di bumi dan Aku akan meninggalkan 
Firman-Ku sebagai hadiah bagi semua orang. 
Karunia ini akan menghapus kemiskinan 
spiritual umat manusia. (95, 58) 
21 Aku akan menanamkan dalam diri kalian 
semua cara yang benar dalam menyembah 
Tuhan dan juga cara hidup yang benar sesuai 
dengan Hukum Ilahi, yang penggenapannya 
adalah satu-satunya hal yang Tuhan akan 
kaitkan dengan masing-masing dari kalian. 
22 Akhirnya, kamu akan mengenali isi atau 
makna firman-Ku, wahai kamu manusia. 
Kemudian Anda akan menemukan bahwa 
ajaran saya bukan hanya suara Ilahi yang 
berbicara kepada manusia, tetapi juga 
ekspresi dari semua roh. 
23 Firman-Ku adalah suara yang mendorong, 
adalah seruan untuk kebebasan, adalah 
jangkar yang menyelamatkan. (281, 13 - 15) 
 
Kuasa firman Tuhan 
24 Ajaran-Ku menyingkap manusia dalam 
semua aspek keberadaannya: ajaran-Ku 
menyadarkan dan memuliakan hati, 
membangunkan dan memperdalam pikiran 
dan menyempurnakan serta meninggikan roh. 
Istilah "hati" dan "roh" ada di dalam 
manifestasi Kristus yang berbeda 
Artinya: "Hati" (bahasa Spanyol: "corazon") 
melambangkan kehidupan duniawi-
manusiawi, juga kehidupan jiwa yang 
bergantung pada tubuh, yang menjadi 
perhatian psikologi, sementara "roh" (di sini: 



"espiritu") menunjukkan aspek keberadaan 
yang lebih tinggi dan kekal, yang 
memungkinkan dirinya dibimbing oleh 
percikan yang melekat pada Tuhan, hati 
nurani, melalui "suara". 
25 Jadikan ajaran saya sebagai studi 
menyeluruh yang akan memungkinkan Anda 
untuk memahami cara yang benar untuk 
mempraktikkan ajaran saya, sehingga 
pembentangan Anda bisa harmonis; sehingga 
Anda tidak hanya mengembangkan pikiran 
saja, tanpa berusaha untuk cita-cita roh yang 
harus Anda dorong. 
26 Semua indra Anda dapat menemukan 
dalam firman-Ku jalan bercahaya di mana 
mereka dapat tumbuh dan menyempurnakan 
diri mereka sendiri menjadi tak terhingga. 
(176, 25 - 27) 
27 Ajaran-Ku bersifat rohani dalam esensinya, 
adalah cahaya dan merupakan kuasa yang 
mengalir turun dan menembus rohmu untuk 
membuatnya menang dalam pertempurannya 
dengan kejahatan. Firman-Ku bukan hanya 
untuk menyanjung telinga, tetapi juga 
merupakan terang roh. 
28 Apakah kamu ingin mendengarkan Aku 
dengan roh, sehingga rohmu dapat dipelihara 
dan menggunakan makna dari instruksi ini? 
Kemudian sucikan hati Anda, jernihkan pikiran 
Anda dan biarkan hati nurani Anda 
membimbing Anda. Anda kemudian akan 
mengalami bagaimana transformasi mulai 
terjadi dalam diri Anda - tidak hanya secara 
spiritual, tetapi juga secara moral dan fisik. 
Peningkatan yang secara bertahap dicapai 
oleh roh melalui pengetahuan - kemurnian 
yang secara bertahap dicapai - akan tercermin 
dalam perasaan hati dan kesehatan tubuh. 
29 Hawa nafsu akan menjadi semakin lemah, 
keburukan akan berangsur-angsur 
menghilang, fanatisme dan kebodohan akan 
semakin memberi jalan kepada iman yang 
benar dan pengetahuan yang dalam dalam 
hukumKu. (284, 21 - 23) 
30 Ajaran ini, yang hanya diketahui oleh 
sedikit orang dan tidak diperhatikan oleh umat 
manusia, akan segera menjangkau semua 
orang yang menderita sebagai balsem 
penyembuhan untuk menghibur, untuk 
menyalakan iman, untuk menghilangkan 
kegelapan dan menanamkan harapan. Ia 
mengangkat Anda di atas dosa, kesengsaraan, 
rasa sakit dan kematian. 

31 Tidak mungkin sebaliknya, karena Akulah, 
Tabib Ilahi, Penghibur yang dijanjikan, yang 
telah menyatakannya kepadamu. (295, 30 - 
31) 
32 Begitu Anda melampaui dan kemudian 
bertemu dengan orang-orang yang menderita 
dan putus asa karena mereka tidak dapat 
memiliki apa yang mereka cita-citakan di 
dunia, Anda akan melihat bagaimana 
materialisme mereka kontras dengan 
ketinggian murid-murid-Ku, yang kepuasannya 
akan luar biasa karena aspirasi dan keinginan 
mereka akan mulia, yang didasarkan pada 
keyakinan yang kuat bahwa dalam kehidupan 
ini segala sesuatu hanya bersifat sementara. 
33 Murid-murid-Ku akan berbicara kepada 
dunia melalui contoh-contoh spiritualitas - 
melalui kehidupan yang berjuang untuk 
mendekatkan roh kepada keilahian dan 
bukannya membelenggu roh kepada harta 
dunia yang palsu. 
34 Saya tahu bahwa kaum materialis akan 
marah di masa yang akan datang ketika 
mereka mempelajari ajaran ini; tetapi hati 
nurani mereka akan mengatakan kepada 
mereka bahwa firman saya hanya mengatakan 
kebenaran. (275, 5 - 7) 
35 Dalam pekerjaan besar yang menantimu, 
aku akan menjadi pendukungmu. Ajaran-Ku 
akan menyebabkan pergolakan besar di dunia. 
Akan ada perubahan besar dalam adat istiadat 
dan gagasan-gagasan, dan bahkan di alam pun 
akan terjadi transformasi. Semua ini akan 
menunjukkan permulaan zaman baru bagi 
umat manusia, dan makhluk-makhluk roh 
yang akan segera Kuutus ke bumi akan 
membicarakan semua nubuat ini untuk 
berkontribusi pada pemulihan dan 
peningkatan dunia ini. Mereka akan 
menjelaskan Firman-Ku dan menafsirkan 
peristiwa-peristiwa. (216, 27) 
36 Waktu kebangkitan adalah "Waktu Ketiga" 
ini. Arwah-arwah itu menyerupai orang mati 
dan tubuh-tubuh gua pemakaman mereka. 
Tetapi Sang Guru telah datang kepada 
mereka, yang firman kehidupannya 
mengatakan kepada mereka: "Keluarlah dan 
bangkitlah menuju terang, menuju 
kebebasan!" 
37 Barangsiapa di antara mereka yang 
memberikan matanya kepada 
Jika seseorang membuka diri terhadap 
kebenaran dan kemudian mampu 



meningkatkan kehidupannya, karya-karyanya 
dan perasaannya dalam cinta kasih kepada 
sesama manusia, ia tidak akan lagi 
menganggap dunia ini sebagai tempat 
pengasingan atau lembah air mata dan 
penebusan dosa, karena ia akan semakin 
merasakan kebahagiaan kedamaian sejati 
yang diberikan oleh kedamaian pikiran. 
38 Keadaan kegembiraan dalam kehidupan ini 
akan menjadi cerminan kedamaian dan 
cahaya sempurna yang akan dinikmati roh di 
dunia yang lebih baik, di mana Aku Sendiri 
akan menerimanya untuk memberikan rumah 
yang layak bagi kebaikannya. (286, 13) 
 
 
Reaksi dari para teolog dan materialis. 
39 Janganlah kamu terkejut ketika dikatakan 
kepadamu bahwa dia yang berbicara 
kepadamu pada saat ini adalah si penggoda, 
dan bahwa ia telah dinubuatkan bahwa ia juga 
akan melakukan mukjizat-mukjizat yang 
dengannya ia sendiri akan mengganggu dan 
membingungkan orang-orang pilihan. 
Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, banyak 
di antara mereka yang menilai manifestasiku 
demikian adalah orang-orang yang memang 
berada dalam pelayanan kejahatan dan 
kegelapan, meskipun bibir mereka berusaha 
meyakinkan bahwa mereka selalu 
menyebarkan kebenaran. 
40 Jangan lupa bahwa pohon dikenal dari 
buahnya, dan Aku berkata kepadamu: 
Buahnya adalah Firman ini yang telah 
terdengar melalui kecerdasan para pembawa 
suara ini - pria dan wanita yang berhati 
sederhana. Dari buahnya dan dari kemajuan 
rohani mereka yang telah menikmatinya, 
umat manusia akan mengetahui pohon yang 
Aku miliki. 
41 Karya Rohani Tritunggal-Marian akan mulai 
menyebar, sehingga menyebabkan 
kekhawatiran yang nyata di antara banyak 
orang yang, karena yakin bahwa mereka telah 
mempelajari dan memahami ajaran yang 
sebelumnya mereka terima dari Bapa, menjadi 
sia-sia atas pengetahuan filosofi dan ilmu 
pengetahuan mereka, tanpa menyadari 
evolusi spiritual yang telah dicapai umat 
manusia. 
42 Setelah terbangun dari kelambanan rohani 
mereka, mereka akan memperhatikan cara 
berpikir dan perasaan orang-orang saat ini, 

akan melontarkan kutukan terhadap apa yang 
mereka sebut sebagai "ide-ide baru" dan akan 
menyebarkan berita bahwa gerakan ini 
disebabkan oleh Antikristus. 
43 Kemudian mereka akan berlindung pada 
Kitab Suci, nubuatan dan Firman-Ku yang Aku 
berikan kepadamu di Era Kedua, untuk 
mencoba melawan manifestasi baru-Ku, 
ajaran baru-Ku dan semua yang Aku janjikan 
kepadamu dan sedang Aku penuhi hari ini. 
44 Firman-Ku akan sampai di bibir murid-
murid-Ku dan melalui tulisan-tulisan bahkan 
kepada mereka yang tidak menerima apa pun 
yang berada di luar materi atau di luar 
pengetahuan dan konsep yang pernah mereka 
terima, dan mereka akan menyebut-Ku 
sebagai Tuhan palsu karena Aku telah 
membawakan Firman ini kepadamu. 
45 Tetapi ketika Anda mendengar hal ini, iman 
Anda tidak akan karam - meskipun hati Anda 
akan merasa terluka - karena Anda akan ingat 
dengan gerakan batin bahwa Guru Anda telah 
memberitahukan hal ini kepada Anda dan 
menguatkan Anda dengan firman-Nya untuk 
bertahan dalam pencobaan ini. 
46 Namun, Aku berkata kepadamu, meskipun 
kamu akan menghadapi penipuan, 
kemunafikan, takhayul, fanatisme agama, dan 
penyembahan berhala dalam perjalananmu, 
kamu tidak boleh mengutuk siapa pun karena 
pelanggaran mereka. Ajarkan mereka dengan 
Firman-Ku dan serahkan masalah ini kepada-
Ku, yang adalah satu-satunya yang dapat 
menghakimimu dan yang tahu siapa Tuhan 
palsu, Kristus palsu, rasul yang jahat, orang 
Farisi yang munafik. (27, 32 - 35) 
47 Perang ide, kredo, agama, doktrin, filosofi, 
teori dan ilmu pengetahuan akan datang, dan 
nama dan doktrin saya akan ada di bibir 
semua orang. Kedatangan-Ku kembali akan 
diperdebatkan dan ditolak, dan setelah itu 
orang-orang percaya yang besar akan bangkit 
dan menyatakan bahwa Kristus telah berada 
di antara manusia sekali lagi. Pada saat itu Aku 
akan mendorong hati mereka dari 
ketidakterbatasan dan melakukan mukjizat di 
jalan mereka untuk memperkuat iman 
mereka. (146, 8) 
 
Pengaruh Doktrin Roh 
48 Terang-Ku, dalam penyebarannya ke 
seluruh dunia, telah menyebabkan kebenaran-
Ku dicari dalam setiap pengajaran. Inilah 



alasan perilaku orang dalam keyakinan 
mereka yang berbeda. 
49 Ini adalah penggenapan dari apa yang telah 
dinubuatkan. Manakah di antara mereka yang 
mewakili kebenaran? Siapa yang 
menyembunyikan serigala lapar berbulu 
domba? Siapakah yang menjamin dengan 
pakaian yang murni ketulusan batinnya yang 
mutlak? 
50 Anda harus membawa spiritualisme untuk 
menemukan kebenaran saya; karena umat 
manusia telah membagi dirinya ke dalam 
banyak kredo dan pandangan dunia yang 
sesuai dengan perkembangan pemikiran 
manusia. 
51 Dengan demikian, semakin banyak sekte 
dan denominasi yang terbentuk, dan akan 
sangat sulit bagi Anda untuk menilai 
kandungan kebenaran yang terkandung dalam 
masing-masing sekte dan denominasi 
tersebut. 
52 Ajaran-Ku mencerahkan pikiran 
dan gagasan manusia, dan sedikit demi sedikit 
masing-masing akan memahami dasar-dasar 
untuk menyempurnakan karya-karyanya dan 
mengarahkan mereka pada jalan yang lebih 
sempurna dan lebih tinggi. 
53 Waktunya akan tiba ketika setiap sekte dan 
gereja akan mencari sendiri untuk 
menemukan apa yang termasuk dalam 
pekerjaan saya. Tetapi untuk menemukan 
harta karun itu, mereka perlu mengangkat 
semangat mereka dan mendengarkan suara 
hati nurani. (363, 4 - 8 ; 29) 
54 Ada banyak komunitas agama di bumi ini, 
tetapi tidak ada satupun dari mereka yang 
akan menyatukan orang atau membuat 
mereka saling mengasihi. Ajaran spiritual saya 
yang akan menyelesaikan pekerjaan ini. Sia-sia 
saja dunia akan menentang kemajuan cahaya 
ini. 
55 Ketika penganiayaan terhadap murid-
murid-Ku berada pada puncaknya, kekuatan 
alam akan dilepaskan; tetapi mereka akan 
ditenangkan oleh doa para pekerja-Ku ini, 
sehingga dunia dapat mengalami bukti 
otoritas yang telah Aku berikan kepada 
mereka. (243,30) 
56 Dunia akan gelisah ketika Firman-Ku 
didengar di antara bangsa-bangsa, karena roh 
manusia, yang dipersiapkan untuk wahyu ini, 
akan digerakkan oleh sukacita dan pada saat 
yang sama oleh rasa takut. Kemudian orang 

yang ingin mengetahui kebenaran akan 
membebaskan dirinya dari belenggu gagasan-
gagasan materialistiknya dan menyegarkan 
dirinya dengan cakrawala penuh cahaya yang 
hadir dalam pandangannya. Tetapi orang yang 
tetap bertahan dalam kegelapan jiwanya dan 
berjuang melawan terang ini masih bebas 
untuk melakukannya. 
57 Perubahan hati terhadap spiritualitas akan 
membawa persahabatan dan persaudaraan di 
antara bangsa-bangsa. Tetapi penting bagi 
Anda untuk mempersiapkan diri, karena 
konfliknya akan sangat besar. Ketika manusia 
bangkit melawan satu sama lain dalam 
peperangan, itu bukan karena kehendak-Ku, 
tetapi karena mereka tidak memahami hukum 
Allah. (249, 47 - 48) 
58 Waktu penghakiman yang mencakup 
segalanya telah tiba, dan semua pekerjaan 
dan semua komunitas agama akan dihakimi 
oleh-Ku. Teriakan kesedihan akan muncul dari 
roh manusia, karena semua yang palsu akan 
disingkapkan; kebenaran saja yang akan 
bersinar. Akan ada kebangkitan dalam diri 
umat manusia, dan kemudian orang-orang 
akan berkata kepada-Ku: "Bapa, berikanlah 
kami pertolongan-Mu, berilah kami cahaya 
sejati untuk membimbing kami". Dan terang 
dan pertolongan itu adalah pengajaran Roh 
Kudus, itu adalah pengajaran yang telah 
Kuberikan kepadamu dan yang juga menjadi 
milik mereka semua, karena Akulah Bapa dari 
semua. (347, 27) 
 
Makna dari kata wahyu yang baru 
59 Tampaknya tidak ada yang hebat dalam 
wahyu ini, tetapi Anda akan melihat di masa 
depan betapa pentingnya hal ini di antara 
umat manusia. 
60 Di antara orang-orang ini ada berbagai jenis 
murid; beberapa memiliki firasat tentang 
kebesaran Pekerjaan ini dan sudah merasakan 
guncangan yang akan ditimbulkannya di 
dunia; yang lain merasa puas untuk percaya 
bahwa ini adalah jalan yang baik, dan ada juga 
yang tidak dapat menemukan kebesaran 
Ajaran ini dan yang meragukan 
kemenangannya dan masuknya ke dalam hati 
manusia. Aku berkata kepadamu, itu adalah 
permata yang telah Aku percayakan 
kepadamu, yang sinar cahaya Ilahinya tidak 
ingin engkau kenali karena engkau tidak 
memahami ajaran-Ku. Saya telah mengatakan 



kepada Anda bahwa justru dalam 
kegelapanlah cahaya bersinar paling terang, 
dan demikian juga, di masa materialisme dan 
dosa ini, Anda akan melihat kebenaran yang 
telah saya bawa kepada Anda bersinar dalam 
luminositasnya yang penuh. 
61 Jangan lupa bahwa bahkan di jaman-Nya 
pun ada keraguan tentang perkataan Kristus, 
karena orang-orang menghakimi Yesus 
berdasarkan asal usul dan pakaian-Nya, dan 
ketika mereka mengetahui bahwa Ia adalah 
anak seorang tukang kayu dari Nazaret dan 
seorang perempuan miskin - yang kemudian 
berangkat bersama dengan para nelayan 
Galilea yang miskin, untuk mengkhotbahkan 
doktrin yang tampak aneh bagi mereka - 
mereka tidak percaya bahwa pengkhotbah 
keliling ini, yang berkeliling dari desa ke desa, 
dengan memperlihatkan kekecilan 
pakaiannya, adalah raja yang telah dijanjikan 
Tuhan kepada bangsa Israel. 
62 Aku memberikan indikasi-indikasi ini 
karena manusia mencari kemegahan lahiriah 
yang membutakan indera agar dapat 
mempercayai keagungan dari apa yang hanya 
dapat dilihat dan dirasakan dengan roh. 
63 Aku harus menumpahkan darah-Ku, 
memberikan hidup-Ku dan bangkit kembali 
sehingga orang-orang akan membuka mata 
mereka. Cawan apakah yang harus diminum 
oleh Roh-Ku sekarang supaya kamu percaya 
kepada-Ku? Kemanusiaan: Apa yang tidak 
akan kulakukan untuk melihatmu 
diselamatkan? (89, 68-69 & 71-73) 
64 Siapa pun yang menyatakan bahwa ajaran 
saya berbahaya bagi kemajuan material umat 
manusia, berarti melakukan kesalahan besar. 
Aku, Guru dari segala Guru, menunjukkan 
kepada umat manusia jalan menuju 
perkembangan ke atas dan kemajuan sejati. 
Firman-Ku tidak hanya berbicara kepada roh, 
tetapi juga berbicara kepada pikiran, akal 
budi, dan bahkan kepada indera. Ajaran-Ku 
tidak hanya mengilhami dan mengajar Anda 
dalam Kehidupan Spiritual, tetapi juga 
membawa terang bagi setiap ilmu 
pengetahuan dan semua jalan. Karena ajaran 
saya tidak terbatas untuk membawa semua 
makhluk spiritual menuju rumah yang berada 
di luar eksistensi ini, ajaran saya juga 
menjangkau hati manusia dan 
menginspirasinya untuk menjalani kehidupan 

yang menyenangkan, manusiawi, dan berguna 
di planet ini. (173, 44) 
65 "Era Ketiga" di mana Anda sekarang hidup 
adalah masa penyingkapan misteri-misteri 
besar. Para cendekiawan dan teolog harus 
mengoreksi pengetahuan mereka mengingat 
kebenaran yang saya ungkapkan kepada Anda 
saat ini. 
66 Inilah saatnya manusia akan membuka 
mata mereka terhadap terang hikmat-Ku - 
terang yang telah Aku ubah menjadi 
pengajaran sehingga melaluinya kamu dapat 
bangkit secara rohani menuju kehidupan 
sejati. (290,51 - 52) 
67 Manusia akan mencoba untuk menyangkal 
kebenaran wahyu-Ku, tetapi fakta-fakta, bukti-
bukti, peristiwa-peristiwa akan berbicara dan 
bersaksi tentang kebenaran ini, yang akan 
datang dari bibir umat-Ku sebagai pesan 
agung dari "Era Ketiga". Dan juga melalui 
tulisan-tulisan, ajaranku akan tersebar ke 
seluruh dunia, karena ini adalah sarana yang 
diperbolehkan yang aku ilhamkan sejak awal, 
para utusanku. Aku hanya ingin engkau 
mengawasi kebenaran-Ku dan 
menyampaikannya ke dalam hati dengan cara 
yang paling murni dan sederhana. (258, 6) 
68 Pada "Era Kedua" itu, kedatangan saya 
sebagai manusia hanya dipercayai oleh 
beberapa hati. Namun demikian, umat 
manusia kemudian menentukan kelahiran 
Juruselamat sebagai awal dari zaman baru. 
Demikian juga, pada saat ini, awal manifestasi-
Ku kepadamu, yaitu, kedatangan-Ku sebagai 
Roh Kudus, akan ditetapkan besok sebagai 
awal zaman yang lain. 
69 Dengarkan apa yang dikatakan Kristus, 
perwujudan Kasih Ilahi, kepada Anda: Damai 
sejahtera bagi orang-orang yang berkehendak 
baik, bagi mereka yang mencintai kebenaran 
dan menabur benih kasih. (258,41 - 43). 
 

Bab 8 - Gereja-gereja Baru Kristus, 
Murid-murid, Rasul-rasul dan 
Utusan-utusan Allah 
 
Terang dan bayangan di dalam gereja-gereja 
Wahyu 
1 Jika Aku telah memberikan Firman-Ku 
kepada semua bangsa, mayoritas akan 
menolaknya karena kesombongan, 



materialisme, dan keagungan palsu manusia 
tidak akan menerima ajaran yang berbicara 
tentang spiritualisasi, kerendahan hati, dan 
persaudaraan. Dunia belum siap untuk 
memahami cinta kasih, itulah sebabnya 
mengapa tidak semua orang akan menerima 
kehadiran-Ku dalam bentuk ini. 
2 Sebagaimana Kristus memilih sebuah gua 
berbatu untuk dilahirkan sebagai manusia, 
demikian pula hari ini Aku menemukan sudut 
bumi ini yang siap untuk mendengarkan-Ku, 
dan yang memiliki kemiripan dengan gua dan 
palungan yang menyambut Anak Allah pada 
malam yang diberkati itu. (124, 13 - 14) 
3 Teladan dari orang-orang sederhana di sini, 
yang berjalan tanpa pendeta untuk 
membimbing mereka dan yang 
mempersembahkan penyembahan kepada-Ku 
tanpa upacara dan simbol-simbol, akan 
menjadi panggilan yang membangunkan 
mereka yang masih tertidur di malam mereka 
yang berabad-abad lamanya dan akan menjadi 
stimulus untuk pembaharuan dan pemurnian 
banyak anak-anak-Ku. (94, 39) 
4 Di bawah bayang-bayang ajaran-Ku, tidak 
ada takhta yang akan didirikan dari mana 
orang-orang yang dimuliakan dapat 
memerintah roh-roh sesama mereka. Tidak 
ada seorang pun yang akan dimahkotai atau 
ditutupi dengan mantel ungu dalam upaya 
untuk menggantikan Tuhan, dan juga tidak 
ada orang yang mengaku dosa yang akan 
muncul untuk menghakimi, mengampuni, 
mengutuk, atau menghakimi perbuatan 
manusia. Hanya Aku sendiri yang bisa 
menghakimi roh dari kursi penghakiman yang 
adil dan sempurna. 
5 Aku dapat mengutus orang untuk 
mengoreksi, mengajar dan membimbing, 
tetapi Aku tidak akan mengutus orang untuk 
menghakimi dan menghukum. Aku telah 
mengutus orang-orang yang telah menjadi 
gembala manusia, tetapi bukan penguasa atau 
ayah. Akulah satu-satunya Bapa menurut Roh. 
(243, 13 - 14) 
6 Pada waktu ini Aku akan membangkitkan 
suatu umat yang sungguh-sungguh taat 
kepada hukum-Ku, yang mencintai kebenaran 
dan giat berbuat amal. Orang-orang ini akan 
menjadi seperti cermin di mana orang lain 
dapat melihat pantulan kesalahan yang telah 
mereka lakukan. Ia tidak akan menjadi hakim 
bagi siapa pun, tetapi kebajikan, pekerjaan, 

dan pemenuhan tugas spiritualnya akan 
menyentuh roh semua orang yang melintasi 
jalannya, dan mereka akan menunjukkan 
kesalahan mereka kepada semua orang yang 
melanggar hukum-Ku. 
7 Setelah umat ini menjadi kuat dan banyak, 
umat ini akan menarik perhatian tetangga-
tetangganya, karena kemurnian pekerjaannya 
dan ketulusan ibadahnya akan membuat 
orang takjub. Kemudian manusia akan 
bertanya pada diri mereka sendiri: "Siapakah 
mereka yang tahu bagaimana berdoa dengan 
cara seperti itu tanpa memiliki kuil? Siapakah 
yang telah mengajarkan orang banyak ini 
untuk menyembah Tuhan mereka dengan 
penuh doa tanpa merasa perlu mendirikan 
altar untuk penyembahan mereka? Dari 
manakah datangnya para pengkhotbah dan 
misionaris keliling ini yang, seperti burung, 
tidak menabur, tidak menuai, tidak pula 
memintal, namun tetap eksis?" 
8 Maka Aku akan mengatakan kepada mereka: 
bangsa yang miskin dan rendah hati ini, 
namun bersemangat untuk Hukum-Ku dan 
kuat melawan nafsu dunia, tidak dibentuk 
oleh manusia manapun. Orang banyak ini yang 
senang berbuat baik, yang tercerahkan oleh 
ilham, dan yang membawa pesan perdamaian 
dan setetes balsem penyembuh ke dalam hati, 
belum pernah diajar oleh guru atau pendeta 
dari komunitas kultus mana pun di bumi. 
Karena sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
di zaman ini tidak ada seorang pun di duniamu 
yang mampu mengajarkan penyembahan 
kepada Tuhan dalam spiritualitas yang benar. 
Bukan dalam kemegahan ritus atau upacara, 
juga bukan dalam kekayaan atau kekuasaan 
duniawi, di mana kebenaran berakar, yang, 
karena rendah hati, mencari sebagai bait 
sucinya hati yang murni, mulia, tulus, dan 
mencintai kebenaran. Di manakah hati itu? 
(154, 12 - 14) 
9 Aku telah memanggil banyak anak-anak-Ku 
untuk memberi mereka tugas yang berbeda, 
tugas yang berbeda dalam pekerjaan ini, dan 
Aku telah memberikannya kepadamu sesuai 
dengan kemajuanmu dan bakatmu. Dari 
mereka semua bersama-sama Aku telah 
membentuk umat-Ku, kerasulan-Ku yang baru. 
10 Aku telah mempercayakan jabatan 
pemimpin kepada beberapa orang, dan 
supaya tugas mereka tidak sulit dan berat, Aku 



telah membagi-bagi umat ke dalam jemaat-
jemaat. 
11 Kepada orang lain Aku telah 
mempercayakan karunia pembawa suara, 
sehingga mereka dapat menyampaikan ilham-
Ku yang berubah menjadi perkataan manusia 
kepada orang banyak yang berkumpul untuk 
menerima mukjizat ini. 
12 Kepada beberapa orang Aku telah 
memberikan hak istimewa kewaskitaan untuk 
menjadikan mereka nabi dan untuk 
mengumumkan melalui perantaraan mereka 
apa yang akan datang. 
13 Tugas "pilar" telah diberikan kepada 
mereka yang harus mendukung orang-orang 
dalam ziarah mereka dan menjadi bantuan 
bagi para pemimpin gereja, membantu 
memikul beban salib bersama dengan banyak 
pendengar. 
14 Yang lain telah dikaruniai karunia mediasi, 
dan mereka ini telah dilatih sebagai instrumen 
dunia spiritual untuk menyampaikan pesan-
pesannya, penjelasan tentang Pekerjaan-Ku, 
dan juga sebagai pemilik balsem penyembuh, 
penghiburan bagi orang sakit, sehingga 
melalui pancaran spiritual mereka yang sehat, 
mereka dapat bersama-sama melimpahkan 
belas kasihan kepada yang membutuhkan. 
15 Aku telah memanggil dia yang menulis 
wahyu, ajaran dan nubuat-Ku pada waktu ini 
dalam buku yang akan Kutinggalkan untukmu. 
16 Aku telah memberikan jabatan "batu 
fondasi" kepada mereka yang harus menjadi 
contoh keteguhan, stabilitas, dan kekuatan di 
antara orang-orang. Kata-kata, nasihat dan 
teladan mereka di antara orang-orang tidak 
akan berubah, seperti batu karang. 
17 Tetapi sekarang, karena periode 
manifestasi-Ku ini akan segera berakhir, Aku 
berbicara kepada semua jabatan, dan kepada 
semua orang yang dipilih untuk menerima 
tugas-tugas besar seperti itu, Aku 
mengeluarkan panggilan agar mereka dapat 
menyelidiki diri mereka sendiri secara 
menyeluruh dan mengetahui hasil dari 
pekerjaan mereka. Pada saat refleksi ini, saya 
berdiri di samping semua orang. (335, 27 - 28) 
18 Seperti di segala zaman, ada banyak yang 
dipanggil dan sedikit yang dipilih, karena Aku 
hanya memilih mereka yang siap pada 
waktunya untuk memenuhi tugas mereka; dan 
kepada yang lain Aku memberikan terang 
sehingga mereka dapat mengetahui 

bagaimana menantikan waktu ketika mereka 
juga akan dipilih. 
19 Betapa banyak orang, yang hanya dipanggil 
tanpa tiba waktunya untuk memilih mereka 
untuk sebuah misi, telah bergabung dengan 
murid-murid dan pekerja-pekerja-Ku tanpa 
roh mereka memiliki perkembangan yang 
diperlukan untuk menanggung beban salib ini, 
atau pikiran mereka cahaya yang diperlukan 
untuk menerima inspirasi-Ku! Apa yang telah 
banyak dari mereka lakukan setelah berada di 
dalam barisan orang-orang pilihan: 
mencemarkan, meracuni atmosfer, 
menginfeksi orang lain dengan kecenderungan 
jahat mereka, berdusta, menabur perselisihan, 
merebut nama-Ku dan karunia-karunia rohani 
yang telah Aku tempatkan di dalam diri murid-
murid-Ku? 
20 Tidak ada yang mencoba untuk 
menemukan yang mana mereka, karena Anda 
tidak bisa. Hanya mata penghakiman-Ku yang 
tajam tidak kehilangan pandangan terhadap 
mereka dan Aku membiarkan Firman-Ku 
masuk ke dalam hati nurani mereka dan 
berkata kepada mereka: berjaga-jagalah dan 
berdoalah agar engkau dapat bertobat dari 
pelanggaranmu tepat pada waktunya; karena 
jika engkau melakukannya, Aku berjanji bahwa 
secara rohani Aku akan segera 
mendudukkanmu di meja-Ku dan merayakan 
pesta rekonsiliasi dan pengampunan. (306, 53 
- 55) 
21 Inilah kebenarannya: tidak semua orang 
saling mengasihi dalam pekerjaan-Ku, 
meskipun mereka termasuk di dalamnya, dan 
juga tidak semua memahaminya. Oleh karena 
itu, saya bisa mengatakan kepada Anda, 
bahwa sebagian milik pekerjaan saya dan 
sebagian lagi milik mereka. 
22 Mereka yang mengikuti-Ku karena cinta 
mencintai Firman-Ku karena mereka tahu 
bahwa Firman-Ku mengoreksi mereka tanpa 
menyakiti mereka dan menunjukkan kepada 
mereka kesalahan-kesalahan mereka tanpa 
membeberkannya. Hal ini menyebabkan 
mereka bertekun dalam menyempurnakan 
tindakan mereka. 
23 Mereka yang, alih-alih berjuang untuk 
kesempurnaan ini, hanya mencari pujian, rasa 
superioritas, sanjungan atau mata 
pencaharian mereka, alih-alih berjuang untuk 
kesempurnaan roh, tidak dapat menanggung 
Firman-Ku ketika Firman-Ku menunjukkan 



kepada mereka kesalahan mereka. Kemudian 
mereka harus menciptakan karya yang 
berbeda dari karya saya, di mana mereka 
bebas melakukan kehendak mereka. Mereka 
belum memahami bahwa satu-satunya hal 
yang harus dilakukan oleh para pendengar 
selama waktu proklamasi-Ku adalah 
mendengarkan-Ku dengan ketinggian tertinggi 
agar dapat menafsirkan pesan-Ku setelahnya. 
(140, 72 -74) 
24 Aku telah mengatakan bahwa masa 
kebingungan, ketidaktaatan, akan datang 
ketika 'pekerja' akan bangkit dan mengklaim 
bahwa proklamasi-Ku tidak akan berakhir 
melalui akal manusia. Tetapi waktunya akan 
tiba ketika firman-Ku akan digenapi, bahkan 
jika manusia ingin menentang kehendak-Ku. 
25 Betapa banyak kesalahan di jalan yang 
telah dilakukan oleh banyak dari mereka yang 
kepadanya Aku telah mempercayakan misi 
dan rahmat. Betapa banyak ketidakpahaman 
yang saya lihat menyebar di antara anak-anak 
saya setelah tahun 1950. 
26 Melalui ketidakpahaman dan kebodohan, 
manusia menahan kasih dan otoritas dan 
anugerah pertolongan-Ku, dan berdiri terpisah 
dari jalan hukum yang benar, keharmonisan 
dan kebenaran. 
27 Sekali lagi Israel akan terpecah belah dari 
suku ke suku, sekali lagi akan terpecah belah 
dan ingin menginjak-injak Hukum Taurat yang 
murni dan bersih yang telah Kuserahkan ke 
tangannya; sekali lagi Israel akan mencari jalan 
yang lama dan jatuh ke dalam penyembahan 
berhala dan fanatisme. Ia akan berpaling 
kepada sekte-sekte dan jatuh ke dalam 
kebingungan, ke dalam kegelapan, dan akan 
berpesta dengan kata-kata yang 
menyenangkan dan palsu yang ditawarkan 
manusia kepadanya. 
28 Ketika gereja dan sektarian melihat bahwa 
Israel terpecah belah, bahwa Israel saling 
menyangkal dan lemah, mereka akan mencari-
cari alasan untuk merebut permata yang 
nilainya tak ternilai itu, untuk mengambil 
tabut Perjanjian Baru bagi diri mereka sendiri 
dan mengatakan besok bahwa merekalah 
utusan Allah yang sejati di antara umat 
manusia dan wakil-wakil keilahian-Ku. (363, 47 
- 49,51 , 57) 
 
Kata-kata nasihat yang ditujukan kepada 
para pendengar mengenai Pekerjaan Spiritual 

29 Aku ingin kamu memiliki gagasan yang jelas 
tentang apa ajaran ini setelah akhir 
pemberitaan-Ku, sehingga kamu dapat 
mengikutinya dengan cara yang benar; karena 
sampai sekarang, di antara banyak orang yang 
telah mendengar firman-Ku, para spiritualis 
sejati belum muncul. Hingga saat ini, apa yang 
telah Anda praktikkan bukanlah spiritualisme, 
tetapi hanya konsepsi Anda tentang apa itu 
Pekerjaan-Ku, tetapi yang jauh dari 
spiritualitas sejati. 
30 Engkau harus kuat untuk mengakui pada 
dirimu sendiri bahwa engkau telah tersesat; 
engkau harus bangkit untuk memperbaiki 
kebiasaanmu dan berjuang dengan semangat 
agar kebenaran dan kemurnian ajaran ini 
bersinar di antara engkau. 
31 Jangan takut untuk mengubah bagian luar 
dari bentuk-bentuk penyembahan dan 
pemujaanmu, selama engkau tidak mengubah 
esensi ajaran-Ku. (252, 28 - 30) 
32 Gunakan waktu yang masih Anda miliki, 
untuk mendengarkan ajaran-Ku sehingga 
dapat memenuhi Anda dengan cahaya dan 
rahmat, sehingga Anda dapat mengambil 
langkah tegas menuju spiritualitas - langkah 
yang belum Anda ambil karena Anda terus 
berada dalam kultus materialisme dan 
kesalahan. 
33 Sampai hari ini, engkau semua tidak 
memiliki iman untuk menyingkirkan figur-
figur, ritus-ritus, dan simbol-simbolmu dan 
untuk mencari Aku secara rohani di dalam 
yang tak terbatas. Anda tidak memiliki 
keberanian untuk menjadi spiritualis, dan 
Anda telah merancang semacam spiritualitas 
palsu di baliknya, di mana Anda 
menyembunyikan watak materialistis dan 
kesalahan Anda. 
34 Saya tidak ingin Anda menjadi munafik 
tetapi tulus dan jujur. Itulah sebabnya Aku 
berbicara kepada Anda dengan sangat jelas, 
sehingga Anda dapat membersihkan hidup 
Anda secara menyeluruh dan menunjukkan 
kepada dunia kebenaran dari pekerjaan ini. 
Anda menyebut diri Anda spiritualis? Maka 
sungguh-sungguhlah demikian. Jangan 
berbicara tentang ajaran-Ku selama engkau 
melakukan kebalikannya, karena engkau 
hanya akan membingungkan orang dengan 
pekerjaanmu. 
35 Di atas segalanya, milikilah pengetahuan 
tentang apa pekerjaan-Ku - tentang apa arti 



Hukum-Ku, tentang apa tugasmu dan 
bagaimana engkau harus melaksanakannya, 
sehingga - jika engkau tidak memiliki 
penuntun di jalanmu yang layak untuk 
mengarahkan langkahmu - engkau dapat 
membimbing dirimu sendiri dengan hati 
nurani dan dengan pengetahuan yang telah 
engkau peroleh dalam ajaran-Ku. Dengan cara 
ini, Anda tidak akan dapat meminta 
pertanggungjawaban siapa pun atas kesalahan 
atau kekeliruan apa pun. (271, 27 - 30) 
36 Sejak awal manifestasi-Ku melalui akal budi 
manusia, adalah kehendak-Ku bahwa engkau 
harus menggunakan karunia-karunia 
rohanimu secara praktis dan memulai misi 
rohanimu, sehingga ketika hari 
keberangkatan-Ku tiba, engkau sudah 
menempuh sebagian jalan dan tidak akan 
merasa terlalu lemah untuk memulai 
penggenapan misi yang begitu sulit. 
37 Beberapa orang telah memahami 
bagaimana menginterpretasikan Pikiran Ilahi 
dan telah berusaha untuk merealisasikannya. 
Tetapi ada juga mereka - dan ini adalah 
mayoritas - yang telah salah memahami 
makna dari karya ini. 
38 Inilah kesalahan-kesalahan yang saya 
keberatan di antara orang-orang di sini, 
karena saya tidak ingin manusia mengolok-
olok mereka yang telah diajar begitu lama. 
(267, 65 - 67) 
39 Sementara beberapa orang hanya tertarik 
pada makna firman-Ku dan selalu 
menginginkan kemajuan dan perkembangan 
roh mereka, yang lain lebih tertarik pada 
penyembahan lahiriah. Demikian juga, 
sementara yang pertama bersukacita ketika 
mereka menerima ajaran tentang spiritualitas, 
yang kedua merasa terganggu ketika 
kesalahan mereka disebutkan. 
40 Aku sendiri yang tahu siapa yang harus 
bertanggung jawab kepada-Ku karena semua 
yang seharusnya diketahui melalui pembawa 
suara-Ku dan apa yang dirahasiakan (270, 8 - 
9). 
41 Pikirkanlah, dan Anda akan menyadari 
bahwa keharmonisan yang Anda butuhkan 
bersifat spiritual, dan Anda akan mencapainya 
ketika Anda bangkit di atas hawa nafsu dan 
kebenaran Anda. 
42 Bagaimana bisa berdamai kalau masing-
masing menyatakan dirinya sebagai satu-

satunya yang benar dan pada saat yang sama 
melawan yang lain sebagai yang salah? 
43 Fanatisme adalah kegelapan, adalah 
kebutaan, adalah kebodohan, dan buahnya 
tidak akan pernah bisa menjadi terang. (289, 8 
- 10) 
44 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, jika 
kamu tidak bersatu seperti yang dikehendaki-
Ku, manusia akan mencerai-beraikanmu dan 
akan mengusirmu dari tengah-tengahnya 
ketika ia melihat bahwa hidupmu 
menyimpang dari apa yang kamu khotbahkan. 
45 Apa yang akan terjadi ketika orang-orang 
menemukan bahwa di setiap sidang jemaat 
ada bentuk renungan yang berbeda dan cara 
yang berbeda dalam mempraktekkan ajaran 
saya? 
46 Saya mempercayakan kepada Anda tiga 
tahun terakhir manifestasi saya, agar Anda 
dapat bekerja untuk penyatuan orang-orang 
ini - penyatuan yang mencakup spiritual 
maupun eksternal, sehingga pekerjaan Anda, 
yang dipenuhi dengan harmoni dan kebulatan 
suara, dapat menjadi bukti terbesar bahwa 
Anda semua, di berbagai tempat berkumpul 
dan di berbagai bagian negara, diajar oleh satu 
Guru: TUHAN. (252, 69 - 71) 
 
Pemuridan sejati, rasul-rasul baru 
47 Jangan mencoba membatasi Pekerjaan ini, 
yang bersifat universal dan tak terbatas, atau 
menetapkan batas-batas bagi pengembangan 
spiritual Anda, karena semakin Anda 
membenamkan diri Anda di jalan perbuatan 
baik dan belajar, semakin besar wahyu yang 
akan Anda terima. Anda akan melihat Karya 
Ilahi bangkit dari yang paling tidak penting, 
Anda akan melihatnya termanifestasi dalam 
semua yang diciptakan, Anda akan 
merasakannya berdenyut-denyut dalam diri 
Anda. 
48 Inilah kesederhanaan yang saya ajarkan 
kepada murid spiritualis, sehingga dia juga 
bisa menjadi sederhana seperti Gurunya. 
Murid harus meyakinkan dan 
mempertobatkan melalui kebenaran kata-
katanya dan kekuatan karyanya, tanpa 
mencoba untuk mengesankan siapa pun 
dengan kekuatan misterius atau kemampuan 
luar biasa. 
49 Murid sejati akan menjadi besar melalui 
kesederhanaannya. Ia akan memahami 
Gurunya dan pada saat yang sama akan 



membuat dirinya dipahami oleh sesamanya. 
(297, 15 - 17) 
50 Seorang murid Yesus adalah orang yang 
menaklukkan dengan firman, yang 
meyakinkan dan menghibur, yang mengangkat 
dan membangunkan, yang membuat orang 
yang ditaklukkan itu menjadi pemenang atas 
dirinya sendiri dan atas kesulitan-kesulitan. 
51 Seorang rasul Kristus tidak boleh 
mementingkan diri sendiri di dalam hatinya, 
hanya memikirkan penderitaan atau 
kesedihannya sendiri. Ia tidak 
mengkhawatirkan dirinya sendiri dan 
memikirkan orang-orang lain, dengan 
keyakinan yang mutlak bahwa ia tidak 
mengabaikan apapun, karena Bapa langsung 
menolong orang yang meninggalkan miliknya 
sendiri untuk mengabdikan dirinya kepada 
anak Tuhan yang membutuhkan pertolongan 
rohani. Dan dia yang melupakan dirinya untuk 
membawa senyum harapan bagi sesamanya, 
penghiburan bagi kesedihannya, setetes 
balsem bagi rasa sakitnya, mendapati 
rumahnya diterangi pada saat kembali oleh 
cahaya yang merupakan berkat, sukacita, dan 
kedamaian. (293, 32 - 33) 
52 Di meja-Ku pada saat ini baik laki-laki 
maupun perempuan akan menjadi rasul; di 
meja ini Aku akan menempatkan rohmu. 
53 Para wanita yang telah mengangkat panji-
panji spiritualis pada saat ini, mereka telah 
meninggalkan tanda rasul di jalan, yang 
menjalankan hukum Tuhan dengan penuh 
semangat. 
54 Dalam kerasulan-Ku yang baru, wanita 
akan berada di samping pria dan tidak akan 
ada usia tertentu untuk melayani-Ku: baik 
orang dewasa maupun anak kecil atau orang 
tua akan melakukannya, gadis muda maupun 
ibu. Karena Aku katakan sekali lagi bahwa 
rohmu yang Aku cari, dan roh itu telah lama 
meninggalkan masa kanak-kanaknya. (69, 16 
u. - 17o.) 
55 Jika Aku mengatakan kepadamu di 'Era 
Kedua' bahwa kerajaan-Ku bukan dari dunia 
ini, Aku katakan kepadamu hari ini bahwa 
kerajaanmu juga bukan di sini, karena dunia 
ini, seperti yang sudah kamu ketahui, 
hanyalah transisi bagi manusia. 
56 Saya mengajarkan kepada Anda kehidupan 
sejati yang tidak pernah didasarkan pada 
materialisme. Itulah sebabnya mengapa yang 
berkuasa di bumi sekali lagi akan bangkit 

melawan ajaran-Ku. Aku datang kepadamu 
dengan ajaran-Ku yang kekal, dengan ajaran-
Ku yang berlaku selamanya, yang terdiri dari 
cinta kasih, kebijaksanaan dan keadilan. 
Namun hal itu tidak akan segera dipahami, 
umat manusia akan mengutuk-Ku lagi, akan 
menyalibkan-Ku sekali lagi. Tetapi saya tahu 
bahwa pengajaran saya harus melewati semua 
ini agar dapat diakui dan dicintai. Aku tahu 
bahwa para penganiayaku yang paling sengit 
akan menjadi penabur yang paling setia dan 
paling setia, karena Aku akan memberikan 
kepada mereka bukti-bukti yang sangat besar 
tentang kebenaran-Ku. 
57 Bahwa Nikodemus dari "Era Kedua", 
seorang pangeran di antara para imam, yang 
mencari Yesus untuk berbicara dengan-Nya 
tentang doktrin-doktrin yang bijaksana dan 
mendalam, akan muncul lagi di masa ini untuk 
menyelidiki pekerjaan saya dengan cermat 
dan berpaling kepada-Nya. 
58 Bahwa Saulus, yang disebut Paulus, yang, 
setelah menganiaya Aku dengan amarah, 
menjadi salah satu rasul-Ku yang terbesar, 
akan muncul lagi di Jalan-Ku, dan di mana-
mana murid-murid-Ku yang baru akan 
menunjukkan diri mereka, beberapa sungguh-
sungguh, yang lain menyangkal diri mereka 
sendiri. Saat ini adalah saat yang sangat 
penting, waktu yang saya bicarakan kepada 
Anda semakin dekat dan semakin dekat. (173, 
45 - 48) 
59 Orang-orang membutuhkan orang-orang 
yang mampu berdiri teguh dalam pencobaan, 
mereka yang akrab dengan pergumulan besar 
dunia dan roh. Merekalah yang dapat 
menunjukkan arah dan membimbing umat 
manusia, karena di dalam hati mereka tidak 
akan ada keinginan untuk menindas atau 
mendominasi siapa pun. Mereka tidak dapat 
berlindung pada sikap mementingkan diri 
sendiri karena pada saat-saat peninggian 
mereka, mereka telah merasakan belas 
kasihan Tuhan yang melimpahi mereka 
dengan cinta kasih sehingga mereka dapat 
meneruskan belas kasihan itu kepada saudara-
saudara mereka. (54, 53) 
 
Para utusan Tuhan di seluruh dunia dan di 
segala zaman 
60 Orang-orang di bumi tidak pernah 
kekurangan Cahaya Spiritual. Sesungguhnya 
Aku berkata kepadamu, bukan hanya umat ini 



saja yang memiliki nabi dan rasul, tetapi 
kepada semua orang Aku telah mengirim 
utusan untuk membangunkan mereka. 
61 Berdasarkan cahaya dan kebenaran ajaran 
mereka dan kesamaan dengan apa yang telah 
Aku ungkapkan kepadamu, engkau dapat 
menilai kata-kata mereka. 
62 Beberapa hidup sebelum kedatangan 
Mesias, yang lain bekerja setelah keberadaan 
saya sebagai manusia, tetapi semuanya 
membawa pesan spiritual kepada orang-
orang. 
63 Ajaran-ajaran itu, seperti ajaran saya, telah 
didistorsi, karena jika maknanya tidak diubah, 
ajaran-ajaran itu telah dimutilasi atau 
disembunyikan dari mereka yang haus akan 
kebenaran. 
64 Satu kebenaran dan satu moralitas adalah 
apa yang telah diwahyukan kepada manusia 
melalui para rasul, nabi dan hamba. Lalu, 
mengapa orang memiliki gagasan yang 
berbeda tentang kebenaran, moralitas, dan 
kehidupan? 
65 Kebenaran ini, yang telah terdistorsi oleh 
umat manusia sepanjang zaman, akan 
dipulihkan dan cahayanya akan bersinar 
dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga 
akan tampak bagi manusia seolah-olah itu 
adalah sesuatu yang baru, meskipun itu 
adalah cahaya yang sama yang selalu 
menerangi jalan perkembangan anak-anak 
Keilahian-Ku. 
66 Banyak dari mereka yang mati karena 
mereka berbicara kebenaran; banyak juga dari 
mereka yang menjadi sasaran penyiksaan 
karena mereka tidak mau membungkam suara 
yang berbicara di dalam diri mereka. 
67 Jangan berpikir bahwa Surga hanya 
mengutus mereka yang telah berbicara 
kepada Anda tentang roh, cinta kasih, 
moralitas - tidak, Surga juga mengutus mereka 
yang telah memberi Anda buah-buah ilmu 
pengetahuan yang baik, pengetahuan yang 
membawa cahaya ke dalam kehidupan 
manusia, yang meringankan beban mereka 
dan meringankan kesulitan mereka. Mereka 
semua telah menjadi utusan saya. 
68 Ada orang lain yang tidak membawa ajaran 
moralitas spiritual atau penemuan-penemuan 
ilmiah, tetapi membawa pesan yang 
mengajarkan untuk merasakan dan 
mengagumi keindahan ciptaan. Mereka 
adalah utusan dari-Ku yang memiliki tugas 

untuk membawa sukacita dan balsem ke 
dalam hati orang-orang yang menderita. 
69 Mereka semua telah meminum cawan yang 
pahit ketika mereka menyadari 
ketidakpahaman dunia yang buta terhadap 
kebenaran, kemanusiaan yang tidak peka 
terhadap yang indah dan yang baik. Namun, 
ketika Aku telah memberitahukan kepadamu 
bahwa di zaman ini segala sesuatu akan 
dipulihkan, ketika Aku telah mengumumkan 
kepadamu bahwa segala sesuatu akan kembali 
ke jalan yang benar, dan semua ajaran-Ku 
akan dikembalikan ke makna aslinya, engkau 
dapat percaya bahwa masa kemegahan 
spiritual sudah dekat bagi dunia ini, meskipun 
engkau tidak boleh lupa bahwa - sebelum hal 
ini terjadi - segala sesuatu akan dihakimi dan 
dimurnikan. (121, 9 - 16) 
70 Setiap kali wahyu Allah hendak menerangi 
manusia, Aku telah mengutus mereka para 
penunjuk jalan atau para nabi untuk 
mempersiapkan mereka sehingga cahaya itu 
dapat diketahui oleh mereka. Tetapi janganlah 
berpikir bahwa hanya mereka adalah utusan-
Ku yang membawa pesan-pesan untuk roh. 
Tidak, murid-murid, setiap orang yang 
menabur kebaikan di antara manusia dalam 
bentuk apa pun adalah utusan dari-Ku. 
71 Anda dapat menemukan utusan-utusan ini 
di semua jalan kehidupan Anda, baik dalam 
komunitas agama maupun dalam ilmu 
pengetahuan - di antara orang-orang yang 
memerintah atau di antara mereka yang 
memberikan ajaran yang baik. 
72 Seorang hamba-Ku yang baik tidak pernah 
menyimpang dari jalan yang harus dilaluinya; 
dia lebih baik mati di jalan daripada 
menyimpang. Teladannya adalah benih terang 
dalam kehidupan sesamanya, dan karya-
karyanya adalah contoh bagi orang lain. Oh, 
seandainya saja umat manusia bisa 
memahami pesan yang saya kirimkan melalui 
mereka! Tetapi tidak demikian, karena ada 
banyak orang yang memiliki misi-misi halus di 
dunia, tetapi membiarkan mata mereka 
menyimpang dari teladan-teladan agung itu 
untuk mengambil jalan yang lebih 
menyenangkan bagi mereka. (105, 13 - 15) 
73 Tetapi apa yang telah kamu lakukan 
dengan orang-orang itu, umat manusia, yang 
telah Aku kirimkan kepadamu untuk 
mengingatkanmu tentang jalan-Ku, jalan iman, 



yang merupakan jalan kebijaksanaan, cinta 
dan kedamaian? 
74 Anda tidak ingin tahu apa-apa tentang 
tugas-tugas mereka dan melawan mereka 
dengan keyakinan munafik yang Anda miliki 
karena teori dan denominasi Anda. 
75 Matamu tidak ingin melihat cahaya yang 
dibawa oleh setiap utusan-Ku kepadamu 
sebagai pesan cinta kasih, apakah kamu 
menyebut mereka nabi, pelihat, orang yang 
tercerahkan, dokter, filsuf, ilmuwan atau 
pendeta. 
76 Orang-orang itu memiliki karisma, tetapi 
Anda tidak ingin mengenali cahaya mereka. 
Mereka mendahului Anda, tetapi Anda tidak 
ingin mengikuti langkah mereka. 
77 Mereka meninggalkan teladan cara hidup 
yang penuh pengorbanan, rasa sakit dan amal, 
tetapi engkau takut untuk meniru mereka 
karena engkau tidak menyadari bahwa rasa 
sakit mereka yang mengikuti Aku adalah 
sukacita bagi roh, jalan yang penuh bunga dan 
cakrawala yang penuh dengan janji-janji. 
78 Mereka tidak datang untuk menghirup 
keharuman bunga-bunga di bumi, atau untuk 
dimabukkan dengan kesenangan dunia yang 
sekejap, karena keinginan roh mereka bukan 
lagi untuk yang tidak murni, tetapi untuk yang 
tinggi. 
79 Mereka menderita, tetapi mereka tidak 
berusaha untuk dihibur, karena mereka tahu 
bahwa mereka datang untuk menghibur diri 
mereka sendiri. Mereka tidak mengharapkan 
apa pun dari dunia, karena setelah perjuangan 
hidup, mereka mengharapkan sukacita 
menyaksikan kebangkitan makhluk-makhluk 
rohani menuju iman dan kehidupan - semua 
orang yang telah meninggalkan kebenaran. 
80 Siapakah orang-orang yang saya bicarakan 
dengan Anda? Aku berkata kepadamu, 
mereka semua adalah orang-orang yang telah 
membawakan kepadamu pesan-pesan terang, 
cinta kasih, harapan, kesehatan, iman, 
keselamatan. Nama yang mereka miliki 
tidaklah penting, atau jalan hidup yang Anda 
lihat mereka tempuh, atau gelar yang mereka 
sandang di bumi. (263, 18- 24) 
81 Saya harus memberitahu Anda sekali lagi 
bahwa umat yang terbentuk di sekitar 
manifestasi saya ini bukanlah umat yang oleh 
Bapa, dalam kasih-Nya, ditempatkan di atas 
umat-umat lain di bumi. Tuhan hanya 
mengarahkan pandangan-Nya ke sana karena 

Dia telah membentuknya dari makhluk-
makhluk rohani yang selalu ada di dunia ketika 
wahyu Ilahi yang baru telah turun. Mereka 
adalah anak-anak rohani dari bangsa Israel, 
bangsa para nabi, rasul, pelihat, dan bapa 
bangsa. 
82 Siapakah yang lebih baik daripada mereka 
yang dapat menerima-Ku pada saat ini, 
memahami bentuk baru dari wahyu-Ku dan 
menyaksikan penggenapan janji-janji-Ku? 
(159, 51 - 52) 
83 Aku telah turun ke pangkuan umat Israel, 
yang mayoritasnya berada di rumah di bangsa 
ini. Sisanya tersebar di seluruh bangsa, diutus 
oleh-Ku, dan kepada mereka Aku telah 
membuat diri-Ku dikenal secara rohani. 
Mereka adalah orang-orang pilihan-Ku yang 
tetap setia kepada-Ku. Hati mereka belum 
terinfeksi dan roh mereka dapat menerima 
inspirasi-Ku. Melalui mediasi mereka, saya 
saat ini memberikan dunia harta karun 
kebijaksanaan yang besar. (269,2 u.) 
Meksiko yang dimaksud. 
84 Anak-anak terkasih, kamu yang datang 
dalam jumlah kecil, sungguh Aku berkata 
kepadamu: Tatapan-Ku yang tajam 
menemukan di mana-mana orang-orang 
pilihan-Ku yang merasakan dalam roh mereka 
bahwa sekarang adalah waktu Kehadiran-Ku. 
Mereka belum mendengar firman-Ku seperti 
yang engkau miliki, tetapi dalam roh mereka, 
mereka mendengar suara yang mengatakan 
kepada mereka bahwa Aku sekali lagi berada 
di antara umat manusia, bahwa Aku telah 
datang secara rohani "di atas awan". Kepada 
beberapa orang Aku akan mengaruniakan 
untuk melihat-Ku dengan mata roh, kepada 
yang lain dengan cara intuisi, kepada sisanya 
Aku akan membuat cinta-Ku sangat terasa 
sehingga mereka dapat merasakan kehadiran 
Roh-Ku. (346, 13) 
85 Tidak lama lagi orang-orang yang intuitif, 
yang terinspirasi, yang peka secara rohani 
akan bangkit dan bersaksi kepada bangsa-
bangsa tentang apa yang mereka lihat dengan 
roh, apa yang mereka rasakan, apa yang 
mereka dengar dan terima. Aku katakan lagi 
bahwa umat-Ku tidak terbatas pada mereka 
yang telah mendengar-Ku melalui para 
pembawa suara ini, tetapi Aku telah mengutus 
hamba-hamba-Ku ke berbagai penjuru bumi 
untuk mempersiapkan jalan dan 



membersihkan ladang yang nantinya harus 
didatangi oleh para penabur. 
86 Aku menguatkan mereka dan memberkati 
mereka, karena pekerjaan mereka pada hari 
itu sangat menyedihkan, jalan mereka 
bertabur duri. Ejekan, cemoohan, fitnah dan 
kebejatan mengikuti mereka ke mana-mana. 
Tetapi mereka - yang penuh firasat dan 
terinspirasi - tahu bahwa mereka telah diutus 
oleh-Ku dan bersedia untuk mencapai ujung 
jalan dalam memenuhi misi mereka. (284,50 - 
51) 
87 Aku mengundangmu untuk masuk ke 
dalam Kerajaan-Ku. Aku memanggil semua 
bangsa di bumi tanpa pilih kasih; tetapi Aku 
tahu bahwa tidak semua akan mendengarkan-
Ku. 
88 Umat manusia telah memadamkan 
lampunya dan berjalan dalam kegelapan. 
Tetapi di mana kesalahan membuat dirinya 
terasa, seorang yang tercerahkan akan muncul 
dari-Ku yang akan menyebarkan cahaya di 
sekelilingnya - seorang penjaga spiritual yang 
mengawasi dan menunggu tanda-Ku untuk 
membunyikan tanda bahaya yang 
membangunkan dan mengguncang. 
89 Biarlah kasih para utusan itu menjadi benih 
yang berbuah di dalam hatimu. Jangan 
menolak mereka ketika mereka menunjukkan 
diri mereka di hadapan Anda dalam 
kemiskinan lahiriah. Dengarkanlah mereka, 
karena mereka datang dalam nama-Ku untuk 
mengirimkan kepadamu suatu kemampuan 
yang saat ini tidak engkau ketahui. Mereka 
akan mengajarkanmu doa yang sempurna, 
akan membebaskanmu dari ikatan 
materialisme yang mengikatmu, akan 
membantumu untuk mencapai kebebasan 
spiritual yang akan mengangkatmu kepada-Ku. 
(281,33) 
90 Jika ada orang yang muncul dan mengklaim 
bahwa dia adalah Kristus yang menjadi 
manusia lagi, jangan percaya padanya. Karena 
ketika Aku memberitahukan kepadamu bahwa 
Aku akan datang kembali, Aku 
memberitahukan kepadamu bahwa itu akan 
terjadi dalam roh. Jika ada orang yang 
mengatakan kepadamu bahwa aku adalah 
utusan Allah, jangan percaya kepadanya, 
karena utusan yang benar tidak 
menyombongkan diri atau 
mengumandangkan misi yang dipercayakan 
kepada mereka. Mereka mengidentifikasikan 

diri mereka hanya dengan karya-karya 
mereka. Adalah hak manusia untuk 
mengatakan apakah orang itu adalah utusan 
Tuhan. Apakah Anda ingat bahwa Aku 
mengatakan kepada Anda bahwa pohon itu 
akan dikenal dari buahnya? 
91 Saya tidak melarang Anda untuk mencicipi 
"buah dari pohon", tetapi Anda harus 
diperlengkapi sehingga Anda dapat 
membedakan buah yang baik dari yang buruk. 
92 Mereka yang mencintai kebenaran akan 
Kuangkat sebagai kaki dian untuk menerangi 
jalan sesama mereka. (131, 5 - 7). 
93 Saat-saat ketika Anda membutuhkan 
pembimbing spiritual di dunia sudah berakhir. 
Mulai sekarang, setiap orang yang mengikuti 
jalan ini tidak akan memiliki jalan lain selain 
jalan hukum-Ku, juga tidak akan memiliki 
panduan lain selain hati nuraninya sendiri. 
94 Namun demikian, akan selalu ada pria dan 
wanita yang memiliki cahaya dan kekuatan 
spiritual yang besar yang akan membantu 
orang banyak dengan teladan dan inspirasi 
mereka. 
95 Jika sebaliknya, Aku sudah mengutus roh-
roh seperti Musa atau seperti Elia ke bumi 
sehingga mereka akan menunjukkan jalan dan 
terus-menerus mengingatkanmu tentang 
hukum Taurat. Mereka juga mendampingi 
Anda, melindungi dan menemani Anda, tetapi 
tidak lagi dalam bentuk manusia, melainkan 
dari spiritual. 
96 Siapa yang melihat mereka?: Tidak ada. 
Tetapi jika Anda mempersiapkan diri, Anda 
akan merasakan kehadiran roh-roh agung di 
atas Anda yang selalu berhubungan dengan 
umat manusia dan memiliki misi-misi besar 
untuk dipenuhi di dalamnya. (255,40-41) 
 

II. Tinjauan waktu 
pewahyuan pertama dan 

kedua 
 

Bab 9 - Kisah-kisah dan tokoh-
tokoh bangsa Israel  
 
Kisah tentang Kejatuhan 



1 Tradisi sejarah tentang manusia pertama 
yang mendiami bumi diwariskan dari generasi 
ke generasi sampai dituliskan dalam kitab 
"Pertama Kali". Ini adalah perumpamaan 
hidup dari manusia pertama yang hidup di 
bumi. Kemurnian dan kepolosan mereka 
memungkinkan mereka untuk merasakan 
belaian Ibu Pertiwi. Di antara semua makhluk 
ada hubungan persahabatan, dan di antara 
semua makhluk ada persaudaraan yang tidak 
terbatas. (105,42) 
2 Dalam perumpamaan Ilahi, Aku mengilhami 
manusia pertama agar mereka mencapai 
pengetahuan pertama tentang takdir mereka, 
tetapi makna wahyu-Ku disalahtafsirkan. 
3 Ketika dikatakan kepadamu tentang pohon 
kehidupan yang darinya manusia 
memakannya, yaitu pengetahuan tentang 
yang baik dan yang jahat, hal itu hanya untuk 
membuatmu mengerti bahwa manusia - 
ketika ia memiliki pengetahuan yang cukup 
untuk membedakan antara yang benar dan 
yang salah dan dengan demikian ia 
bertanggung jawab atas perbuatannya - sejak 
saat itu mulai menuai buah dari 
perbuatannya. (150,42) 
4 Kamu tahu bahwa Allah berfirman kepada 
manusia: "Bertumbuhlah dan bertambah 
banyak dan penuhilah bumi". Inilah hukum 
awal yang diberikan kepadamu, wahai 
manusia. Kemudian, Bapa tidak hanya 
memerintahkan manusia untuk berkembang 
biak dan agar umat manusia terus bertumbuh, 
tetapi juga agar perasaan mereka menjadi 
semakin luhur dan agar pikiran mereka 
berkembang tanpa hambatan. Tetapi jika 
hukum pertama memiliki tujuan untuk 
menyebarkan ras manusia - bagaimana Anda 
bisa mengira bahwa Bapa yang sama akan 
menghukum Anda karena mematuhi dan 
memenuhi perintah dari-Nya? Mungkinkah, 
orang-orang, bahwa kontradiksi semacam itu 
ada pada Tuhan Anda? 
5 Lihatlah penafsiran material apa yang 
diberikan orang kepada perumpamaan yang 
hanya berbicara tentang kebangkitan roh 
dalam diri manusia. Oleh karena itu, 
pahamilah ajaran-Ku dan jangan lagi 
mengatakan bahwa engkau membayar hutang 
yang ditimbulkan oleh penduduk pertama 
bumi melalui ketidaktaatan mereka kepada 
Bapa mereka. Memiliki konsepsi yang lebih 
tinggi tentang keadilan Ilahi. (150,45-46) 

6 Sekaranglah saatnya kamu dapat memahami 
firman-Ku: "Bertumbuh dan bertambah 
banyak", yaitu bahwa ini juga harus dilakukan 
secara rohani dan bahwa kamu harus 
memenuhi alam semesta dengan pekerjaan 
baik dan pikiran-pikiran ringanmu. Aku 
menyambut semua orang yang ingin 
mendekat kepada-Ku - semua orang yang 
berjuang untuk kesempurnaan. (150, 48-49) 
 
Kehendak bebas dan dosa asal 
7 Engkau mengatakan kepada-Ku bahwa 
engkau telah jatuh ke dalam kesalahan dan 
kekeliruan karena kebebasan kehendakmu. 
Terhadap hal ini saya menjawab bahwa 
melalui karunia ini, Anda dapat bangkit tanpa 
batas melampaui titik dari mana Anda 
memulai pada awal perkembangan Anda. 
8 Terlepas dari kebebasan berkehendak, Aku 
memberi setiap roh cahaya-Ku dalam hati 
nuraninya sehingga tidak ada yang tersesat; 
tetapi mereka yang tidak mau mendengar 
suara-Ku, atau tidak mau memasuki batin 
mereka dalam keinginan akan Cahaya 
Spiritual, segera tergoda oleh keindahan 
kehidupan manusia yang tak terhitung 
jumlahnya, kehilangan dukungan Hukum-Ku 
untuk roh mereka dan harus tersandung dan 
jatuh. 
9 Satu pelanggaran tunggal menimbulkan 
banyak konsekuensi yang menyakitkan, dan 
itu karena ketidaksempurnaan tidak selaras 
dengan Cinta Kasih Ilahi. 
10 Mereka yang dengan setia dan penuh 
pertobatan segera kembali kepada Bapa dan 
dengan lemah lembut meminta kepada-Nya 
untuk memurnikan mereka dan 
membebaskan mereka dari pelanggaran yang 
baru saja mereka lakukan, Tuhan menerima 
mereka dengan kasih dan belas kasihan yang 
tak terhingga, menghibur roh mereka, 
mengutus mereka untuk menebus kesalahan 
mereka dan meneguhkan mereka dalam tugas 
mereka. 
11 Jangan mengira bahwa semua orang 
kembali dengan lemah lembut dan menyesal 
setelah ketidaktaatan mereka yang pertama. 
Tidak, banyak yang datang dengan penuh 
kesombongan dan kebencian. Yang lain, 
dipenuhi dengan rasa malu, mengetahui 
kesalahan mereka, ingin membenarkan 
pelanggaran mereka di hadapan-Ku, dan jauh 
dari menyucikan diri mereka sendiri melalui 



pertobatan dan perubahan - yang merupakan 
bukti kerendahan hati - mereka memilih untuk 
menciptakan bagi diri mereka sendiri 
kehidupan menurut cara mereka sendiri, di 
luar hukum yang ditentukan oleh Kasih-Ku. 
12 Setelah itu keadilan-Ku berlaku - tetapi 
bukan untuk menghukum mereka, tetapi 
untuk membuat mereka lebih baik - bukan 
untuk menghancurkan mereka, tetapi untuk 
melestarikan mereka secara kekal dengan 
memberi mereka kesempatan yang 
komprehensif untuk menyempurnakan diri 
mereka sendiri. 
13 Betapa banyak dari orang-orang berdosa 
yang pertama itu masih belum berhasil 
membebaskan diri mereka dari noda-noda 
mereka, karena dari satu kejatuhan ke 
kejatuhan yang lain, mereka jatuh semakin 
dalam ke dalam jurang yang darinya hanya 
pelaksanaan hukum-Ku saja yang akan dapat 
menyelamatkan mereka. (20, 40-46) 
 
Banjir 
14 Pada masa-masa pertama umat manusia, 
kepolosan dan kesederhanaan berkuasa di 
antara manusia; tetapi ketika jumlah mereka 
bertambah banyak, karena perkembangan 
mereka dan kebebasan kehendak mereka, 
dosa-dosa mereka juga menjadi lebih banyak 
dan terungkap lebih cepat - bukan karena 
kebajikan-kebajikan mereka, tetapi karena 
pelanggaran-pelanggaran mereka terhadap 
hukum-Ku. 
15 Kemudian Aku mempersiapkan Nuh, yang 
kepadanya Aku membuat diri-Ku dikenal dari 
roh ke roh, karena Aku telah berdialog dengan 
umat manusia sejak awal umat manusia. 
16 Aku berkata kepada Nuh: "Aku akan 
menyucikan roh bangsa itu dari segala dosa 
mereka; untuk itu Aku akan mengirim banjir 
besar. Bangunlah sebuah bahtera dan biarkan 
anak-anakmu, istri-istri mereka, anak-anak 
dari anak-anakmu, dan sepasang dari setiap 
jenis binatang masuk ke dalamnya." 
17 Nuh taat pada perintah-Ku dan bencana itu 
datang sebagai penggenapan firman-Ku. Benih 
yang buruk dicabut sampai ke akarnya dan 
benih yang baik disimpan di lumbung-
lumbung-Ku, yang darinya Aku menciptakan 
manusia baru yang membawa cahaya 
keadilan-Ku dan tahu bagaimana memenuhi 
hukum-Ku dan hidup dalam ketaatan pada 
moral yang baik. 

18 Menurut Anda, apakah orang-orang yang 
mengalami kematian yang menyakitkan itu 
binasa secara jasmani dan rohani? 
Sesungguhnya Aku berkata kepadamu: tidak, 
anak-anak-Ku. Roh mereka dipelihara oleh-Ku 
dan dibangunkan di hadapan hakim hati 
nurani mereka sendiri dan dipersiapkan untuk 
kembali sekali lagi ke jalan kehidupan 
sehingga mereka dapat mencapai kemajuan 
spiritual di atasnya. (302, 14 - 16) 
 
Kesediaan Abraham untuk berkorban 
19 Tidak selalu perlu bagi Anda untuk 
mengosongkan cawan penderitaan sampai 
penuh. Karena sudah cukup bagi-Ku untuk 
melihat imanmu, ketaatanmu, tekadmu dan 
niatmu untuk mematuhi perintah-Ku sehingga 
Aku menghindarkanmu dari saat-saat tersulit 
dari pencobaanmu. 
20 Ingatlah bahwa Abraham diharuskan 
mengorbankan nyawa putranya, Ishak, yang 
sangat dicintainya dan yang akan dikorbankan 
oleh sang Leluhur, yang mengatasi rasa sakit 
dan cintanya kepada putranya, dalam sebuah 
ujian ketaatan, iman, kasih dan kerendahan 
hati yang belum dapat Anda pahami. Tetapi ia 
tidak diizinkan untuk menyelesaikan 
pengorbanan kepada Sang Putra, karena di 
lubuk hatinya yang terdalam ia sudah 
membuktikan ketaatannya kepada Kehendak 
Ilahi, dan ini sudah cukup. Betapa besar 
sukacita batin Abraham ketika tangannya 
dihentikan oleh kuasa yang lebih tinggi dan 
mencegahnya untuk mengorbankan Ishak! 
Betapa ia memuji nama Tuhannya dan kagum 
akan kebijaksanaan-Nya! (308,11) 
21 Dalam Abraham dan Ishak putranya, Aku 
memberikan perumpamaan tentang apa arti 
kematian pengorbanan Juruselamat ketika 
Aku menguji kasih Abraham kepada-Ku 
dengan memintanya untuk mengorbankan 
putranya, Ishak yang sangat dikasihinya. 
22 Jika Anda melihatnya dengan benar, Anda 
akan melihat dalam tindakan itu ada 
kemiripan dengan apa yang kemudian berarti 
pengorbanan "Anak Tunggal" Allah untuk 
keselamatan dunia. Allah demi keselamatan 
dunia. 
Ungkapan alkitabiah ini berarti: Anak Allah 
yang lahir (atau berinkarnasi) ke dalam dunia.  
23 Abraham di sini adalah perwujudan Allah, 
dan Ishak adalah gambaran Yesus. Pada saat 
itu sang bapa bangsa berpikir bahwa inilah 



sebabnya Tuhan menuntut nyawa anaknya 
darinya, sehingga darah orang yang tidak 
bersalah itu akan menghapuskan dosa-dosa 
bangsanya, dan meskipun ia sangat mengasihi 
orang yang menjadi daging dagingnya itu, 
ketaatan di dalam dirinya terhadap Tuhan, 
serta belas kasihan dan kasih kepada 
bangsanya, lebih serius baginya daripada 
nyawa anak kesayangannya. 
24 Abraham yang taat hampir saja 
memberikan pukulan yang fatal terhadap 
anaknya. Pada saat, ketika ia diliputi rasa sakit, 
ia mengangkat tangannya untuk 
mengorbankan anaknya, kuasa-Ku 
menahannya dan memerintahkannya untuk 
mengorbankan seekor anak domba sebagai 
ganti anaknya, sehingga simbol itu akan tetap 
ada sebagai kesaksian kasih dan ketaatan. 
(119, 18 - 19) 
 
Gambaran mimpi Yakub tentang tangga ke 
surga 
25 Tahukah kamu arti tangga yang dilihat 
Yakub dalam mimpinya? Tangga itu 
melambangkan kehidupan dan perkembangan 
makhluk spiritual. 
26 Tubuh Yakub tertidur pada saat pewahyuan 
itu, tetapi rohnya terjaga. Ia sudah 
membangkitkan diri-Nya melalui doa kepada 
Bapa, dan ketika roh-Nya sampai ke wilayah 
terang, sebuah berita surgawi menerimanya 
yang harus dipelihara sebagai bukti dari 
wahyu dan kebenaran rohani kepada umat-
Nya, yang adalah semua manusia; karena 
"Israel" bukanlah nama duniawi tetapi nama 
rohani. 
27 Yakub melihat bahwa tangga itu berdiri di 
atas bumi dan puncaknya menyentuh langit. 
Hal ini menunjukkan jalan pendakian spiritual, 
yang dimulai di bumi dengan tubuh daging 
dan berakhir ketika roh menyatukan cahaya 
dan esensinya dengan Bapa, jauh dari 
pengaruh materi apa pun. 
28 Sang patriark melihat malaikat naik dan 
turun di tangga itu. Hal ini melambangkan 
kelahiran dan kematian yang tiada henti-
hentinya, makhluk spiritual yang terus 
menerus datang dan pergi dalam keinginan 
untuk mendapatkan cahaya atau juga dengan 
tugas penebusan dan pemurnian diri mereka 
sendiri untuk naik sedikit lebih tinggi saat 
mereka kembali ke dunia spiritual. Ini adalah 

jalan perkembangan spiritual yang menuntun 
pada kesempurnaan. 
29 Oleh karena itu, Yakub melihat di puncak 
tangga itu sosok lambang Yehovah, yang 
menunjukkan bahwa Allah adalah tujuan dari 
kesempurnaan Anda, perjuangan Anda dan 
upah tertinggi dari kebahagiaan yang tak 
terbatas - sebagai hadiah atas perjuangan 
keras, penderitaan yang panjang dan 
ketekunan untuk mencapai pangkuan Bapa. 
30 Roh selalu menemukan dalam pukulan 
takdir dan cobaan kesempatan untuk 
memperoleh pahala agar bisa naik. Dalam 
setiap percobaan, tangga Yakub selalu 
dilambangkan, mengundang Anda untuk 
menaiki anak tangga yang lain. 
31 Ini adalah wahyu yang luar biasa, wahai 
murid-murid, karena di dalamnya dibicarakan 
kepadamu tentang Kehidupan Rohani pada 
saat kebangkitan roh untuk menyembah Yang 
Ilahi, Yang Tinggi, Yang Murni, Yang Baik, dan 
Yang Benar hampir tidak dimulai. 
32 Pesan itu tidak mungkin dimaksudkan 
hanya untuk satu keluarga, bahkan tidak 
untuk satu bangsa; esensinya bersifat spiritual 
dan oleh karena itu memiliki makna universal. 
Karena alasan inilah suara Bapa berbicara 
kepada Yakub: "Akulah Yehovah, Allah 
Abraham dan Allah Ishak. Tanah di mana 
engkau berada, akan Kuberikan kepadamu 
dan kepada keturunanmu, dan keturunan itu 
akan menjadi banyak seperti debu tanah. 
Engkau akan menyebar ke barat dan ke timur, 
ke utara dan ke selatan, dan semua keluarga 
di bumi akan diberkati di dalam dirimu dan 
keturunanmu." (315, 45-50) 
 
Yusuf dan saudara-saudaranya 
33 Yusuf, anak Yakub, telah dijual oleh 
saudara-saudaranya sendiri kepada beberapa 
pedagang yang sedang dalam perjalanan ke 
Mesir. Yusuf masih kecil namun sudah 
memberikan bukti karunia nubuat yang besar. 
Rasa iri hati menguasai saudara-saudaranya, 
yang kemudian membuangnya, berpikir 
bahwa mereka tidak akan pernah melihatnya 
lagi. Tetapi Tuhan, yang menjaga hamba-Nya, 
melindunginya dan membuatnya menjadi 
besar di hadapan Firaun Mesir. 
34 Bertahun-tahun kemudian, ketika dunia 
dilanda kekeringan dan kelaparan, Mesir, yang 
dibimbing oleh nasihat dan inspirasi Yusuf, 



telah menimbun cukup banyak persediaan 
untuk menahan kunjungan. 
35 Pada waktu itu anak-anak Yakub datang ke 
Mesir untuk mencari makanan. Mereka sangat 
terkejut ketika mereka menyadari bahwa 
saudara mereka, Yusuf, telah menjadi menteri 
dan penasihat Firaun. Ketika mereka melihat 
Dia, mereka berlutut di kaki-Nya, penuh 
penyesalan atas pelanggaran mereka, dan 
mereka menyadari bahwa nubuat saudara 
mereka telah menjadi kenyataan. Dia yang 
mereka pikir sudah mati, ternyata ada di sini 
di hadapan mereka dengan penuh kuasa, 
kebajikan dan kebijaksanaan. Nabi yang telah 
mereka jual membuktikan kepada mereka 
kebenaran nubuat yang telah Tuhan letakkan 
di bibirnya ketika ia masih kanak-kanak. 
Saudara yang telah mereka siksa dan jual telah 
memaafkan mereka. Apakah Anda mengerti, 
orang-orang? Sekarang engkau tahu mengapa 
Aku memberitahukan kepadamu hari ini: 
Kapankah engkau akan mengenali Aku, seperti 
Yusuf dikenali oleh saudara-saudaranya? 
 
Pengembaraan padang gurun bangsa Israel di 
bawah Musa 
36 Pada "Pertama Kali", Musa berdiri di depan 
kepala bangsa Israel untuk memimpin bangsa 
Israel melewati padang gurun menuju tanah 
Kanaan selama empat puluh tahun. Tetapi 
karena ketidaktaatan, ketidakpercayaan, dan 
materialisme, beberapa orang menghujat, 
yang lainnya menjadi murtad, dan yang 
lainnya lagi memberontak. Tetapi Musa 
berbicara kepada mereka dalam situasi ini 
dengan hikmat dan kesabaran, sehingga 
mereka tidak akan melanggar Kehendak Yang 
Mahatinggi, tetapi akan menjadi rendah hati 
dan taat kepada Bapa yang - tanpa melihat 
ketidaktaatan mereka - menyebabkan manna 
jatuh dari langit dan air memancar dari batu 
karang. (343,53) 
37 Musa telah memberikan bukti yang cukup 
bahwa Allah yang benar ada bersamanya; 
tetapi orang-orang menginginkan kesaksian 
yang lebih banyak, dan ketika utusan itu telah 
membawa orang banyak ke kaki Gunung Sinai, 
dia berseru kepada kuasa Yehuwa, dan Tuhan 
menghormatinya dan memberinya bukti-bukti 
dan mukjizat-mukjizat yang besar. 
38 Orang-orang ingin mendengar dan melihat 
Dia yang didengar dan dilihat Musa melalui 
imannya, dan karena itu Aku menyatakan diri-

Ku kepada orang-orang di awan dan membuat 
mereka mendengar suara-Ku selama berjam-
jam. Tetapi suara itu begitu kuat sehingga 
orang-orang berpikir bahwa mereka akan mati 
ketakutan; tubuh mereka gemetar dan roh 
mereka bergidik mendengar suara keadilan 
itu. Kemudian bangsa itu memohon kepada 
Musa untuk meminta Yehuwa agar tidak lagi 
berbicara kepada bangsanya, karena mereka 
tidak dapat lagi mendengar-Nya. Mereka 
menyadari bahwa mereka masih terlalu belum 
dewasa untuk bisa berkomunikasi langsung 
dengan Yang Abadi. (29,32 + 34) 
39 Kuatkanlah rohmu dalam peperangan 
besar dalam kehidupan, seperti orang-orang 
Israel yang menjadi kuat di padang gurun. 
Tahukah Anda betapa luasnya gurun pasir, 
yang tampaknya tidak ada habisnya, dengan 
matahari tanpa ampun dan pasir yang terik? 
Apakah Anda tahu apa itu kesepian dan 
kesunyian dan kebutuhan untuk berjaga-jaga 
di malam hari karena musuh-musuh sedang 
menunggu? Sesungguhnya Aku berkata 
kepadamu, di padang gurun itulah orang-
orang memahami keagungan beriman kepada 
Allah dan belajar untuk mencintai-Nya. Apa 
yang bisa diharapkan orang-orang itu dari 
padang pasir? Namun mereka memiliki 
segalanya: roti, air, rumah untuk beristirahat, 
oasis dan tempat perlindungan untuk 
mengangkat semangat mereka dalam rasa 
syukur kepada Bapa dan Pencipta mereka. 
(107,28) 
 
Pergumulan Elia untuk Allah yang benar 
40 Pada "Pertama Kali" Elia datang ke bumi, 
mendekati hati manusia dan menemukan 
mereka kecanduan paganisme dan 
penyembahan berhala. Dunia diperintah oleh 
raja-raja dan imam-imam, dan keduanya telah 
berpaling dari penggenapan Hukum-hukum 
Ilahi dan membawa bangsa mereka ke jalan 
kesesatan dan kepalsuan. Mereka telah 
mendirikan altar-altar untuk berbagai dewa 
dan menyembah mereka. 
41 Pada waktu itu Elia berdiri dan berbicara 
kepada mereka dengan kata-kata yang penuh 
keadilan: "Bukalah matamu dan sadarilah 
bahwa kamu telah mencemarkan hukum 
Tuhan. Anda telah melupakan teladan para 
utusan-Nya dan telah jatuh ke dalam kultus 
yang tidak layak bagi Allah yang hidup dan 
perkasa. Penting bagi anda untuk bangun, 



melihat kepada-Nya dan mengakui Dia. 
Buanglah penyembahan berhala dan 
angkatlah matamu ke atas setiap patung yang 
kamu gunakan untuk menggambarkan Dia." 
42 Elia mendengar suara-Ku berkata 
kepadanya, "Pergilah dari bangsa yang jahat 
ini. Katakan kepadanya bahwa tidak ada lagi 
hujan yang akan turun untuk waktu yang 
lama, sampai engkau memerintahkannya 
dalam nama-Ku." 
43 Lalu kata Elia: "Hujan tidak akan turun lagi 
sampai Tuhanku menunjukkan waktu dan 
suaraku memerintahkannya." Dan sambil 
berkata demikian ia pergi. 
44 Sejak hari itu, bumi menjadi kering, musim-
musim yang ditentukan untuk hujan berlalu 
tanpa hujan. Tidak ada tanda-tanda hujan 
terlihat di langit, ladang-ladang merasakan 
kekeringan, ternak perlahan-lahan merana, 
orang-orang menggali tanah untuk mencari air 
untuk memuaskan dahaga mereka tanpa 
menemukannya; sungai-sungai mengering, 
rumput-rumput menjadi layu karena 
menyerah pada sinar matahari yang terik, dan 
orang-orang memanggil dewa-dewa mereka, 
memohon kepada mereka agar elemen itu 
kembali kepada mereka untuk menabur dan 
menuai benih yang akan menyehatkan 
mereka. 
45 Elia telah mengundurkan diri atas perintah 
Ilahi, berdoa dan menantikan kehendak 
Tuhannya. Para pria dan wanita mulai pindah 
dari rumah mereka untuk mencari tanah baru 
di mana mereka tidak akan kekurangan air. 
Kafilah-kafilah terlihat di mana-mana, dan di 
semua tempat bumi menjadi kering. 
46 Tahun-tahun berlalu, dan pada suatu hari 
ketika Elia mengangkat rohnya kepada Bapa, 
ia mendengar suara Bapa yang berkata 
kepadanya, "Carilah raja, dan apabila Aku 
memberikan tanda kepadamu, hujan akan 
turun lagi di negeri ini." 
47 Elia, dengan rendah hati dan penuh 
ketaatan, pergi kepada raja bangsa itu dan 
menunjukkan kuasanya di hadapan para 
penyembah allah palsu itu. Kemudian Ia 
berbicara tentang Bapa dan kuasa-Nya, dan 
tanda-tanda itu muncul: Petir, guntur dan api 
terlihat di langit; kemudian hujan yang 
memberi kehidupan turun dengan derasnya. 
Lagi-lagi ladang-ladang dihiasi dengan warna 
hijau, pohon-pohon penuh dengan buah, dan 
ada kemakmuran. 

48 Bangsa itu sadar akan bukti ini dan 
mengingat Bapa mereka, yang memanggil dan 
menegur mereka melalui Elia. Mujizat Elia 
sangat banyak dan sangat hebat pada waktu 
itu untuk membangunkan umat manusia. (53, 
34 - 40) 
 
Dua belas suku Israel 
49 Jangan mengira bahwa hanya di pangkuan 
bangsa Israel saja ada nabi-nabi, pendahulu-
pendahulu dan roh-roh cahaya. Aku juga 
mengirim beberapa dari mereka ke bangsa-
bangsa lain, tetapi orang-orang memahami 
mereka sebagai dewa-dewa dan bukan 
sebagai utusan dan menciptakan agama dan 
kultus di sekitar ajaran mereka. 
50 Bangsa Israel tidak mengerti misi yang 
mereka miliki terhadap bangsa-bangsa lain 
dan tertidur di perkemahan yang penuh 
dengan berkat dan kenyamanan. 
51 Bapa sudah membentuknya sebagai 
sebuah keluarga yang sempurna, di mana satu 
suku memiliki tugas untuk membela rakyat 
dan menjaga perdamaian; suku yang lain 
mengerjakan tanah; suku yang lain terdiri dari 
nelayan dan pelaut. Kepada yang lain 
dipercayakan penyembahan rohani kepada 
Allah, dan karena itu masing-masing dari 
kedua belas suku yang membentuk bangsa itu 
memenuhi tugas yang berbeda, yang 
bersama-sama memberikan contoh 
keharmonisan. Tetapi sesungguhnya Aku 
berkata kepadamu, kemampuan rohani yang 
kamu miliki pada masa lampau masih kamu 
miliki. (135,15 - 16) 
 
Para nabi dan raja-raja pertama Israel 
52 Para nabi berbicara dengan kebenaran 
yang luar biasa, hampir selalu datang ke bumi 
di saat-saat kebingungan dan penyimpangan. 
Mereka memperingatkan bangsa-bangsa dan 
memanggil mereka untuk bertobat dan 
bertobat, mengumumkan kunjungan keadilan 
yang besar jika mereka tidak berbalik kepada 
kebaikan. Pada kesempatan lain, mereka 
meramalkan berkat-berkat untuk ketaatan 
dan kepatuhan kepada Hukum Ilahi. 
53 Tetapi apa yang dikatakan oleh para nabi 
itu adalah nasihat untuk mempraktekkan 
kebaikan, keadilan dan saling menghormati. 
Mereka tidak mengungkapkan kehidupan roh, 
takdir dan perkembangannya. Bahkan Musa, 
yang Aku pilih untuk menjadi wakil-Ku dan 



melalui perantaraannya Aku memberikan 
Hukum Taurat untuk sepanjang masa, tidak 
berbicara kepadamu tentang Kehidupan 
Rohani. 
54 Hukum Bapa mengandung hikmat dan 
keadilan. Ini mengajarkan manusia untuk 
hidup dalam damai, untuk saling mencintai 
dan menghormati satu sama lain dan untuk 
membuktikan diri mereka layak sebagai 
manusia di mata saya. Tetapi Musa tidak 
menunjukkan kepada manusia apa yang ada di 
luar ambang kematian fisik, atau apa 
pemulihan roh-roh yang tidak taat, atau 
pahala bagi orang yang bijaksana dan tekun 
dalam tugas hidup mereka. 
55 Kemudian Daud memerintah, dipenuhi 
dengan karunia-karunia rohani dan ilham, dan 
pada saat-saat peninggiannya, dalam 
pengangkatannya, ia mendengar nyanyian 
pujian dan nyanyian rohani, yang darinya ia 
menciptakan Mazmur. Bersama dengan 
mereka, ia mengajak umat Israel untuk berdoa 
dan memberikan persembahan terbaik dari 
hati mereka kepada Tuhan. Tetapi Daud, 
dengan segala cinta kasih dan inspirasinya, 
tidak dapat mengungkapkan kepada orang-
orang tentang keberadaan makhluk spiritual 
yang luar biasa, perkembangan dan tujuan 
mereka. 
56 Dan Salomo, yang menggantikannya dalam 
pemerintahan dan juga menunjukkan karunia-
karunia besar kebijaksanaan dan kekuasaan 
yang dianugerahkan kepadanya, yang 
karenanya ia dicintai dan dikagumi, dan yang 
nasihat-nasihatnya, keputusan-keputusannya, 
dan amsal-amsal yang masih dikenang hingga 
saat ini - jika rakyatnya berpaling kepadanya 
dan bertanya kepadanya: "Tuhan, seperti 
apakah kehidupan rohani itu? Apa yang ada di 
luar kematian? Apakah Roh itu?" - Salomo 
dengan segala kebijaksanaannya tidak bisa 
menjawabnya. (339,12 - 15) 
 

Pasal 10 - Ketika waktunya telah 
genap  
 
Nubuat kenabian  
1 Bapa-Mu mempersiapkan segala sesuatu 
sehingga "Firman" Allah bisa berdiam di 
antara manusia dan menunjukkan kepada 

mereka jalan perbaikan mereka dengan 
teladan yang agung dari kasih-Nya. 
2 Pertama, Ia mengilhami para nabi yang 
harus mengumumkan bentuk Mesias yang 
akan datang ke dunia, sifat pekerjaan-Nya, 
penderitaan-Nya dan kematian-Nya sebagai 
manusia, sehingga ketika Kristus muncul di 
bumi, mereka yang mengetahui nubuat-
nubuat itu akan langsung mengenali-Nya. 
3 Berabad-abad sebelum kehadiran saya di 
dalam Yesus, nabi Yesaya berkata: "Sebab itu 
Tuhan akan memberikan tanda ini kepadamu: 
Sesungguhnya, seorang anak dara akan 
mengandung dan melahirkan seorang anak 
laki-laki, dan ia akan dinamai Imanuel". 
(Ini berarti: Tuhan bersama kita). 
Dengan nubuat ini, di antara yang lainnya, ia 
mengumumkan kedatangan saya. 
4 Daud, berabad-abad sebelum kedatangan-
Ku, menyanyikan dalam Mazmur yang penuh 
dengan kesakitan dan rasa kenabian tentang 
penderitaan Mesias selama penyaliban. Dalam 
Mazmur itu ia berbicara tentang salah satu 
dari tujuh perkataan-Ku di atas kayu salib, 
yang menunjukkan penghinaan yang 
dengannya orang banyak akan membawa-Ku 
ke penyaliban, ekspresi cemoohan dari 
manusia ketika mereka mendengar Aku 
mengatakan bahwa di dalam Aku ada Bapa; 
pengabaian tubuh-Ku akan terasa di hadapan 
ketidaksetiaan manusia, semua siksaan yang 
akan Aku alami, dan bahkan cara di mana 
mereka akan membuang undi atas pakaian-
Ku. 
5 Setiap nabi-nabi-Ku mengumumkan 
kedatangan-Ku, mempersiapkan jalan dan 
memberikan ciri-ciri yang tepat sehingga 
ketika hari itu tiba, tidak ada seorang pun yang 
akan keliru. (40, 1-5) 
 
Pengharapan akan Mesias di antara orang-
orang Yahudi 
6 Dunia tidak siap pada masa sekarang untuk 
mengharapkan-Ku seperti orang-orang Israel 
mengharapkan-Ku di "Era Kedua" itu. Nabi-
nabi agung saya telah mengumumkan seorang 
Mesias, seorang Juruselamat, Anak Allah, yang 
akan datang untuk membebaskan mereka 
yang tertindas dan menerangi dunia dengan 
cahaya Firman. Semakin banyak orang 
menderita, semakin mereka merindukan 
kedatangan Dia yang Dijanjikan; semakin 
mereka minum cawan penghinaan dan 



penindasan, semakin mereka merindukan 
kehadiran Mesias, dan di mana-mana mereka 
mencari indikasi dan tanda-tanda yang akan 
berbicara kepada mereka tentang semakin 
dekatnya kedatangan Juruselamat mereka. 
7 Dari generasi ke generasi dan dari orang tua 
ke anak-anak, janji Ilahi diteruskan, 
menyebabkan umat pilihan Tuhan berjaga-
jaga dan berdoa untuk waktu yang lama. 
8 Akhirnya Aku datang kepada umat-Ku, tetapi 
tidak semua dari mereka dapat mengenali-Ku, 
meskipun mereka semua mengharapkan Aku: 
beberapa melakukannya dengan cara spiritual 
dan yang lainnya dengan interpretasi 
materialistis. 
9 Tetapi ketulusan dan kasih dari mereka yang 
merasakan kehadiran-Ku dan melihat kerajaan 
surga dalam terang Firman-Ku dan percaya 
pada manifestasi-Ku sudah cukup bagi-Ku. 
Cukuplah bagi-Ku mereka yang setia 
mengikuti-Ku dan melihat di dalam diri-Ku 
Penebus rohani mereka, karena merekalah 
yang bersaksi tentang kebenaran-Ku setelah 
Aku pergi dari dunia ini. 
10 Walaupun pesan-Ku dimaksudkan untuk 
semua orang di bumi, panggilan-Ku sampai ke 
hati umat pilihan, sehingga mereka kemudian 
menjadi penyambung lidah firman-Ku. Namun 
demikian - tidak hanya orang-orang 
merasakan kehadiran-Ku, juga di bangsa-
bangsa lain orang dapat menemukan tanda-
tanda kedatangan-Ku dan merasakan waktu 
kehadiran-Ku di bumi. (315, 17 - 19) 
11 Di setiap zaman dan di setiap Wahyu Ilahi, 
Elia menampakkan diri kepada orang-orang. 
12 Mesias belum datang ke bumi, tidak lama 
lagi Ia akan dilahirkan sebagai manusia, dan 
roh nabi sudah menjelma di dalam diri 
Yohanes, yang kemudian disebut Yohanes 
Pembaptis, untuk memberitahukan tentang 
dekatnya Kerajaan Surga, yang akan menjadi 
kehadiran "Firman" di antara manusia. (31, 
61-62) 
 
Maria, Bunda Yesus 
13 Sudah di "Era Pertama" para bapa bangsa 
dan nabi mulai berbicara tentang kedatangan 
Mesias. Tetapi Mesias tidak datang hanya 
dalam roh - Dia datang untuk dilahirkan oleh 
seorang wanita, untuk menjadi manusia, 
untuk menerima tubuh dari seorang wanita. 
14 Roh Allah yang keibuan juga harus menjadi 
manusia, menjadi wanita, seperti bunga yang 

murni, sehingga keharuman "Firman" Allah, 
yaitu Yesus, bisa mengalir dari mahkota 
bunganya. (360,26) 
15 Di Nazaret hiduplah seorang bunga 
kemurnian dan kelembutan, seorang anak 
dara yang bertunangan bernama Maria, yang 
adalah orang yang diberitakan oleh nabi 
Yesaya, karena dari rahimnya akan keluar 
buah kehidupan yang sejati. 
16 Kepadanya Utusan Rohani Tuhan datang 
untuk mengumumkan misi yang telah 
dibawanya ke bumi, dengan berkata: "Salam, 
hai yang sangat dimuliakan, Tuhan 
bersamamu, engkau diberkati di antara para 
wanita." 
17 Saat ketika Misteri Ilahi akan dinyatakan 
telah tiba, dan semua yang telah dikatakan 
tentang kehadiran Mesias, Juruselamat, 
Penebus, sekarang akan segera digenapi. 
Tetapi betapa sedikitnya hati yang merasakan 
kehadiran-Ku, betapa sedikitnya roh-roh yang 
dipersiapkan untuk mengenal kerajaan surga 
dalam terang kebenaran-Ku. (40,6-7) 
 
Adorasi Anak Yesus 
18 Umat manusia hari ini memperingati hari 
ketika beberapa orang majus dari Timur 
datang ke palungan Betlehem untuk memuja 
Anak Ilahi. Hari ini beberapa hati bertanya 
kepada-Ku: "Tuhan, benarkah Tuhan-tuhan 
yang perkasa dan bijaksana itu bersujud di 
hadapan-Mu dan mengakui Keilahian-Mu?" 
19 Ya, anak-anakku, ilmu pengetahuan, 
kekuasaan dan kekayaan yang berlutut di 
hadapan hadirat-Ku. 
20 Juga ada para gembala, isteri dan anak-
anak mereka dengan persembahan mereka 
yang rendah hati, sehat dan sederhana yang 
mereka gunakan untuk menerima dan 
menyambut Juruselamat dunia, dan juga 
Maria, sebagai perwujudan dari kelembutan 
surgawi. Mereka mewakili kerendahan hati, 
kepolosan, kesederhanaan. Tetapi mereka 
yang memiliki gulungan-gulungan perkamen 
nubuatan dan janji-janji yang berbicara 
tentang Mesias, tidur dengan nyenyak tanpa 
mencurigai siapa yang sudah datang ke dalam 
dunia ini. (146,9 - 11) 
 
Ikatan cinta antara Yesus dan Maria 
21 Yesus menghabiskan masa kanak-kanak 
dan masa muda-Nya di sisi Maria, dan di 
pangkuan dan di sisinya Ia menikmati kasih 



keibuan. Kelembutan Ilahi yang telah menjadi 
seorang wanita mempermanis tahun-tahun 
pertama kehidupan Juruselamat di dunia, 
karena Ia harus meminum kepahitan yang 
begitu besar ketika saatnya tiba. 
22 Bagaimana mungkin ada orang yang 
berpikir bahwa Maria, yang di dalam rahimnya 
tubuh Yesus terbentuk dan di sisinya Sang 
Guru hidup, bisa saja tidak memiliki ketinggian 
spiritual, kemurnian dan kekudusan? 
23 Barangsiapa mengasihi Aku, pertama-tama 
ia harus mengasihi semua yang menjadi milik-
Ku - semua yang Kukasihi. (39,52-54) 
 
Pengetahuan dan hikmat Yesus 
24 Orang-orang mengklaim dalam buku-buku 
mereka bahwa Yesus bersama kaum Eseni 
untuk mendapatkan pengetahuannya. Tetapi 
Dia yang mengetahui segala sesuatu dan 
hidup sebelum dunia ada, tidak perlu belajar 
dari manusia. Yang ilahi tidak bisa belajar apa 
pun dari manusia. Di mana pun saya berada, 
itu untuk mengajar. Mungkinkah ada orang di 
bumi yang lebih bijaksana daripada Tuhan? 
Kristus datang dari Bapa untuk membawa 
Hikmat Ilahi kepada manusia. Bukankah Guru 
Anda telah memberikan bukti tentang hal ini 
ketika, pada usia dua belas tahun, Ia 
mencengangkan para teolog, filsuf, dan guru 
Taurat pada waktu itu? 
25 Beberapa orang mengaitkan kelemahan 
semua manusia dengan Yesus dan senang 
melemparkan kotoran yang mereka bawa 
dalam hati mereka kepada Manusia yang ilahi 
dan tanpa kesalahan. Mereka tidak mengenal-
Ku. 
26 Jika semua keajaiban alam yang Anda 
renungkan tidak lain adalah perwujudan 
material dari pikiran Ilahi, tidakkah Anda 
berpikir bahwa tubuh Kristus adalah 
perwujudan dari pikiran luhur kasih Bapa 
Anda? Karena itu, Kristus mengasihi anda 
hanya dengan roh, bukan dengan daging. 
Kebenaran-Ku tidak akan pernah bisa 
dipalsukan, karena mengandung cahaya yang 
mutlak dan kekuatan yang tidak terbatas. 
(146,35 - 36) 
27 Saya memberi Anda contoh dalam "Waktu 
Kedua" tentang bagaimana Anda harus 
menunggu saat yang tepat untuk 
menyelesaikan tugas yang membawa Anda ke 
bumi. 

28 Aku menunggu sampai tubuh-Ku - Yesus 
yang ada di depan mata manusia - akan 
mencapai usia terbaiknya untuk menggenapi 
melalui Dia Misi Ilahi untuk mengajarkan cinta 
kasih kepadamu. 
29 Ketika tubuh itu - hati dan pikiran - telah 
mencapai perkembangan penuhnya, Roh-Ku 
berbicara melalui bibirnya, kebijaksanaan-Ku 
membanjiri pikirannya, cinta-Ku menetap di 
dalam hatinya, dan keharmonisan antara 
tubuh itu dan Cahaya Ilahi yang meneranginya 
begitu sempurna sehingga Aku sering berkata 
kepada orang banyak: "Barangsiapa mengenal 
Anak, mengenal Bapa." 
30 Kristus menggunakan kebenaran di dalam 
Allah untuk mengajar manusia. Ia tidak 
mengambilnya dari dunia. Baik dari orang-
orang Yunani, Kasdim, Eseni atau Fenisia, atau 
dari siapa pun juga, Ia tidak menarik terang 
itu. Mereka belum mengetahui jalan menuju 
Kerajaan Surga, dan saya mengajarkan apa 
yang masih belum diketahui di bumi. 
31 Yesus telah mendedikasikan masa kanak-
kanak dan masa mudanya untuk giat beramal 
dan berdoa sampai tiba saatnya untuk 
mewartakan Kerajaan Surga, hukum cinta 
kasih dan keadilan, ajaran terang dan 
kehidupan. 
32 Carilah makna Firman-Ku yang dinyatakan 
pada waktu itu dan katakan kepada-Ku apakah 
itu bisa berasal dari ajaran manusia atau ilmu 
pengetahuan apa pun yang dikenal pada 
waktu itu. 
33 Aku berkata kepadamu, jika Aku benar-
benar mengklaim pembelajaran orang-orang 
itu, Aku akan mencari murid-murid-Ku di 
antara mereka dan bukan di antara orang-
orang yang tidak berpendidikan dan bodoh 
yang darinya Aku membentuk kelompok rasul-
rasul-Ku. (169,62 -68) 
 
Kurangnya pemahaman tentang lingkungan 
manusia di Nazaret 
34 Aku harus mencari pangkuan suatu bangsa 
seperti Mesir, karena orang-orang yang Aku 
datangi tidak dapat memberi-Ku tempat 
berlindung. Tetapi ini bukan satu-satunya rasa 
sakit yang harus diderita hati saya. 
35 Ketika saya kembali dari Mesir dan 
kemudian tinggal di Nazaret, saya terus 
menerus diejek dan disakiti oleh ungkapan 
ketidakpercayaan dan niat buruk. 



36 Aku melakukan mukjizat di sana, 
menunjukkan amal dan kuasa-Ku - dan salah 
menilai. Tidak seorang pun dari mereka yang 
mengenal kehidupan dan karya-karya saya 
dari dekat, yang percaya pada saya. 
37 Oleh karena itu, ketika saat berkhotbah 
telah tiba, aku harus berkata saat 
meninggalkan Nazaret: "Sesungguhnya aku 
berkata kepadamu, tidak ada nabi yang 
menemukan iman di tanah airnya. Ia harus 
meninggalkannya agar perkataannya 
didengar." (299, 70 - 72) 
 

Bab 11 - Pelayanan Yesus di bumi  
 
Pembaptisan di sungai Yordan; waktu 
persiapan di padang gurun  
1 Yesus, orang Nazaret yang penuh kasih dan 
rendah hati, yang sudah menantikan saat 
dimana Firman Ilahi akan keluar dari mulut-
Nya, mencari Yohanes di tepi sungai Yordan 
untuk menerima air baptisan. Apakah Yesus 
pergi untuk memurnikan diri? Tidak, rakyatku. 
Apakah ia pergi untuk melakukan ritual? Tidak 
juga. Yesus tahu bahwa saatnya telah tiba 
ketika Ia sendiri tidak lagi menjadi manusia, 
ketika manusia lenyap untuk membiarkan Roh 
Kudus berbicara, dan Ia ingin menandai saat 
itu dengan tindakan yang akan terukir dalam 
ingatan manusia. 
2 Air simbolis tidak memiliki noda untuk 
dibersihkan, tetapi air itu membuat tubuh itu - 
sebagai contoh bagi umat manusia - bebas 
dari segala keterikatan dengan dunia, untuk 
memungkinkannya menjadi satu dengan Roh 
dengan sukarela. Hal ini terjadi ketika mereka 
yang hadir mendengar suara Ilahi yang 
berbicara dalam kata-kata manusia: "Inilah 
Anak-Ku yang Kukasihi, yang kepadanya Aku 
berkenan. Dengarkan dia." 
3 Sejak saat itu, firman Allah menjadi firman 
kehidupan kekal di bibir Yesus, karena Kristus 
membuat diri-Nya dikenal secara penuh 
melalui Dia. Orang-orang memanggil-Nya 
Rabi, Guru, Utusan, Mesias dan Anak Allah. 
(308,25-27) 
4 Setelah itu Aku mengundurkan diri ke 
padang gurun untuk bermeditasi dan 
mengajar kalian untuk berdialog dengan Sang 
Pencipta, dan merenungkan dalam 
keheningan padang gurun pekerjaan yang 
menanti-Ku, dengan demikian mengajarkan 

kalian bahwa kalian harus menyucikan diri 
terlebih dahulu sebelum melakukan 
pemenuhan pekerjaan yang telah 
Kupercayakan kepada kalian. Kemudian, di 
dalam keheningan keberadaan Anda, carilah 
persekutuan langsung dengan Bapa Anda, dan 
dengan demikian bersiaplah - dengan lebih 
keras, dikuatkan dan ditentukan - mulailah 
dengan teguh memenuhi misi Anda yang sulit. 
(113,9) 
 
Kesatuan Yesus dengan Allah 
5 Selama tiga tahun saya berbicara kepada 
dunia melalui mulut Yesus tanpa ada kata-kata 
atau pikiran saya yang terdistorsi oleh pikiran 
itu, tanpa ada tindakannya yang tidak sesuai 
dengan kehendak saya. Alasannya adalah 
bahwa Yesus dan Kristus, manusia dan roh 
adalah satu, sama seperti Kristus adalah satu 
dengan Bapa. (308,28) 
6 Kenali Bapa di dalam Aku, karena 
sesungguhnya Aku berkata kepadamu, Kristus 
adalah satu dengan Bapa sejak kekekalan, 
bahkan sebelum dunia ada. 
7 Dalam "Era Kedua", Kristus ini, yang adalah 
satu dengan Allah, menjadi manusia di bumi 
dalam tubuh Yesus yang diberkati, dan dengan 
demikian menjadi Anak Allah, tetapi hanya 
berkenaan dengan kemanusiaan-Nya. Sebab 
Aku berkata lagi kepadamu, bahwa hanya ada 
satu Allah. (9,48) 
8 ketika Aku menjadi manusia di dalam Yesus, 
itu bukan untuk membuatmu mengerti bahwa 
Allah memiliki bentuk manusia, tetapi untuk 
membuat-Ku terlihat dan terdengar oleh 
mereka yang buta dan tuli terhadap segala 
sesuatu yang ilahi. 
9 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya jika 
tubuh Yesus adalah rupa Yehuwa, ia tidak 
akan berdarah dan tidak akan mati. Tubuh 
yang sempurna, tetapi manusiawi dan halus, 
sehingga manusia bisa melihatnya dan 
mendengar suara Bapa Surgawi mereka 
melaluinya. (3,82) 
10 Ada dua kodrat dalam diri Yesus: satu 
kodrat material, manusiawi, diciptakan oleh 
Kehendak-Ku di dalam rahim perawan Maria, 
yang Aku sebut Anak Manusia, dan yang lain, 
ilahi, Roh, yang disebut Anak Allah. Yang 
terakhir adalah "Firman Ilahi" dari Bapa yang 
berbicara di dalam Yesus; yang lainnya hanya 
bersifat materi dan kasat mata. (21,29) 



11 Kristuslah, "Firman" Allah, yang berbicara 
melalui mulut Yesus, manusia yang murni dan 
jujur. 
12 Manusia Yesus dilahirkan, hidup dan mati; 
tetapi mengenai Kristus, Ia tidak dilahirkan, 
dan Ia juga tidak bertumbuh di dalam dunia, 
dan Ia juga tidak mati, karena Ia adalah Suara 
Kasih, Roh Kasih, Firman Ilahi, pernyataan 
hikmat dari sang Pencipta, yang selalu ada di 
dalam Bapa. (91,28-29) 
 
Tidak diakuinya Yesus sebagai Mesias yang 
diharapkan 
13 Saya tidak diakui oleh semua orang di "Era 
Kedua". Ketika Aku menampakkan diri di 
pangkuan orang-orang Yahudi, yang sudah 
menantikan-Ku karena mereka melihat tanda-
tanda yang diberikan oleh para nabi digenapi, 
kehadiran-Ku membawa kebingungan bagi 
banyak orang yang tidak mengerti bagaimana 
menafsirkan para nabi dengan benar dan 
berharap untuk melihat Mesias mereka 
sebagai pangeran yang perkasa yang akan 
meruntuhkan musuh-musuhnya, 
merendahkan raja-raja, penindas, dan 
memberikan harta benda dan barang-barang 
duniawi kepada mereka yang menanti-
nantikannya. 
14 Ketika orang-orang itu melihat Yesus - 
miskin dan tanpa pakaian di kaki-Nya, tubuh-
Nya hanya ditutupi dengan jubah sederhana; 
lahir di kandang dan kemudian bekerja 
sebagai pengrajin sederhana, mereka tidak 
dapat mempercayai bahwa Dia adalah orang 
yang diutus oleh Bapa, Yang Dijanjikan. Sang 
Guru harus melakukan mukjizat-mukjizat dan 
karya-karya yang nyata sehingga mereka akan 
mempercayainya dan memahami pesan Ilahi-
Nya. (227,12-13) 
15 Selalu orang-orang yang rendah hati dan 
miskin yang menemukan kehadiran-Ku, 
karena pikiran mereka tidak disibukkan 
dengan teori-teori manusia yang 
mengaburkan penilaian mereka yang jernih. 
16 Pada "Era Kedua" juga terjadi bahwa, 
meskipun kedatangan Mesias telah 
diumumkan, hanya orang-orang yang 
berpikiran sederhana, roh yang rendah hati 
dan intelek yang tidak terbebani yang 
mengenali Dia secara emosional ketika Dia 
datang. 
17 Para teolog memiliki kitab para nabi dan 
setiap hari mereka mengulang-ulang kata-kata 

yang mengumumkan tanda-tanda, waktu dan 
cara kedatangan Mesias, namun - mereka 
melihat-Ku dan tidak mengenali-Ku, mereka 
mendengarkan-Ku dan menyangkal bahwa 
Akulah Juruselamat yang dijanjikan. Mereka 
melihat pekerjaan-Ku, tetapi satu-satunya hal 
yang mereka tahu bagaimana melakukannya 
adalah marah tentang semua itu, meskipun 
sebenarnya semua itu telah dinubuatkan. 
(150, 21 - 23) 
18 Saat ini orang tidak lagi meragukan Yesus, 
tetapi banyak yang memperdebatkan dan 
bahkan menyangkal keilahian-Ku. Beberapa 
orang mengakui ketinggian spiritual yang luar 
biasa bagi-Ku; yang lain mengklaim bahwa Aku 
juga melalui jalan perkembangan roh untuk 
dapat mencapai Bapa. Tetapi jika demikian, 
Aku tidak akan berkata kepadamu: "Akulah 
Jalan, Kebenaran dan Hidup". (170,7) 
 
Yesus sebagai tamu penyelamat di antara 
orang-orang biasa 
19 Tugas Anda adalah untuk hidup sesuai 
dengan teladan Guru Ilahi Anda di jalan-Nya di 
dunia ini. Ingat: Setiap kali Aku menunjukkan 
diri-Ku di rumah-rumah, Aku meninggalkan 
pesan perdamaian di dalamnya, Aku 
menyembuhkan yang sakit, Aku menghibur 
yang menderita dengan kekuatan Ilahi yang 
dimiliki Cinta Kasih. 
20 Aku tidak pernah menahan diri untuk tidak 
memasuki sebuah rumah karena Aku tidak 
akan dipercayai di dalamnya; Aku tahu bahwa 
ketika meninggalkan tempat itu, hati 
penghuninya akan penuh dengan sukacita 
yang meluap-luap, karena tanpa 
menyadarinya, roh mereka telah melihat ke 
dalam Kerajaan Surga melalui instruksi-Ku. 
21 Ada kalanya Aku mencari hati mereka, ada 
kalanya mereka mencari Aku, tetapi dalam 
semua kasus kasih-Ku adalah roti kehidupan 
kekal yang Aku berikan kepada mereka dalam 
arti Firman-Ku. (28,3-5) 
 
Pengkhotbah Yesus yang tak kenal lelah 
22 Pada beberapa kesempatan, ketika Aku 
mengundurkan diri ke dalam kesunyian di 
suatu lembah, Aku tetap sendirian hanya 
untuk beberapa saat, karena orang banyak, 
yang ingin mendengarkan Aku, mendekati 
Guru mereka dalam keinginan akan kebaikan 
yang tak terbatas dari pandangan-Nya. Aku 
menerima mereka dan menghujani para pria, 



wanita dan anak-anak itu dengan kelembutan 
belas kasihan-Ku yang tak terbatas, karena 
Aku tahu bahwa di dalam setiap makhluk ada 
roh yang demi kepentingannya Aku telah 
datang ke dunia. Kemudian Aku berbicara 
kepada mereka tentang Kerajaan Surga, yang 
merupakan rumah roh yang sejati, sehingga 
mereka akan menenangkan gejolak batin 
mereka melalui Firman-Ku dan menguatkan 
diri mereka sendiri dengan harapan untuk 
mencapai Kehidupan Kekal. 
23 Kebetulan, tersembunyi di antara 
kerumunan orang banyak, ada seseorang yang 
bermaksud menyangkal kebenaran-Ku sambil 
berseru-seru dan menyatakan bahwa Aku 
adalah nabi palsu; tetapi Firman-Ku telah 
mengalahkannya sebelum ia sempat 
membuka bibirnya. Pada kesempatan lain Aku 
mengizinkan beberapa penghujat untuk 
mencaci Aku untuk membuktikan di hadapan 
orang banyak bahwa Guru tidak menjadi tidak 
rela dalam menghadapi penghinaan, sehingga 
memberi mereka contoh kerendahan hati dan 
kasih. 
24 Ada beberapa orang yang, karena malu 
akan kelembutan-Ku, segera pergi, bertobat 
karena telah menyinggung keraguan mereka 
terhadap Dia yang menyatakan kebenaran 
dengan pekerjaan-Nya. Begitu ada 
kesempatan, mereka datang kepada-Ku, 
mengikuti-Ku di jalan setapak - menangis, 
tergerak oleh firman-Ku, bahkan tanpa berani 
menyapa-Ku untuk meminta pengampunan 
atas penghinaan yang sebelumnya mereka 
sebabkan kepada-Ku. Aku memanggil mereka, 
membelai mereka dengan Firman-Ku dan 
mengaruniakan mereka belas kasihan. (28,6-7) 
25 Dengarkan: Ketika Aku bersamamu di 
bumi, orang-orang berbondong-bondong 
datang kepada-Ku - orang-orang yang 
berkedudukan tinggi, penuh kesombongan, 
para penguasa yang diam-diam mencari-Ku 
untuk mendengarkan-Ku. Beberapa orang 
mengagumi-Ku, tetapi karena takut mereka 
tidak mengakuinya secara terbuka; yang lain 
menolak-Ku. 
26 Banyak pria, wanita dan anak-anak datang 
kepada-Ku dan mendengarkan Aku di pagi 
hari, di sore hari dan di malam hari, dan 
mereka selalu mendapati Guru siap untuk 
memberikan Firman Tuhan kepada mereka. 
Mereka melihat bahwa Sang Guru lupa diri, 
dan tidak bisa menjelaskan pada jam berapa ia 

makan, agar tubuhnya tidak melemah dan 
suaranya menjadi tumpul. Alasannya adalah 
karena mereka tidak tahu bahwa Yesus 
menerima kekuatan dari roh-Nya sendiri dan 
menemukan makanan di dalam diri-Nya 
sendiri. (241,23) 
 
Kasih Yesus kepada anak-anak dan alam 
27 Kadang-kadang, ketika Aku sendirian, Aku 
ditemukan oleh anak-anak yang datang 
kepada-Ku untuk mengulurkan bunga-bunga 
kecil kepada-Ku, untuk menceritakan kepada-
Ku sedikit kesedihan dan mencium-Ku. 
28 Para ibu merasa cemas dan khawatir ketika 
mereka menemukan anak-anak kecil mereka 
dalam gendongan saya mendengarkan kata-
kata saya. Murid-murid, berpikir bahwa ini 
berarti kurangnya rasa hormat kepada Guru, 
mencoba mengusir mereka dari hadapan-Ku. 
Kemudian Aku harus berkata kepada mereka: 
"Biarkan anak-anak datang kepada-Ku; karena 
untuk masuk ke dalam Kerajaan Surga, kamu 
harus memiliki kemurnian, kesederhanaan 
dan kesederhanaan anak-anak." 
29 Saya bersukacita dalam kepolosan dan 
ketidakberpihakan itu, sama seperti seseorang 
bergembira melihat kuncup bunga yang baru 
saja membuka. (262,62-64) 
30 Betapa seringnya Yesus didapati oleh 
murid-murid-Nya berbicara dengan berbagai 
makhluk di alam semesta. Betapa seringnya 
Sang Guru terkejut dalam percakapannya 
dengan burung-burung, dengan koridor, 
dengan laut! Tetapi mereka tahu bahwa Guru 
mereka tidak diangkat, mereka tahu bahwa di 
dalam diri Guru mereka hiduplah Roh Pencipta 
dari Bapa, yang sudah memberikan bahasa 
kepada semua makhluk, yang memahami 
semua "anak-anak"-Nya, yang menerima 
pujian dan kasih dari semua yang diciptakan 
oleh-Nya. 
31 Betapa seringnya murid-murid dan orang 
banyak melihat Yesus membelai seekor 
burung atau sekuntum bunga dan memberkati 
segala sesuatu, dan di mata-Nya mereka 
menemukan pandangan kasih yang tak 
terbatas kepada semua makhluk! Murid-murid 
merasakan kegembiraan ilahi dari Tuhan 
ketika Ia melihat diri-Nya dikelilingi oleh 
begitu banyak kemuliaan, begitu banyak 
keajaiban yang muncul dari hikmat-Nya, dan 
mereka juga sering melihat air mata di mata 
Sang Guru ketika Ia melihat ketidakpedulian 



manusia di hadapan kemuliaan seperti itu, 
kebodohan dan kebutaan manusia terhadap 
begitu banyak kemuliaan. Mereka sering 
melihat Guru menangis ketika melihat seorang 
penderita kusta meneteskan air mata karena 
kustanya, atau pria dan wanita meratapi nasib 
mereka, meskipun dikelilingi oleh lingkungan 
kasih yang sempurna! (332,25 -26) 
 
Pengajaran Yesus 
32 Yesus mengajarkan belas kasihan, 
kelemahlembutan, kasih. Ia mengajarkan anda 
untuk mengampuni musuh-musuh anda dari 
dalam hati, menyuruh anda untuk menolak 
kebohongan dan mencintai kebenaran. Ia 
menyatakan kepadamu bahwa engkau harus 
selalu membalas kejahatan dan kebaikan yang 
engkau terima dengan kebaikan. Ia 
mengajarkan kepadamu rasa hormat kepada 
setiap sesamamu, dan mengungkapkan 
kepadamu cara untuk menemukan kesehatan 
tubuh dan pikiran; bagaimana menghormati 
nama orang tuamu dengan hidupmu, sehingga 
engkau pada saat yang sama dapat dihormati 
oleh anak-anakmu. 
33 Ini adalah beberapa perintah yang harus 
ditaati oleh siapa pun yang benar-benar ingin 
menjadi seorang Kristen. (151,35-36) 
34 Ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang 
Farisi mengamati perbuatan-perbuatan Yesus 
dan mendapati bahwa perbuatan-perbuatan 
itu berbeda dengan perbuatan mereka, 
mereka mengklaim bahwa pengajaran yang Ia 
ajarkan bertentangan dengan Hukum Musa. 
Alasannya adalah bahwa mereka 
mencampuradukkan Hukum Taurat dengan 
tradisi. Tetapi Aku membuktikan kepada 
mereka, bahwa Aku tidak melanggar hukum 
Taurat yang telah dinyatakan Bapa kepada 
Musa, tetapi menggenapinya dengan 
perkataan dan perbuatan. 
35 Tentu saja saya mengesampingkan banyak 
tradisi orang-orang itu karena waktunya telah 
tiba bagi mereka untuk menghilang sehingga 
waktu baru dengan ajaran yang lebih tinggi 
dapat dimulai. (149,42 - 43) 
36 Ingatlah bahwa dalam hukum Taurat yang 
pertama, yang Kuberikan kepada manusia 
melalui Musa, Aku berkata: "Janganlah kamu 
membuat bagimu patung atau gambar apa 
pun yang menyerupai benda-benda langit 
untuk berlutut dan menyembah." Sejak itu, 

jalan bagi manusia dan jalan bagi roh telah 
ditandai dengan jelas. 
37 Musa tidak membatasi dirinya untuk 
menyampaikan Sepuluh Perintah Allah kepada 
umat manusia, ia juga memberlakukan 
hukum-hukum sekunder bagi kehidupan 
manusia dan memperkenalkan tradisi, ritus-
ritus, dan simbol-simbol dalam penyembahan 
rohani kepada Allah, semuanya sesuai dengan 
langkah-langkah perkembangan yang diambil 
oleh roh manusia pada saat itu. 
38 Tetapi Mesias yang dijanjikan datang dan 
menyingkirkan tradisi, ritus-ritus, simbol-
simbol dan pengorbanan-pengorbanan, dan 
hanya menyisakan Hukum Taurat yang tidak 
tersentuh. Oleh karena itu, ketika orang-orang 
Farisi mengatakan kepada orang-orang bahwa 
Yesus menentang Hukum Musa, Aku 
menjawab mereka bahwa Aku tidak 
menentang Hukum Taurat, tetapi Aku datang 
untuk menggenapinya. Jika ajaran-Ku harus 
menyingkirkan tradisi-tradisi, itu karena 
orang-orang, untuk memenuhinya, telah lupa 
untuk mematuhi Hukum Taurat. (254, 17 - 18) 
39 Firman-Ku di masa sekarang tidak akan 
menghapus firman yang Kuberikan kepadamu 
di "Era Kedua". Zaman, abad, dan usia akan 
berlalu, tetapi kata-kata Yesus tidak akan 
berlalu. Hari ini Aku menjelaskan dan 
mengungkapkan kepadamu makna dari apa 
yang Aku katakan kepadamu saat itu dan 
engkau tidak memahaminya. (114, 47) 
 
"Mukjizat-mukjizat Yesus" 
40 Supaya pengajaran itu dapat menyalakan 
iman di dalam hati, Aku melakukan mukjizat-
mukjizat pada saat yang sama sehingga dapat 
dicintai oleh mereka; dan supaya 'mukjizat-
mukjizat' ini menjadi nyata, Aku 
melakukannya pada tubuh orang sakit, Aku 
menyembuhkan orang buta, orang tuli, bisu, 
lumpuh, orang kerasukan, orang kusta, dan 
Aku juga membangkitkan orang mati untuk 
hidup kembali. 
41 Betapa banyak mukjizat kasih yang 
dilakukan Kristus di antara manusia! Nama-
nama mereka dilestarikan dalam sejarah 
sebagai contoh bagi generasi mendatang. 
(151,37 - 38) 
42 Makhluk-makhluk Cahaya yang melayani 
Pekerjaan Ilahi, dan yang lainnya yang 
memberontak dan bodoh, membuat diri 
mereka terasa di mana-mana, dan di antara 



umat manusia yang kerasukan itu muncul, 
yang ilmu pengetahuan tidak dapat 
membebaskannya dan yang diusir oleh orang-
orang. Baik para ahli Taurat maupun para 
ilmuwan tidak mampu memulihkan kesehatan 
orang sakit. 
43 Tetapi semua ini dimaksudkan oleh-Ku 
untuk mengajar kamu dan memberimu bukti-
bukti kasih. Aku mengaruniakan kepadamu 
kesembuhan makhluk-Nya melalui Yesus, yang 
membuat banyak orang takjub. 
44 Orang-orang yang tidak percaya, yang telah 
mendengar Yesus berbicara tentang kuasa-
Nya dan yang tahu tentang mujizat-mujizat-
Nya, menuntut bukti-bukti yang paling sulit 
untuk membuat-Nya ragu-ragu sejenak dan 
untuk membuktikan bahwa Ia tidak sempurna. 
Tetapi pembebasan orang yang kerasukan ini, 
fakta bahwa saya mengembalikan mereka ke 
keadaan manusia normal, hanya dengan 
menyentuh mereka atau melihat mereka atau 
menyampaikan sepatah kata perintah kepada 
mereka, sehingga roh-roh itu akan 
meninggalkan pikiran mereka dan keduanya 
akan terbebas dari beban berat mereka, 
membuat mereka bingung. 
45 Dalam menghadapi kuasa ini, orang-orang 
Farisi, para ilmuwan, ahli-ahli Taurat, dan para 
pemungut cukai menunjukkan reaksi yang 
berbeda-beda. Beberapa orang mengakui 
otoritas Yesus, yang lain menghubungkan 
kuasa-Nya dengan pengaruh yang tidak 
diketahui, yang lain lagi tidak dapat 
mengatakan apa-apa tentang hal itu. Tetapi 
orang-orang sakit yang telah disembuhkan 
memberkati nama-Nya. 
46 Ada yang dirasuki oleh satu roh, ada yang 
dirasuki oleh tujuh roh, seperti Maria dari 
Magdala, dan ada juga yang dirasuki oleh 
sejumlah besar roh, sehingga mereka sendiri 
mengatakan bahwa mereka adalah satu 
legiun. 
47 Sepanjang hidup Guru, satu manifestasi 
spiritual mengikuti manifestasi spiritual 
lainnya. Beberapa disaksikan oleh kedua belas 
murid, yang lain disaksikan oleh orang-orang - 
di luar ruangan dan di rumah-rumah. Itu 
adalah masa mukjizat, "keajaiban". (339, 20 -
22) 
48 Keajaiban, seperti yang Anda pahami, tidak 
ada; tidak ada kontradiksi antara yang ilahi 
dan materi. 

49 Anda menghubungkan banyak mukjizat 
dengan Yesus, tetapi sesungguhnya, Aku 
berkata kepadamu, perbuatan-perbuatan-Nya 
adalah efek alamiah dari kasih, kekuatan ilahi 
yang belum Anda ketahui bagaimana 
menggunakannya, meskipun itu ada di dalam 
setiap roh yang tidak terpakai. Karena Anda 
belum ingin mengetahui kekuatan cinta kasih. 
50 Apa yang efektif dalam semua mukjizat 
yang dilakukan Yesus, kecuali kasih? 
51 Dengarlah, murid-murid: Agar kasih Allah 
dapat menyatakan dirinya kepada manusia, 
kerendahan hati dari alat itu diperlukan, dan 
Yesus selalu rendah hati; dan memberikan 
contoh tentang hal ini kepada manusia, Dia 
mengatakan kepada Anda pada satu 
kesempatan bahwa Dia tidak dapat melakukan 
apa pun tanpa kehendak Bapa Surgawi-Nya. 
Mereka yang tidak masuk ke dalam 
kerendahan hati dari perkataan ini akan 
berpikir bahwa Yesus adalah seorang manusia 
seperti yang lainnya; tetapi sebenarnya Ia 
ingin memberikan pelajaran tentang 
kerendahan hati. 
52 Ia tahu bahwa kerendahan hati ini, 
kesatuan dengan Bapa ini membuat-Nya 
mahakuasa terhadap umat manusia. 
53 O transfigurasi yang sangat agung dan 
indah, yang memberikan kasih, kerendahan 
hati dan kebijaksanaan! 
54 Sekarang Anda tahu mengapa Yesus, 
walaupun Ia berkata bahwa Ia tidak dapat 
melakukan apa pun kecuali sesuai dengan 
kehendak Bapa-Nya, pada kenyataannya Ia 
mampu melakukan segala sesuatu; karena Ia 
taat, karena Ia rendah hati, karena Ia 
menjadikan diri-Nya hamba hukum Taurat dan 
manusia, dan Ia tahu bagaimana mengasihi. 
55 Maka, sadarilah bahwa meskipun kalian 
sendiri mengetahui beberapa kemampuan 
cinta kasih rohani, kalian tidak merasakannya, 
dan oleh karena itu kalian tidak dapat 
memahami penyebab dari semua yang kalian 
sebut mukjizat atau misteri, yang merupakan 
karya-karya yang dicapai oleh cinta kasih ilahi. 
56 Ajaran apa yang Yesus berikan kepada 
Anda yang tidak mengandung kasih? Ilmu 
pengetahuan apa, latihan atau pengetahuan 
misterius apa yang Dia gunakan untuk 
memberi Anda contoh-contoh kekuatan dan 
kebijaksanaan-Nya?...? Hanya cinta kasih yang 
diberkati yang dengannya Anda bisa 
melakukan segalanya. 



57 Tidak ada yang bertentangan dalam 
hukum-hukum Bapa, yang sederhana karena 
bijaksana, dan bijaksana karena dipenuhi 
dengan kasih. 
58 Pahamilah Sang Guru, Beliau adalah buku 
pelajaran Anda. (17,11 - 21) 
59 Roh yang menjiwai Yesus adalah milik-Ku 
sendiri, Allahmu, yang menjadi manusia untuk 
tinggal di antara kamu dan dipandang, karena 
hal ini perlu. Saya merasakan semua 
penderitaan manusia sebagai manusia. Para 
ilmuwan yang telah mempelajari sifat alam 
datang kepada-Ku dan mendapati bahwa 
mereka tidak mengetahui apa pun tentang 
Ajaran-Ku. Besar dan kecil, bajik dan berdosa, 
tidak bersalah dan bersalah, menerima intisari 
firman-Ku, dan semua Aku hormati dengan 
kehadiran-Ku. Tetapi meskipun banyak yang 
dipanggil, hanya ada beberapa yang terpilih, 
dan bahkan lebih sedikit lagi yang berada di 
sekitar saya. (44, 10) 
 
Wanita Jalang 
60 Saya membela orang-orang berdosa. 
Tidakkah engkau ingat si pezinah? Ketika ia 
dibawa kepada-Ku, dianiaya dan dikutuk oleh 
orang banyak, orang-orang Farisi datang dan 
bertanya kepada-Ku: "Apa yang harus kami 
lakukan dengannya?" - Para imam 
mengharapkan-Ku untuk mengatakan, 'Biarlah 
keadilan ditegakkan," hanya untuk menjawab, 
"Bagaimana mungkin Engkau 
mengkhotbahkan kasih dan membiarkan 
orang berdosa ini dihukum?" Dan jika saya 
berkata: 'Biarkan dia bebas', mereka akan 
menjawab: "Dalam Hukum Musa, yang Anda 
tegaskan - seperti yang Anda katakan - ada 
ketentuan yang mengatakan: "Setiap wanita 
yang tertangkap basah berzinah harus dirajam 
sampai mati". 
61 Mengetahui maksud mereka, saya tidak 
menjawab kata-kata mereka, saya sujud dan 
menulis di debu tanah dosa-dosa mereka yang 
mereka kecam. Sekali lagi mereka bertanya 
kepada-Ku apa yang harus mereka lakukan 
terhadap perempuan itu, dan Aku menjawab 
mereka, "Biarlah dia yang bebas dari dosa 
melemparkan batu pertama." Kemudian 
mereka menyadari pelanggaran mereka dan 
pergi, menutupi wajah mereka. Tidak ada yang 
murni, dan merasa bahwa Aku telah melihat 
mereka sampai ke lubuk hati mereka, mereka 
tidak lagi menuduh wanita itu, karena mereka 

semua telah berdosa. Tetapi wanita itu, dan 
juga orang-orang lain yang juga telah 
melanggar pernikahan, bertobat dan tidak 
berbuat dosa lagi. Saya beritahu Anda, lebih 
mudah untuk mempertobatkan orang berdosa 
dengan kasih daripada dengan kekerasan. (44, 
11) 
 
Maria Magdalena 
62 Maria Magdalena - orang berdosa, 
sebagaimana dunia menyebutnya - telah 
mendapatkan kelembutan dan pengampunan 
saya. 
63 Dia segera memperoleh keselamatannya, 
yang tidak terjadi pada orang lain yang hanya 
meminta pengampunan atas dosa-dosa 
mereka dengan iman yang lemah. Sementara 
ia segera menemukan apa yang dicarinya, 
yang lain tidak. 
64 Magdalena diampuni tanpa 
menyombongkan pertobatannya. Dia telah 
berdosa, sebagaimana Anda juga berdosa; 
tetapi dia telah banyak mengasihi. 
65 Orang yang mengasihi mungkin 
menunjukkan penyimpangan dalam perilaku 
manusianya; tetapi kasih adalah kelembutan 
yang meluap dari hati. Jika engkau ingin 
diampuni - sebagaimana adanya - arahkan 
matamu kepada-Ku dengan penuh kasih dan 
kepercayaan, dan engkau akan dibebaskan 
dari setiap pelanggaran. 
66 Wanita itu tidak lagi berdosa; kasih yang 
meluap-luap di hatinya ia curahkan untuk 
pengajaran Guru. 
67 Dia diampuni meskipun dia telah membuat 
kesalahan. Tetapi di dalam hatinya menyala 
api yang memurnikan, dan karena 
pengampunan yang diterima orang berdosa, 
dia tidak memisahkan dirinya dari Yesus untuk 
sesaat; murid-murid-Ku, di sisi lain, 
meninggalkan-Ku sendirian di saat-saat yang 
paling berdarah. Tetapi Maria kecil itu tidak 
memisahkan diri dari-Ku, tidak menyangkal-
Ku, tidak takut, dan juga tidak malu. 
68 Oleh karena itu, dikaruniakan kepadanya 
untuk meneteskan air mata di kaki salib-Ku 
dan di atas makam-Ku. Rohnya segera 
menemukan keselamatan karena ia sangat 
mengasihi. 
69 Dia juga memiliki semangat kerasulan di 
dalam hatinya. Pertobatannya bersinar seperti 
cahaya kebenaran. Dia telah bersujud di kaki-
Ku untuk berkata kepada-Ku: "Tuhan, jika 



Engkau menghendaki, aku akan bebas dari 
dosa." 
70 Di sisi lain, engkau, seberapa sering engkau 
ingin meyakinkan-Ku tentang 
ketidakbersalahanmu dengan menutupi 
pelanggaranmu dengan doa-doa yang 
panjang. 
71 Tidak, murid-murid, belajarlah darinya, 
sungguh-sungguh mengasihi Tuhanmu di 
dalam diri setiap sesamamu manusia. 
Cintailah banyak dan dosa-dosa Anda akan 
diampuni. Anda akan menjadi hebat jika Anda 
membuat kebenaran ini bersemi di dalam hati 
Anda. (212, 68 - 75) 
 
Nikodemus dan pertanyaan tentang 
reinkarnasi 
72 Pada waktu itu Aku berkata kepada 
Nikodemus, yang telah mencari Aku dalam roh 
yang baik untuk berbicara dengan-Ku: "Apa 
yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan 
apa yang dilahirkan dari Roh adalah roh. 
Jangan terkejut ketika Aku mengatakan 
kepadamu bahwa seseorang harus dilahirkan 
kembali." Siapa yang memahami kata-kata 
itu? 
73 Aku ingin memberitahukan kepadamu 
bersama mereka bahwa satu kehidupan 
manusia tidak cukup untuk memahami satu 
pun ajaran-Ku, dan bahwa untuk memahami 
buku teks yang ada dalam kehidupan ini, 
engkau membutuhkan banyak kehidupan di 
bumi. Oleh karena itu, daging hanya bertugas 
sebagai penopang bagi roh dalam 
perjalanannya di bumi. (151, 59) 
 
Transfigurasi Yesus 
74 Pada "Era Kedua" Yesus pernah berjalan-
jalan, diikuti oleh beberapa murid-Nya. 
Mereka telah mendaki sebuah gunung, dan 
sementara sang Guru memenuhi orang-orang 
itu dengan kekaguman melalui perkataan-Nya, 
mereka tiba-tiba melihat tubuh Tuhan mereka 
berubah rupa, melayang di angkasa, dengan 
roh Musa di sebelah kanan dan Elia di sebelah 
kiri-Nya. 
75 Mendengar penglihatan supernatural itu, 
para murid tersungkur ke bumi, dibutakan 
oleh cahaya Ilahi. Tetapi mereka langsung 
tenang dan menyarankan kepada Guru 
mereka agar ia meletakkan jubah ungu raja-
raja di atas pundaknya, seperti halnya Musa 
dan Elia. Kemudian mereka mendengar suara 

yang turun dari tempat yang tak terhingga, 
berkata: "Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, yang 
kepadanya Aku berkenan; dengarkanlah Dia!" 
76 Ketakutan yang besar melanda murid-
murid ketika mereka mendengar suara itu, 
dan ketika mereka melihat ke atas, mereka 
hanya melihat Guru, yang berkata kepada 
mereka, "Jangan takut dan ceritakanlah hal ini 
kepada siapa pun sampai Aku bangkit dari 
antara orang mati." Kemudian mereka 
bertanya kepada Tuhan mereka, "Mengapa 
ahli-ahli Taurat mengatakan bahwa Elia harus 
datang lebih dahulu?" Dan Yesus menjawab 
mereka, "Sesungguhnya Elia akan datang lebih 
dulu dan memperbaiki segala sesuatu. Tetapi 
Aku berkata kepadamu, bahwa Elia sudah 
datang, dan mereka tidak mengenalinya, 
bahkan mereka melakukan apa yang mereka 
inginkan." Kemudian murid-murid mengerti 
bahwa Ia sedang berbicara kepada mereka 
tentang Yohanes Pembaptis. 
77 Berapa kali di masa sekarang ini Aku telah 
membuat tidak terlihat di depan matamu 
tubuh yang melaluinya Aku 
mengkomunikasikan diri-Ku sendiri, untuk 
kemudian memungkinkanmu untuk melihat-
Ku dalam bentuk manusia di mana umat 
manusia mengenal Yesus, namun engkau 
belum bersujud di hadapan transfigurasi baru? 
(29,15 - 18) 
Fenomena ini juga dikenal dalam 
parapsikologi sebagai "transfigurasi", sebagai 
peningkatan visibilitas dari makhluk roh yang 
bermanifestasi  
 
Kurangnya keberanian untuk mengaku 
78 Ketika Aku hidup di antara kalian yang 
berinkarnasi, sering terjadi bahwa pada 
malam hari, ketika semua orang sedang 
beristirahat, orang-orang datang kepada-Ku 
dan mencari Aku secara diam-diam karena 
mereka takut ketahuan. Mereka mencari-Ku 
karena mereka merasa menyesal telah 
meneriaki-Ku dan membuat-Ku tersinggung 
ketika Aku sedang berbicara kepada orang 
banyak. Penyesalan mereka bahkan lebih 
mendesak ketika mereka menyadari bahwa 
Firman-Ku telah meninggalkan karunia 
kedamaian dan terang di dalam hati mereka, 
dan Aku telah mencurahkan balsem 
penyembuhan-Ku di dalam tubuh mereka. 
79 Dengan kepala tertunduk mereka 
menampakkan diri kepada-Ku dan berkata: 



"Guru, ampunilah kami, kami telah 
menemukan bahwa firman-Mu mengandung 
kebenaran." Aku menjawab mereka, "Jika 
kamu telah mengetahui bahwa Aku hanya 
mengatakan kebenaran, mengapa kamu 
menyembunyikan dirimu? Apakah Anda tidak 
keluar rumah untuk menerima sinar matahari 
ketika muncul - tetapi kapankah Anda merasa 
malu dengan hal ini? Orang yang mencintai 
kebenaran tidak pernah menyembunyikannya, 
tidak menyangkalnya, dan tidak pernah 
merasa malu karenanya." 
80 Aku memberitahukan hal ini kepadamu 
karena Aku melihat bahwa banyak orang 
hanya mendengarkan Aku secara rahasia dan 
menyangkal ke mana mereka pergi - 
menyembunyikan apa yang telah mereka 
dengar dan kadang-kadang menyangkal telah 
bersama-Ku. Lalu, apa yang membuat Anda 
malu? (133,23 - 26) 
 
Permusuhan terhadap Yesus 
81 Ketika Aku berbicara kepada orang banyak 
di Era Kedua, Firman-Ku - sempurna dalam 
makna dan bentuk - didengar oleh semua 
orang. Tatapanku, menembus ke dalam hati, 
menemukan segala sesuatu yang dimiliki 
masing-masing orang di dalam dirinya. Pada 
beberapa orang ada keraguan, pada yang lain 
ada iman, pada yang lain lagi ada suara yang 
penuh dengan ketakutan yang berbicara 
kepada-Ku: itu adalah orang sakit yang rasa 
sakitnya membuat mereka berharap akan 
mukjizat dari-Ku. Ada orang-orang yang 
mencoba menyembunyikan ejekan mereka 
ketika mereka mendengar Aku mengatakan 
bahwa Aku datang dari Bapa untuk membawa 
kerajaan surga kepada manusia, dan ada juga 
hati yang di dalamnya Aku menemukan 
kebencian terhadap-Ku dan niat untuk 
membungkam atau melenyapkan Aku. 
82 Orang-orang yang sombong, orang-orang 
Farisi, yang merasa terpukul oleh kebenaran-
Ku. Karena meskipun Firman-Ku begitu jelas, 
begitu penuh kasih dan begitu menghibur - 
meskipun selalu diteguhkan oleh karya-karya 
yang penuh kuasa, banyak orang ingin terus 
menemukan kebenaran kehadiran-Ku dengan 
menilai-Ku menurut manusia Yesus, dengan 
menyelidiki kehidupan-Ku dan mengalihkan 
perhatian mereka pada kesederhanaan 
pakaian-Ku dan kemiskinan mutlak-Ku akan 
barang-barang materi. 

83 Tetapi tidak puas dengan mengutuk Aku, 
mereka juga mengutuk murid-murid-Ku, 
memperhatikan mereka dengan saksama, 
apakah mereka berbicara, apakah mereka 
mengikuti Aku di jalan, atau apakah mereka 
duduk di meja makan. Betapa marahnya 
orang-orang Farisi ketika mereka melihat pada 
kesempatan tertentu bahwa murid-murid-Ku 
tidak mencuci tangan mereka sebelum duduk 
di meja makan!: kepala-kepala yang malang 
yang mengacaukan kebersihan tubuh dengan 
kebersihan roh! Mereka tidak sadar bahwa 
ketika mereka menyentuh roti suci di Bait 
Allah, tangan mereka bersih tetapi hati 
mereka penuh dengan kebusukan. (356,37 - 
38) 
84 Di setiap kesempatan mereka menyelidiki 
Aku. Semua perbuatan dan perkataan-Ku 
dinilai dengan maksud jahat, kebanyakan 
mereka bingung menghadapi pekerjaan dan 
bukti-bukti-Ku, karena pikiran mereka tidak 
mampu memahami apa yang hanya dapat 
dipahami oleh roh. 
85 Ketika saya berdoa, mereka berkata, "Apa 
yang dia doakan ketika dia mengatakan bahwa 
dia penuh dengan kekuatan dan 
kebijaksanaan? Apa yang bisa ia butuhkan 
atau minta?" Dan ketika saya tidak shalat, 
mereka mengatakan bahwa saya tidak 
memenuhi ajaran agama mereka. 
86 Ketika mereka melihat-Ku tidak makan 
sementara murid-murid-Ku makan, mereka 
menilai bahwa Aku berada di luar Hukum yang 
ditetapkan oleh Tuhan; dan ketika mereka 
melihat-Ku makan, mereka bertanya kepada 
diri mereka sendiri: "Mengapa Ia harus makan 
untuk hidup - Ia yang mengaku sebagai 
Hidup?Mereka tidak mengerti bahwa Aku 
telah datang ke dunia untuk mengungkapkan 
kepada manusia bagaimana umat manusia 
akan hidup setelah periode pemurnian yang 
panjang, sehingga dari situ akan muncul 
generasi spiritual, di atas kesengsaraan 
manusia, di atas kebutuhan daging yang 
diperlukan dan di atas nafsu indera jasmani. 
(40,11 - 13) 
 
Pengumuman perpisahan 
87 Selama tiga tahun Yesus tinggal bersama 
murid-murid-Nya. Ia dikelilingi oleh banyak 
orang yang sangat mencintainya. Tidak ada 
yang bisa dilakukan oleh murid-murid itu 
selain mendengarkan Guru mereka ketika Ia 



mengkhotbahkan ajaran Ilahi-Nya. Mengikuti 
langkah-Nya, mereka tidak merasa lapar atau 
haus, tidak ada sandungan atau rintangan apa 
pun, semuanya damai dan bahagia dalam 
suasana yang mengelilingi kelompok itu, 
namun, pada suatu kesempatan, ketika 
mereka secara khusus terpesona oleh 
perenungan akan Yesus yang mereka kasihi, 
Dia berkata kepada mereka: "Waktu yang lain 
akan datang; Aku akan pergi dari kalian, dan 
kalian akan ditinggalkan seperti domba di 
antara serigala. Saat itu semakin dekat, dan 
saya harus kembali dari tempat saya datang. 
Anda akan sendirian untuk sementara waktu 
dan membawa kesaksian dari apa yang telah 
Anda lihat dan dengar kepada mereka yang 
lapar dan haus akan kasih dan keadilan. 
Bekerjalah dalam nama-Ku, dan setelah itu 
Aku akan membawamu kepada-Ku sendiri di 
Rumah Abadi". 
88 Kata-kata itu membuat sedih para murid, 
dan ketika waktunya semakin dekat, Yesus 
mengulangi pengumuman itu dengan 
penekanan yang lebih besar, berbicara 
tentang kepergian-Nya. Tetapi pada saat yang 
sama Ia menghibur hati mereka yang 
mendengarkan-Nya dengan mengatakan 
bahwa Roh-Nya tidak akan pergi dan akan 
terus mengawasi dunia. Jika mereka 
mempersiapkan diri mereka untuk membawa 
firman-Nya sebagai pesan penghiburan dan 
pengharapan kepada orang-orang pada waktu 
itu, Ia akan berbicara melalui mulut mereka 
dan melakukan keajaiban. (354,26 - 27) 
 
Masuknya Yesus ke Yerusalem 
89 Orang banyak menyambut Aku dengan 
sukacita ketika Aku memasuki kota Yerusalem. 
Dari desa-desa dan gang-gang mereka datang 
berbondong-bondong - pria, wanita dan anak-
anak untuk menyaksikan masuknya Sang Guru 
ke kota. Mereka adalah orang-orang yang 
telah menerima mujizat dan bukti kuasa Anak 
Allah - orang buta yang sekarang bisa melihat, 
orang bisu yang sekarang bisa menyanyikan 
lagu Hosea, orang lumpuh yang meninggalkan 
tempat tidurnya dan datang dengan tergesa-
gesa untuk melihat Sang Guru pada hari 
Paskah. 
90 Aku tahu bahwa kemenangan ini hanya 
sekejap, Aku sudah menubuatkan kepada 
murid-murid-Ku apa yang akan terjadi 
setelahnya. Ini tidak lebih dari awal 

perjuangan-Ku, dan hari ini, dari jarak yang 
jauh dari peristiwa-peristiwa itu, Aku katakan 
kepadamu bahwa terang kebenaran-Ku terus 
berjuang melawan kegelapan kebodohan, 
dosa, dan tipu daya, itulah sebabnya Aku 
harus menambahkan bahwa kemenangan 
akhir-Ku belum tiba. 
91 Bagaimana engkau semua bisa percaya 
bahwa masuk ke Yerusalem berarti 
kemenangan bagi-Ku, padahal hanya sedikit 
orang yang bertobat dan ada banyak orang 
yang tidak mengenali siapa Aku? 
92 Dan bahkan seandainya orang-orang itu 
semua telah bertobat kepada firman-Ku, 
bukankah masih banyak generasi yang harus 
mengikuti? 
93 Momen kegembiraan itu, masuknya 
kemenangan yang singkat itu hanyalah simbol 
kemenangan cahaya, kebaikan, kebenaran, 
cinta kasih, dan keadilan - hari yang harus 
datang dan di mana Anda semua diundang. 
94 Ketahuilah bahwa jika satu pun dari anak-
anakKu berada di luar Yerusalem Baru, tidak 
akan ada pesta, karena Tuhan tidak dapat 
berbicara tentang kemenangan, Dia tidak 
dapat merayakan kemenangan jika kuasaNya 
tidak mampu menyelamatkan bahkan yang 
terakhir dari anak-anakNya. (268, 17 - 21) 
95 Anda sama dengan mereka yang 
menyanyikan hosana di Era Kedua ketika 
Yesus memasuki Yerusalem. Hari ini, ketika 
Aku membuat diri-Ku dikenal olehmu di dalam 
Roh, engkau tidak lagi membentangkan 
jubahmu di jalan-Ku, hatimu yang engkau 
persembahkan sebagai tempat tinggal bagi 
Tuhanmu. Hari ini hosana Anda tidak lagi 
berasal dari tenggorokan Anda, hosana ini 
muncul dari roh Anda sebagai nyanyian 
kerendahan hati, cinta dan pengenalan akan 
Bapa, sebagai nyanyian iman dalam 
manifestasi yang dibawa Tuhan Anda dalam 
"Era Ketiga". 
96 Dahulu, seperti hari ini, kamu mengikuti 
Aku ketika Aku masuk ke Yerusalem. Orang 
banyak mengelilingi-Ku, terpikat oleh kata-
kata cinta-Ku. Pria dan wanita, orang tua dan 
anak-anak mengguncang kota dengan teriakan 
sukacita mereka, dan bahkan para imam dan 
orang Farisi, yang takut orang-orang akan 
memberontak, berkata kepada-Ku: "Guru, jika 
Engkau mengajarkan perdamaian - mengapa 
Engkau membiarkan para pengikut-Mu 
menimbulkan keributan seperti itu?" Tetapi 



Aku menjawab mereka: "Aku berkata 
kepadamu, sesungguhnya jika batu-batu ini 
diam, batu-batu itu akan berbicara." Karena 
ini adalah saat-saat bersukacita, ini adalah 
puncak dan pemuliaan Mesias di antara 
mereka yang lapar dan haus akan kebenaran - 
mereka yang telah lama menantikan 
kedatangan Tuhan dalam penggenapan 
nubuatan. 
97 Dengan sukacita dan kegembiraan itu 
bangsaku juga merayakan pembebasan dari 
Mesir. Aku ingin membuat peringatan Paskah 
itu tak terlupakan bagi umat-Ku. Tetapi 
sungguh Aku berkata kepadamu, Aku tidak 
hanya mengikuti tradisi dengan 
mengorbankan seekor domba - tidak, Aku 
mempersembahkan diri-Ku sendiri di dalam 
Yesus, domba kurban, sebagai jalan yang 
dengannya semua anak-anak-Ku akan 
menemukan keselamatan. (318,57 - 59) 
 
Perjamuan Terakhir 
98 Ketika Yesus merayakan perjamuan Paskah 
bersama murid-murid-Nya, menurut tradisi 
bangsa itu, Ia berkata kepada mereka: 
"Sesuatu yang baru sekarang Aku nyatakan 
kepadamu: ambillah anggur ini dan makanlah 
roti ini, yang melambangkan darah dan tubuh-
Ku, dan lakukanlah ini untuk mengenang Aku. 
99 Setelah Guru wafat, para murid 
memperingati pengorbanan Tuhan mereka 
dengan meminum anggur dan makan roti, 
yang merupakan simbol dari Dia yang, karena 
kasih-Nya kepada umat manusia, telah 
menyerahkan segalanya. 
100 Selama berabad-abad, orang-orang yang 
terbagi dalam denominasi-denominasi 
memberikan interpretasi yang berbeda 
terhadap kata-kata saya. 
101 Hari ini saya ingin menceritakan kepada 
Anda apa yang saya rasakan pada saat itu, 
dalam Perjamuan Terakhir, di mana setiap 
kata dan tindakan Yesus adalah pelajaran dari 
sebuah buku kebijaksanaan yang mendalam 
dan kasih yang tak terbatas. Ketika Aku 
menggunakan roti dan anggur, itu untuk 
membuatmu mengerti bahwa keduanya 
seperti cinta, yang merupakan makanan dan 
kehidupan roh; dan ketika Aku berkata 
kepadamu: "Lakukanlah ini untuk mengenang 
Aku", Guru mengatakan bahwa kamu harus 
mengasihi sesamamu dengan cinta yang 

serupa dengan Yesus, dan memberikan dirimu 
kepada manusia sebagai makanan sejati. 
102 Ritual apa pun yang Anda buat dari 
ajaran-ajaran ini tidak akan membuahkan hasil 
jika Anda tidak menerapkan ajaran-ajaran dan 
teladan saya dalam hidup Anda. Ini adalah hal 
yang sangat sulit bagi Anda, tetapi di situlah 
letak manfaatnya. (151, 29 - 32, 34) 
103 Sama seperti engkau berada di sekitar-Ku 
sekarang, demikian pula pada malam terakhir 
di "Waktu Kedua" itu. Matahari baru saja 
terbenam ketika Yesus berbicara kepada 
murid-murid-Nya untuk terakhir kalinya di 
ruangan itu. Itu adalah kata-kata seorang ayah 
yang sekarat kepada anak-anaknya yang 
sangat dicintainya. Ada kesedihan di dalam 
diri Yesus dan juga di dalam diri para murid, 
yang belum tahu apa yang menanti beberapa 
jam kemudian dari orang yang telah mengajar 
mereka dan sangat mengasihi mereka. Tuhan 
mereka akan segera pergi, tetapi mereka 
belum tahu bagaimana caranya. Petrus 
menangis, mencengkeram piala di hatinya, air 
mata Yohanes membasahi dada Guru, Matius 
dan Bartolomeus berada di samping mereka 
sendiri mendengar kata-kataku. Philip dan 
Thomas menyembunyikan rasa sakit hati 
mereka saat mereka makan. Yakobus yang 
lebih muda dan yang lebih tua, Tadeus, 
Andreas, dan Simon bisu karena kesakitan; 
namun ada banyak hal yang mereka bicarakan 
kepada-Ku dengan hati mereka. Yudas Iskariot 
juga membawa rasa sakit di dalam hatinya, 
tetapi juga rasa takut dan penyesalan. Tetapi 
ia tidak bisa lagi kembali, karena kegelapan 
telah menguasai dirinya. 
104 Ketika Yesus mengucapkan kata-kata dan 
nasihat terakhir-Nya, murid-murid-Nya 
dipenuhi dengan air mata. Tetapi salah satu 
dari mereka sudah tidak ada lagi di sana, 
rohnya tidak bisa menerima begitu banyak 
kasih, atau melihat begitu banyak cahaya, dan 
ia pun pergi, karena perkataan itu 
menghanguskan hatinya. (94, 56-58) 
105 Kerinduan Ilahi Yesus adalah bahwa 
murid-murid-Nya akan menjadi penabur 
ajaran penebusan-Nya. 
106 Pada klimaks dari pidato terakhir-Nya 
kepada para murid, yang juga merupakan 
percakapan terakhir antara Bapa dan anak-
anak, karena itu Dia mengatakan kepada 
mereka dengan nada penuh kasih: "Sekarang 



Aku memberikan perintah baru kepadamu: 
kasihilah satu sama lain". 
107 Dengan cahaya perintah tertinggi itu, ia 
dengan demikian menyalakan harapan 
terbesar bagi umat manusia. (254, 59) 
 

Bab 12 - Penderitaan, Kematian dan 
Kebangkitan  
 
Penderitaan dan kesengsaraan seumur hidup 
Yesus 
1 Saya hidup di antara orang-orang dan 
menjadikan hidup saya sebagai contoh, 
sebuah buku pelajaran. Saya belajar tentang 
semua penderitaan, pencobaan dan 
perjuangan, kemiskinan, pekerjaan dan 
penganiayaan. Saya mengalami penolakan 
oleh sanak saudara, tidak berterima kasih dan 
pengkhianatan; pekerjaan yang panjang, lapar 
dan haus, ejekan, kesepian dan kematian. Aku 
membiarkan seluruh beban dosa manusia 
jatuh ke atas-Ku. Aku mengizinkan manusia 
untuk menyelidiki Roh-Ku dalam firman-Ku 
dan dalam tubuh-Ku yang tertusuk, di mana 
bahkan tulang rusuk-Ku yang terakhir dapat 
terlihat. Meskipun Tuhan, saya dijadikan raja 
yang mengejek, yang terbuka, dan saya juga 
harus memikul salib rasa malu dan naik ke 
atas bukit dengan salib itu di mana para 
perampok mati. Di sana kehidupan manusia-
Ku berakhir sebagai bukti bahwa Aku bukan 
hanya Tuhan kata-kata, tetapi Tuhan 
perbuatan. (217, 11) 
2 Ketika waktu sudah dekat dan perjamuan 
sudah selesai, Yesus telah memberikan 
instruksi terakhir kepada murid-murid-Nya. Ia 
berangkat ke kebun zaitun, di mana Ia biasa 
berdoa, dan berkata kepada Bapa, "Tuhan, jika 
mungkin, ambillah cawan ini dari-Ku. Namun 
bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu 
yang jadi." Kemudian datanglah salah seorang 
murid-Ku yang akan menyerahkan Aku, 
disertai oleh orang banyak yang akan 
menangkap Aku. Ketika mereka bertanya, 
"Siapakah Yesus orang Nazaret itu?" Yudas 
mendekati Gurunya dan mencium-Nya. Ada 
ketakutan dan kegelisahan di dalam hati 
orang-orang itu ketika mereka melihat 
ketenangan Yesus yang tenang, dan mereka 
bertanya lagi, "Siapakah Yesus?" Kemudian 
saya menghampiri mereka dan mengatakan 

kepada mereka, "Inilah saya, inilah saya". Saat 
itulah gairah saya dimulai. 
3 Mereka membawa-Ku ke hadapan imam-
imam, hakim-hakim dan penguasa-penguasa. 
Mereka menginterogasi-Ku, menghakimi-Ku 
dan menuduh-Ku melanggar Hukum Musa dan 
ingin menciptakan sebuah kerajaan yang akan 
menghancurkan kerajaan Kaisar. (152,6 - 7) 
 
Pengkhianatan Yudas 
4 Tidakkah engkau ingat berapa kali Aku 
menyatakan Kasih-Ku, bukan hanya kepada 
mereka yang percaya kepada-Ku, tetapi juga 
kepada orang yang mengkhianati Aku dan 
kepada mereka yang menganiaya dan 
menghakimi Aku? Sekarang engkau mungkin 
bertanya kepada-Ku apa alasan yang 
membuat-Ku mengizinkan semua ejekan itu. 
Dan Aku menjawabmu: Penting bagi-Ku untuk 
membiarkan mereka memiliki kebebasan 
penuh dalam berpikir dan bertindak, untuk 
menciptakan peluang yang sesuai untuk 
mengungkapkan diri-Ku, dan agar semua 
orang dapat mengalami belas kasih dan cinta 
kasih yang Aku ajarkan kepada dunia. 
5 Aku tidak menggerakkan hati Yudas untuk 
mengkhianati-Ku; ia adalah alat dari pikiran 
jahat ketika hatinya dipenuhi dengan 
kegelapan. Tetapi di hadapan ketidaksetiaan 
murid itu, Aku menunjukkan pengampunan-
Ku kepadanya. 
6 Tidak perlu salah satu dari milik-Ku 
mengkhianati-Ku untuk memberimu contoh 
kerendahan hati itu. Sang Guru akan 
mendemonstrasikannya pada setiap 
kesempatan yang ditawarkan manusia 
kepada-Nya. Murid itu menjadi alat yang 
melaluinya Sang Guru menunjukkan 
kerendahan hati Ilahi-Nya kepada dunia. 
Bahkan jika Anda mengira bahwa kelemahan 
orang itulah yang menyebabkan kematian 
Yesus, Aku katakan bahwa Anda keliru, karena 
Aku datang untuk memberikan diri-Ku 
sepenuhnya kepada Anda, dan jika tidak 
dengan cara itu, Anda dapat yakin bahwa itu 
akan terjadi dengan cara lain. Karena itu, anda 
tidak memiliki hak untuk mengutuk atau 
menghakimi orang yang adalah saudara anda, 
yang pada saat kegelapan tidak memiliki kasih 
dan kesetiaan yang seharusnya ia berikan 
kepada Tuannya. Jika engkau menyalahkan dia 
atas kematian-Ku, mengapa engkau tidak 
memberkatinya, karena engkau tahu bahwa 



darah-Ku dicurahkan untuk keselamatan 
semua manusia? Akan lebih baik bagi anda 
untuk berdoa dan meminta agar tidak ada 
satupun dari anda yang jatuh ke dalam 
pencobaan, karena kemunafikan para ahli 
Taurat dan orang-orang Farisi masih ada di 
dunia ini. (90,37 - 39) 
 
Sengsara Yesus 
7 Ketika Aku diinterogasi oleh imam besar 
Kayafas dan dia berkata kepada-Ku, "Aku 
meminta engkau untuk mengatakan kepadaku 
apakah engkau adalah Kristus, Mesias, Anak 
Allah", Aku menjawabnya, "Engkau telah 
mengatakannya". (21, 30) 
8 Betapa banyak hati yang beberapa hari 
sebelumnya mengagumi dan memberkati 
karya-karya-Ku melupakannya, menunjukkan 
diri mereka tidak tahu berterima kasih dan 
bergabung dengan mereka yang mencaci maki 
Aku. Tetapi pengorbanan itu haruslah sangat 
besar, sehingga tidak akan pernah terhapus 
dari ingatan manusia. 
9 Dunia, dan kamu sebagai bagian darinya, 
telah melihat Aku dihujat, diejek, dan 
dipermalukan seperti yang tidak mungkin 
dilakukan oleh manusia. Tetapi dengan sabar 
Aku mengosongkan cawan yang Engkau 
berikan kepada-Ku untuk diminum. Selangkah 
demi selangkah Aku memenuhi takdir cinta-Ku 
di antara manusia dan memberikan diri-Ku 
sepenuhnya kepada anak-anak-Ku. 
10 Berbahagialah mereka yang percaya 
kepada Allah mereka, meskipun mereka 
mengalami Dia berlumuran darah dan 
terengah-engah. 
11 Tetapi sesuatu yang lebih sulit masih 
menanti-Ku: mati dipaku pada kayu di antara 
dua orang perampok. Tetapi hal itu tertulis, 
dan karena itu harus menjadi kenyataan, 
sehingga saya akan diakui sebagai Mesias yang 
sejati. (152, 8 -11) 
12 Saya sudah memberi Anda contoh dari 
instruksi yang saya berikan kepada Anda di Era 
Kedua. Yesus tergantung di kayu salib, 
Juruselamat bergumul dengan maut di 
hadapan orang banyak yang sangat dikasihi-
Nya. Setiap hati adalah pintu yang telah 
diketuknya. Di antara kerumunan penonton 
itu ada orang yang mengatur orang banyak, 
pemimpin gereja, pemungut cukai, orang 
Farisi, orang kaya, orang miskin, orang yang 
suka menyalahkan orang lain, dan orang yang 

berpikiran sederhana. Tetapi sementara 
beberapa orang tahu siapa Dia yang mati pada 
saat itu, karena mereka telah melihat 
pekerjaan-Nya dan menerima manfaat-Nya, 
yang lain, yang haus akan darah orang yang 
tidak bersalah dan rakus akan pembalasan 
dendam, mempercepat kematian Dia yang 
mereka ejek dengan sebutan "Raja orang 
Yahudi", tidak tahu bahwa Dia bukan hanya 
Raja dari suatu bangsa, tetapi bahwa Dia 
adalah Raja dari semua bangsa di bumi dan 
dari semua dunia di alam semesta. Sementara 
Yesus mengarahkan pandangan terakhir-Nya 
kepada orang banyak itu, penuh dengan kasih 
dan belas kasihan, Ia mengangkat 
permohonan-Nya kepada Bapa, dengan 
mengatakan, "Bapa-Ku, ampunilah mereka, 
karena mereka tidak tahu apa yang mereka 
lakukan." 
13 Tatapan itu meliputi baik mereka yang 
menangisi Dia maupun mereka yang 
bersukacita atas penderitaan-Nya, karena 
kasih Guru, yang adalah kasih Bapa, adalah 
untuk semua orang secara setara. (103, 26 - 
27) 
14 Ketika tiba saatnya orang banyak, yang 
dihasut oleh orang-orang yang terganggu oleh 
kehadiran Yesus, melukai dan mencambuk 
Dia, dan sebagai akibat dari pukulan-pukulan 
itu, melihat Dia berdarah seperti manusia 
biasa dan kemudian bergumul dengan maut 
dan mati seperti manusia lainnya, orang-orang 
Farisi, para pemimpin bangsa itu, dan para 
imam berseru dengan puas, "Lihatlah Dia yang 
menyebut diri-Nya sebagai Anak Allah, yang 
mengira bahwa Dia adalah seorang raja dan 
mengaku sebagai Mesias!" 
15 Bagi mereka, lebih dari yang lain, Yesus 
meminta Bapa-Nya untuk mengampuni 
mereka - mereka yang, meskipun mereka 
mengetahui Kitab Suci, sekarang menyangkal 
Dia dan membuat Dia menjadi pendusta bagi 
orang banyak. Mereka, meskipun mereka 
mengaku sebagai guru Taurat, pada 
kenyataannya tidak tahu apa yang mereka 
lakukan pada saat penghukuman Yesus, 
sementara di antara kerumunan orang banyak 
ada hati yang tercabik-cabik oleh rasa sakit 
karena ketidakadilan yang mereka saksikan 
dan wajah-wajah yang dipenuhi dengan air 
mata karena pengorbanan kematian dari Dia 
yang benar itu. Mereka adalah pria dan wanita 
yang berpikiran sederhana dan rendah hati 



serta murah hati, yang mengetahui Siapa yang 
telah bersama dengan manusia di dunia ini 
dan memahami apa yang hilang saat Guru 
meninggal dunia. (150,24 - 25) 
16 Ia berbicara kepada anda yang, bergumul 
dengan maut di kayu salib, dianiaya dan 
disiksa oleh para algojo, mengangkat mata-
Nya ke arah yang tak terhingga dan berkata, 
"Bapa, ampunilah mereka, karena mereka 
tidak tahu apa yang mereka lakukan." 
17 Di dalam Pengampunan Ilahi itu, saya 
memasukkan semua manusia dari segala 
zaman, karena saya bisa melihat masa lalu, 
masa kini dan masa depan umat manusia. Aku 
dapat mengatakan kepadamu dalam 
kebenaran dan dalam roh bahwa Aku juga 
telah melihatmu pada saat yang diberkati itu 
bahwa kamu mendengar Firman-Ku yang baru 
pada saat ini. (268, 38 -39) 
18 Ketika aku melihat ke bawah dari 
ketinggian Salib ke arah kerumunan orang 
banyak, aku melihat Maria dan aku berkata 
kepadanya, merujuk kepada Yohanes: 
"Perempuan, yang ini adalah anakmu", dan 
kepada Yohanes: "Anak, ini adalah ibumu". 
19 Yohanes adalah satu-satunya orang pada 
saat itu yang dapat mengerti arti dari kalimat 
berikut, karena orang banyak begitu buta 
sehingga ketika Aku berkata: "Aku haus", 
mereka mengira itu adalah kehausan fisik dan 
mereka menyerahkan kepada-Ku empedu dan 
cuka, padahal itu adalah kehausan akan kasih 
yang dirasakan Roh-Ku. 
20 Kedua penjahat itu juga bergumul dengan 
maut di samping-Ku, tetapi sementara yang 
satu menghujat dan mencampakkan dirinya ke 
dalam kebinasaan, yang lain membiarkan 
dirinya diterangi oleh cahaya iman; dan 
meskipun ia melihat Allahnya dipaku pada 
tiang salib yang memalukan dan dekat dengan 
kematian, ia percaya pada keilahian-Nya dan 
berkata kepada-Nya: "Jika Engkau berada di 
kerajaan surga, ingatlah Aku," yang mana aku, 
yang digerakkan oleh iman yang begitu besar, 
menjawab, "Sesungguhnya Aku berkata 
kepadamu, pada hari ini juga engkau akan 
bersama-Ku di Surga." 
21 Tidak ada seorang pun yang tahu badai 
yang berkecamuk di hati Yesus pada saat itu. 
Kekuatan alam yang dilepaskan hanyalah 
refleksi samar-samar dari apa yang terjadi 
dalam kesendirian orang itu, dan rasa sakit 
dari Roh Ilahi begitu besar dan begitu nyata 

sehingga daging, yang merasa lemah sejenak, 
berseru: "Allahku, Allahku, mengapa Engkau 
meninggalkan aku?" 
22 Sebagaimana Aku mengajar manusia untuk 
hidup, Aku juga mengajar mereka untuk mati, 
mengampuni dan memberkati bahkan mereka 
yang mencaci dan memartir-Ku, ketika Aku 
berkata kepada Bapa: "Ampunilah mereka, 
karena mereka tidak tahu apa yang mereka 
lakukan." 
23 Dan ketika Roh meninggalkan dunia ini, Ia 
berkata: "Bapa, ke dalam tangan-Mu 
Kuserahkan Roh-Ku." Contoh pengajaran yang 
sempurna telah tercapai, sebagai Tuhan dan 
sebagai manusia saya telah berbicara. (152, 12 
- 17) 
24 Satu momen saja sudah cukup bagi Dimas 
untuk menemukan keselamatan, dan itu 
adalah momen terakhir dalam hidupnya. Ia 
berbicara kepada-Ku dari atas kayu salib, dan 
meskipun ia melihat bahwa Yesus, yang 
disebut Anak Allah, sedang menderita, ia 
merasa bahwa Ia adalah Mesias, Juruselamat; 
dan ia berserah diri kepada-Nya dengan 
segenap penyesalan hatinya dan dengan 
segenap kerendahan hati rohnya. Itulah 
sebabnya saya berjanji kepadanya Surga pada 
hari itu juga. 
25 Aku berkata kepadamu, Aku akan 
membuat siapa pun yang berdosa tanpa sadar 
tetapi berbicara kepada-Ku di akhir hidupnya 
dengan hati yang penuh kerendahan hati dan 
iman, merasakan kelembutan cinta kasih-Ku 
yang penuh belas kasihan yang 
mengangkatnya dari kesulitan di bumi untuk 
membuatnya mengetahui kebahagiaan hidup 
yang mulia dan tinggi. (94, 71 - 72) 
26 Ya, Dimas terkasih, engkau bersama-Ku di 
surga cahaya dan kedamaian rohani, di mana 
Aku membawa rohmu sebagai hadiah atas 
imanmu. Siapakah yang bisa mengatakan 
kepada mereka yang meragukan bahwa Allah 
berdiam di dalam Yesus, sekarat dan berdarah 
seperti Dia, bahwa roh terang bersembunyi di 
dalam diri perampok yang terbaring di tangan 
kanan-Nya dalam pergolakan kematian-Nya? 
27 Waktu berlalu, dan ketika kedamaian 
pikiran kembali, banyak dari mereka yang 
menolak dan mengejek-Ku menembus cahaya 
kebenaran-Ku, karena alasan itulah 
pertobatan mereka sangat besar dan kasih 
mereka tak terpatahkan dalam mengikuti-Ku. 
(320, 67) 



28 Ketika tubuh yang melayani-Ku sebagai 
tempurung di Era Kedua memasuki 
penderitaan dan Aku mengucapkan kata-kata 
terakhir dari salib, di antara kalimat terakhir-
Ku adalah kalimat yang tidak dimengerti pada 
saat-saat itu atau untuk waktu yang lama 
setelahnya: "Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa 
Engkau meninggalkan Aku?" 
29 Karena perkataan itu, banyak yang ragu-
ragu; yang lain bingung, berpikir bahwa itu 
adalah pusillanimity, kebimbangan, momen 
kelemahan. Tetapi mereka tidak menganggap 
bahwa ini bukan kalimat terakhir, tetapi 
setelah itu Aku mengucapkan kalimat lain 
yang mengungkapkan kekuatan dan kejelasan 
penuh: "Bapa, ke dalam tangan-Mu Aku 
menyerahkan roh-Ku"; dan: "Semua sudah 
selesai". 
30 Sekarang saya telah kembali untuk 
menjelaskan kesalahan-kesalahanmu dan 
untuk menerangi apa yang kamu sebut 
misteri-misteri, saya beritahukan kepadamu: 
Ketika Aku tergantung di kayu salib, 
penderitaannya panjang, berdarah, dan tubuh 
Yesus, yang jauh lebih peka daripada tubuh 
manusia lainnya, menahan penderitaan yang 
panjang dan kematian tidak kunjung datang. 
Yesus telah menggenapi misi-Nya di dunia, 
telah mengucapkan kata terakhir dan 
memberikan pengajaran terakhir. Kemudian 
tubuh yang mati syahid itu, daging yang 
tercabik-cabik itu, merasakan keterpisahan 
dari Roh, bertanya kepada Tuhan dalam 
kesakitan, "Bapa, Bapa, mengapa Engkau 
meninggalkan Aku?" - Itu adalah ratapan yang 
lembut dan penuh penderitaan dari anak 
domba yang terluka untuk Gembalanya. Itu 
adalah bukti bahwa Kristus, "Firman", benar-
benar menjadi manusia di dalam Yesus, dan 
bahwa penderitaan-Nya nyata. 
31 Dapatkah Anda menganggap perkataan ini 
sebagai perkataan Kristus, yang secara kekal 
bersatu dengan Bapa? - Sekarang Anda tahu 
bahwa itu adalah rintihan tubuh Yesus, yang 
dicemarkan oleh kebutaan manusia. Tetapi 
ketika belaian Tuhan turun ke atas daging 
yang mati syahid itu, Yesus terus berbicara, 
dan kata-kata-Nya adalah, "Bapa, ke dalam 
tangan-Mu Aku menyerahkan roh-Ku". - 
"Semua sudah selesai". (34, 27 -30) 
32 Ketika Yesus tergantung di kayu salib, tidak 
ada satu roh pun yang tidak merasa 
terguncang mendengar suara kasih dan 

keadilan Dia yang telah mati-telanjang seperti 
kebenaran itu sendiri, yang Dia bawa dalam 
firman-Nya. Mereka yang telah mempelajari 
kehidupan Yesus telah menyadari bahwa tidak 
ada seorang pun sebelum atau sesudah Dia 
yang menyelesaikan pekerjaan seperti Dia, 
karena itu adalah pekerjaan ilahi yang, melalui 
teladan-Nya, akan menyelamatkan umat 
manusia. 
33 Dengan lemah lembut Aku datang ke 
tempat pengorbanan, karena Aku tahu bahwa 
darah-Ku akan mengubah dan 
menyelamatkanmu. Sampai saat terakhir Aku 
berbicara dengan cinta kasih dan 
memaafkanmu, karena Aku datang untuk 
membawakanmu ajaran yang luhur dan 
menunjukkanmu jalan menuju kekekalan 
dengan teladan yang sempurna. 
34 Manusia ingin menghalangi-Ku dari tujuan-
Ku dengan mencari kelemahan daging, tetapi 
Aku tidak berhenti. Manusia ingin menggoda-
Ku untuk menghujat; namun Aku tidak 
menghujat. Semakin banyak orang banyak 
menghina-Ku, semakin banyak belas kasihan 
dan kasih yang Aku miliki terhadap mereka, 
dan semakin banyak mereka melanggar 
Tubuh-Ku, semakin banyak darah menyembur 
keluar darinya untuk memberikan kehidupan 
kepada mereka yang mati iman. 
35 Darah itu adalah lambang cinta kasih yang 
dengannya Aku telah menandai jalan bagi roh 
manusia. Aku meninggalkan kata-kata iman 
dan pengharapan kepada mereka yang lapar 
akan keadilan, dan harta karun wahyu-
wahyuku kepada mereka yang miskin secara 
spiritual. 
36 Hanya setelah waktu ini umat manusia 
menjadi sadar akan Siapa yang telah berada di 
dunia. Setelah itu karya Yesus dipahami 
sebagai sempurna dan Ilahi, diakui sebagai 
manusia super - betapa banyak air mata 
pertobatan! Betapa banyak kepedihan hati 
nurani dalam diri makhluk rohani (29,37 - 41) 
37 Jika Yesus, yang adalah "Jalan, Kebenaran 
dan Hidup", mengakhiri misiNya dengan doa 
tujuh kata itu, dan berkata pada akhirnya 
kepada BapaNya: "Ke dalam tanganMu Aku 
menyerahkan rohKu", pertimbangkanlah 
apakah Anda, yang adalah murid-murid Guru 
itu, dapat meninggalkan kehidupan ini tanpa 
mempersembahkannya kepada Bapa sebagai 
penghargaan atas ketaatan dan kerendahan 
hati; dan apakah Anda dapat menutup mata 



Anda terhadap dunia ini tanpa meminta 
perlindungan Tuhan, karena Anda hanya akan 
membukanya lagi di wilayah lain. 
38 Seluruh hidup Yesus adalah pengorbanan 
kasih bagi Bapa. Jam-jam penderitaan-Nya di 
kayu salib adalah doa kasih, syafaat dan 
pengampunan. 
39 Inilah jalan yang telah Kutunjukkan 
kepadamu, umat manusia. Hiduplah mengikuti 
Gurumu dan Aku berjanji untuk membawamu 
ke pangkuan-Ku, yang merupakan sumber dari 
segala kebahagiaan. (94, 78 - 80) 
40 Aku, Kristus, menyatakan kemuliaan Bapa, 
hikmat dan kuasa-Nya melalui manusia Yesus. 
Kuasa itu digunakan untuk melakukan 
mukjizat demi kepentingan mereka yang 
membutuhkan iman di dalam roh mereka, 
terang di dalam pikiran mereka, dan 
kedamaian di dalam hati mereka. Kekuatan 
itu, yang merupakan kekuatan cinta kasih itu 
sendiri, dicurahkan kepada mereka yang 
membutuhkan untuk memberikan diri 
sepenuhnya kepada mereka, yang begitu jauh 
sehingga saya tidak menggunakannya untuk 
tubuh saya sendiri, yang juga 
membutuhkannya pada saat kematian. 
41 Aku tidak ingin menggunakan kuasa-Ku 
untuk menghindari rasa sakit yang menusuk 
dari tubuh-Ku. Karena ketika Aku menjadi 
manusia, itu dengan maksud menderita demi 
engkau semua dan memberimu bukti nyata 
ilahi dan manusiawi tentang cinta dan belas 
kasih-Ku yang tak terbatas bagi mereka yang 
belum dewasa, yang membutuhkan, para 
pendosa. 
42 Semua kuasa yang Aku nyatakan kepada 
orang lain - apakah Aku menyembuhkan orang 
kusta, memulihkan penglihatan orang buta 
dan mobilitas orang lumpuh, atau 
mempertobatkan orang berdosa dan 
membangkitkan orang mati - semua otoritas 
yang Aku nyatakan di hadapan orang banyak 
untuk memberi mereka bukti kebenaran-Ku 
dengan membuktikan kepada mereka 
otoritas-Ku atas kerajaan alam dan kuasa-Ku 
atas kehidupan dan kematian, Aku tidak ingin 
menggunakannya untuk diri-Ku sendiri, 
membiarkan tubuh-Ku mengalami 
penderitaan dan menderita rasa sakit itu. 
43 Meskipun kuasa-Ku dapat menghindarkan 
tubuh-Ku dari semua rasa sakit, apa manfaat 
yang akan Aku miliki di matamu? Teladan apa, 
yang dapat dipahami manusia, yang akan 

Kutinggalkan jika Aku menggunakan kuasa-Ku 
untuk menghindarkan diri-Ku dari rasa sakit? 
Adalah perlu untuk meninggalkan kuasa-Ku 
pada saat-saat itu, untuk menolak Kuasa Ilahi, 
untuk merasakan dan mengalami rasa sakit 
dari daging, kesedihan dalam menghadapi 
rasa tidak tahu berterima kasih, kesepian, 
penderitaan dan kematian. 
44 Karena itu, bibir Yesus memohon 
pertolongan pada saat kematian, karena rasa 
sakitnya sungguh-sungguh nyata. Tetapi 
bukan hanya rasa sakit fisik yang membanjiri 
tubuh Yesus yang demam dan kelelahan - 
tetapi juga perasaan rohani dari Tuhan yang, 
melalui tubuh itu, dianiaya dan dijadikan 
bahan olok-olok oleh anak-anak-Nya yang 
buta, tidak tahu terima kasih dan sombong 
yang untuknya Ia menumpahkan darah. 
45 Yesus kuat melalui Roh yang 
menggerakkan-Nya, yaitu Roh Ilahi, dan bisa 
saja tidak tahan terhadap rasa sakit dan tak 
terkalahkan oleh serangan para penganiaya-
Nya; tetapi perlu bahwa Ia harus mencucurkan 
air mata, bahwa Ia harus merasakan diri-Nya 
jatuh ke tanah lagi dan lagi di hadapan mata 
orang banyak, kekuatan tubuh-Nya habis, dan 
bahwa Ia harus mati setelah tubuh-Nya 
kehilangan tetes darah terakhir. 
46 Demikianlah misiku di dunia ini selesai; 
demikianlah berakhirnya keberadaan di dunia 
ini dari dia yang telah diproklamasikan oleh 
rakyat sebagai raja beberapa hari sebelumnya, 
ketika dia memasuki Yerusalem. (320,56 - 61) 
 
Tindakan penebusan Yesus di dunia luar 
47 Pada masa-masa pertama umat manusia, 
perkembangan spiritual mereka begitu rendah 
sehingga (kurangnya) pengetahuan batin 
mereka tentang kehidupan roh setelah 
kematian jasmani dan (kurangnya) 
pengetahuan tentang takdir akhir mereka 
menyebabkan roh tertidur lelap ketika 
meninggalkan cangkang daging, yang darinya 
roh itu lambat untuk terbangun. Tetapi ketika 
Kristus menjadi manusia di dalam Yesus untuk 
memberikan pengajaran-Nya kepada semua 
makhluk rohani, segera setelah Ia 
menyelesaikan tugas-Nya di antara manusia, 
Ia mengirimkan terang-Nya kepada banyak 
sekali makhluk yang telah menantikan 
kedatangan-Nya sejak awal dunia agar 
terbebas dari kebingungan mereka dan 
mampu bangkit kepada Sang Pencipta. 



48 Hanya Kristus yang bisa menerangi 
kegelapan itu, hanya suara-Nya yang bisa 
membangunkan makhluk-makhluk spiritual 
yang tertidur untuk evolusi mereka. Ketika 
Kristus mati sebagai manusia, Roh Ilahi 
membawa terang ke dalam dunia rohani dan 
bahkan ke dalam kuburan, yang darinya 
muncul makhluk-makhluk roh yang berada 
dalam tidur kematian bersama dengan tubuh 
mereka. Makhluk-makhluk ini melewati dunia 
pada malam itu, membuat diri mereka terlihat 
oleh pandangan manusia sebagai kesaksian 
bahwa Penebus adalah kehidupan bagi semua 
makhluk dan bahwa roh itu abadi. (41,5 - 6) 
49 Pria dan wanita menerima tanda-tanda dan 
panggilan dari alam barzakh. Orang-orang 
dahulu dan anak-anak juga menyaksikan 
penampakan-penampakan ini, dan pada hari-
hari sebelum kematian Juruselamat di kayu 
salib, Cahaya Surgawi menembus hati 
manusia; makhluk-makhluk Lembah Spiritual 
memanggil hati manusia; dan pada hari ketika 
Sang Guru menghembuskan nafas terakhir-
Nya sebagai manusia, dan Cahaya-Nya 
menembus ke semua gua dan ke semua sudut, 
ke dalam rumah materi dan spiritual, dalam 
keinginan untuk makhluk-makhluk yang telah 
lama menanti-Nya - makhluk-makhluk yang 
terwujud, bingung dan sakit, yang telah 
menyimpang dari jalan, terikat dengan rantai 
penyesalan, menyeret beban-beban 
kesalahan, dan roh-roh lain yang mengira 
mereka telah mati dan terikat pada tubuh 
mereka - semuanya terbangun dari tidur 
nyenyak mereka dan bangkit untuk hidup. 
50 Tetapi sebelum mereka meninggalkan bumi 
ini, mereka memberikan kesaksian tentang 
kebangkitan dan keberadaan mereka kepada 
orang-orang yang mereka cintai. Melalui 
semua ini, dunia mengalami manifestasi-
manifestasi ini pada malam berkabung dan 
kesakitan itu. 
51 Hati manusia gemetar dan anak-anak 
menangis di hadapan mereka yang telah lama 
mati dan yang kembali pada hari itu hanya 
untuk sesaat untuk memberikan kesaksian 
tentang Guru yang telah turun ke bumi untuk 
menebarkan benih cinta kasih-Nya dan yang 
pada saat yang sama mengolah ladang 
spiritual yang dihuni oleh makhluk spiritual 
yang tak terhingga jumlahnya yang juga anak-
anak-Nya, dan yang telah disembuhkan dan 

dibebaskan dari ketidaktahuan mereka. (339, 
22) 
52 Ketika Aku meninggalkan tubuh-Ku, Roh-Ku 
memasuki dunia makhluk-makhluk spiritual 
untuk berbicara kepada mereka dengan 
firman kebenaran. Seperti halnya dengan 
Anda, saya berbicara kepada mereka tentang 
Cinta Kasih Ilahi, karena inilah pengetahuan 
sejati tentang kehidupan. 
53 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya Roh 
Yesus tidak sesaat pun berada di dalam kubur; 
Ia mempunyai banyak manfaat yang harus 
dilakukan di dunia lain. Roh-Ku yang tak 
terbatas memiliki banyak wahyu untuk 
diberitahukan kepada mereka, seperti 
sebelumnya kepada Anda. 
54 Ada juga dunia-dunia di mana makhluk-
makhluk spiritual tidak tahu bagaimana 
mencintai; mereka hidup dalam kegelapan 
dan merindukan cahaya. Saat ini orang tahu 
bahwa di mana ketidakbaikan dan egoisme 
berkuasa, kegelapan akan berkuasa, bahwa 
perang dan nafsu adalah kunci yang menutup 
pintu gerbang menuju jalan yang menuju ke 
Kerajaan Allah. 
55 Di sisi lain, cinta kasih adalah kunci yang 
membuka kerajaan terang, yaitu kebenaran. 
56 Di sini (di bumi) Aku telah membuat diri-Ku 
dikenal melalui sarana-sarana material, di 
alam barzakh Aku telah mengkomunikasikan 
diri-Ku secara langsung kepada makhluk-
makhluk spiritual yang tinggi sehingga mereka 
akan mengajar mereka yang tidak dapat 
menerima inspirasi-Ku secara langsung. 
Makhluk-makhluk yang tinggi dan bercahaya 
itu - seperti di sini untuk Anda - para 
pembawa suara. (213, 6 - 11) 
 
Penampakan Yesus setelah kebangkitan-Nya 
57 Beberapa hari setelah penyaliban-Ku, 
ketika murid-murid-Ku berkumpul di sekeliling 
Maria, Aku membuat mereka merasakan 
Kehadiran-Ku, yang dilambangkan dalam 
penglihatan rohani seekor burung merpati. 
Pada saat yang diberkati itu, tidak ada seorang 
pun yang berani bergerak atau berbicara 
sepatah kata pun. Ada kegembiraan yang 
nyata dalam perenungan akan gambaran 
rohani itu, dan hati mereka berdebar-debar 
dengan kekuatan dan keyakinan, karena 
mereka tahu bahwa Sang Guru, yang 
tampaknya telah meninggalkan mereka, akan 



selalu hadir bersama mereka dalam roh. (8, 
15) 
58 Mengapa kamu berpikir bahwa 
kedatangan-Ku dalam roh tidak ada artinya? 
Ingatlah bahwa setelah kematian-Ku sebagai 
manusia, Aku terus berbicara kepada murid-
murid-Ku dan menunjukkan diri-Ku kepada 
mereka dalam roh. 
59 Apa jadinya mereka tanpa manifestasi-
manifestasi yang Aku berikan kepada mereka, 
yang menguatkan iman mereka dan 
menanamkan keberanian baru dalam diri 
mereka untuk tugas misionaris mereka? 
60 Sedih adalah gambaran yang mereka 
tampilkan setelah kepergian-Ku: air mata 
mengalir tanpa henti di wajah mereka, isak 
tangis keluar dari dada mereka setiap saat, 
mereka banyak berdoa, dan ketakutan serta 
penyesalan menindas mereka. Mereka tahu: 
yang satu telah menjual-Ku, yang lain telah 
menyangkal-Ku, dan hampir semuanya telah 
meninggalkan-Ku pada saat kematian. 
61 Bagaimana mereka bisa menjadi saksi dari 
Guru dari segala kesempurnaan itu? 
Bagaimana mereka bisa memiliki keberanian 
dan kekuatan untuk menghadapi orang-orang 
yang memiliki keyakinan dan cara berpikir 
serta hidup yang berbeda? 
62 Pada saat itu Roh-Ku muncul di antara 
mereka untuk menenangkan rasa sakit 
mereka, untuk menyalakan iman mereka, 
untuk mengobarkan hati mereka dengan cita-
cita ajaran-Ku. 
63 Aku memberikan roh-Ku dalam bentuk 
manusia untuk membuatnya terlihat dan 
nyata di antara para murid, tetapi kehadiran-
Ku tetap bersifat rohani, dan lihatlah 
pengaruh dan makna penting dari 
penampakan itu di antara para rasul-Ku. (279, 
47 - 52) 
64 Pengorbanan-Ku telah tercapai, tetapi 
mengetahui bahwa hati mereka 
membutuhkan-Ku lebih dari sebelumnya, 
karena badai keraguan, penderitaan, 
kebingungan dan ketakutan telah meningkat 
di dalam diri mereka, Aku segera mendekati 
mereka untuk memberi mereka bukti lain dari 
belas kasihan-Ku yang tak terbatas. Dalam 
kasih dan belas kasihan-Ku kepada anak-anak 
Firman-Ku, Aku memanusiakan diri-Ku sendiri 
dengan mengambil bentuk atau rupa tubuh 
yang Aku miliki di dunia, dan membuat diri-Ku 
terlihat dan membuat diri-Ku didengar, dan 

dengan firman-Ku, Aku menghidupkan 
kembali iman dalam roh-roh yang sedih itu. Itu 
adalah pelajaran baru, cara baru untuk 
mengkomunikasikan Aku kepada mereka yang 
telah menemani-Ku di bumi; dan mereka 
merasa dikuatkan, diilhami, ditransformasikan 
oleh iman dan pengetahuan tentang 
kebenaran-Ku. 
65 Terlepas dari bukti-bukti yang mereka 
semua saksikan, ada satu orang yang dengan 
keras kepala menyangkal penegasan dan 
bukti-bukti yang Aku berikan kepada murid-
murid-Ku secara rohani, sehingga perlu untuk 
mengizinkannya menyentuh Hadirat rohani-Ku 
bahkan dengan indera fisiknya sehingga dia 
bisa percaya. 
66 Tetapi tidak hanya di antara para murid 
yang lebih dekat dengan-Ku keraguan ini 
muncul - tidak, juga di antara kerumunan 
pengikut, di daerah-daerah setempat, di kota-
kota dan desa-desa, di antara mereka yang 
telah menerima bukti-bukti kuasa-Ku dan 
mengikuti-Ku demi pekerjaan-pekerjaan ini, 
kebingungan muncul, pertanyaan yang cemas, 
kekhawatiran; mereka tidak dapat 
menjelaskan mengapa semuanya telah 
berakhir seperti ini. 
67 Aku berbelas kasih kepada semua orang, 
dan oleh karena itu Aku memberi mereka, 
serta murid-murid terdekat-Ku, bukti bahwa 
Aku tidak menjauhkan diri-Ku dari mereka, 
meskipun Aku tidak lagi membantu mereka 
sebagai manusia di bumi. Di setiap rumah, di 
setiap keluarga, dan di setiap bangsa, Aku 
memanifestasikan diri-Ku kepada hati yang 
percaya kepada-Ku dengan membuat 
kehadiran rohani-Ku menjadi nyata bagi 
mereka dalam banyak cara. Kemudian 
dimulailah perjuangan orang-orang Kristen 
yang harus kehilangan Guru mereka di bumi 
untuk bangkit dan memberitakan kebenaran 
yang telah Dia ungkapkan kepada mereka. 
Anda semua tahu karya-karya hebat mereka. 
(333,38-41) 
68 Ketika di Era Kedua Aku menampakkan diri-
Ku kepada murid-murid-Ku untuk terakhir 
kalinya di antara awan-awan, ada kesedihan 
dalam diri mereka ketika Aku menghilang dari 
pandangan mereka karena mereka merasa 
ditinggalkan pada saat itu; tetapi setelah itu 
mereka mendengar suara malaikat utusan 
Tuhan yang berkata kepada mereka: "Hai 
orang-orang Galilea, apa yang kamu cari? 



Yesus ini, yang kamu lihat naik ke surga hari 
ini, akan kamu lihat turun dengan cara yang 
sama." 
69 Kemudian mereka mengerti bahwa ketika 
Guru akan kembali kepada orang-orang, Dia 
akan melakukannya secara rohani. (8, l3 - 14)  
 

Bab 13 - Misi dan makna penting 
Yesus dan para rasul-Nya  
 
Koreksi terhadap citra lama tentang Tuhan 
dan tradisinya  
1 Yesus, Kristus, telah menjadi contoh 
pengajaran yang paling jelas yang Kuberikan 
kepadamu di dunia ini untuk menunjukkan 
kepadamu betapa besar kasih dan hikmat 
Bapa. Yesus adalah berita hidup yang diutus 
oleh Sang Pencipta ke dunia ini sehingga Anda 
bisa mengenal sifat-sifat agung dari Dia yang 
menciptakan Anda. Manusia melihat di dalam 
Yehuwa Allah yang marah dan tak kenal 
ampun, hakim yang mengerikan dan penuh 
dendam; tetapi melalui Yesus Ia 
membebaskan Anda dari kesalahan Anda. 
2 Lihatlah di dalam Guru Kasih Ilahi yang 
menjadikan manusia. Ia menghakimi semua 
pekerjaan Anda melalui kehidupan-Nya yang 
penuh kerendahan hati, pengorbanan dan 
belas kasihan. Tetapi bukannya menghukum 
Anda dengan kematian, Ia justru 
mempersembahkan darah-Nya untuk 
menunjukkan kepada Anda kehidupan yang 
sejati, yaitu kehidupan kasih. Pesan Ilahi itu 
mencerahkan kehidupan umat manusia, dan 
Firman yang diberikan Guru Ilahi kepada 
manusia menjadi asal mula gereja dan sekte-
sekte yang dengannya mereka mencari-Ku dan 
masih mencari-Ku. Tetapi sesungguhnya, saya 
katakan kepada Anda, mereka belum 
memahami isi pesan itu. 
3 Umat manusia memang percaya bahwa 
kasih Allah kepada anak-anak-Nya tidak 
terbatas, karena Dia mati di dalam Yesus 
karena kasih-Nya kepada umat manusia. 
Bahkan secara batiniah digerakkan oleh 
penderitaan Yesus di hadapan para hakim dan 
algojo-Nya, secara bertahap juga mengakui 
Bapa di dalam Anak, tetapi maknanya, ruang 
lingkup dari semua yang Tuhan ingin katakan 
kepada manusia melalui wahyu yang dimulai 
dari seorang perawan dan berakhir di "awan" 

Betania, belum ditafsirkan dengan benar 
sampai hari ini. 
4 Saya harus datang lagi di atas "awan" yang 
sama di mana "Firman" naik kepada Bapa 
untuk memberi Anda penjelasan tentang hal 
itu dan untuk menunjukkan kepada Anda 
makna dari semua yang diungkapkan kepada 
Anda dengan kelahiran, kehidupan, pekerjaan 
dan kematian Yesus. 
5 Roh Kebenaran, yang dijanjikan oleh Kristus 
pada waktu itu, adalah manifestasi Ilahi yang 
datang untuk menerangi kegelapan dan 
menjelaskan misteri-misteri yang belum dapat 
ditembus oleh pikiran atau hati manusia. ( 81, 
46 - 49) 
6 Aku memberitakan kebenaran-Ku di "Era 
Kedua" sebagai manusia melalui teladan-Ku. 
Aku menghapuskan pengorbanan yang tidak 
berguna dari makhluk-makhluk yang tidak 
berdosa dan tidak sadar dengan 
mempersembahkan diri-Ku sendiri demi 
doktrin cinta kasih yang sempurna. Engkau 
menyebut-Ku "Anak Domba Allah" karena 
orang-orang itu mengorbankan-Ku pada hari 
raya tradisional mereka. 
7 Sungguh, Darah-Ku dicurahkan untuk 
menunjukkan kepada manusia jalan menuju 
(bagian harus ke kiri) keselamatan. Kasih Ilahi-
Ku dicurahkan dari Salib kepada umat manusia 
pada masa itu dan sepanjang masa, sehingga 
umat manusia akan terinspirasi oleh teladan 
itu, oleh kata-kata itu, oleh kehidupan yang 
sempurna itu, dan akan menemukan 
keselamatan, penyucian dari dosa-dosa, dan 
peningkatan roh. (276, 15) 
 
Teladan Yesus 
8 Yesus perlu menunjukkan kepadamu prinsip-
prinsip yang harus kamu pegang dan yang 
telah kamu tinggalkan. 
9 Aku bersaksi kepadamu semua 
kelemahlembutan-Ku, kasih-Ku, 
kebijaksanaan-Ku dan belas kasihan-Ku, dan 
minum bersama kamu cawan penderitaan 
sehingga hatimu akan tergerak dan pikiranmu 
terbangun. Hati harus dilahirkan untuk 
kebaikan dan rasa sakit melihat-Ku disalibkan 
karena cinta mereka seperti sengatan untuk 
mengingatkan mereka bahwa kalian semua 
harus menderita demi cinta untuk mencapai 
Bapa. Janji-Ku bagi setiap orang yang mau 
memikul salibnya dan mengikuti-Ku adalah 
damai sejahtera yang kekal, kebahagiaan 



tertinggi yang tidak ada habisnya di dalam roh. 
(240, 23 -24) 
10 Kristus adalah dan akan menjadi 
teladanmu; untuk itulah aku menjadi manusia. 
Apakah wahyu yang dibawa Yesus kepada 
umat manusia? Kasih-Nya yang tak terbatas, 
kebijaksanaan Ilahi-Nya, belas kasihan-Nya 
yang tanpa batas dan kuasa-Nya. 
11 Aku berkata kepadamu: ambillah Aku 
sebagai teladan dan kamu akan melakukan 
pekerjaan yang sama seperti yang Aku 
lakukan. Karena saya datang sebagai Guru, 
Anda harus memahami bahwa hal ini tidak 
dilakukan untuk memberi Anda ajaran yang 
tidak dapat dipenuhi atau yang berada di luar 
pemahaman manusia. 
12 Jadi, pahamilah bahwa jika kamu 
melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang 
diajarkan Yesus kepadamu, kamu akan 
memperoleh kepenuhan hidup yang telah 
saya bicarakan kepadamu sebelumnya. (156, 
25 - 27) 
 
Pentingnya ajaran Yesus 
13 Pengajaran Yesus - yang diberikan sebagai 
panduan, sebagai buku terbuka bagi umat 
manusia untuk dipelajari - tidak dapat 
dibandingkan dengan apa pun yang ada pada 
umat lain di bumi, pada generasi mana pun, 
pada ras apa pun. Karena mereka yang telah 
berangkat untuk menyampaikan ajaran 
kebenaran atau ajaran amal telah diutus oleh-
Ku ke bumi sebagai penunjuk jalan, sebagai 
pembawa pesan, tetapi bukan sebagai Dewa. 
Kristus sendiri datang kepada Anda sebagai 
Ilahi. Dia membawakan kepadamu petunjuk 
yang paling jelas dan paling besar yang pernah 
diterima oleh hati manusia. (219, 33) 
 
Pemanggilan, pemagangan dan ujian bagi 
murid-murid Yesus 
14 Pada waktu ini kamu telah mengingat 
tahun-tahun pemberitaan-Ku - tiga tahun di 
mana Aku mempersiapkan murid-murid-Ku, di 
mana Aku tinggal bersama mereka. Mereka 
melihat semua pekerjaan-Ku, dan dalam 
persiapan mereka, mereka mampu menembus 
hati-Ku dan melihat kemurnian, semua 
keagungan dan kebijaksanaan yang ada di 
dalam diri Sang Guru. 
15 Perbuatan-perbuatan-Ku pada waktu itu 
tidak dilakukan demi perhatian, perjalanan-Ku 
di bumi sederhana; tetapi dia yang telah 

dipersiapkan memiliki firasat akan kebesaran 
kehadiran-Ku dan waktu di mana dia hidup. 
16 Lalu Aku memilih murid-murid-Ku, 
beberapa di antaranya Kutemukan di tepi 
sungai dan yang Kupanggil, katanya: "Ikutlah 
Aku". Ketika mereka memusatkan pandangan 
mereka kepada-Ku, mereka mengerti siapa Dia 
yang berbicara kepada mereka, sehingga Aku 
memilih mereka satu per satu. (342, 21) 
17 Selama Aku berkhotbah di dunia, Aku tidak 
pernah mengatakan bahwa murid-murid-Ku 
sudah menjadi tuan atau bahwa mereka harus 
didengarkan. Mereka masih murid-murid yang 
- terpikat oleh cahaya Firman-Ku - dengan 
sukarela mengikuti Aku, tetapi yang masih 
membuat kesalahan; karena butuh waktu bagi 
mereka untuk berubah dan kemudian 
bertindak sebagai teladan bagi orang-orang. 
Mereka adalah batu-batu besar yang masih 
dihaluskan oleh pahat Cinta Kasih Ilahi, 
sehingga kelak mereka juga akan mengubah 
batu-batu itu menjadi berlian. (356,39) 
18 Setiap saat Aku telah menguji murid-murid-
Ku. Berapa kali saya menguji Petrus, dan 
hanya dalam salah satu ujian itu ia goyah. 
Tetapi jangan menilai dia buruk karena 
tindakan ini, karena ketika imannya sudah 
menyala, ia seperti obor di antara manusia 
ketika ia berkhotbah dan memberikan 
kesaksian tentang kebenaran. 
19 Jangan menghukum Tomas; pertimbangkan 
betapa seringnya kamu dapat menggenggam 
pekerjaan-Ku dengan tanganmu dan bahkan 
kemudian masih ragu-ragu. Jangan 
memandang rendah Yudas Iskariot, murid 
yang dikasihi yang menjual Gurunya demi tiga 
puluh keping perak; karena tidak pernah ada 
pertobatan yang lebih besar daripada 
pertobatannya. 
20 Saya menggunakan masing-masing dan 
setiap orang dari mereka untuk meninggalkan 
ajaran-ajaran yang akan menjadi teladan dan 
akan tetap abadi dalam ingatan umat 
manusia. Setelah kefanatikan mereka, mereka 
bertobat, berubah dan mendedikasikan diri 
mereka sepenuhnya untuk memenuhi misi 
mereka. Mereka adalah rasul-rasul sejati dan 
meninggalkan teladan bagi semua generasi. 
(9,22 - 23) 
 
Rasul Yohanes 
21 Ingatlah bahwa ketika tubuh-Ku diturunkan 
dari salib dan kemudian dikuburkan, para 



murid, yang cemas dan tidak dapat 
memahami apa yang telah terjadi, percaya 
bahwa dengan kematian Guru semuanya telah 
berakhir. Mata mereka perlu melihat-Ku lagi 
dan telinga mereka perlu mendengar-Ku lagi, 
sehingga iman mereka akan dinyalakan dan 
pengetahuan mereka tentang firman-Ku akan 
diperkuat. 
22 Sekarang Aku dapat memberitahukan 
kepadamu bahwa di antara murid-murid itu 
ada seorang yang tidak pernah meragukan 
Aku, yang tidak pernah goyah dalam 
menghadapi pencobaan, dan yang tidak 
pernah meninggalkan Aku sesaat pun. Itu 
adalah Yohanes, murid yang setia, berani, 
berapi-api, dan paling penuh kasih. 
23 Demi kasih ini Aku mempercayakan Maria 
kepadanya ketika mereka berdiri di kaki salib, 
sehingga ia akan terus menemukan kasih di 
dalam hati yang tidak bercacat, dan di sisinya 
ia akan semakin dikuatkan untuk pertempuran 
yang menantinya. 
24 Sementara saudara-saudaranya, murid-
murid yang lain, jatuh satu per satu di bawah 
pukulan maut algojo, dan dengan demikian 
memeteraikan dengan darah dan nyawa 
mereka semua kebenaran yang sudah mereka 
beritakan dan nama Guru mereka, Yohanes 
menaklukkan maut dan lolos dari kemartiran. 
25 Karena ia dibuang ke padang gurun, para 
penganiayanya tidak menyangka bahwa di 
sana, di pulau di mana mereka telah 
mengusirnya, wahyu agung sepanjang zaman 
akan turun dari langit kepada manusia yang 
sedang Anda jalani - nubuat yang berbicara 
kepada manusia tentang semua yang akan 
terjadi dan digenapi. 
26 Setelah Yohanes memberikan banyak kasih 
kepada saudara-saudaranya dan 
mendedikasikan hidupnya untuk melayani 
mereka di dalam nama Gurunya, ia harus 
hidup terpisah dari mereka, sendirian; tetapi 
ia selalu berdoa bagi umat manusia, selalu 
memikirkan mereka yang untuknya Yesus 
sudah mencurahkan darah-Nya. 
27 Doa, keheningan, introspeksi, ketulusan 
keberadaannya dan kebaikan pikirannya 
melakukan mukjizat bahwa manusia itu, roh 
itu, berkembang dalam waktu singkat apa 
yang perlu dicapai oleh makhluk spiritual 
lainnya selama ribuan tahun. (309,41 - 44) 
28 Ketika Aku melihat penduduk dunia ini, Aku 
melihat bahwa semua bangsa mengenal 

nama-Ku, jutaan orang mengulangi firman-Ku; 
tetapi sungguh, Aku berkata kepadamu, Aku 
tidak melihat kasih di antara manusia! 
29 Semua yang Aku ajarkan kepadamu pada 
saat ini dan apa yang terjadi di dunia adalah 
penjelasan dan penggenapan wahyu yang Aku 
berikan kepada umat manusia melalui Rasul-
Ku Yohanes ketika, pada saat dia tinggal di 
Pulau Patmos, Aku membawanya dalam roh 
ke ketinggian surga, ke alam Ilahi, ke alam 
maha luas, untuk menunjukkan kepadanya 
melalui kiasan-kiasan asal mula dan tujuan, 
Alfa dan Omega; dan dia melihat peristiwa-
peristiwa yang telah terjadi - yang sedang 
terjadi dan yang belum terjadi. 
30 Pada waktu itu ia tidak mengerti apa-apa 
tentang hal itu, tetapi suara-Ku berkata 
kepadanya: 'Tuliskanlah apa yang akan 
kaulihat dan kaudengar,' dan demikianlah ia 
menulis. 
31 Yohanes memiliki murid-murid yang 
menyeberangi lautan dengan kapal untuk 
mencari dia di tempat perlindungannya. 
Orang-orang itu dengan penuh semangat 
bertanya kepada Yohanes, yang sudah 
menjadi murid Yesus, seperti apakah Guru 
mereka, dan seperti apakah perkataan dan 
mujizat yang dilakukan-Nya; dan Yohanes, 
yang meneladani Gurunya di dalam kasih dan 
hikmat, membuat mereka takjub dengan 
perkataannya. Bahkan ketika usia tua sudah 
mendekat, ketika tubuhnya sudah 
membungkuk oleh waktu, ia masih memiliki 
kekuatan yang cukup untuk memberikan 
kesaksian tentang Gurunya dan untuk 
mengatakan kepada murid-muridnya: 
"Kasihilah satu sama lain". 
32 Ketika orang-orang yang mencari dia 
melihat bahwa hari kematian Yohanes sudah 
semakin mendekat, mereka, yang ingin 
memiliki semua hikmat yang sudah 
dikumpulkan oleh rasul itu, memintanya untuk 
menyatakan kepada mereka semua yang 
sudah dipelajarinya dari Gurunya; tetapi 
bukannya jawaban apapun, mereka hanya 
mendengar kalimat ini: "Kasihilah satu dengan 
yang lain". 
33 Mereka yang bertanya dengan penuh 
semangat dan ketertarikan merasa tertipu dan 
berpikir bahwa usia tua sudah menghapus 
perkataan Kristus dari ingatannya. 
34 Aku berkata kepadamu bahwa Yohanes 
tidak melupakan satu pun perkataan-Ku, 



tetapi dari semua ajaran-Ku, ia menyatakan 
sebagai intisari tunggal ajaran yang 
merangkum seluruh Hukum Taurat: saling 
mengasihi. 
35 Bagaimana mungkin pengajaran Guru, yang 
sangat dicintainya, telah memudar dari 
ingatan murid yang dikasihinya itu? (167, 32 - 
37) 
36 Pada "Kedua Kalinya", setelah kepergian 
saya, Bunda Surgawi kalian terus menguatkan 
dan mendampingi murid-murid saya. Setelah 
rasa sakit dan cobaan, mereka menemukan 
tempat berlindung di Hati Maria yang penuh 
kasih, kata-katanya memberi mereka makan 
dari hari ke hari. Didorong oleh Maria, yang 
terus mengajar mereka atas nama Guru Ilahi, 
mereka melanjutkan perjalanan mereka. 
Ketika ia meninggal dunia, perjuangan mereka 
dimulai dan masing-masing mengikuti jalan 
yang ditunjukkan kepadanya. (183, 15) 
 
Rasul Petrus dan Paulus 
37 Jangan lupa tentang Petrus, murid-Ku, 
ketika ia dianiaya sampai mati oleh Saulus. 
Aku membuktikan kepada rasul yang setia itu 
bahwa ia tidak sendirian dalam pencobaannya 
dan jika ia percaya kepada kuasa-Ku, Aku akan 
melindunginya dari para penganiayanya. 
38 Saulus dikejutkan oleh Cahaya Ilahi saya 
ketika ia mencari Petrus untuk 
menangkapnya. Terang-Ku mencapai lubuk 
hati Saulus, yang, yang terlempar ke tanah di 
Hadirat-Ku, dikalahkan oleh kasih-Ku, tidak 
dapat menyelesaikan tugas yang telah ia 
rencanakan untuk melawan murid-Ku, 
merasakan di dalam lubuk hatinya yang 
terdalam transformasi seluruh 
keberadaannya, dan sekarang bertobat 
kepada iman kepada Kristus, bergegas untuk 
mencari Petrus, tetapi tidak lagi untuk 
membunuhnya, tetapi untuk memintanya 
untuk mengajarinya dalam firman Tuhan dan 
untuk membuatnya berbagi dalam 
pekerjaannya. 
39 Sejak saat itu Saulus adalah Paulus, 
perubahan nama itu menunjukkan 
transformasi rohani yang lengkap dari orang 
itu, pertobatan totalnya. (308, 46 - 47) 
40 Paulus tidak termasuk di antara kedua 
belas rasul, dia tidak makan di meja-Ku, dan 
dia juga tidak mengikuti Aku di jalan untuk 
mendengar ajaran-Ku. Sebaliknya, ia tidak 
percaya kepada-Ku, dan ia juga tidak 

memandang dengan mata yang baik kepada 
mereka yang mengikuti-Ku. Di dalam hatinya 
ada gagasan untuk menghancurkan benih 
yang Aku percayakan kepada murid-murid-Ku, 
yang baru saja mulai menyebar. Tetapi Paulus 
tidak tahu bahwa ia adalah salah satu dari 
milik-Ku. Ia tahu bahwa Mesias harus datang, 
dan ia percaya akan hal itu. Tetapi ia tidak bisa 
membayangkan bahwa Yesus yang rendah 
hati itu adalah Juruselamat yang dijanjikan. 
Hatinya penuh dengan kesombongan dunia 
dan karena itu ia tidak merasakan kehadiran 
Tuhannya. 
41 Saulus telah bangkit melawan 
Juruselamatnya. Dia menganiaya murid-
murid-Ku serta orang-orang yang berpaling 
kepada mereka untuk mendengar pesan-Ku 
dari bibir para rasul itu. Maka aku 
mengejutkannya ketika ia hendak menganiaya 
Aku. Aku menyentuhnya di tempat yang paling 
sensitif di hatinya dan segera ia mengenali-Ku 
karena rohnya menanti-Ku. Itulah sebabnya ia 
mendengar suara-Ku. 
42 Adalah kehendak-Ku bahwa orang yang 
dikenal luas itu harus bertobat dengan cara 
ini, sehingga dunia dapat menyaksikan karya-
karya yang mengejutkan itu dalam semua 
jalannya, yang akan berfungsi sebagai pemacu 
iman dan pemahaman. 
43 Mengapa membahas secara rinci 
kehidupan orang ini yang, sejak saat itu, 
mendedikasikan hidupnya untuk mengasihi 
sesamanya, yang diilhami oleh kasih Gurunya 
dan ajaran-ajaran ilahi-Nya? 
44 Paulus adalah salah satu rasul terbesar 
dalam Firman-Ku, kesaksiannya selalu 
dipenuhi dengan kasih, ketulusan, kebenaran 
dan terang. Materialismenya yang dulu 
menjadi spiritualitas yang sangat tinggi, 
kekerasannya menjadi kelembutan yang tak 
terbatas; dan dengan demikian penganiaya 
rasul-rasul-Ku menjadi penabur Sabda-Ku yang 
paling bersemangat, pengkhotbah keliling 
yang tak kenal lelah yang membawa Pesan 
Ilahi Tuhannya, yang untuk-Nya ia hidup dan 
yang kepadanya ia mengabdikan hidupnya, ke 
berbagai bangsa, provinsi, dan desa-desa. 
45 Di sini engkau memiliki, umat yang 
terkasih, contoh indah pertobatan dan bukti 
bahwa orang-orang, bahkan jika mereka 
belum mendengar Aku, dapat menjadi rasul-
rasul besar bagi-Ku. (157, 42 - 47) 
 



Sifat keteladanan para rasul 
46 Siapakah selain Aku yang menguatkan 
murid-murid dalam "Kedua Kalinya" ketika 
mereka kemudian berkeliling dunia tanpa 
Guru mereka? Bukankah pekerjaan mereka 
masing-masing tampak mengagumkan bagi 
Anda? Tetapi saya katakan bahwa mereka juga 
memiliki kelemahan seperti manusia lainnya. 
Kemudian mereka dipenuhi dengan kasih dan 
iman, itu tidak membuat mereka putus asa 
untuk berada di dunia seperti domba di antara 
serigala dan untuk pergi ke jalan mereka selalu 
di bawah penganiayaan dan cemoohan orang. 
47 Mereka memiliki kuasa untuk melakukan 
mukjizat, mereka tahu bagaimana 
menggunakan anugerah itu untuk mengubah 
hati kepada kebenaran. 
48 Berbahagialah semua orang yang 
mendengar firman Yesus dari mulut rasul-
rasul-Ku, karena dengan mereka ajaran-Ku 
tidak mengalami perubahan tetapi diberikan 
dalam semua kemurnian dan kebenarannya. 
Oleh karena itu, ketika orang-orang 
mendengarkan mereka, mereka merasakan 
kehadiran Tuhan di dalam roh mereka dan 
merasakan di dalam diri mereka rasa kuasa 
yang tidak diketahui, hikmat dan keagungan. 
49 Di dalam diri para nelayan Galilea yang 
miskin dan rendah hati itu, Anda memiliki 
teladan yang layak: diubahkan oleh kasih 
menjadi nelayan rohani, mereka 
mengguncang bangsa-bangsa dan kerajaan-
kerajaan dengan firman yang telah mereka 
pelajari dari Yesus, dan dengan ketekunan dan 
pengorbanan mereka, mereka 
mempersiapkan pertobatan bangsa-bangsa 
dan datangnya damai sejahtera rohani. Dari 
raja-raja sampai pengemis, mereka semua 
mengalami kedamaian saya pada masa-masa 
Kekristenan sejati. 
50 Era kerohanian di antara manusia tidak 
bertahan lama, tetapi Aku, yang mengetahui 
segala sesuatu, telah mengumumkan dan 
menjanjikan kedatangan-Ku kembali, karena 
Aku tahu bahwa kamu akan membutuhkan-Ku 
lagi. (279, 56 -60) 
 
Penyebaran agama Kristen 
51 Ajaran-Ku, di bibir dan dalam karya murid-
murid-Ku, adalah pedang cinta kasih dan 
terang yang melawan kebodohan, 
penyembahan berhala dan materialisme. 
Teriakan kemarahan muncul dari mereka yang 

melihat mitos dan tradisi mereka hampir 
musnah, sementara pada saat yang sama 
nyanyian pujian kegembiraan muncul dari hati 
yang lain di jalan bercahaya yang terbuka bagi 
harapan dan iman mereka yang haus akan 
kebenaran dan terbebani oleh dosa. 
52 Mereka yang menyangkal kehidupan 
rohani sangat marah ketika mereka 
mendengar wahyu tentang Kerajaan Surga, 
sementara mereka yang meramalkan 
keberadaan Kerajaan Surga dan 
mengharapkan kebenaran dan keselamatan 
dari Kerajaan Surga, bersyukur kepada Bapa 
karena sudah mengutus Anak Tunggal-Nya ke 
dunia. 
53 Orang-orang yang telah menyimpan di 
dalam hati mereka kerinduan yang diberkati 
untuk melayani Tuhan mereka dengan tulus 
dan mengasihi-Nya, melihat jalan mereka 
menjadi terang dan pikiran mereka menjadi 
jernih ketika mereka membenamkan diri 
mereka dalam Firman-Ku, dan mereka 
merasakan kebangunan rohani dalam roh dan 
hati mereka. Pengajaran Kristus sebagai roti 
rohani yang sejati mengisi kekosongan yang 
tak terukur yang ada di dalam diri mereka dan 
dengan berlimpah memenuhi semua 
kerinduan roh mereka dengan kesempurnaan 
dan maknanya. 
54 Zaman baru menyingsing, jalan yang lebih 
bercahaya terbuka yang mengarah ke 
keabadian. 
55 Betapa indahnya perasaan peningkatan 
rohani, cinta dan kelembutan yang terbangun 
di dalam diri mereka yang tercerahkan oleh 
iman untuk menerima Firman-Ku! Betapa 
keberanian dan keteguhan hati menyertai hati 
yang tahu bagaimana menderita dan 
mengatasi segala sesuatu tanpa putus asa 
sejenak pun! 
56 Karena darah Guru masih segar? Tidak, 
manusia: esensi spiritual dari darah itu, yang 
merupakan perwujudan material dari Cinta 
Kasih Ilahi, tidak menjadi kering, dan juga 
tidak pernah kedaluwarsa; darah itu hadir saat 
ini seperti saat itu, hidup dan hangat dengan 
kehidupan. 
57 Alasannya adalah bahwa di dalam hati 
mereka juga ada cinta akan kebenaran, yang 
mana mereka menguduskan hidup mereka 
dan yang bahkan mereka berikan darah 
mereka untuk membuktikan bahwa mereka 
telah belajar pelajaran dari Guru mereka. 



58 Darah itu, yang diberikan dengan murah 
hati, mengatasi rintangan dan penderitaan. 
59 Betapa kontras yang ditunjukkan antara 
spiritualitas murid-murid Firman-Ku dengan 
penyembahan berhala, materialisme, egoisme 
dan kebodohan orang-orang fanatik dalam 
tradisi kuno atau orang-orang kafir yang hidup 
hanya untuk memberi penghormatan kepada 
kesenangan tubuh! (316, 34 - 42) 
60 Benihilah jalan kehidupan dengan 
perbuatan teladan yang baik, jangan 
memalsukan ajaran-Ku. Dalam hal ini, ambil 
contoh para rasul-Ku dari "Era Kedua", yang 
tidak pernah jatuh ke dalam pemujaan sensual 
untuk mengajarkan dan menjelaskan Ajaran-
Ku. Mereka tidak bisa disalahkan atas 
penyembahan berhala yang kemudian 
membuat umat manusia jatuh ke dalamnya. 
Tangan mereka tidak pernah mendirikan 
mezbah-mezbah, dan mereka juga tidak 
pernah membangun istana untuk 
penyembahan rohani kepada Allah. Tetapi 
mereka membawa pengajaran Kristus kepada 
umat manusia, membawa kesehatan bagi 
yang sakit, harapan dan penghiburan bagi 
yang miskin dan menderita, dan seperti Guru 
mereka, mereka menunjukkan jalan 
keselamatan kepada yang terhilang. 
61 Agama Kristen yang Anda kenal sekarang 
ini bahkan bukan cerminan dari ajaran yang 
dipraktikkan dan diajarkan oleh para rasul-Ku! 
62 Saya katakan lagi bahwa Anda dapat 
menemukan dalam diri murid-murid itu 
contoh-contoh sempurna tentang kerendahan 
hati, kasih, belas kasihan, dan ketinggian. 
Mereka memeteraikan kebenaran yang 
diucapkan mulut mereka dengan darah 
mereka. 
63 Manusia tidak akan menuntut lebih banyak 
darah darimu untuk mempercayai 
kesaksianmu; tetapi mereka akan menuntut 
kejujuran darimu. (256,30-33) 
 

III. Masa Kekristenan 
gereja 

  

Bab 14 - Kekristenan, gereja-gereja 
dan kultus  
 
 Perkembangan Kekristenan  
1 Setelah kepergian saya di "Era Kedua", para 
rasul saya melanjutkan pekerjaan saya, dan 
mereka yang mengikuti para rasul saya 
melanjutkan pekerjaan mereka. Mereka 
adalah para pekerja baru, para penggarap 
ladang yang dipersiapkan oleh Tuhan, yang 
berbuah oleh darah, air mata, dan firman-Nya, 
yang dipersiapkan oleh pekerjaan dua belas 
orang pertama dan juga oleh mereka yang 
mengikuti mereka. Tetapi seiring berjalannya 
waktu dan dari generasi ke generasi, orang-
orang semakin banyak yang membingungkan 
atau memalsukan pekerjaan dan ajaran saya. 
2 Siapakah yang mengatakan kepada manusia 
bahwa ia dapat membuat patung-Ku? 
Siapakah yang mengatakan kepadanya bahwa 
ia harus menggambarkan Aku tergantung di 
kayu salib? Siapakah yang mengatakan 
kepadanya bahwa ia bisa membuat gambar 
Maria, rupa para malaikat atau wajah Bapa? 
Oh, kalian orang-orang yang kurang beriman, 
yang harus membuat hal-hal rohani terlihat 
secara material agar dapat merasakan 
kehadiran-Ku! 
3 Gambar Bapa adalah Yesus, gambar Guru 
adalah murid-murid-Nya. Saya katakan dalam 
"Kedua kalinya": "Barangsiapa mengenal 
Anak, ia mengenal Bapa". Ini untuk 
mengatakan bahwa Kristus, yang berbicara di 
dalam Yesus, adalah Bapa sendiri. Bapa saja 
yang bisa menciptakan gambar-Nya sendiri. 
4 Setelah kematian-Ku sebagai manusia, Aku 
menyatakan diri-Ku kepada para rasul-Ku 
sebagai Yang Hidup sehingga mereka harus 
tahu bahwa Akulah Hidup dan Kekekalan dan 
bahwa Aku hadir di antara kamu, baik di 
dalam tubuh maupun di luarnya. Tidak semua 
orang memahami hal ini, dan karena itu 
mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala 
dan fanatisme. (113, 13 - 17) 
5 Aku berkata kepada perempuan Samaria itu: 
"Barangsiapa minum air yang Kuberikan ini, ia 
tidak akan haus lagi." Dan hari ini saya 
beritahukan kepada Anda: Seandainya 
manusia minum air hidup itu, tidak akan ada 
kesengsaraan yang begitu besar di dalamnya. 
6 Orang-orang tidak berpegang teguh pada 
ajaran-Ku dan lebih suka menggunakan nama-



Ku untuk mendirikan gereja-gereja sesuai 
dengan penafsiran dan kenyamanan mereka. 
Aku menolak tradisi-tradisi dan 
menginstruksikan mereka dalam Ajaran Cinta 
Kasih, tetapi hari ini engkau datang kepada-Ku 
untuk mempersembahkan kepada-Ku ritus-
ritus dan upacara-upacara yang tidak 
substansial yang tidak bermanfaat bagi rohmu 
sedikit pun. Jika tidak ada kerohanian di dalam 
pekerjaan Anda, maka tidak ada kebenaran di 
dalamnya, dan apa yang tidak memiliki 
kebenaran di dalamnya tidak akan sampai 
kepada Bapa Anda. 
7 Ketika perempuan Samaria itu merasakan 
cahaya mata-Ku menembus sampai ke lubuk 
hatinya, ia berkata kepada-Ku: "Tuhan, kamu 
orang Yahudi mengatakan bahwa Yerusalem 
adalah tempat untuk menyembah Allah kami." 
Lalu Aku berkata kepadanya, "Hai perempuan, 
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akan 
datang waktunya, bahwa kamu tidak akan 
menyembah Bapa di gunung ini atau di 
Yerusalem seperti yang kamu lakukan 
sekarang ini. Waktunya sudah dekat ketika 
Anda akan menyembah Bapa 'dalam roh dan 
kebenaran'; karena Allah adalah roh." 
8 Inilah ajaran saya sepanjang masa. Lihatlah, 
kebenaran ada di depan mata Anda dan Anda 
tidak ingin melihatnya. Bagaimana Anda akan 
menjalaninya jika Anda tidak mengetahuinya? 
(151, 2 - 5) 
 
Pemujaan 
9 Jika Anda mengasihi, Anda tidak akan 
membutuhkan ritus atau ritual yang berarti, 
karena Anda akan memiliki cahaya yang 
menerangi kuil batin Anda, yang akan 
memecah ombak dari semua badai yang 
mungkin menerpa Anda, dan yang akan 
melarutkan kabut gelap kemanusiaan. 
10 Jangan lagi menodai Yang Ilahi, karena 
sesungguhnya Aku berkata kepadamu, besar 
sekali rasa tidak tahu berterima kasih yang 
kamu tunjukkan di hadapan Allah ketika kamu 
melakukan tindakan-tindakan penyembahan 
lahiriah yang telah kamu warisi dari nenek 
moyangmu dan di mana kamu telah menjadi 
fanatik. (21, 13 - 14) 
11 Pertimbangkanlah umat manusia yang 
sesat - sesat karena gereja-gereja besar yang 
menyebut diri mereka Kristen lebih 
mementingkan ritual dan eksternal daripada 
Doktrin-Ku sendiri. Firman Kehidupan itu, yang 

Aku meteraikan dengan karya kasih dan 
dengan Darah di kayu Salib, tidak lagi hidup di 
dalam hati manusia, ia terkunci dan bisu di 
dalam kitab-kitab tua dan berdebu.  Dan 
demikianlah ada manusia "Kristen" yang tidak 
mengerti atau tidak tahu bagaimana 
mengikuti Kristus. 
12 Inilah sebabnya mengapa saya hanya 
memiliki beberapa murid di zaman ini - 
mereka yang mengasihi saudara-saudara 
mereka yang menderita, yang meringankan 
penderitaan - mereka yang hidup dalam 
kebajikan dan memberitakannya dengan 
teladan mereka: inilah murid-murid Kristus. 
13 Barangsiapa mengetahui ajaran-Ku, tetapi 
menyembunyikannya, atau 
memberitahukannya hanya dengan bibirnya 
saja dan tidak dengan hatinya, ia bukan murid-
Ku. 
14 Aku datang pada waktu ini bukan untuk 
mencari kuil-kuil batu dan membuat diri-Ku 
dikenal di dalamnya. Aku mencari rohmu, 
hatimu, bukan kemegahan materi. (72, 47 - 
50) 
15 Selama komunitas-komunitas religius tetap 
tenggelam dalam tidur nyenyak dan tidak 
meninggalkan jalan yang biasa mereka lalui, 
maka tidak akan ada kebangkitan spiritual, 
atau realisasi cita-cita spiritual; dan oleh 
karena itu, tidak akan ada kedamaian di 
antara manusia, atau ruang untuk amal yang 
aktif. Cahaya yang menyelesaikan konflik-
konflik besar manusia tidak akan dapat 
bersinar.(100, 38) 
 
Para pendeta 
16 Karena Anda tidak tahu apa itu kedamaian 
sejati, Anda puas merindukannya dan 
mencoba dengan segala cara yang mungkin 
dan dengan segala cara yang dapat 
dibayangkan untuk mendapatkan sedikit 
kedamaian, kenyamanan dan kepuasan, tetapi 
tidak pernah mendapatkan kedamaian pikiran 
yang sejati. Saya katakan kepada Anda bahwa 
hanya ketaatan anak kepada kehendak Tuhan 
yang memperolehnya. 
17 Di dunia ini ada kekurangan para penjelas 
yang baik tentang Firman-Ku, para penafsir 
yang baik tentang ajaran-Ku. Oleh karena itu, 
umat manusia, bahkan sejauh yang menyebut 
dirinya Kristen, hidup terbelakang secara 
rohani, karena tidak ada orang yang 
mengguncangnya dengan ajaran-Ku yang 



benar, tidak ada orang yang mengasuh hati 
dengan cinta kasih yang dengannya Aku 
mengajar manusia. 
18 Hari demi hari - di aula paroki, gereja-
gereja dan katedral-katedral - nama-Ku 
diucapkan dan kata-kata-Ku diulang-ulang, 
tetapi tidak ada seorang pun yang tergerak 
hatinya, tidak ada seorang pun yang gemetar 
oleh cahayanya, dan itu karena orang-orang 
telah salah memahami makna kata-kata itu. 
Sebagian besar orang percaya bahwa 
keampuhan firman Kristus didasarkan pada 
pengulangan secara mekanis berulang-ulang, 
tanpa memahami bahwa tidak perlu hanya 
mengucapkannya, tetapi mempelajarinya, 
memikirkannya, mempraktekkannya, dan 
menghidupinya. 
19 Jika orang mau mencari makna di dalam 
firman Kristus, firman itu akan selalu baru, 
segar, hidup, dan dekat dengan kehidupan 
bagi mereka. Tetapi mereka hanya 
mengetahuinya secara dangkal, sehingga 
mereka tidak dapat memakannya, dan mereka 
juga tidak akan pernah bisa melakukannya 
dengan cara itu. 
20 Umat manusia yang malang - mengembara 
dalam kegelapan, meskipun Terang begitu 
dekat dengannya, meratap ketakutan, 
meskipun kedamaian berada dalam 
jangkauan! Tetapi manusia tidak dapat 
melihat Cahaya Ilahi itu karena ada orang-
orang yang telah menutup mata mereka tanpa 
belas kasihan. Aku, yang sungguh-sungguh 
mengasihimu, datang menolongmu dengan 
membebaskanmu dari kegelapan dan 
membuktikan kepadamu bahwa semua yang 
Kukatakan kepadamu pada waktu itu 
ditakdirkan untuk sepanjang masa, dan bahwa 
engkau tidak boleh menganggap Firman Ilahi 
itu sebagai doktrin lama dari zaman yang 
sudah berlalu. Karena cinta kasih, yang 
merupakan esensi dari semua ajaran-Ku, 
adalah kekal, dan di dalamnya terletak rahasia 
keselamatanmu di masa penyimpangan, 
penderitaan yang tak terukur, dan nafsu yang 
tak terkendali ini. (307, 4 - 8) 
21 Saya menegur mereka yang 
mengkhotbahkan iman yang buta, iman tanpa 
pengetahuan, iman yang diperoleh melalui 
ketakutan dan takhayul. 
22 Jangan dengarkan perkataan mereka yang 
menghubungkan semua kejahatan yang 
menyiksa manusia, semua wabah, kelaparan 

dan penyakit sampar dengan Allah, 
menyebutnya sebagai hukuman atau murka 
Allah. Inilah nabi-nabi palsu. 
23 Berpalinglah dari mereka, karena mereka 
tidak mengenal Aku, tetapi mereka ingin 
mengajarkan kepada manusia seperti apa 
Allah itu. 
24 Ini adalah buah dari penafsiran yang buruk 
yang diberikan kepada kitab-kitab suci di masa 
lampau, yang bahasa ilahinya belum 
ditemukan dalam inti bahasa manusia yang 
dengannya wahyu dan nubuat dituliskan. 
Banyak yang berbicara tentang akhir dunia, 
Penghakiman Terakhir, kematian dan neraka 
tanpa pengetahuan sedikit pun tentang 
kebenaran. (290, 16 - 19) 
25 Anda sudah hidup di "Era Ketiga" dan umat 
manusia masih terbelakang secara spiritual. 
Para pendetanya, para teolog dan gembala 
rohaninya hanya mengungkapkan sedikit dan 
kadang-kadang tidak ada sama sekali tentang 
Kehidupan Kekal. Kepada mereka juga, Aku 
mengungkapkan rahasia-rahasia Kitab 
Kebijaksanaan-Ku, dan karena itu Aku 
bertanya kepadamu: Mengapa mereka diam? 
Mengapa mereka takut membangunkan roh 
manusia yang mengantuk? (245, 5) 
26 Ajaran-Ku mengajarkanmu dalam 
penghormatan yang sempurna, spiritual dan 
murni kepada Bapa, karena roh manusia telah 
tiba - tanpa menyadarinya - di ambang pintu 
bait Tuhan, di mana ia akan masuk untuk 
merasakan kehadiran-Ku, mendengar suara-
Ku di atas hati nuraninya dan melihat-Ku 
dalam cahaya yang turun ke dalam pikirannya. 
27 Kekosongan yang dirasakan orang pada 
saat ini di dalam berbagai komunitas agama 
mereka disebabkan oleh fakta bahwa roh 
lapar dan haus akan spiritualisasi. Ritual dan 
tradisi tidak lagi cukup baginya; ia rindu untuk 
mengetahui kebenaran-Ku. (138, 43 - 44) 
 
Komuni dan Misa 
28 Aku tidak pernah datang kepada manusia 
yang diselimuti misteri. Jika Aku telah 
berbicara kepadamu secara kiasan untuk 
mengungkapkan Yang Ilahi kepadamu, atau 
untuk merepresentasikan Yang Kekal dalam 
beberapa bentuk materi, itu adalah agar 
engkau dapat memahami-Ku. Tetapi jika 
manusia bertahan dalam menyembah bentuk-
bentuk, objek-objek atau simbol-simbol dan 
bukannya mencari makna ajaran-ajaran 



tersebut, maka wajar saja jika mereka harus 
menderita stagnasi selama berabad-abad dan 
melihat misteri dalam segala hal. 
29 Sejak zaman Israel tinggal di Mesir, ketika 
Darah-Ku diwakili oleh seekor anak domba, 
ada orang-orang yang hidup hanya dengan 
tradisi dan ritual, tanpa memahami bahwa 
pengorbanan itu adalah gambaran dari Darah 
yang harus dicurahkan oleh Kristus untuk 
memberikan Kehidupan Rohani kepadamu. 
Yang lain, yang percaya bahwa mereka 
dipelihara oleh Tubuh-Ku, makan roti materi 
tanpa mau mengerti bahwa ketika Aku 
memberikan roti kepada murid-murid-Ku pada 
Perjamuan Terakhir, itu untuk membuat 
mereka mengerti bahwa dia yang mengambil 
makna Firman-Ku seperti makanan, 
memelihara dirinya sendiri dengan-Ku. 
30 Betapa sedikitnya mereka yang mampu 
memahami kebenaran Ajaran Ilahi-Ku, dan 
yang sedikit itu adalah mereka yang 
menafsirkannya dengan Roh. Namun, ingatlah 
bahwa Aku tidak memberikan Wahyu Ilahi 
kepada Anda sekaligus, tetapi Aku 
menjelaskannya kepada Anda sedikit demi 
sedikit dalam setiap ajaran-Ku. (36, 7 - 9) 
31 Sukacita ada di dalam hati para pendengar 
ini karena mereka tahu bahwa di depan 
pikiran mereka ada perjamuan surgawi di 
mana Sang Guru menanti mereka untuk 
memberi mereka roti dan anggur kehidupan 
sejati untuk dimakan dan diminum. 
32 Meja di mana Yesus berkumpul dengan 
para rasul-Nya pada waktu itu adalah simbol 
dari Kerajaan Surga. Di sana Bapa dikelilingi 
oleh anak-anak-Nya, di sana ada makanan 
yang melambangkan kehidupan dan cinta 
kasih; Suara Ilahi bergema dan esensinya 
adalah keharmonisan yang meliputi dunia, dan 
kedamaian yang memerintah di sana adalah 
kedamaian yang ada di Kerajaan Allah. 
33 Engkau telah berusaha menyucikan dirimu 
di pagi hari ini, dengan berpikir bahwa Guru 
akan membawakan kepadamu suatu wasiat 
baru dalam firman-Nya, dan begitulah yang 
terjadi: Hari ini Aku mengijinkan kalian untuk 
mengingat roti dan anggur yang dengannya 
Aku mewakili Tubuh dan Darah-Ku. Tetapi 
demikian juga Aku katakan kepadamu bahwa 
di masa yang baru ini engkau akan 
menemukan makanan itu hanya dalam 
pengertian Ilahi dari Firman-Ku. Jika engkau 
mencari Tubuh-Ku dan Darah-Ku, engkau 

harus mencarinya di dalam ciptaan Ilahi, 
karena Aku hanya Roh. Makanlah roti itu dan 
minumlah anggur itu, tetapi isilah juga 
cangkirku, aku ingin minum bersamamu: Aku 
haus akan cinta-Mu. 
34 Bawalah pesan ini kepada saudara-
saudaramu dan pelajari bahwa darah, yang 
merupakan kehidupan, hanyalah lambang dari 
kehidupan kekal, yaitu kasih yang sejati. - 
Melalui kalian (maksudnya para pendengar 
pertama di Meksiko) Aku mulai mencerahkan 
umat manusia dengan wahyu-wahyu-Ku yang 
baru. 
35 Aku membawa damai sejahtera dan ajaran 
baru. Jika pengorbanan-Ku pada Era Kedua 
menghapuskan pengorbanan hewan tak 
berdosa yang kamu persembahkan di altar 
Yehuwa, hari ini makanan dari Sabda Ilahi-Ku 
telah menyebabkan kamu tidak lagi 
melambangkan Tubuh dan Darah-Ku melalui 
roti dan anggur dunia ini. 
36 Setiap roh yang ingin hidup harus 
memelihara dirinya dari Roh Ilahi. Barangsiapa 
yang mendengar firman-Ku dan merasakannya 
di dalam hatinya, maka ia telah memelihara 
dirinya di dalam kebenaran. Yang satu ini tidak 
hanya memakan tubuhku dan meminum 
darahku, tetapi juga telah mengambil rohku 
untuk menyehatkan dirinya sendiri. 
37 Siapakah, setelah mencicipi Makanan 
Surgawi ini, yang akan mencari-Ku lagi dalam 
bentuk dan rupa yang dibuat oleh tangan 
manusia? 
38 Dari waktu ke waktu Aku datang dan 
menyingkirkan tradisi-tradisi, ritus-ritus dan 
adat istiadat, hanya menyisakan Hukum 
Taurat dan inti spiritual ajaran-Ku dalam 
pikiranmu. (68,27) 
 
Pembaptisan 
39 Pada zamannya, Yohanes, yang juga 
disebut Yohanes Pembaptis, membaptis 
dengan air orang-orang yang percaya kepada 
nubuatnya. Tindakan ini adalah simbolis dari 
pembersihan dari dosa asal. Ia 
memberitahukan kepada orang banyak yang 
datang ke Yordan untuk mendengar perkataan 
sang perintis: 
"Lihatlah, Aku membaptis kamu dengan air, 
tetapi Ia sedang dalam perjalanan yang akan 
membaptis kamu dengan api Roh Kudus." 
40 Dari Api Ilahi ini semua roh dilahirkan, 
mereka keluar dalam keadaan murni dan 



bersih. Tetapi jika, dalam perjalanan mereka, 
mereka telah menodai diri mereka sendiri 
dengan dosa yang dibawa oleh ketidaktaatan, 
api Roh-Ku mengalir ke atas mereka untuk 
menghapuskan dosa mereka, untuk 
menghapus noda-noda mereka dan 
mengembalikan mereka kepada kemurnian 
asli mereka. 
41 Jika, alih-alih memahami Baptisan Rohani 
ini sebagai penyucian yang diperoleh manusia 
melalui tindakan pertobatan yang tulus 
kepada Penciptanya, Anda mengubahnya 
menjadi ritual dan puas dengan isi simbolis 
dari suatu tindakan - sesungguhnya Aku 
berkata kepadamu, rohmu tidak akan 
mencapai apa-apa. 
42 Barangsiapa yang bertindak seperti ini 
masih hidup di zaman Yohanes Pembaptis, 
dan seolah-olah ia tidak percaya kepada 
nubuat dan perkataannya yang berbicara 
tentang Baptisan Rohani, tentang Api Ilahi 
yang dengannya Allah memurnikan anak-
anak-Nya dan membuat mereka abadi di 
dalam terang. 
43 Yohanes memanggil orang-orang 
kepadanya sebagai orang dewasa untuk 
mencurahkan air itu ke atas mereka sebagai 
lambang penyucian. Mereka datang 
kepadanya ketika mereka sudah menyadari 
tindakan mereka dan sudah bisa memiliki 
kemauan yang kuat untuk tetap berada di 
jalan kebaikan, kebenaran dan keadilan. 
Lihatlah bagaimana umat manusia lebih suka 
melakukan tindakan simbolis penyucian 
dengan menggunakan air, daripada 
pembaharuan yang sejati melalui pertobatan 
dan tekad yang kuat untuk memperbaiki diri, 
yang lahir dari kasih kepada Tuhan. Tindakan 
ritual tidak berarti usaha; namun, 
memurnikan hati dan berjuang untuk tetap 
murni memang berarti usaha, pelepasan, dan 
bahkan pengorbanan bagi manusia. Itulah 
sebabnya mengapa manusia lebih suka 
menutupi dosa-dosa mereka secara lahiriah 
dengan berpuas diri dengan mematuhi 
upacara-upacara, tindakan-tindakan dan ritus-
ritus tertentu yang tidak memperbaiki kondisi 
moral atau rohani mereka sedikit pun jika hati 
nurani tidak berbicara kepada mereka. 
44 Murid-murid, inilah alasan mengapa Aku 
tidak ingin tindakan-tindakan ritual terjadi di 
antara kamu, agar dengan melakukannya 

kamu tidak melupakan apa yang sebenarnya 
bertindak atas roh. (99,56 - 61) 
45 Akulah yang mengirim roh-roh untuk 
berinkarnasi sesuai dengan Hukum Evolusi, 
dan sungguh Aku berkata kepadamu, 
pengaruh dunia ini tidak akan mengubah 
rencana Ilahi-Ku. Karena di atas semua 
perjuangan ambisius untuk mendapatkan 
kekuasaan, Kehendak-Ku akan terlaksana. 
46 Setiap manusia membawa misi ke bumi, 
takdirnya ditandai oleh Bapa, dan rohnya 
diurapi oleh kasih Bapa-Ku. Sia-sia saja 
manusia melakukan upacara dan memberkati 
anak-anak kecil. Sesungguhnya Aku berkata 
kepadamu, tidak ada zaman materi yang akan 
membersihkan roh dari pelanggarannya 
terhadap Hukum-Ku. Dan jika Aku mengutus 
roh yang murni dari segala dosa, dari 
kekotoran apa yang disucikan oleh para 
pelayan denominasi dengan baptisan? 
47 Sudah waktunya bagi Anda untuk 
memahami bahwa asal usul manusia bukanlah 
dosa, tetapi kelahirannya adalah hasil dari 
pemenuhan hukum alam, hukum yang tidak 
hanya dipenuhi oleh manusia, tetapi juga 
semua makhluk yang membentuk alam. 
Perhatikan bahwa saya mengatakan 
"manusia" dan bukan "rohnya". Manusia 
memiliki otoritas-Ku untuk menciptakan 
makhluk yang serupa dengannya; namun 
makhluk roh, hanya berasal dari-Ku. 
48 Tumbuh dan berkembang biak adalah 
hukum universal. Bintang-bintang juga muncul 
dari bintang-bintang lain yang lebih besar, 
ketika benih itu berlipat ganda, dan tidak 
pernah saya katakan bahwa mereka berdosa 
atau menyinggung Sang Pencipta dengan fakta 
ini. Lalu, mengapa dalam memenuhi Perintah 
Ilahi ini, Anda harus dianggap sebagai orang 
berdosa? Pahamilah bahwa penggenapan 
Hukum Taurat tidak akan pernah bisa 
menajiskan manusia. 
49 Apa yang menajiskan manusia dan 
menyingkirkan roh dari jalan perkembangan 
adalah nafsu yang lebih rendah: 
ketidaksenonohan, kejahatan, percabulan, 
karena semua ini bertentangan dengan 
Hukum Taurat. 
50 Pelajarilah dan selidikilah sampai Anda 
menemukan kebenaran. Kemudian anda tidak 
akan lagi menyebut perintah-perintah dari 
sang Pencipta kehidupan sebagai dosa dan 
akan menguduskan keberadaan anak-anak 



anda dengan teladan perbuatan baik anda. 
(37, 18 -23) 
 
Peringatan orang mati 
51 Orang-orang berpegang pada tradisi dan 
adat istiadat mereka. Dapat dimengerti bahwa 
mereka memiliki kenangan yang tak 
terhapuskan tentang orang-orang yang 
jasadnya mereka turunkan ke dalam kuburan, 
dan mereka tertarik dengan tempat di mana 
mereka menguburkan jasad mereka. Tetapi 
jika mereka menyelidiki makna sesungguhnya 
dari kehidupan material, mereka akan 
menyadari bahwa tubuh itu, ketika larut, 
kembali atom demi atom ke kerajaan alam 
dari mana ia terbentuk, dan kehidupan terus 
berkembang. 
52 Tetapi manusia, sebagai akibat dari 
kurangnya studi tentang spiritual, setiap saat 
telah menciptakan rantai kultus fanatik untuk 
tubuh. Ia mencoba untuk membuat kehidupan 
material tidak dapat binasa dan melupakan 
roh, yang sebenarnya memiliki kehidupan 
kekal. Betapa jauhnya mereka dari 
pemahaman kehidupan spiritual! 
53 Sekarang Anda mengerti bahwa tidak perlu 
membawa hadiah ke tempat-tempat di mana 
batu nisan yang menyatakan "kematian" harus 
menyatakan "pembubaran dan kehidupan"; 
karena di sana alam sedang mekar penuh, ada 
tanah yang subur dan rahim makhluk dan 
bentuk kehidupan yang tak habis-habisnya. 
54 Ketika ajaran-ajaran ini dipahami, umat 
manusia akan tahu bagaimana memberikan 
materi pada tempatnya dan yang ilahi pada 
tempatnya sendiri. Kemudian kultus 
penyembahan berhala untuk para pendahulu 
akan hilang. 
55 Manusia akan mengenal dan mengasihi 
Penciptanya dari roh ke roh. 
56 Mezbah-mezbah itu adalah tumpukan 
kuburan dan makam-makam itu adalah bukti 
kebodohan dan penyembahan berhala. Saya 
memaafkan semua pelanggaran Anda, tetapi 
saya benar-benar perlu menyadarkan Anda. 
Ajaran-Ku akan dipahami dan akan tiba 
saatnya ketika orang akan menggantikan 
hadiah materi dengan pikiran yang tinggi. 
(245, 16 - 21) 
 
Simbol material, salib dan relik. 
57 Di "Era Pertama" Anda mengenal simbol-
simbol: tabernakel atau tempat kudus yang 

menjaga Tabut Perjanjian, di mana Tabut 
Hukum disimpan. Ketika simbol-simbol itu 
telah memenuhi tujuannya, Kehendak-Ku 
menyingkirkannya dari bumi, menariknya dari 
pandangan manusia, sehingga dunia tidak 
akan jatuh ke dalam penyembahan berhala; 
tetapi makna atau esensi dari simbol-simbol 
instruktif itu Aku tinggalkan tertulis dalam roh 
hamba-hamba-Ku. 
58 Di "Era Kedua", setelah pengorbanan 
Kristus terlaksana, Aku membuat simbol 
tertinggi Kekristenan menghilang, salib, 
bersama dengan mahkota duri, piala dan 
segala sesuatu yang bisa menjadi objek 
pemujaan yang menggembirakan di pihak 
umat manusia. (138, 36) 
59 Manusia melihat Yesus menderita, dan 
pengajaran serta kesaksian-Nya dipercayai 
oleh Anda. Mengapa terus menyalibkan Dia 
dalam patung-patung Anda? Apakah berabad-
abad yang telah Anda habiskan untuk 
menampilkan Dia sebagai korban kejahatan 
Anda tidak cukup bagi Anda? 
60 Daripada mengingat Aku dalam siksaan dan 
perjuangan kematian Yesus, mengapa kamu 
tidak mengingat kebangkitan-Ku yang penuh 
cahaya dan kemuliaan? 
61 Ada beberapa orang yang, melihat 
gambaranmu tentang Aku dalam rupa Yesus di 
kayu salib, kadang-kadang berpikir bahwa itu 
adalah orang yang lemah, pengecut atau 
penakut, tanpa berpikir bahwa Aku adalah 
Roh dan bahwa Aku menderita apa yang kamu 
sebut pengorbanan dan apa yang Aku sebut 
tugas cinta sebagai teladan bagi semua umat 
manusia. 
62 Ketika engkau merenungkan bahwa Aku 
adalah satu dengan Bapa, ingatlah bahwa 
tidak ada senjata, atau kuasa, atau siksaan 
yang dapat membengkokkan-Ku; tetapi ketika 
Aku menderita, berdarah dan mati sebagai 
manusia, itu adalah untuk memberikan 
kepadamu teladan luhur kerendahan hati-Ku. 
63 Manusia belum memahami keagungan 
pelajaran itu, dan di mana-mana mereka 
mendirikan patung Yang Tersalib, yang 
merupakan aib bagi umat manusia ini yang, 
tanpa cinta dan hormat kepada Dia yang 
mereka klaim untuk dicintai, terus 
menyalibkan Dia dan melukai Dia setiap hari, 
sebagaimana manusia melukai hati sesama 
mereka yang untuknya Sang Guru telah 
memberikan nyawa-Nya. (21, l5 - 19) 



64 Aku tidak akan mengutuk engkau jika 
engkau membiarkan salib terakhir yang 
engkau gunakan untuk melambangkan iman 
Kristenmu lenyap dari bumi ini, dan sebagai 
kompensasinya, engkau menggantikannya 
dengan kasih sejati kepada sesama; karena 
dengan demikian, imanmu dan 
penyembahanmu secara lahiriah kepada Allah 
akan menjadi penyembahan dan iman roh, 
yang sesuai dengan apa yang Aku harapkan 
darimu. 
65 Jika saja penyembahan dan simbol-simbol 
Anda memiliki kekuatan untuk mencegah 
peperangan Anda, untuk menjaga Anda agar 
tidak tenggelam ke dalam keburukan, untuk 
menjaga Anda tetap damai. Tetapi lihatlah 
bagaimana engkau melangkahi semua yang 
kudus menurut kata-katamu; lihatlah 
bagaimana engkau menginjak-injak apa yang 
engkau anggap ilahi. 
66 Aku berkata kepadamu lagi: akan lebih baik 
bagimu jika kamu tidak memiliki satu pun 
gereja, altar, satu pun simbol atau gambar di 
muka bumi, tetapi tahu bagaimana berdoa 
dengan roh dan mengasihi Bapamu dan 
percaya kepada-Nya tanpa perlu pengganti, 
dan bahwa kamu akan mengasihi dirimu 
sendiri seperti yang telah Aku instruksikan 
kepadamu dalam Ajaran-Ku. Maka engkau 
akan diselamatkan, berjalan di jalan yang 
ditandai oleh noda darah-Ku - noda yang 
dengannya Aku datang untuk memeteraikan 
kebenaran ajaran-Ku. (280, 69 - 70) 
 
Pemujaan terhadap orang-orang kudus 
67 Aku memberikan ajaran-ajaran ini 
kepadamu karena kamu telah menyatakan 
roh-roh dari banyak orang benar sebagai 
orang-orang kudus, yang kamu minta dan 
sembah seolah-olah mereka adalah dewa. 
Betapa banyak kebodohan, kemanusiaan! 
Bagaimana mungkin manusia bisa menilai 
kekudusan dan kesempurnaan makhluk roh, 
hanya berdasarkan perbuatan-perbuatan 
manusiawi mereka? 
68 Aku adalah orang pertama yang 
mengatakan kepadamu untuk mengambil 
contoh-contoh yang baik yang telah ditulis 
oleh saudara-saudaramu dengan karya-karya 
mereka, dengan kehidupan mereka, dengan 
kebajikan mereka; dan aku juga mengatakan 
kepadamu bahwa ketika kamu memikirkan 
mereka, kamu dapat mengharapkan bantuan 

dan pengaruh rohani mereka. Tetapi mengapa 
Anda mendirikan altar untuk mereka, yang 
hanya berfungsi untuk menghina kerendahan 
hati makhluk-makhluk spiritual itu? 
Mengapakah kamu menciptakan kultus di 
sekitar ingatan mereka seolah-olah mereka 
adalah Ilahi, dan menempatkan mereka di 
tempat Bapa, yang kamu lupakan di atas 
penyembahan saudara-saudaramu sendiri? 
Betapa menyedihkannya bagi mereka 
kemuliaan yang telah Engkau anugerahkan 
kepada mereka di sini! 
69 Apa yang diketahui manusia tentang 
penilaianku terhadap mereka yang mereka 
sebut orang-orang kudus? Apa yang mereka 
ketahui tentang kehidupan rohani dari entitas-
entitas itu atau tempat yang telah 
dimenangkan masing-masing untuk dirinya 
sendiri bersama Tuhan? 
70 Janganlah ada yang berpikir bahwa dengan 
wahyu-wahyu ini Aku ingin menghapus dari 
hatimu jasa-jasa yang telah diberikan hamba-
hamba-Ku di antara manusia; sebaliknya, Aku 
ingin engkau tahu bahwa rahmat yang telah 
mereka temukan di sisi-Ku sangat besar dan 
Aku mengaruniakan kepadamu banyak hal 
melalui doa-doa mereka; tetapi engkau perlu 
menghapus kebodohanmu yang darinya 
muncul fanatisme agama, penyembahan 
berhala dan takhayul. 
71 Jika engkau merasa bahwa roh entitas-
entitas itu menguasai dunia hidupmu, 
percayalah kepada mereka yang merupakan 
bagian dari dunia spiritual, sehingga engkau 
dan mereka, bersatu di jalan Tuhan, dapat 
menyelesaikan pekerjaan persaudaraan 
spiritual - pekerjaan yang Aku harapkan 
sebagai hasil dari semua ajaran-Ku. (115, 52 - 
56) 
 
Festival Gereja 
72 Pada hari ini ketika orang banyak bergegas 
ke gereja-gereja mereka dengan penuh 
keramaian untuk merayakan saat ketika Surga 
terbuka untuk menerima-Ku, Aku berkata 
kepadamu bahwa semua ini hanyalah sebuah 
tradisi untuk mengesankan hati manusia. 
Semua itu hanyalah ritual yang mewujudkan 
Gairah Ilahi saya hari ini. 
73 Janganlah kamu mengikuti kecenderungan 
ini dengan mendirikan mezbah-mezbah dan 
patung-patung. Jangan membuat representasi 
dari peristiwa-peristiwa suci, dan jangan 



menggunakan pakaian khusus untuk menarik 
perhatian, karena semua ini adalah 
penyembahan berhala. 
74 Panggillah Aku dengan hatimu, ingatlah 
ajaran-Ku dan ikutilah teladan-Ku. 
Persembahkanlah kepada-Ku penghargaan 
atas kemajuanmu dan engkau akan 
merasakan gerbang surga terbuka untuk 
menerimamu. 
75 Hindari representasi palsu dan tidak 
senonoh yang dibuat tentang Aku dan 
Sengsara-Ku, karena tidak seorang pun dapat 
mewujudkan Aku. Hiduplah dalam teladan dan 
petunjuk-Ku. Siapa pun yang melakukannya 
akan mewujudkan Gurunya di bumi. (131, 11 - 
13, 16) 
76 Umat manusia: Pada hari-hari ini ketika 
Anda memperingati kelahiran Yesus, biarlah 
kedamaian masuk ke dalam hati Anda dan 
tampil sebagai satu keluarga yang bersatu dan 
bahagia. 
77 Saya tahu bahwa tidak semua hati 
merasakan sukacita yang tulus ketika mereka 
memperingati kedatangan saya ke dunia pada 
waktu itu. Sangat sedikit orang yang 
meluangkan waktu untuk merenung dan 
berkumpul dan membiarkan sukacita menjadi 
sukacita batin dan pesta peringatan 
berlangsung di dalam roh. 
78 Dewasa ini, seperti di segala zaman, orang 
telah mengubah hari-hari peringatan menjadi 
festival yang profan dan tidak berarti untuk 
mencari kesenangan indra, jauh dari apa yang 
seharusnya menjadi kegembiraan roh. 
79 Jika manusia menggunakan hari ini untuk 
mendedikasikannya kepada roh, 
merefleksikan Cinta Ilahi, bukti yang tak 
terbantahkan yang merupakan fakta bahwa 
Aku menjadi manusia untuk hidup 
bersamamu, sungguh Aku berkata kepadamu, 
imanmu akan bersinar di tempat tertinggi dari 
keberadaanmu dan itu akan menjadi bintang 
yang akan menunjukkan kepadamu jalan yang 
mengarah kepada-Ku. Semangat Anda akan 
begitu meresap dengan kebaikan sehingga 
Anda akan menghujani mereka yang 
membutuhkan dengan manfaat, kenyamanan 
dan kelembutan di jalan hidup Anda. Anda 
akan merasa lebih seperti saudara dan 
saudari, Anda akan memaafkan pelanggar 
Anda dari hati Anda. Anda akan merasa 
dipenuhi dengan kelembutan saat melihat 
anak-anak yang terbuang, anak-anak yang 

tidak memiliki orang tua, tanpa tempat 
tinggal, dan tanpa cinta kasih. 
Anda akan berpikir tentang bangsa-bangsa 
tanpa perdamaian, di mana perang telah 
menghancurkan semua yang baik, mulia dan 
suci dalam kehidupan manusia. Kemudian 
doamu akan naik murni kepada-Ku dan 
berkata: "Tuhan, apa hak kami untuk 
mendapatkan kedamaian sementara ada 
begitu banyak saudara-saudari kami yang 
sangat menderita? 
80 Tanggapan saya adalah sebagai berikut: 
Karena engkau telah merasakan penderitaan 
sesamamu, dan engkau telah berdoa dan 
berbelas kasihan, berkumpullah di rumahmu, 
duduklah di meja makan, dan bersukacitalah 
pada saat yang diberkati itu, karena Aku akan 
hadir di sana. Jangan ragu-ragu untuk 
bersukacita, meskipun Anda tahu bahwa pada 
saat itu ada banyak orang yang menderita, 
karena sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
jika sukacitamu tulus, dari sukacitamu akan 
terpancar napas kedamaian dan harapan yang 
akan menyentuh mereka yang membutuhkan 
seperti desahan cinta. 
81 Tidak ada yang berarti bahwa saya ingin 
menghapus dari hati Anda pesta paling murni 
yang Anda rayakan sepanjang tahun ketika 
Anda memperingati kelahiran Yesus. Aku 
hanya ingin mengajar kamu untuk 
memberikan kepada dunia apa yang menjadi 
haknya dan kepada Roh apa yang menjadi 
haknya; karena ketika kamu merayakan begitu 
banyak pesta untuk merayakan peristiwa-
peristiwa manusiawi, mengapa kamu tidak 
menyerahkan pesta ini kepada Roh sehingga, 
setelah menjadi seorang anak, ia dapat datang 
untuk mempersembahkan karunia kasihnya 
kepada-Ku, sehingga ia dapat mencapai 
kesederhanaan gembala untuk memuji-Ku dan 
kerendahan hati orang bijak untuk 
menundukkan lehernya dan 
mempersembahkan ilmunya di hadapan 
Tuhan yang memiliki kebijaksanaan sejati? 
82 Saya tidak ingin meredam sukacita yang 
menyelimuti kehidupan orang-orang di hari-
hari ini. Ini bukan hanya kekuatan sebuah 
tradisi - ini karena belas kasihan-Ku 
menyentuhmu, cahaya-Ku menerangimu, 
cinta-Ku membungkusmu seperti jubah. 
Kemudian Anda merasakan hati yang penuh 
harapan, sukacita dan kelembutan, dipenuhi 
dengan kebutuhan untuk memberi, 



mengalami dan mencintai. Tetapi Anda tidak 
selalu membiarkan perasaan dan inspirasi itu 
diekspresikan dalam kemurahan hati dan 
ketulusan yang sejati, karena Anda menyia-
nyiakan sukacita itu dalam kenikmatan dunia 
tanpa membiarkan roh yang demi-Nya 
Juruselamat datang ke dunia untuk hidup 
pada saat itu, untuk memasuki cahaya itu, 
untuk memurnikan dirinya sendiri dan 
diselamatkan. Karena Cinta Ilahi yang menjadi 
manusia itu hadir secara abadi di jalan 
kehidupan setiap manusia, sehingga ia dapat 
menemukan kehidupan di dalamnya. (299,43 - 
48) 
 
Kehadiran Tuhan meskipun ada bentuk-
bentuk penyembahan palsu 
83 Karena manusia adalah material, ia harus 
mencari-Ku melalui penyembahan yang masuk 
akal, dan karena mata rohnya tidak terbuka, ia 
harus menciptakan gambar-Ku untuk melihat-
Ku. Karena dia belum membuat dirinya sendiri 
secara spiritual, dia selalu menuntut mukjizat 
dan bukti material untuk percaya pada 
keberadaan-Ku, dan memaksakan syarat-
syarat pada-Ku untuk melayani-Ku, mengikuti-
Ku, mengasihi-Ku, dan mengembalikan 
sesuatu kepada-Ku atas apa yang Kuberikan 
kepadanya. Beginilah cara saya melihat semua 
gereja, semua komunitas agama, semua sekte 
yang telah diciptakan orang di seluruh dunia. 
Mereka tenggelam dalam materialisme, 
fanatisme dan penyembahan berhala, dalam 
kerahasiaan, penipuan dan pencemaran. 
84 Apa yang bisa saya ambil dari itu? Hanya 
niatnya saja. Apa yang sampai kepada-Ku dari 
semua ini?: Kebutuhan rohani atau jasmani 
anak-anak-Ku, cinta mereka yang kecil, hasrat 
mereka akan cahaya. Inilah yang sampai 
kepada-Ku, dan Aku menyertai semua. Saya 
tidak memandang gereja, atau bentuk-bentuk, 
atau ritus-ritus. Aku datang kepada semua 
anak-Ku secara setara. Saya menerima roh 
mereka dalam doa. Aku menariknya ke dada-
Ku untuk memeluknya sehingga ia dapat 
merasakan kehangatan-Ku dan kehangatan ini 
dapat menjadi rangsangan dan insentif dalam 
perjalanan kunjungan dan cobaannya. Tetapi 
karena saya menerima niat baik umat 
manusia, saya tidak harus membiarkannya 
tetap abadi dalam kegelapan, terbungkus 
dalam penyembahan berhala dan 
fanatismenya. 

85 Aku ingin manusia terbangun, agar rohnya 
bangkit kepada-Ku dan dalam 
pengangkatannya melihat kemuliaan sejati 
Bapa dan melupakan kemegahan palsu dari 
liturgi dan ritus-ritus. Aku ingin agar ketika ia 
mencapai kenaikannya yang sejati, ia dapat 
memperbaharui dirinya, membebaskan 
dirinya dari kebutuhan manusiawi dan 
mengatasi belenggu indera, hawa nafsu, 
keburukan, dan menemukan dirinya sendiri; 
sehingga ia tidak pernah berkata kepada Bapa 
bahwa ia adalah cacing tanah; sehingga ia 
dapat mengetahui bahwa Bapa telah 
menciptakannya sesuai dengan gambar dan 
rupa-Nya. (360, 14 - 16) 
86 Banyak komunitas religius yang ada di 
dunia ini, dan mayoritas mereka didirikan atas 
dasar iman kepada Kristus. Namun mereka 
tidak saling mengasihi, dan mereka juga tidak 
saling mengenali satu sama lain sebagai 
murid-murid Guru Ilahi. 
87 Tidakkah Anda berpikir bahwa jika mereka 
semua memahami ajaran saya, mereka akan 
mempraktikkannya dengan memimpin 
denominasi-denominasi menuju rekonsiliasi 
dan perdamaian? Tetapi tidak demikian. 
Mereka semua menjauhkan diri dari satu 
sama lain, sehingga secara spiritual 
memisahkan dan memecah belah umat, yang 
kemudian menganggap satu sama lain sebagai 
musuh atau orang asing. Masing-masing 
mencari cara dan argumen untuk 
membuktikan kepada yang lain bahwa dialah 
pemilik kebenaran dan yang lain keliru. Tetapi 
tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan 
dan keberanian untuk memperjuangkan 
penyatuan semua orang, juga tidak ada orang 
yang memiliki kemauan yang baik untuk 
menemukan bahwa ada beberapa kebenaran 
dalam setiap kepercayaan dan dalam setiap 
penyembahan kepada Tuhan. (326, 19 -20) 
 

Bab 15- Orang Kristen palsu, ajaran 
sesat gereja dan penyalahgunaan  
 
Nama Kristen 
1 Bagian terbesar dari umat manusia ini 
menyebut dirinya Kristen; tetapi Guru 
memberitahu Anda: Jika ia benar-benar 
Kristen, ia akan mengalahkan umat manusia 
lainnya dengan kasihnya, dengan kerendahan 



hati dan kedamaiannya. Tetapi saya sudah 
berada di "Era Kedua" yang tersisa sebagai 
bukti 
Doktrin tidak berada di dalam hati manusia, 
doktrin tidak hidup dan berkembang di dalam 
karya manusia. Hal ini disimpan dalam buku-
buku berdebu, dan Aku tidak datang untuk 
berbicara kepada manusia melalui buku-buku. 
2 Sebagai ganti sebuah buku, aku 
membawakan kepadamu hidupku, perkataan 
dan pekerjaanku, penderitaan dan kematianku 
sebagai manusia. Alasan mengapa sebagian 
besar umat manusia, yang menyebut dirinya 
Kristen, tidak memiliki damai sejahtera atau 
kasih karunia Kristus adalah: karena manusia 
tidak menjadikan Dia sebagai teladan. 
karena mereka tidak hidup sesuai dengan 
ajarannya. (316, 5) 
3 dengarkanlah Aku, murid-murid, sehingga 
engkau melenyapkan kepercayaan lama dari 
pikiranmu. Kekristenan terpecah belah 
menjadi agama-agama yang tidak saling 
mengasihi, yang menghina, merendahkan dan 
mengancam saudara-saudara mereka melalui 
penghakiman yang salah. Aku berkata 
kepadamu, mereka adalah orang-orang 
Kristen tanpa kasih, karena itu mereka bukan 
orang Kristen, karena Kristus adalah kasih. 
4 Beberapa orang menggambarkan Yehuwa 
sebagai orang tua yang penuh dengan 
kesalahan manusiawi, pendendam, kejam, dan 
lebih mengerikan daripada hakim-hakim 
terburuk di bumi. 
5 Saya mengatakan ini bukan untuk mengolok-
olok siapa pun, tetapi untuk memurnikan 
gagasan Anda tentang Cinta Kasih Ilahi. 
Engkau tidak tahu sekarang bagaimana 
engkau menyembah-Ku di masa lalumu. (22, 
33 - 35) 
6 bagaimana mungkin bangsa-bangsa yang 
menyebut diri mereka orang Kristen 
menghancurkan diri mereka sendiri dengan 
perang dan bahkan berdoa sebelum pergi 
membunuh saudara-saudara mereka, 
meminta Aku untuk memberi mereka 
kemenangan atas musuh-musuh mereka? 
Dapatkah benih-Ku ada di mana alih-alih cinta 
ada kebencian dan alih-alih pengampunan ada 
balas dendam berkuasa? (67, 28) 
7 Kepada semua orang dari berbagai 
kepercayaan dan agama, saya katakan bahwa 
mereka tidak tahu bagaimana menurunkan 
kekayaan materi ke tempatnya dan kemudian 

menempatkan kekayaan roh di tempat yang 
semestinya. Jika manusia memenuhi hukum-
hukum-Ku, 
mereka sudah bisa melihat dari sini pantulan 
Tanah Perjanjian dan mendengar suara 
penduduknya. 
8 Engkau mengaku percaya akan keberadaan-
Ku dan beriman kepada keilahian-Ku; engkau 
juga mengatakan bahwa kehendak-Ku akan 
terlaksana. Tetapi sesungguhnya Aku berkata 
kepadamu: Betapa kecilnya imanmu dan 
ketundukanmu kepada apa yang Aku 
tetapkan! Tetapi Aku membangkitkan iman 
yang benar di dalam dirimu sehingga kamu 
dapat menjadi kuat di jalan yang telah Aku 
persiapkan bagimu. (70, 12 - 13) 
9 Hari ini Aku tidak menuntut darahmu, 
bahwa engkau mengorbankan nyawamu. Apa 
yang Aku minta darimu adalah cinta kasih, 
ketulusan, kejujuran, tidak mementingkan diri 
sendiri. 
10 Beginilah cara Aku mengajar kalian, dan 
beginilah cara Aku mengajar kalian, dan 
beginilah cara Aku mendidik murid-murid 
Keilahian-Ku di Era Ketiga ini; karena Aku 
melihat kalian melihat jalannya dunia dengan 
acuh tak acuh, dan ini karena kalian tidak tahu 
bagaimana menempatkan diri di hati manusia, 
di mana ada begitu banyak kesengsaraan dan 
begitu banyak rasa sakit. 
11 Ada ketidaksetaraan yang besar, karena 
saya melihat para penguasa yang hanya 
memiliki mahkota untuk menyebut diri 
mereka raja dan saya melihat rakyat yang 
sebenarnya adalah budak. Dari sini, 
pertempuran telah pecah. Di antara penguasa-
penguasa yang telah menjadi kaya di dunia, 
ada banyak yang menyebut diri mereka orang 
Kristen, tetapi Aku berkata kepadamu bahwa 
mereka hampir tidak mengenal nama-Ku. 
12 Mereka yang tidak melihat sesamanya 
dalam diri sesama manusia, yang menumpuk 
kekayaan dan merampas apa yang menjadi 
milik orang lain, bukanlah orang Kristen 
karena mereka tidak mengenal belas kasihan. 
13 Pertempuran antara spiritual dan material 
akan datang, umat manusia akan terjebak 
dalam konflik ini. Tetapi berapa banyak 
penderitaan yang harus ditanggungnya agar 
kemenangan keadilan bisa datang! (222, 43 - 
45) 
 



Orang-orang yang tidak percaya dan fanatik 
terhadap iman 
14 Aku berkata kepadamu bahwa lebih baik 
bagimu untuk penuh dengan ketidakpastian 
dan penyangkalan daripada penuh dengan 
keyakinan palsu atau kebohongan yang kamu 
anggap sebagai kebenaran. Penyangkalan 
yang jujur yang muncul dari keraguan atau 
ketidaktahuan tidak terlalu merugikan Anda 
dibandingkan dengan persetujuan yang tidak 
tulus terhadap sesuatu yang salah. Keraguan 
yang jujur yang haus akan pemahaman lebih 
baik daripada keyakinan yang teguh pada 
suatu mitos. Ketidakpastian yang putus asa 
yang berteriak meminta cahaya lebih baik 
daripada kepastian yang fanatik atau 
penyembahan berhala. 
15 Hari ini, orang-orang yang tidak percaya, 
yang kecewa dan yang sakit hati mendominasi 
di mana-mana. Mereka adalah pemberontak 
yang sering melihat lebih jelas daripada yang 
lain, yang tidak melihat perilaku ritual seperti 
itu. Jaminan yang mereka dengar dari orang-
orang yang membimbing orang secara 
spiritual juga tidak meyakinkan mereka. 
Karena semua teori yang rumit itu tidak 
memuaskan hati mereka, yang haus akan air 
murni yang menenangkan ketakutan mereka. 
16 Mereka yang kamu anggap pemberontak 
sering menunjukkan lebih banyak cahaya 
pengetahuan dalam pertanyaan mereka 
daripada mereka yang menjawab dengan 
pendapat sebagai orang yang terpelajar dan 
hebat. Mereka merasakan, melihat, 
merasakan, mendengar dan memahami lebih 
jelas daripada banyak orang yang menyebut 
diri mereka sebagai guru dalam Ajaran Ilahi. 
(248, 12) 
17 Betapa jelas dan sederhananya kebenaran! 
Betapa jelas dan sederhananya 
spiritualitasnya! Namun - betapa sulitnya 
untuk dipahami oleh orang yang dengan keras 
kepala tetap berada dalam kegelapan 
"fanatisme" dan tradisinya. Pikirannya tidak 
dapat memahami bahwa ada sesuatu yang 
lebih dari apa yang ia pahami; hatinya 
menolak menolak apa yang baginya adalah 
Tuhannya dan hukumnya: tradisi dan ritus. 
18 Apakah engkau berpikir bahwa Aku 
membenci mereka yang sama sekali tidak 
ingin mengetahui kebenaran-Ku? Tidak, anak-
anak-Ku, belas kasihan-Ku tak terbatas dan 
justru kepada merekalah Aku berpaling untuk 

menolong mereka meninggalkan penjara 
mereka sehingga mereka dapat bersukacita 
merenungkan terang. Cobaan yang diperlukan 
untuk kebangkitan iman mereka disediakan 
bagi mereka. Mereka tidak akan menjadi 
cobaan di luar kekuatan mereka, mereka akan 
menjadi pelajaran yang secara bijaksana 
disesuaikan dengan setiap roh, untuk setiap 
kehidupan, untuk setiap orang. 
19 Dari sana, di antara otak-otak yang gelap 
itu, di antara hati yang sakit karena fanatisme 
agama dan kebodohan, Anda akan melihat 
tentara Kebenaran yang hebat dan penuh 
semangat muncul. Karena pada hari mereka 
membebaskan diri mereka sendiri dari 
belenggu mereka, kegelapan mereka, dan 
mereka melihat cahaya, mereka tidak akan 
dapat menahan kegembiraan mereka dan 
berteriak di atas paru-paru mereka bahwa Aku 
telah datang kembali untuk menyelamatkan 
dunia dengan mengangkatnya ke atas tangga 
spiritualisasi menuju kerajaan sejati. (318, 48 - 
50) 
 
Distorsi ajaran Yesus dan konsekuensinya 
20 Aku memberimu Firman-Ku dengan isi 
rohani yang sama dengan yang Aku bicarakan 
kepadamu di "Era Kedua" dan telah 
mengingatkanmu tentang banyak ajaran-Ku 
yang telah kamu lupakan atau yang telah 
kamu berpaling darinya karena penafsiran 
yang salah oleh nenek moyangmu. 
21 Engkau telah melanggar ajaran-Ku sehingga 
Aku dapat mengatakan kepadamu: Anda telah 
menciptakan cara yang sama sekali berbeda 
dengan cara saya, tetapi Anda telah 
memberikan nama yang sama. Tidak ada 
seorang pun selain Aku yang dapat 
membebaskanmu dari kesalahanmu - dengan 
kata-kata kehidupan, kasih dan kebenaran. 
22 Oleh karena itu, pahami dan pahamilah 
Firman-Ku sekarang karena engkau 
mendengarkan Aku, dan akan ada terang di 
dalam dirimu. Inilah saatnya saya mengatakan 
kepada Anda dengan jelas bahwa reinkarnasi 
roh adalah fakta, bahwa reinkarnasi roh telah 
ada sebagai cahaya keadilan dan cinta kasih 
Ilahi sejak awal umat manusia, yang tanpanya 
Anda tidak dapat maju di jalan panjang 
kesempurnaan roh. (66, 63 - 65) 
23 Sangat sedikit yang diungkapkan gereja-
gereja kepada manusia tentang Roh. Tetapi 
sekarang mereka akan terbangun dari 



kelesuan mereka dan mereka akan diberkati 
yang mengatasi keraguan dan ketakutan dan 
mengungkapkan kepada umat manusia 
kebenaran yang telah mereka sembunyikan. 
Aku akan menerangi mereka dengan cahaya 
pengampunan-Ku, anugerah-Ku dan 
kebijaksanaan-Ku. 
24 Ketika umat manusia kemudian menyadari 
bahwa gereja-gereja tidak hanya ada bagi 
orang-orang untuk hidup secara moral di 
bumi, tetapi mereka memiliki tugas untuk 
memimpin roh ke rumahnya yang kekal, umat 
manusia akan mengambil langkah maju di 
jalan perkembangan spiritualnya. (109, 15 - 
16) 
25 Setelah keberadaan-Ku sebagai Yesus di 
antara manusia, Aku selalu mengutus mereka 
yang datang sebagai "tentara" atau rasul 
untuk menegaskan ajaran-Ku dengan karya-
karya mereka dan untuk mencegah umat 
manusia memutarbalikkan ajaran-Ku. Tetapi 
banyak 'tuli' dan 'buta' yang menafsirkan 
Firman-Ku secara tidak sempurna terpecah 
belah dan dengan demikian menciptakan 
keragaman sekte. Tetapi jika manusia 
kemudian terpecah belah secara rohani - 
bagaimana mungkin mereka bisa saling 
mengasihi sesuai dengan perintah tertinggi 
dari Hukum-Ku? 
26 Oleh karena itu, saya katakan kepada Anda 
bahwa peradaban ini hanya palsu karena 
manusia sendiri yang menghancurkannya. 
Selama umat manusia tidak membangun 
dunia di atas fondasi hukum-Ku tentang 
keadilan dan cinta kasih, maka ia tidak akan 
dapat memiliki kedamaian dan cahaya roh 
yang di atasnya kebajikan-kebajikan itu akan 
menciptakan dan membentuk dunia sejati 
yang berkembang ke atas - baik dalam 
spiritual maupun dalam ilmu pengetahuan 
dan moral. (192, 17) 
27 Hanya pembaharuan dan cita-cita 
kesempurnaan yang akan membuat Anda 
kembali ke jalan kebenaran. 
28 Mereka yang merasa diri mereka sebagai 
penafsir Hukum Ilahi mengatakan kepada 
Anda bahwa siksaan neraka menanti Anda 
karena kebobrokan dan ketidakberesan Anda 
dan bahwa hanya jika Anda mengaku 
bertobat, mematikan dan melukai daging 
Anda dan mempersembahkan kurban materi 
kepada Tuhan, Dia akan mengampuni Anda 
dan membawa Anda ke dalam Kerajaan-Nya - 

sesungguhnya saya katakan kepada Anda, 
mereka keliru. 
29 Di manakah kalian akan berakhir, hai 
manusia, dipimpin oleh mereka yang kalian 
kagumi sebagai guru besar wahyu suci dan 
yang Aku anggap sesat? inilah sebabnya Aku 
datang untuk menyelamatkanmu dengan 
cahaya ajaran ini, yang akan membuatmu 
maju di jalan Cinta-Ku. (24,46 - 47) 
30 Manusia telah menyembunyikan makna 
sebenarnya dari ajaran saya untuk 
menunjukkan kepada Anda Kristus yang 
bahkan bukan cerminan dari Dia yang mati 
untuk memberi Anda kehidupan. 
31 Hari ini Anda mengalami konsekuensi dari 
berpalingnya Anda dari Guru yang mengajar 
Anda. Anda dikelilingi oleh rasa sakit, tertekan 
oleh kemiskinan Anda, tersiksa oleh 
kebodohan. Tetapi waktunya telah tiba ketika 
kemampuan dan karunia yang tertidur dalam 
diri manusia bangkit dan menyatakan seperti 
pembawa berita bahwa waktu yang baru telah 
menyingsing. 
32 Gereja-gereja, ilmu pengetahuan, dan 
keadilan manusia akan berusaha mencegah 
kemajuan yang bagi mereka merupakan 
pengaruh asing dan berbahaya. Tetapi tidak 
akan ada kekuatan yang dapat menghentikan 
kebangkitan dan kemajuan roh. Hari 
pembebasan sudah dekat. (114, 5 - 8) 
33 Sangat buruklah mereka yang mewakili-Ku 
di bumi yang mengaku mengenal-Ku, dan 
itulah alasan mengapa banyak orang berpaling 
dari-Ku. 
34 Mereka yang menyebut diri mereka ateis 
tidak akan Aku panggil untuk 
mempertanggungjawabkan karena mereka 
telah membuang Aku dari hati mereka, tetapi 
mereka yang, dengan memutarbalikkan 
kebenaran, telah menghadirkan Tuhan yang 
tidak dapat diterima banyak orang. 
35 Segala sesuatu yang adil, sehat, dan baik 
mengandung kebenaran yang telah saya 
nyatakan setiap saat. 
36 Saatnya telah tiba ketika kamu akan 
mencintai kebenaran lagi, yaitu, ketika kamu 
akan mengenal yang benar dan yang baik lagi. 
Karena engkau dilahirkan dari-Ku, engkau 
harus datang untuk mencari yang tinggi, yang 
kekal dan murni. (125, 22 - 25) 
37 Ya, Israel, hati manusia selalu berusaha 
untuk menyembah hal-hal yang bersifat 
materi, telinga telah berpesta dengan kata-



kata yang merdu. Oleh karena itu, manusia 
mengubah apa yang saya bawa sebagai 
doktrin Kristen di "Era Kedua" ketika dia 
mengubahnya menjadi "agama". 
38 Selalu mementingkan diri sendiri, 
keserakahan dan kesombongan telah 
terbangun di dalam hati manusia, dan mereka 
telah menjadikan diri mereka sebagai raja dan 
penguasa sehingga orang-orang dapat tunduk 
di hadapan mereka, dan untuk menjadikan 
mereka bawahan-Ku, budak-Ku, untuk 
merantai mereka ke dalam dosa dan 
membawa mereka ke dalam kegelapan, 
disorientasi dan kebingungan. (363, 36) 
39 Para teolog zaman ini akan menyelidiki 
Firman-Ku dan Kitab Suci yang baru dan akan 
bertanya: "Siapakah kamu yang telah 
berbicara dengan cara ini?" Sama seperti ahli-
ahli Taurat dan orang-orang Farisi zaman 
dahulu yang memberontak dan berkata 
kepada-Ku, "Siapakah engkau yang tidak taat 
dan menggantikan Hukum Musa?" Kemudian 
Aku akan membuat mereka memahami bahwa 
ketiga wahyu itu adalah 
adalah satu-satunya hukum yang selalu saya 
ajarkan dan ikuti. 
40 Banyak dari mereka yang mengutuk-Ku di 
Era ini adalah mereka yang ragu-ragu di Era 
Kedua, tetapi Aku telah memelihara mereka 
dan mengutus mereka kembali ke bumi untuk 
menyaksikan kemenangan Hukum-Ku dan 
untuk membuka mata mereka kepada Terang. 
(234, 46 - 47) 
 
Perkembangan yang salah dan keluhan 
dalam Kekristenan 
41 "Kristen" adalah apa yang disebut oleh 
sebagian besar umat manusia ini sebagai 
dirinya sendiri, bahkan tanpa mengetahui apa 
arti kata "Kristus", atau ajarannya. 
42 Apa yang telah kamu buat dari firman-Ku, 
teladan-Ku, dan pengajaran-Ku, yang pernah 
Kuberikan kepadamu? 
43 Apakah Anda memang orang yang lebih 
berkembang daripada orang-orang di zaman 
itu? Mengapa Anda tidak membuktikannya 
dengan perbuatan pikiran Anda? Apakah Anda 
berpikir bahwa kehidupan ini kekal, atau 
mungkin Anda berpikir bahwa Anda harus 
berkembang hanya melalui ilmu pengetahuan 
manusia? 
44 Aku mengajarkan kepadamu penggenapan 
Hukum Taurat yang sejati sehingga engkau 

akan mengubah dunia ini menjadi sebuah bait 
besar di mana Allah yang sejati akan 
disembah, di mana kehidupan manusia akan 
menjadi persembahan kasih yang terus-
menerus kepada Bapa, yang harus ia kasihi 
dalam diri setiap tetangganya dan dengan 
demikian ia akan memberikan penghormatan 
kepada Pencipta dan Tuannya. 
45 Tetapi hari ini, ketika Aku kembali kepada 
manusia, apa yang Aku temukan? Kebohongan 
dan keegoisan telah menggantikan kebenaran 
dan amal; kesombongan dan kesia-siaan telah 
menggantikan kelemahlembutan dan 
kerendahan hati; penyembahan berhala, 
fanatisme dan kebodohan telah menggantikan 
cahaya, ketinggian dan spiritualisasi; 
Pencatutan dan pencemaran terjadi di tempat 
yang seharusnya hanya ada semangat untuk 
tugas dan kebenaran; kebencian dan 
perselisihan yang tak terkendali di antara 
saudara-saudari telah menggantikan 
persaudaraan, perdamaian dan cinta kasih. 
46 Tetapi Aku akan datang ke Bait-Ku untuk 
mengusir pedagang-pedagang dari sana, 
seperti yang Aku lakukan pada "Kedua 
Kalinya" di Bait Yerusalem, dan Aku akan 
berkata kepada mereka sekali lagi: "Jangan 
jadikan Rumah Doa sebagai toko pedagang." 
Aku akan mengajar orang-orang sehingga 
setiap orang dapat beribadah di depan 
mezbah yang benar, sehingga mereka tidak 
lagi berada dalam kesalahan atau tersesat 
karena kebodohan karena penafsiran buruk 
yang mereka berikan kepada Hukum-Ku. (154, 
15 -20) 
47 Teladan-Ku dan teladan para rasul-Ku tidak 
dijadikan contoh oleh semua orang yang telah 
mencoba mengikuti Aku. Banyak yang telah 
berubah menjadi tuan, bukannya menjadi 
hamba; telah memenuhi hati mereka dengan 
rasa superioritas dan arogansi dan hanya 
mengejar kekayaan, kemegahan dan 
kehormatan. Melupakan kebutuhan orang 
miskin, mereka menjadi acuh tak acuh dan 
tidak berperasaan terhadap kesengsaraan dan 
penderitaan orang lain. Oleh karena itu, 
orang-orang berpindah dari satu denominasi 
ke denominasi lain untuk mencari kebenaran, 
oleh karena itu kebutuhan spiritual mereka 
untuk menciptakan sekte-sekte baru untuk 
mencari-Ku dengan bebas. 



48 Mereka yang dulunya dianggap sebagai 
orang suci dan dewa-dewi sekarang ditolak 
oleh umat manusia yang kecewa. 
49 Orang tidak lagi mencari bapa pengakuan 
untuk membebaskan mereka dari kesalahan 
mereka karena mereka merasa tidak layak. 
Dan ancaman api neraka yang kekal tidak lagi 
mengesankan atau menakutkan hati orang 
berdosa. 
50 Mengambil keuntungan dari disorientasi 
mental ini, serigala mengintai di balik pagar 
tanaman. 
51 Setiap hamba Keilahian-Ku dan setiap 
perwakilan memiliki tugas menciptakan 
perdamaian di antara manusia, tetapi itu 
adalah kebalikan dari apa yang mereka 
lakukan saat ini. Setiap orang berpikir bahwa 
dirinya yang pertama, setiap orang ingin 
menjadi yang terkuat dan lupa bahwa satu-
satunya yang kuat, yaitu Aku, ada di dalam diri 
setiap orang. 
52 Sekarang kalian dapat menjelaskan kepada 
diri kalian sendiri mengapa Aku berjanji 
kepada kalian untuk datang lagi di 'Era Kedua'; 
sekarang kalian mengerti mengapa Aku 
memerintahkan kalian lagi. Karena hanya 
Firman-Ku yang dapat melepaskan perban 
gelap roh, hanya kasih-Ku yang mampu 
menebusmu dari dosa-dosamu. (230, 23 - 28) 
53 Penghakiman-Ku akan datang atas 
pelanggaran berat dan pelanggaran yang 
dilakukan terhadap Hukum-Ku. Tidak akan ada 
satu pun pelanggaran yang tidak akan 
dikoreksi oleh Guru yang sempurna. Anda 
tidak boleh bingung: perbaiki kesalahan Anda 
dan jangan menghakimi. Pahamilah bahwa 
saya tidak pernah menghukum Anda - Anda 
menghukum diri Anda sendiri. 
54 Aku membuat terang pada orang yang 
telah berdosa karena ketidaktahuan dan 
menggerakkan orang yang telah dengan 
sengaja berdosa untuk bertobat, sehingga 
keduanya, dengan percaya pada 
pengampunan-Ku, dapat mulai menebus 
kesalahan yang telah mereka buat. Inilah satu-
satunya cara untuk mencapai-Ku. 
55 Pertimbangkanlah semua ini, Anda para 
rohaniwan yang memimpin orang-orang di 
sepanjang berbagai jalur denominasi. 
Berdoalah dan bawalah spiritualisasi Anda. 
Sekarang sudah waktunya, 
agar Anda bertobat dari penyimpangan Anda 
dan memulai perjuangan melawan 

materialisme manusia, yang merupakan 
kematian dan kegelapan bagi roh. Untuk itu, 
kamu harus menggunakan kebenaran-Ku, 
jadikan firman-Ku sebagai senjata dan 
hiduplah di dalam ajaran-Ku. 
56 Saya tidak memiliki preferensi untuk satu 
denominasi atau lainnya. Aku tidak akan 
berada di pihakmu, tetapi engkau harus 
berada di pihak-Ku. Karena jika Anda 
melakukan hal ini, Anda akan mencapai untuk 
menyatukan Anda semua secara spiritual. 
(162, 27 - 30) 
57 Ajaran-Ku, yang penuh dengan spiritualitas, 

akan bertunas di hati umat ini sehingga di 
masa depan akan memberikan buah 
kebenaran dan kehidupan. Firman-Ku akan 
menyebar ke seluruh bumi dan tidak 
meninggalkan tempat di mana Firman-Ku 
tidak memurnikan, mencerahkan dan 
menghakimi. 

 rakyat Meksiko jika rakyat tidak 
berkehendak baik dan tidak saling mengasihi? 
58 Kemudian bangsa-bangsa akan mulai 
terbangun dengan Kehidupan Spiritual, yang 
sejati dan kekal, dan akan menghilangkan 
bagian eksternal dan materialistis dari 
berbagai bentuk penyembahan mereka untuk 
membatasi diri mereka sendiri untuk 
berpaling kepada esensi Hukum-Ku. 
59 Umat manusia akan menyadari kekuatan 
yang diberikan oleh spiritualitas dan akan 
memalingkan pandangannya dari segala 
sesuatu yang telah menahannya selama 
berabad-abad. 
60 Apa gunanya simbol Kekristenan, yaitu 
salib, ada jutaan kali di bumi, 
61 Orang luar tidak lagi memiliki kekuatan atas 
orang lain, tidak ada lagi rasa hormat, tidak 
ada lagi kepercayaan, atau penyesalan karena 
telah menyakiti. Oleh karena itu, Aku katakan 
kepadamu bahwa simbol-simbol dan bentuk-
bentuk penyembahan akan lenyap karena 
waktunya telah berakhir, dan itu akan menjadi 
penyembahan batin yang membawa manusia 
kepada cahaya, mengangkatnya dan 
membawanya kepada-Ku. (280, 63 - 67) 
 



IV. Hukum Taurat - Kasih 
Allah dan Kasih Sesama 

Manusia 
 

Bab 16 - Hukum Ilahi  
 
Kuasa Hukum Ilahi  
1 Ada banyak orang yang menganggap ajaran-
Ku belum waktunya, tetapi alasannya adalah 
bahwa materialisasi mereka tidak 
memungkinkan mereka untuk menemukan 
makna abadi dari ajaran-Ku. 
2 Hukum-Ku tidak berubah. Manusia dengan 
kebudayaannya, peradabannya dan hukum-
hukumnya yang bersifat sementara, dan dari 
semua ini, hanya apa yang telah dibangun 
oleh Roh dengan karya-karya kasih dan belas 
kasihan-Nya yang bertahan. Dialah yang, 
setelah setiap hari bekerja, setelah setiap 
cobaan, ketika ia berkonsultasi dengan mata 
air Kebijaksanaan Ilahi, melihat batu karang 
yang tak tergoyahkan dari Hukum-Ku dan 
buku yang selalu terbuka yang berisi 
pengajaran Roh. (104, 31 -32) 
3 Aku telah mengungguli semua manusia 
dengan terang-Ku, menyatakan kepada 
mereka satu-satunya kebenaran yang ada; 
tetapi engkau melihat bagaimana setiap orang 
dan setiap bangsa merasakan, berpikir, 
percaya dan menafsirkan dengan cara yang 
berbeda. 
4 Cara berpikir manusia yang berbeda itu telah 
menyebabkan perpecahan mereka, karena 
setiap orang dan setiap ras mengikuti cara 
yang berbeda dan menjunjung tinggi cita-cita 
yang berbeda. 
5 Mayoritas telah menjauhkan diri mereka 
dari jalan yang bercahaya dan benar, karena 
berpikir bahwa pemenuhan Hukum Ilahi 
berarti pengorbanan, pengunduran diri, dan 
upaya yang sangat besar, dan lebih memilih 
untuk membangun komunitas agama dan 
sekte yang pemenuhan Hukum dan tindakan 
kultus lebih mudah bagi mereka untuk diikuti. 
Dengan cara ini, orang percaya bahwa mereka 
dapat menenangkan keinginan akan cahaya 
dan ketinggian yang mereka rasakan dalam 
jiwa mereka. 

6 Berabad-abad dan berabad-abad telah 
berlalu tanpa orang-orang menyadari bahwa 
pemenuhan hukum-Ku bukanlah pengorbanan 
manusia, dan sebaliknya, mereka sangat baik 
mengorbankan tubuh dan roh kepada dunia 
ketika mereka tidak mematuhi perintah-
perintah-Ku. Mereka tidak menyadari, tidak 
mau menyadari, bahwa siapa pun yang hidup 
sesuai dengan firman-Ku akan menemukan 
kebahagiaan, kedamaian, kebijaksanaan, dan 
kemuliaan yang sejati, yang tidak akan 
ditemukan oleh orang-orang yang 
dimaterialisasi. 
orang membayangkan diri mereka sendiri 
dengan cara yang berbeda. 
7 Dunia moral dan ilmiah yang mengelilingi 
Anda adalah hasil karya orang-orang yang 
memiliki cita-cita materialistis - orang-orang 
yang hanya mencari perbaikan material umat 
manusia, dan saya telah mengizinkan mereka 
untuk melakukan pekerjaan mereka, untuk 
melaksanakannya sampai batasnya, untuk 
mengetahui konsekuensinya dan untuk 
menuai buahnya sehingga mereka dapat 
menarik cahaya pengalaman darinya. Dalam 
terang itu keadilan-Ku akan dinyatakan, dan 
dalam keadilan itu hukum-Ku akan hadir, yaitu 
kasih. (313, 60 - 64) 
8 Jika Aku membiarkanmu menerapkan 
ajaran-Ku dalam hidupmu sesuai dengan 
kehendakmu dan bukan kehendak-Ku - 
sungguh, Aku berkata kepadamu, kamu tidak 
akan pernah menemukan jalan keluar dari 
kemandekan rohanimu dan tidak pernah 
mengizinkan rohmu berkembang, 
berkembang dan disempurnakan. 
9 Di sana Anda melihat orang-orang yang 
telah menjadi lamban dalam agama mereka, 
yang tidak lagi melangkah menuju Terang, 
karena mereka tidak tunduk pada apa yang 
diperintahkan oleh Hukum Ilahi, tetapi telah 
mencoba untuk menundukkan Hukum sesuai 
dengan kehendak mereka dengan mengisinya 
dengan mitos-mitos dan ajaran-ajaran sesat. 
10 Telah menjadi penting bagi banyak orang di 
zaman ini untuk membebaskan diri mereka 
dari semua agama agar dapat mencari-Ku 
dengan roh dan mengembangkan semua 
kualitas, karunia, dan kemampuan yang 
mereka rasakan di bagian terdalam dari 
keberadaan mereka. (205, 6 - 8) 
 
Hukum Kasih Tuhan dalam Pekerjaan Roh 



11 Allahmu yang berbicara kepadamu, suara-
Ku adalah Hukum Taurat. Hari ini engkau 
mendengarnya kembali, tanpa perlu 
mengukirnya di atas batu atau mengirim 
Firman-Ku yang berinkarnasi di antara engkau 
semua. Ini adalah suara Ilahi-Ku yang datang 
kepada roh Anda dan mengumumkan 
kepadanya awal dari kehidupan baru. 
Zaman dinyatakan di mana manusia akan 
dibenarkan, diperdamaikan dengan 
Penciptanya dan disucikan, seperti yang 
tertulis. (15, 8) 
12 Melalui Yesus, Aku memberikan 
pengajaran yang sempurna. Pertimbangkan 
jalan hidup saya sebagai manusia dari lahir 
sampai mati, maka cinta kasih akan 
mengungkapkan dirinya kepada Anda dengan 
cara yang hidup dan sempurna. 
13 Saya tidak meminta Anda untuk menjadi 
seperti Yesus, karena di dalam Dia ada sesuatu 
yang tidak dapat Anda capai: menjadi 
sempurna sebagai manusia, karena Dia yang 
ada di dalam Dia adalah Allah sendiri dalam 
bentuk yang terbatas. Tetapi saya tetap 
mengatakan kepada Anda untuk meneladani 
Dia. 
14 Hukum Kekal-Ku selalu berbicara 
kepadamu tentang kasih ini. Aku telah 
mengatakan kepadamu di Waktu Pertama: 
"Kasihilah Allah dengan segenap hatimu dan 
dengan segenap akal budimu", dan "Kasihilah 
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri". 
15 Kemudian saya memberikan kepadamu 
kata-kata yang menginspirasi ini: "Kasihilah 
saudara-saudaramu seperti Bapa telah 
mengasihi kamu"; "Kasihilah satu sama lain". 
16 Pada saat ini Aku telah menyatakan 
kepadamu bahwa kamu harus mengasihi Allah 
lebih dari segala yang diciptakan, bahwa kamu 
harus mengasihi Allah dalam segala yang ada, 
dan segala yang ada dalam Allah. Agar anda 
menunjukkan belas kasihan kepada sesama 
manusia, dan belas kasihan lagi, sehingga 
anda bisa melihat Bapa di dalam segala 
kemuliaan-Nya; karena belas kasihan adalah 
kasih. (167, 15 - 19) 
17 Aku bahkan tidak mengatakan kepadamu 
bahwa ajaran rohani ini akan menjadi agama 
dunia, karena Aku tidak pernah 
menyampaikan agama, tetapi hukum. Aku 
membatasi diri-Ku untuk memberitahukan 
kepadamu bahwa hukum yang akan menang 
dan memiliki validitas yang langgeng di bumi 

untuk mencerahkan keberadaan manusia 
adalah hukum cinta kasih, yang telah Aku 
jelaskan kepadamu dalam Ajaran-Ku sehingga 
engkau dapat sepenuhnya mengetahuinya. 
18 Umat manusia masih akan melakukan 
banyak pekerjaan kasih dan amal yang palsu 
sampai ia belajar untuk mengasihi dan 
mempraktikkan aktivitas kasih yang sejati, dan 
banyak yang masih harus mengembara dari 
satu denominasi ke denominasi lain sampai 
roh mereka naik ke pengetahuan yang lebih 
tinggi dan mereka akhirnya mengerti, 
bahwa satu-satunya hukum, ajaran Roh yang 
universal dan kekal adalah hukum kasih, yang 
akan dicapai oleh semua orang. 
19 Semua agama akan lenyap, dan hanya 
cahaya bait Allah yang akan tetap ada, 
bersinar di dalam dan di luar diri manusia - 
bait yang di dalamnya Anda semua akan 
mempersembahkan satu penyembahan yang 
taat, cinta kasih, iman dan niat baik. (12,63 - 
65) 
 
Pengabaian Hukum Ilahi dan konsekuensinya 
20 Pada pagi hari yang penuh peringatan ini, 
aku bertanya kepadamu: Apa yang telah kamu 
buat dari Hukum Taurat yang Aku kirimkan 
kepada manusia melalui Musa? Apakah 
perintah-perintah ini diberikan hanya untuk 
orang-orang pada waktu itu? 
21 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
bahwa benih yang diberkati itu tidak ada di 
dalam hati manusia, karena mereka tidak 
mengasihi Aku dan tidak mengasihi satu sama 
lain; mereka tidak menghormati orang tua 
mereka dan tidak menghargai milik orang lain; 
sebaliknya, mereka saling mencabut nyawa 
orang lain, merusak pernikahan dan 
mendatangkan malu bagi diri mereka sendiri. 
22 Tidakkah kamu mendengar dusta dari 
semua bibir? Tidakkah Anda menyadari 
bagaimana suatu bangsa merampas 
kedamaian bangsa lain? Namun manusia 
mengatakan bahwa mereka mengetahui 
hukum-Ku. Apa jadinya manusia jika mereka 
benar-benar melupakan perintah-perintah-
Ku? (15, 1 - 3) 
23 Pada "Era Kedua", ketika Yesus memasuki 
Yerusalem, Ia mendapati bahwa Bait Suci, 
tempat yang dikuduskan untuk berdoa dan 
menyembah Allah, telah berubah menjadi 
pasar, dan Sang Guru, dengan penuh 
semangat, mengusir orang-orang yang 



mencemarkannya dengan cara ini, dan 
berkata kepada mereka: "Rumah Bapa-Ku 
bukanlah pasar." Mereka ini kurang bersalah 
dibandingkan dengan mereka yang ditunjuk 
untuk memimpin pikiran manusia dalam 
penggenapan hukum Allah. Para imam telah 
mengubah Bait Suci menjadi tempat di mana 
para pencari kehormatan dan pencinta 
kemegahan berkuasa, dan aturan ini 
dihancurkan. 
24 Hari ini Aku tidak menggunakan cambuk 
untuk menghukum mereka yang 
mencemarkan Hukum-Ku. Namun, Aku telah 
mengizinkan konsekuensi dari pelanggaran 
mereka sendiri untuk membuat diri mereka 
terasa pada manusia sehingga mereka dapat 
mengetahui bagaimana menafsirkan 
maknanya dan sehingga mereka dapat 
memahami bahwa hukum-Ku tidak dapat 
ditekuk dan tidak dapat diubah. Aku telah 
menunjukkan jalan kepada manusia, jalan 
yang lurus, dan ketika ia menyimpang dari 
jalan itu, ia menghadapkan dirinya pada 
kesulitan hukum yang benar, karena di 
dalamnya kasih-Ku dinyatakan. (41, 55 -56) 
25 Aku akan membangun kembali Bait-Ku - 
sebuah bait tanpa tembok dan menara, 
karena itu ada di hati orang banyak. 
26 Menara Babel masih memecah belah umat 
manusia, tetapi fondasinya akan dihancurkan 
di dalam hati manusia. 
27 Penyembahan berhala dan fanatisme 
agama juga telah membangun menara-
menara tinggi mereka, tetapi menara-menara 
itu rapuh dan akan runtuh. 
28 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
hukum-hukum-Ku - baik hukum ilahi maupun 
hukum manusiawi - adalah kudus, dan hukum-
hukum itu sendiri yang akan menghakimi 
dunia. 
29 Manusia tidak menganggap dirinya 
menyembah berhala, tetapi sungguh Aku 
berkata kepadamu, manusia masih 
menyembah Anak Sapi Emas! (122, 57) 
30 Kekacauan telah kembali karena tidak ada 
kebajikan, dan di mana tidak ada kebajikan, 
maka tidak mungkin ada kebenaran. 
Alasannya bukan karena hukum yang 
diturunkan Bapa kepada Musa tidak memiliki 
kekuatan, atau karena ajaran Yesus hanya 
berlaku untuk masa lalu. Keduanya adalah 
hukum yang kekal dalam kandungan 
spiritualnya. Tetapi sadarilah bahwa mereka 

bagaikan mata air yang airnya tidak ada yang 
dipaksa untuk diminum oleh siapa pun, tetapi 
setiap orang yang mendekat ke mata air cinta 
kasih ini melakukannya atas kemauannya 
sendiri. (144, 56) 
31 Tafsirkan ajaran-Ku dengan benar; jangan 
berpikir bahwa Roh-Ku dapat bersenang-
senang melihat penderitaanmu di bumi, atau 
bahwa Aku datang untuk mencabut segala 
sesuatu yang memberimu kesenangan untuk 
menyenangkan-Ku di dalamnya. Aku datang 
agar engkau dapat mengakui dan 
menghormati hukum-hukum-Ku, 
karena mereka layak dihormati dan 
dipertimbangkan karena mereka akan 
membawa kebahagiaan bagi Anda jika Anda 
mematuhi mereka. 
32 Aku mengajarkan kepadamu untuk 
memberikan kepada Allah apa yang menjadi 
milik Allah dan kepada 'kaisar' apa yang 
menjadi milik 'kaisar'; tetapi bagi orang-orang 
zaman sekarang ini hanya ada 'kaisar' dan 
mereka tidak memiliki apa-apa untuk 
dipersembahkan kepada Tuhan mereka. Jika 
Anda setidaknya memberikan apa yang 
diperlukan dunia, penderitaan Anda akan 
berkurang. Tetapi kaisar, yang Anda izinkan 
untuk menentukan tindakan Anda, telah 
mendiktekan hukum-hukum yang sesat 
kepada Anda, telah membuat Anda menjadi 
budak dan mengambil nyawa Anda tanpa 
memberikan imbalan apa pun kepada Anda. 
33 Perhatikanlah betapa berbedanya hukum-
Ku, yang tidak mengikat tubuh maupun roh. Ia 
hanya dengan penuh kasih membujuk Anda 
dan membimbing Anda dengan kebaikan. Ia 
memberi Anda segala sesuatu tanpa 
mementingkan diri sendiri dan egois, dan ia 
memberi imbalan dan membalas Anda seiring 
berjalannya waktu. (155, 14 - 16) 
 
Pemenuhan hukum tertinggi 
34 Jika Tuhan mengatakan kepadamu: 
"Kasihilah Allah dengan segenap hatimu dan 
dengan segenap akal budimu dan kasihilah 
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri", 
dan jika Guru mengajarkan kepadamu doktrin 
kasih, maka suara rohani ini, yang berasal dari 
sumber yang sama, akan memerintahkanmu 
untuk mematuhi hukum kasih. 
karena ia memiliki kekuatan yang bahkan tidak 
dimiliki oleh pasukan terbesar di dunia, dan 
bahwa penaklukannya akan aman dan 



langgeng, karena segala sesuatu yang Anda 
bangun di atas fondasi cinta kasih akan 
memiliki kehidupan yang kekal. (293, 67) 
35 Aku menunjukkan kepadamu kehidupan 
roh yang sejati sehingga kamu tidak hidup di 
bawah ancaman yang tidak dapat dibenarkan 
dan tidak memenuhi hukum-Ku hanya karena 
takut akan hukuman, yang mana mereka 
berbicara kepadamu yang tidak mengerti 
bagaimana menafsirkan firman-Ku dengan 
benar. 
36 Pahami hukum saya, tidak rumit atau sulit 
dipahami. Tidak seorang pun yang 
mengetahuinya dan mengikutinya akan 
dipermalukan, dan ia juga tidak akan memberi 
tempat pada kata-kata atau ramalan palsu, 
kesalahpahaman atau interpretasi yang buruk. 
37 Hukum-Ku sederhana, selalu menunjukkan 
jalan untuk Anda ikuti. Percayalah kepada-Ku, 
Akulah jalan yang akan menuntunmu ke kota 
putih yang bersinar, ke Tanah Perjanjian yang 
gerbangnya terus terbuka untuk 
mengantisipasi kedatanganmu. (32, 9) 
38 Kapankah engkau akhirnya akan yakin 
bahwa hanya dalam pemenuhan hukum-Ku 
engkau dapat menemukan kesehatan, 
kebahagiaan dan kehidupan? 
39 Anda menyadari bahwa dalam kehidupan 
material ada prinsip-prinsip yang harus Anda 
patuhi untuk bertahan hidup. Tetapi Anda 
lupa bahwa ada juga prinsip-prinsip dalam 
spiritual yang harus dihormati sehingga 
manusia dapat mengambil bagian dari sumber 
kehidupan abadi yang ada di dalam Yang Ilahi. 
(188, 62) 
40 Ingatlah bahwa hanya Akulah 
keselamatanmu. Di masa lalu, di masa 
sekarang dan di masa yang akan datang, 
Hukum-Ku telah, sedang, dan akan menjadi 
jalan dan penuntun rohmu. 
41 Berbahagialah mereka yang membangun di 
atas hukum-Ku, karena mereka tidak akan 
pernah tersesat di persimpangan jalan. 
Mereka akan datang ke Tanah Perjanjian dan 
menyanyikan lagu kemenangan. (225,31 - 32) 
42 Aku tahu bahwa semakin besar 
pengetahuanmu, semakin besar pula kasihmu 
kepada-Ku. 
43 Ketika Aku berkata kepadamu: "Cintailah 
Aku" - tahukah kamu apa yang Aku katakan 
kepadamu?: Cintailah kebenaran, cintailah 
kebaikan, cintailah terang, cintailah satu sama 
lain, cintailah Kehidupan Sejati. (297, 57 - 58) 

44 Aku ingin kamu saling mengasihi seperti 
Aku mengasihi kamu, dan juga mengasihi 
dirimu sendiri. Karena Aku tidak hanya 
mempercayakan kepadamu bimbingan dan 
kepemimpinan sejumlah orang, tetapi tugas 
pertama yang harus kamu lakukan kepada-Ku 
adalah menjaga dirimu sendiri. Anda harus 
mengasihi diri Anda sendiri, dengan 
mengetahui bahwa Anda adalah gambar hidup 
dari Pencipta Anda. (133, 72) 
45 Misi yang Aku percayakan kepada umat-Ku 
di bumi ini sangat besar dan sangat rumit. 
Itulah sebabnya Aku telah mencarinya di 
setiap zaman untuk menginspirasinya dengan 
Firman-Ku dan untuk mengungkapkan 
kepadanya lebih banyak lagi isi Hukum Taurat. 
46 Hukum kasih, kebaikan dan keadilan telah 
menjadi warisan rohani yang Kubawa 
kepadanya sepanjang zaman. Dari pelajaran 
ke pelajaran, saya telah menuntun umat 
manusia kepada pemahaman bahwa Hukum 
Taurat dapat diringkas dalam satu perintah: 
yaitu 
Cinta. Kasihilah Bapa, yang adalah pencipta 
kehidupan, kasihilah sesama manusia, yang 
adalah bagian dari Bapa, kasihilah semua yang 
telah diciptakan dan ditetapkan oleh Tuhan. 
47 Cinta kasih adalah alasan, asal mula dan 
benih kebijaksanaan, kehebatan, kekuatan, 
ketinggian dan kehidupan. Inilah jalan sejati 
yang telah ditandai oleh Sang Pencipta bagi 
roh, sehingga dari langkah ke langkah dan dari 
rumah ke rumah, roh dapat merasakan 
kedekatan yang semakin besar dengan-Ku. 
48 Jika manusia sejak awal waktu telah 
menjadikan kasih rohani sebagai pelayanan 
kepada Tuhan dan bukannya jatuh ke dalam 
upacara penyembahan berhala dan fanatisme 
agama, dunia ini, yang saat ini telah menjadi 
lembah air mata karena ketakutan dan 
kesengsaraan manusia, akan menjadi lembah 
Kedamaian, di mana makhluk-makhluk 
spiritual akan memperoleh pahala untuk 
mencapai, setelah kehidupan ini, rumah-
rumah spiritual di mana roh akan masuk ke 
dalam jalan perkembangannya ke atas. 
harus masuk ke dalamnya. (184, 35 -38) 
 

Bab 17 - Cara baru dalam 
menyembah Allah 
 



Pengembangan bentuk-bentuk ibadah 
1 Betapa lambatnya manusia bergerak menuju 
kesempurnaan penyembahannya kepada 
Tuhan! 
2 Setiap kali saya datang kepadamu dengan 
pelajaran baru, tampaknya semua itu terlalu 
jauh di depan tahap perkembanganmu. Tetapi 
pahamilah bahwa Aku menyediakan usia bagi 
Anda sehingga Anda dapat menangkapnya 
selagi masih ada dan menyerapnya ke dalam 
hidup Anda. (99, 30 - 31) 
3 Kurban binatang yang kamu persembahkan 
di atas mezbah Yehuwa diterima oleh-Nya. 
Tetapi itu bukanlah bentuk terbaik untuk 
membangkitkan semangat Anda kepada 
Tuhan. Kemudian Aku datang kepadamu 
sebagai Yesus untuk mengajarkan kepadamu 
Perintah Ilahi yang mengatakan: Kasihilah satu 
sama lain. 
4 Sekarang Aku berkata kepadamu bahwa 
ajaran yang Aku berikan kepadamu di Era 
Kedua melalui karya-karya Yesus kadang-
kadang diubah dan kadang-kadang ditafsirkan 
dengan buruk. Itulah sebabnya Aku datang, 
seperti yang Aku umumkan kepadamu, untuk 
menerangi kebenaran-Ku. Pengorbanan-Ku 
kemudian mencegah banyak pengorbanan 
hewan, dan Aku mengajarkan kepadamu 
penyembahan yang lebih sempurna kepada 
Allah. 
5 Wahyu baru-Ku saat ini akan menyebabkan 
umat manusia memahami bahwa engkau 
semua tidak boleh menggunakan bentuk-
bentuk simbolis penyembahan tanpa terlebih 
dahulu menafsirkan maknanya, karena itu 
hanyalah representasi alegoris dari ajaran-Ku. 
(74, 28) 
6 Doa adalah sarana spiritual yang telah 
Kuilhamkan kepada manusia untuk 
berkomunikasi dengan Keilahian-Ku. Oleh 
karena itu, sejak awal, hal itu telah terwujud di 
dalam diri Anda sebagai kerinduan, sebagai 
kebutuhan roh, sebagai tempat berlindung di 
saat-saat kunjungan. 
7 Orang yang tidak mengetahui doa yang 
benar tidak mengetahui berkat-berkat yang 
dibawanya, tidak mengetahui sumber 
kesehatan dan manfaat yang terkandung di 
dalamnya. Dia memang merasakan dorongan 
untuk mendekati-Ku, untuk berbicara kepada-
Ku dan membawa permintaannya di hadapan-
Ku; tetapi karena dia tidak memiliki 
spiritualitas, persembahan yang hanya 

mengangkat pikirannya tampak begitu buruk 
baginya sehingga dia segera mencari sesuatu 
yang material untuk dipersembahkan kepada-
Ku, karena dia pikir dia memberi 
penghormatan kepada-Ku dengan cara yang 
lebih baik. 
8 Dengan cara ini manusia sudah jatuh ke 
dalam penyembahan berhala, fanatisme, ritus-
ritus dan kultus-kultus lahiriah, yang mencekik 
roh mereka dan merampas kebebasan yang 
diberkati untuk berdoa langsung kepada Bapa 
mereka. Hanya ketika rasa sakitnya sangat 
hebat, ketika penderitaan mencapai batas 
kekuatan manusia, barulah roh membebaskan 
dirinya sendiri, melupakan formalitas dan 
menggulingkan berhala-berhalanya untuk 
mengangkat dirinya sendiri dan berseru dari 
lubuk hatinya: "Bapa-Ku, Allah-Ku!" 
9 Apakah Anda melihat bagaimana di zaman 
materialisme ini bangsa-bangsa sibuk 
berperang melawan satu sama lain? Tetapi 
Aku berkata kepadamu bahwa banyak orang 
di sana, di tengah-tengah peperangan itu, 
telah menemukan rahasia doa - doa yang 
muncul dari hati dan datang kepada-Ku 
sebagai seruan minta tolong yang mendesak, 
sebagai ratapan, sebagai permohonan. 
10 Kemudian ketika mereka mengalami 
mukjizat yang diminta dalam perjalanan 
mereka, mereka telah mengetahui bahwa 
tidak ada cara lain untuk berbicara dengan 
Allah kecuali dalam bahasa Roh. (261, 22 - 24, 
27) 
 
Doa-doa palsu tanpa pengabdian dan iman 
11 Wahai anak-anak-Ku dari semua 
kepercayaan, janganlah membunuh sentimen-
sentimen roh yang paling mulia, atau 
mencoba untuk menyelesaikannya dengan 
adat istiadat dan kultus-kultus lahiriah. 
12 Lihatlah, ketika seorang ibu tidak memiliki 
sesuatu yang material untuk diberikan kepada 
anak kecilnya yang tercinta, ia menekan anak 
itu ke dalam hatinya, memberkatinya dengan 
segenap cintanya, melingkupinya dengan 
ciuman, menatapnya dengan penuh kasih 
sayang, memandikannya dengan air matanya; 
tetapi tidak pernah ia mencoba untuk menipu 
anak itu dengan isyarat-isyarat cinta yang 
kosong. 
13 Dari mana engkau mendapatkan gagasan 
bahwa Aku, Sang Guru Ilahi, menyetujui 
engkau puas dengan tindakan kultus, tanpa 



nilai spiritual, kebenaran dan cinta kasih apa 
pun, yang dengannya engkau mencoba 
menipu rohmu dengan membuatnya percaya 
bahwa ia telah menyehatkan dirinya sendiri, 
padahal kenyataannya ia menjadi semakin 
tidak tahu tentang kebenaran? (21, 20 -21) 
14 Doa adalah anugerah yang diberikan oleh 
Allah kepada manusia sehingga dapat 
berfungsi sebagai tangga untuk naik (secara 
rohani), sebagai senjata untuk membela diri, 
sebagai buku untuk mengajar dirinya sendiri, 
dan sebagai balsem untuk menyembuhkan 
dirinya sendiri dan sembuh dari setiap 
penyakit. 
15 Doa yang benar telah lenyap dari bumi; 
manusia tidak lagi berdoa dan ketika mereka 
mencoba melakukannya, mereka 
melakukannya dengan bibir mereka, bukannya 
berbicara kepada-Ku dengan roh, 
menggunakan kata-kata kosong, ritus dan 
kepura-puraan. Bagaimana orang akan 
melihat mukjizat jika mereka menggunakan 
bentuk-bentuk dan praktek-praktek yang tidak 
diajarkan Yesus? 
16 Doa yang benar harus kembali di antara 
manusia, dan Akulah yang mengajarkannya 
kepadamu lagi. (39, 12 -14) 
17 Ajarkanlah untuk berdoa, buatlah sesama 
manusia memahami bahwa roh merekalah 
yang harus bersekutu dengan Penciptanya, 
sehingga mereka menyadari bahwa doa-doa 
mereka hampir selalu merupakan jeritan 
tubuh, ekspresi ketakutan, bukti kurangnya 
iman, pemberontakan mereka atau 
ketidakpercayaan mereka kepada-Ku. 
18 Buatlah sesama manusia mengerti bahwa 
mereka tidak harus menggagalkan atau 
merobek tubuh mereka untuk menggerakkan 
roh-Ku, untuk membangkitkan belas kasihan 
atau belas kasihan-Ku. Mereka yang 
memaksakan penderitaan jasmani dan 
penebusan dosa pada diri mereka sendiri 
melakukannya karena mereka tidak memiliki 
pengetahuan sedikit pun tentang 
persembahan apa yang paling menyenangkan 
bagi-Ku, mereka juga tidak memiliki gagasan 
tentang cinta-Ku dan belas kasihan Bapamu. 
19 Apakah engkau berpikir bahwa Aku 
membutuhkan air mata di matamu dan rasa 
sakit di hatimu untuk mengasihanimu? Ini 
berarti mengaitkan kekerasan, ketidakpekaan, 
ketidakpedulian, dan sikap mementingkan diri 
sendiri kepada-Ku. Dapatkah Anda 

membayangkan kesalahan-kesalahan ini pada 
Tuhan yang Anda cintai? 
20 Betapa sedikitnya engkau telah berusaha 
untuk mengenal-Ku! Alasannya adalah bahwa 
Anda belum melatih pikiran Anda untuk 
berpikir selaras dengan Roh. (278, 17 - 20) 
21 Tinggalkanlah bumi di belakangmu untuk 
beberapa saat hari ini dan datanglah kepada-
Ku dalam roh. 
22 Selama berabad-abad manusia telah gagal 
dalam cara berdoa yang benar, karena alasan 
itu mereka tidak memperkuat diri mereka 
sendiri atau mencerahkan jalan hidup mereka 
dengan kasih-Ku, karena mereka telah berdoa 
dengan menggunakan indera mereka dan 
bukan dengan roh mereka. 
23 Penyembahan berhala di mana manusia 
begitu cenderung seperti racun yang tidak 
membiarkannya menikmati sukacita rohani 
dari doa batin. 
24 Betapa banyak kesengsaraan yang telah 
diseret oleh orang-orang hanya karena 
mereka tidak tahu bagaimana berdoa! Dan ini 
wajar saja, para murid. Karena kekuatan 
rohani apa yang dapat dimiliki manusia untuk 
bertahan dari godaan hidup jika ia tidak 
memiliki apa pun untuk mendekati sumber 
kehidupan yang ada dalam Roh-Ku? Ia 
mencari-Ku di dalam jurang, di dalam bayang-
bayang, ketika ia bisa bangkit untuk 
menemukan-Ku di puncak, di dalam cahaya. 
25 Oh, seandainya saja orang-orang di zaman 
ini mengerti kuasa doa - betapa banyak 
pekerjaan super yang akan mereka capai! 
Tetapi mereka hidup melalui zaman 
materialisme, di mana mereka sendiri 
mencoba untuk mematerialisasikan yang ilahi 
agar dapat menyentuh dan melihatnya. (282, 
61 - 64) 
 
Doa yang benar 
26 Aku memberkati mereka yang berdoa. 
Semakin spiritual doa mereka, semakin besar 
kedamaian yang saya rasakan. 
27 Anda dapat dengan mudah menjelaskan 
hal ini kepada diri anda sendiri; karena orang 
yang, untuk berdoa, bergantung pada berlutut 
di hadapan gambar atau benda-benda untuk 
merasakan kehadiran Ilahi, tidak akan dapat 
mengalami sensasi spiritual kehadiran Bapa di 
dalam hatinya. 
28 "Berbahagialah mereka yang percaya tanpa 
melihat" Aku pernah berkata, dan sekarang 



Aku mengatakannya lagi; karena dia yang 
menutup matanya terhadap hal-hal duniawi 
membukanya untuk hal-hal rohani, dan dia 
yang memiliki iman dalam Kehadiran rohani-
Ku harus merasakannya dan menikmatinya. 
29 Kapankah orang-orang duniawi akan 
berhenti menyangkal roh mereka kebahagiaan 
merasakan Aku di dalam hati mereka melalui 
doa langsung atau - yang sama - melalui doa 
dari roh ke roh?...? Ketika cahayaku 
menerangi kehidupan manusia, ketika mereka 
mengetahui kebenaran dan memahami 
kesalahan mereka. 
30 Sekarang adalah waktu yang tepat untuk 
berdoa dan bermeditasi; tetapi dengan doa-
doa yang bebas dari fanatisme dan 
penyembahan berhala dan dengan refleksi 
yang tenang dan mendalam pada Firman Ilahi 
saya. 
31 Semua jam dan semua tempat bisa cocok 
untuk berdoa dan meditasi. Saya tidak pernah 
mengatakan kepada Anda dalam ajaran-ajaran 
saya bahwa ada tempat atau saat-saat yang 
secara khusus disisihkan untuk ini. Mengapa 
harus pergi ke tempat-tempat tertentu di 
dunia untuk berdoa, padahal roh Anda lebih 
besar daripada dunia yang Anda huni? 
Mengapa membatasi diri-Ku pada gambar-
gambar dan tempat-tempat yang terbatas, 
padahal Aku tak terbatas? 
32 Alasan paling serius bagi kemiskinan 
spiritual manusia dan nasib duniawi mereka 
adalah cara berdoa mereka yang tidak 
sempurna, itulah sebabnya saya katakan 
kepada Anda bahwa kesadaran ini harus 
menjangkau semua umat manusia. (279, 2 -7) 
33 Anda tidak selalu berdoa dengan kumpulan 
batin yang sama, oleh karena itu Anda tidak 
selalu mengalami kedamaian atau inspirasi 
yang sama. 
34 Ada saat-saat ketika Anda terinspirasi dan 
mengangkat pikiran Anda; dan ada saat-saat 
lain ketika Anda tetap acuh tak acuh. 
Bagaimana Anda akan selalu menerima pesan 
saya dengan cara yang sama? Anda harus 
mendidik pikiran dan bahkan tubuh Anda 
untuk bekerja sama dengan Roh pada saat-
saat berdoa. 
35 Roh selalu siap untuk bersatu dengan-Ku; 
tetapi ia membutuhkan kondisi tubuh yang 
baik agar dapat bangkit pada saat-saat itu dan 
membebaskan dirinya dari segala sesuatu 

yang mengelilinginya dalam kehidupan 
duniawinya. 
36 Berusahalah untuk mencapai doa yang 
benar; karena barangsiapa tahu bagaimana 
berdoa, ia membawa kunci kedamaian, 
kesehatan, pengharapan, kekuatan rohani, 
dan kehidupan kekal di dalam dirinya. 
37 Perisai hukum-Ku yang tidak kelihatan akan 
melindunginya dari pembalasan dan bahaya. 
Di mulutnya ia akan membawa pedang yang 
tak terlihat untuk menghantam semua musuh 
yang menentang jalannya. Mercusuar akan 
menerangi jalannya di tengah badai. Keajaiban 
akan selalu berada dalam jangkauannya kapan 
pun ia membutuhkannya, baik untuk dirinya 
sendiri maupun untuk kepentingan 
sesamanya. 
38 Berdoalah, gunakanlah karunia Roh yang 
tinggi ini, karena kekuatan inilah yang akan 
menggerakkan kehidupan orang-orang di 
masa depan - orang-orang yang (sudah) dalam 
daging akan mencapai hubungan roh (mereka) 
dengan Roh (Saya). 
39 Para ayah dari keluarga-keluarga akan 
mendapatkan inspirasi yang diberikan kepada 
mereka melalui doa untuk membimbing anak-
anak mereka. 
40 Orang sakit akan menerima kesehatan 
melalui doa. Para penguasa akan 
memecahkan masalah-masalah besar mereka 
dengan mencari cahaya dalam doa, dan 
ilmuwan juga akan menerima wahyu melalui 
karunia doa. (40, 40 -47) 
41 Murid-murid: Di "Era Kedua" para rasul-Ku 
bertanya kepada-Ku bagaimana mereka harus 
berdoa, dan Aku mengajarkan mereka doa 
yang sempurna yang kalian sebut "Bapa 
Kami". 
42 Sekarang Aku berkata kepadamu: 
Inspirasikanlah dirimu dalam doa ini, dalam 
maknanya, dalam kerendahan hati dan dalam 
imannya, sehingga rohmu dapat bersekutu 
dengan roh-Ku. Karena pada saat itu bukan 
lagi bibir jasmani yang mengucapkan kata-kata 
yang diberkati itu, tetapi roh yang berbicara 
kepada-Ku dengan bahasanya sendiri. (136, 
64) 
43 Berhati-hatilah agar bukan hanya bibirmu 
yang memanggil-Ku "Bapa", karena banyak di 
antara kamu yang melakukannya secara 
mekanis. Aku ingin bahwa ketika engkau 
mengucapkan: "Bapa kami, yang ada di surga, 
dikuduskanlah nama-Mu", doa ini berasal dari 



lubuk hatimu yang terdalam dan engkau 
merenungkan setiap frasa sehingga 
setelahnya engkau terinspirasi dan berada 
dalam persekutuan yang sempurna dengan-
Ku. 
44 Saya telah mengajarkan kepada Anda doa 
yang kuat dan sempurna yang benar-benar 
membawa anak lebih dekat kepada Bapa. 
Ketika Anda mengucapkan kata "Bapa" 
dengan semangat dan hormat, dengan 
ketinggian dan cinta, dengan iman dan 
harapan, jarak menghilang, ruang menghilang, 
karena pada saat dialog dari roh ke roh, Allah 
tidak jauh dari Anda, dan Anda pun tidak jauh 
dari-Nya. Berdoalah dengan cara ini dan 
engkau akan menerima manfaat kasih-Ku di 
dalam hatimu dengan tangan yang penuh. 
(166, 52 -53) 
 
Empat aspek doa yang sempurna  
45 Bergulat, bergulat untuk mencapai 
kesempurnaan rohani. Saya telah 
menunjukkan kepada Anda jalan untuk 
mencapai tujuan ini. Saya telah 
mempercayakan Anda dengan doa sebagai 
"senjata" yang lebih unggul daripada senjata 
material apa pun untuk membela Anda dari 
pengkhianatan di jalan kehidupan. Tetapi 
engkau akan memiliki senjata terbaik ketika 
engkau memenuhi hukum-Ku. 
46 Doa adalah permohonan, syafaat, 
penyembahan dan kontemplasi rohani. Semua 
bagiannya diperlukan, dan yang satu berasal 
dari yang lain. Karena sesungguhnya Aku 
berkata kepadamu: Permohonan itu terdiri 
dari permohonan manusia kepada-Ku untuk 
memenuhi keinginannya, untuk memuaskan 
kerinduannya - apa yang dianggapnya paling 
penting dan paling bermanfaat dalam 
hidupnya. Dan sungguh, Aku berkata 
kepadamu, anak-anak-Ku, Bapa mendengar 
permintaan dan memberikan kepada setiap 
orang apa yang paling ia butuhkan, kapan pun 
itu demi kebaikannya. Tetapi berhati-hatilah 
dalam meminta sesuatu yang bertentangan 
dengan keselamatan roh Anda. Bagi mereka 
yang hanya meminta materi, kelezatan 
jasmani dan kekuasaan sementara, meminta 
agar roh mereka dibelenggu. 
47 Kelezatan fisik hanya membawa 
penderitaan - tidak hanya di dunia ini, tetapi 
juga setelah peralihan ke dunia spiritual; 
karena bahkan di sana pun pengaruh 

keinginan fisik tersebut dapat mencapai; dan 
karena roh tidak dapat membebaskan diri 
darinya, ia terus tersiksa oleh keinginan-
keinginan tersebut dan ingin kembali ke bumi 
lagi dan lagi untuk bereinkarnasi dan terus 
hidup secara material. Oleh karena itu, anak-
anak-Ku, mintalah hanya apa yang benar-
benar kamu butuhkan demi kebaikan rohmu. 
48 Jenis doa yang kedua, doa syafaat, muncul 
dari kasih kepada sesamamu, kasih yang Aku 
ajarkan kepadamu sebagai Guru ketika Aku 
datang ke dunia ini. Berdoalah bagi saudara-
saudaramu yang dekat dan jauh, bagi mereka 
yang menderita akibat perang di berbagai 
bangsa, yang menanggung tirani para 
penguasa dunia yang fana ini. 
49 Persiapkanlah dirimu, hai anak-anakku, 
berdoalah untuk sesamamu, tetapi bahkan 
dalam doa syafaat ini kamu harus tahu 
bagaimana cara memintanya, karena yang 
penting adalah rohnya. Jika saudara, orang tua 
atau anak-anak Anda sakit, doakanlah mereka, 
tetapi jangan memaksa mereka untuk tetap 
berada dalam kehidupan ini jika bukan itu 
yang dibutuhkan rohnya. Sebaliknya, mintalah 
agar roh ini dibebaskan, agar roh ini 
dimurnikan dalam penderitaannya, agar rasa 
sakitnya mendorong perkembangan spiritual 
ke atas. Itulah sebabnya Guru telah 
mengajarkan kepada Anda dalam "Kedua 
Kalinya" untuk mengatakan, "Bapa, jadilah 
kehendak-Mu." Karena Bapa lebih tahu 
daripada anak-anak-Nya apa yang dibutuhkan 
oleh roh. 
50 Jenis doa ketiga, pujaan kepada Roh Ilahi, 
berarti pujaan kepada segala sesuatu yang 
sempurna; karena melalui doa semacam ini, 
engkau dapat menyatukan dirimu dengan 
kesempurnaan, dengan cinta kasih yang 
merangkul seluruh alam semesta. Dalam 
adorasi, Anda dapat menemukan keadaan 
kesempurnaan yang harus Anda semua capai, 
dan adorasi membawa Anda lebih jauh ke 
kontemplasi spiritual, yang, bersama dengan 
adorasi, membawa Anda ke persatuan dengan 
Roh Ilahi, Sumber Kehidupan Abadi - Sumber 
yang memberi Anda kekuatan hari demi hari 
untuk mencapai Kerajaan Bapa. 
51 Beginilah seharusnya Anda berdoa: diawali 
dengan permohonan dan diakhiri dengan 
perenungan rohani. Ini akan memberi Anda 
kekuatan. 



52 Kemudian, ketika Anda telah diperlengkapi 
dengan baik, Anda tidak hanya harus berjuang 
untuk diri Anda sendiri, tetapi juga membantu 
sesama manusia untuk menapaki jalan ini. 
Karena Anda tidak dapat mencapai 
spiritualisasi Anda untuk diri Anda sendiri saja, 
tetapi harus berjuang untuk mencapai 
keselamatan seluruh umat manusia. (358, 10 - 
17) 
 
Doa hati spontan tanpa kata-kata  
53 Hai manusia, inilah suara Roh Kudus, 
manifestasi rohani Allah melalui akal budi 
Anda, yang menyatakan kepada Anda bukan 
hukum baru atau doktrin baru, tetapi cara 
baru, lebih maju, lebih rohani, dan lebih 
sempurna untuk bersekutu dengan Bapa, 
untuk menerima Dia dan menyembah Dia. 
(293, 66) 
54 Betapa banyak orang yang mendengar 
Firman-Ku, yang telah menjadi penerjemah 
yang hebat, namun mereka bukanlah murid-
murid terbaik dari Ajaran-Ku, mereka tidak 
memenuhi Perintah Ilahi yang mengatakan 
kepadamu: "Kasihilah satu sama lain." 
55 Di sisi lain, lihatlah betapa mudahnya ia 
ditransformasikan yang menerapkan bahkan 
satu atom saja dari ajaran-Ku dalam praktik. 
Apakah Anda ingin contoh dari hal ini? 
56 Ada seseorang yang mengatakan kepada-
Ku sepanjang hidupnya bahwa ia mengasihi-
Ku melalui doa-doa yang diformulasikan oleh 
orang lain yang bahkan tidak ia pahami karena 
terdiri dari kata-kata yang maknanya tidak ia 
ketahui. Tetapi segera ia memahami cara 
berdoa yang benar, dan mengesampingkan 
kebiasaan lamanya, ia berkonsentrasi pada 
bagian terdalam dari pikirannya, mengirimkan 
pikirannya kepada Tuhan, dan untuk pertama 
kalinya ia merasakan kehadiran-Nya. 
57 Dia tidak tahu apa yang harus dikatakan 
kepada tuannya, dadanya mulai terisak dan 
matanya meneteskan air mata. Hanya satu 
kalimat yang terbentuk dalam benaknya: 
"Ayahku, apa yang bisa kukatakan kepadamu 
ketika aku tidak tahu bagaimana cara 
berbicara kepadamu? 
58 Tetapi air mata, isak tangis, kegembiraan 
batin dan bahkan kebingungannya berbicara 
kepada Bapa dalam bahasa yang begitu indah 
yang tidak akan pernah bisa Anda temukan 
dalam bahasa manusia, atau dalam buku-buku 
Anda. 

59 Gagapnya manusia yang mulai berdoa 
secara spiritual dengan Tuhannya menyerupai 
kata-kata pertama bayi, yang merupakan 
kegembiraan dan kesenangan bagi orang tua 
mereka karena mereka mendengar ucapan 
pertama dari makhluk yang mulai bangkit 
untuk hidup. (281, 22 - 24) 
60 Roh yang lebih maju mengetahui bahwa 
kata-kata manusia membuat miskin dan 
mengurangi ekspresi pemikiran spiritual. Oleh 
karena itu, ia membiarkan bibir materialnya 
diam agar dapat melambung dan 
mengungkapkan, dalam bahasa yang hanya 
diketahui oleh Tuhan, rahasia yang dibawanya 
tersembunyi di bagian terdalam dari 
keberadaannya. (11, 69) 
61 Betapa besar sukacita yang kamu berikan 
kepada Roh-Ku ketika Aku melihat kamu 
membangkitkan pikiranmu untuk mencari 
Bapamu. Aku membuatmu merasakan 
Kehadiran-Ku dan membanjirimu dengan 
kedamaian. 
62 Carilah Aku, berbicaralah kepada-Ku, 
jangan pedulikan bahwa pikiranmu terlalu 
kikuk untuk mengungkapkan permintaanmu; 
Aku akan tahu bagaimana memahaminya. 
Berbicaralah kepada-Ku dengan keyakinan 
yang dengannya seseorang berbicara kepada 
Bapanya. Ceritakanlah keluhanmu kepada-Ku 
seperti yang engkau lakukan kepada 
sahabatmu. Tanyakanlah kepada-Ku apa yang 
tidak engkau ketahui, semua yang tidak 
engkau ketahui, dan Aku akan berbicara 
kepadamu dengan firman Sang Guru. Tetapi 
berdoalah agar pada saat yang penuh berkat 
itu ketika rohmu bangkit kepada-Ku, engkau 
bisa menerima terang, kekuatan, berkat dan 
damai sejahtera yang diberikan Bapamu 
kepadamu. (36, 15) 
63 Ceritakanlah kepada-Ku penderitaanmu 
dalam diam, ceritakanlah kepada-Ku 
kerinduanmu. Meskipun saya tahu segalanya, 
saya ingin anda belajar sedikit demi sedikit 
untuk merumuskan doa anda sendiri sampai 
anda siap untuk melaksanakan persekutuan 
roh anda yang sempurna dengan Bapa. (110, 
31) 
64 Doa bisa panjang atau pendek, sesuai 
kebutuhan. Anda bisa, jika Anda 
menginginkannya, menghabiskan waktu 
berjam-jam dalam kebahagiaan spiritual 
ketika tubuh Anda tidak lelah atau ketika tidak 
ada tugas lain yang menuntut perhatian Anda. 



Dan itu bisa begitu singkat sehingga terbatas 
pada satu detik ketika Anda mengalami 
beberapa cobaan yang tiba-tiba mengejutkan 
Anda. 
65 Bukan kata-kata yang dengannya pikiranmu 
mencoba membentuk doa yang sampai 
kepada-Ku, tetapi cinta, iman atau kebutuhan 
yang dengannya engkau menunjukkan dirimu 
di hadapan-Ku. Itulah sebabnya saya katakan 
kepada Anda bahwa akan ada kasus-kasus 
ketika doa Anda hanya akan berlangsung 
sedetik, karena tidak akan ada waktu untuk 
merumuskan pikiran, kalimat atau gagasan 
seperti yang biasa Anda lakukan. 
66 Di mana pun engkau dapat berseru kepada-
Ku, karena bagi-Ku tempat itu tidak ada 
bedanya, karena yang Aku cari adalah rohmu. 
(40, 36 - 38) 
67 Ketika di Era Kedua seorang wanita 
bertanya kepada Yesus apakah Yerusalem 
adalah tempat di mana dia harus menyembah 
Allah, Sang Guru menjawabnya: "Waktunya 
akan datang ketika Yerusalem maupun tempat 
lain bukan tempat yang tepat untuk 
menyembah Allah, karena Dia akan disembah 
dalam roh dan kebenaran", yaitu, dari roh ke 
roh. 
68 Ketika murid-murid-Ku meminta-Ku untuk 
mengajar mereka berdoa, Aku memberi 
mereka contoh doa yang kamu sebut Bapa 
Kami, yang dengannya Aku membuat mereka 
mengerti bahwa doa yang benar dan 
sempurna adalah doa yang, seperti doa Yesus, 
datang secara spontan dari hati dan sampai 
kepada Bapa. Harus mengandung ketaatan, 
kerendahan hati, pengakuan bersalah, rasa 
syukur, iman, harapan dan penyembahan. 
(162, 23 - 24) 
 
Doa harian 
69 Murid-murid yang terkasih: Berlatihlah doa 
rohani setiap hari dan kerahkan semua 
keinginan baikmu untuk menyempurnakan 
dirimu. 
70 Ingatlah, selain memasuki persekutuan 
intim dengan Guru Anda dan mengalami 
kedamaian yang tak terbatas pada saat-saat 
itu, ini adalah kesempatan terbaik bagi Anda 
untuk menerima Inspirasi Ilahi saya. Di 
dalamnya Anda akan menemukan penjelasan 
untuk semua yang belum Anda pahami atau 
salah paham. Anda akan menemukan cara 
untuk mencegah suatu bahaya, untuk 

memecahkan suatu masalah, untuk 
menghilangkan suatu ketidakjelasan. Pada 
saat dialog spiritual yang diberkati itu, semua 
indera Anda akan menjadi cerah dan Anda 
akan merasa lebih siap dan cenderung untuk 
berbuat baik. (308, 1) 
71 Janganlah mengabaikan doa, meskipun doa 
itu begitu singkat sehingga tidak lebih dari 
lima menit; tetapi di dalamnya, dengan terang 
hati nurani Anda, tundukkanlah diri Anda pada 
pengawasan yang ketat, sehingga Anda dapat 
mengawasi tindakan-tindakan Anda dan 
mengetahui apa yang perlu Anda perbaiki. 
72 Jika, dalam peningkatan Anda dalam doa, 
Anda kehilangan konsep waktu, itu akan 
menjadi tanda spiritualisasi, karena Anda telah 
mampu, jika hanya untuk beberapa saat, 
untuk melangkah keluar dari waktu - waktu 
yang diinginkan oleh budak-budak 
materialisme hanya untuk kesenangan mereka 
atau untuk meningkatkan uang mereka. 
73 Orang yang memeriksa dirinya sendiri 
setiap hari akan memperbaiki cara berpikir, 
hidup, berbicara, dan perasaannya. (12, 30 - 
32) 
74 Aku telah mengajarkan kepadamu bahwa 
kebijaksanaan diperoleh melalui doa, tetapi 
untuk alasan ini Aku tidak ingin engkau 
memperpanjang doamu. Saya telah meminta 
kalian untuk berdoa selama lima menit, dan 
yang saya maksudkan di sini adalah bahwa 
kalian harus berdoa secara singkat, sehingga 
pada saat-saat itu kalian dapat benar-benar 
mengabdikan diri kepada Bapa kalian; tetapi 
waktu yang tersisa harus kalian curahkan 
untuk tugas-tugas rohani dan materi kalian 
terhadap sesama kalian. (78, 52) 
75 Sekarang Aku sedang mengajarkan 
kepadamu suatu cara tertentu untuk 
memperlengkapi dirimu sehingga 
pekerjaanmu sehari-hari semuanya dapat 
diilhami oleh perasaan-perasaan yang mulia, 
dan agar kunjungan-kunjungan dan kesulitan-
kesulitan tidak dapat menghentikanmu atau 
membuatmu mundur: Ketika engkau 
membuka matamu terhadap cahaya hari yang 
baru, berdoalah, dekati Aku melalui 
pemikiranmu, lalu bentuklah rencana 
harianmu yang terinspirasi oleh cahaya-Ku, 
dan sekarang bangkitlah dalam perjuangan 
hidup. Dalam melakukan hal itu, ambillah 
tanggung jawab untuk menjadi kuat dan tidak 
melanggar ketaatan dan iman sesaat pun. 



76 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
tidak lama lagi ketabahanmu dan hasil 
pekerjaanmu akan membuatmu takjub. (262, 
7 - 8) 
 
Hari istirahat sebagai hari refleksi diri 
77 Bahkan pada waktu pertama kali Aku 
mengajar kamu untuk menguduskan hari 
ketujuh bagi-Ku. Karena manusia 
mengabdikan dirinya untuk memenuhi tugas-
tugas duniawinya selama enam hari, maka 
sudah sepantasnya ia menguduskan paling 
tidak satu hari untuk melayani Tuhannya. Aku 
tidak memintanya untuk mendedikasikan hari 
pertama untuk-Ku, tetapi hari terakhir, 
sehingga di hari itu ia dapat beristirahat dari 
pekerjaannya dan mengabdikan dirinya untuk 
perenungan rohani, sehingga ia dapat 
memberikan kesempatan kepada rohnya 
untuk mendekati Bapanya dan berbicara 
kepada-Nya melalui doa. 
78 Hari peristirahatan dilembagakan agar 
manusia, melupakan perjuangan hidup 
duniawi yang keras - meskipun hanya untuk 
waktu yang singkat - akan memberikan 
kesempatan kepada hati nuraninya untuk 
berbicara kepadanya, untuk mengingatkannya 
akan hukum, dan dia akan memeriksa dirinya 
sendiri, bertobat dari pelanggarannya dan 
membuat resolusi yang mulia di dalam hatinya 
untuk bertobat. 
79 Hari Sabat adalah hari yang sebelumnya 
dikhususkan untuk beristirahat, berdoa, dan 
mempelajari Hukum Taurat. Tetapi orang-
orang, dalam mengikuti tradisi, melupakan 
perasaan persaudaraan terhadap sesama 
manusia dan tugas-tugas spiritual yang 
mereka miliki terhadap sesama mereka. 
80. Zaman berlalu, umat manusia berkembang 
secara rohani, dan Kristus datang untuk 
mengajar Anda bahwa bahkan pada hari-hari 
istirahat Anda harus mempraktikkan amal 
yang aktif dan melakukan semua pekerjaan 
baik. 
81 Yesus ingin mengatakan kepada Anda 
bahwa meskipun satu hari didedikasikan 
untuk perenungan dan istirahat fisik, Anda 
harus memahami bahwa baik hari maupun 
jam tidak dapat ditentukan sebelumnya untuk 
penggenapan misi Roh. 
82 Meskipun Guru berbicara kepada Anda 
dengan sangat jelas, orang-orang menyimpang 
dari ini dan masing-masing memilih hari yang 

paling nyaman baginya. Oleh karena itu, 
sementara beberapa orang tetap memegang 
hari Sabat sebagai hari yang dikuduskan untuk 
beristirahat, yang lain memilih hari Minggu 
untuk merayakan ibadah mereka. 
83 Hari ini Aku berbicara kepadamu sekali lagi, 
dan ajaran-Ku membawakanmu pengetahuan 
baru. Anda telah menjalani banyak 
pengalaman dan mengembangkan diri Anda. 
Hari ini tidak penting hari apa yang kamu 
dedikasikan untuk beristirahat dari pekerjaan 
duniawi, tetapi kamu tahu bahwa sepanjang 
hari kamu harus berjalan di jalan yang telah 
Aku tandai untukmu. Pahamilah bahwa tidak 
ada jam yang tetap untuk doamu, karena 
setiap waktu dalam sehari cocok untuk berdoa 
dan untuk mempraktikkan ajaran-Ku demi 
kepentingan sesamamu. (166, 31 - 35) 
 
Mintalah dan Anda akan menerima  
84 Kalian semua membawa luka di hati kalian. 
Siapa yang bisa menembus interior Anda 
seperti yang saya lakukan? Saya tahu 
penderitaan Anda, kesedihan dan kesedihan 
Anda dalam menghadapi begitu banyak 
ketidakadilan dan ketidakbersyukuran yang 
berkuasa di dunia Anda. Aku tahu kelelahan 
mereka yang telah hidup dan bekerja keras 
lama di bumi dan yang keberadaannya seperti 
beban berat bagi mereka. Saya tahu 
ketidakberdayaan mereka yang telah 
ditinggalkan sendirian dalam kehidupan ini. 
Kepada kalian semua Aku berkata: "Mintalah 
dan itu akan diberikan kepadamu", karena Aku 
datang untuk memberikan apa yang kalian 
butuhkan dari-Ku, baik itu persahabatan, 
ketenangan pikiran, penyembuhan, tugas atau 
cahaya. (262, 72) 
85 Jangan takut akan kesengsaraan, itu hanya 
sementara, dan di dalamnya Anda harus 
berdoa dan mengambil kesabaran Ayub 
sebagai contoh. Kelimpahan akan kembali dan 
kemudian engkau tidak akan memiliki cukup 
kata-kata untuk berterima kasih kepada-Ku. 
86 Jika suatu kali penyakit menekan Anda, 
wahai orang-orang sakit yang diberkati, jangan 
putus asa; roh Anda tidak sakit. Angkatlah 
dirimu kepada-Ku dalam doa, dan iman serta 
spiritualisasimu akan memulihkan kesehatan 
tubuhmu. Berdoalah dalam bentuk yang telah 
saya ajarkan kepada Anda: secara rohani. (81, 
43 - 44) 



87 Pada saat-saat pencobaan, berdoalah 
dengan doa yang singkat tetapi keras dan 
tulus dan Anda akan merasa terhibur; dan 
ketika Anda mencapai keselarasan dengan 
Tuhan Anda, Aku akan dapat mengatakan 
kepada Anda bahwa Kehendak-Ku adalah 
kehendak Anda dan Kehendak Anda adalah 
Kehendak-Ku. (35, 7) 
88 Berdoalah, tetapi biarkan doa Anda 
ditentukan oleh niat dan pekerjaan Anda 
sehari-hari, ini akan menjadi doa terbaik Anda. 
Tetapi jika engkau ingin menyampaikan suatu 
pikiran kepada-Ku untuk mengungkapkan 
suatu permintaan dengannya, katakan saja 
kepada-Ku: "Bapa, jadilah kehendak-Mu 
bagiku." Dengan ini engkau akan meminta 
lebih dari yang bisa engkau pahami dan 
harapkan, dan kalimat sederhana ini, 
pemikiran ini, akan lebih menyederhanakan 
"Bapa Kami" yang engkau minta kepada-Ku di 
lain waktu. 
89 Dengan ini Anda memiliki doa yang 
meminta segala sesuatu dan yang akan 
berbicara yang terbaik untuk Anda. Namun, 
bukan bibirmu yang akan mengatakannya, 
tetapi hatimu yang akan merasakannya; 
karena mengatakannya berarti tidak 
merasakannya, dan jika engkau 
merasakannya, engkau tidak perlu 
mengatakannya kepada-Ku. Saya tahu 
bagaimana mendengar suara roh dan 
memahami bahasanya. Adakah sukacita yang 
lebih besar bagi Anda selain mengetahui hal 
ini? Atau apakah engkau mengira bahwa Aku 
bergantung padamu untuk memberitahukan 
kepada-Ku apa yang harus Kulakukan? (247, 
52 - 54) 
90 Aku telah mengajar kamu untuk berdoa 
dan meminta untuk orang lain, tetapi Aku juga 
mendengarkan kamu ketika kamu meminta 
untuk dirimu sendiri. Saya menerima doa ini. 
Tetapi Aku berkata kepadamu bahwa waktu 
ketika Aku memberimu sesuai dengan 
permintaanmu karena engkau masih belum 
dewasa sudah berakhir. Sekarang adalah 
Kehendak-Ku bahwa engkau berperilaku 
seperti murid-murid dan mempersembahkan 
pikiran dan hatimu kepada-Ku ketika berdoa, 
namun biarkan Aku membacanya di dalamnya 
dan melakukan Kehendak-Ku. (296, 69) 
91 Ketika engkau bertanya kepada-Ku atau 
bertanya kepada-Ku, jangan memaksakan 
dirimu untuk mencoba menyatakan 

masalahmu dengan jelas kepada-Ku, dan 
jangan pula berusaha keras untuk mencari 
ungkapan terbaik dalam pikiranmu. Cukuplah 
bagi-Ku jika rohmu melepaskan diri dari dunia 
pada saat ini dan hati serta pikiranmu murni 
sehingga dapat menerima inspirasi-Ku. Apa 
gunanya engkau mengucapkan kata-kata yang 
indah kepada-Ku jika engkau tidak dapat 
merasakan kehadiran-Ku di dalam dirimu? Aku 
tahu segalanya dan engkau tidak perlu 
menjelaskan apa pun kepada-Ku sehingga Aku 
bisa memahamimu. (286, 9 - 10) 
92 Jika Anda mampu memahami ajaran saya, 
itu akan memberi Anda banyak kepuasan, 
banyak kesempatan untuk dapat berkembang 
ke atas. Belajarlah berdoa sebelum anda 
mengambil keputusan apapun, karena doa 
adalah cara yang sempurna untuk meminta 
kepada Bapa anda, karena di dalam Dia anda 
meminta terang dan kekuatan untuk bertahan 
di dalam pergumulan hidup. 
93 Ketika Anda berdoa, pencerahan akan 
segera datang ke dalam intelek Anda yang 
akan membuat Anda dengan jelas 
membedakan yang baik dari yang jahat, apa 
yang dianjurkan dari apa yang tidak boleh 
Anda lakukan, dan ini akan menjadi bukti yang 
paling jelas bahwa Anda tahu bagaimana 
mempersiapkan diri Anda secara batiniah 
untuk mendengar suara hati nurani. 
94 Hadapilah kesulitan-kesulitanmu dengan 
kesabaran, dan jika kamu tidak dapat 
memahami makna dari pencobaanmu, 
berdoalah dan Aku akan mengungkapkan 
maknanya kepadamu sehingga kamu dapat 
menegaskannya di dalam hatimu. (333,61 - 62, 
75) 
95 Setiap kali bibirmu atau pikiranmu berkata 
kepada-Ku: "Tuhan, kasihanilah aku, 
kasihanilah penderitaanku - Tuhan, janganlah 
menyangkal pengampunan-Mu", engkau 
membuktikan kebodohanmu, 
kebingunganmu, dan betapa sedikitnya 
engkau mengenal-Ku. 
96 Katakan kepada-Ku untuk berbelas kasihan 
pada rasa sakitmu? Mintalah kepada-Ku untuk 
mengasihani anak-anak-Ku? Mohonlah 
kepada-Ku untuk mengampuni dosa-dosamu - 
Aku, yang adalah kasih, rahmat, belas kasihan, 
pengampunan dan belas kasihan? 
97 Adalah baik bahwa engkau berusaha untuk 
menggerakkan mereka yang memiliki hati 
yang keras di bumi, dan bahwa dengan air 



mata dan permohonan engkau berusaha 
membangkitkan belas kasihan pada mereka 
yang tidak memiliki sedikit pun belas kasihan 
kepada sesama mereka; tetapi jangan 
gunakan ungkapan atau pemikiran itu untuk 
menggerakkan Dia yang menciptakanmu 
karena kasih, dan untuk mengasihimu 
selamanya. (336, 41 - 43) 
98 Puaslah dengan manfaat-manfaat besar 
yang telah Bapa anugerahkan kepada Anda 
sehubungan dengan semua yang berkaitan 
dengan kehidupan manusia di bumi. Jangan 
meminta sesuatu yang dapat membawa 
kehancuran bagi roh dan tubuh Anda [materi]. 
Aku memiliki lebih banyak hal untuk diberikan 
kepadamu daripada yang bisa kamu minta 
dari-Ku. Tetapi Akulah yang mengetahui apa 
yang sebenarnya kurang pada jalan kehidupan 
Anda. Aku telah berkata kepadamu: jika kamu 
tahu bagaimana memenuhi hukum-Ku, kamu 
akan melihat Aku dalam segala kemuliaan-Ku. 
(337, 21) 
 
Berkat syafaat  
99 Jangan membiasakan diri berdoa hanya 
dengan kata-kata, berdoalah dengan roh. Aku 
juga mengatakan kepadamu: berkatilah 
dengan doa, kirimkanlah pikiran-pikiran 
terang kepada sesamamu, jangan meminta 
apa pun untuk dirimu sendiri; ingatlah: Dia 
yang peduli dengan apa yang menjadi milik-Ku 
akan selalu memiliki-Ku sebagai wali atasnya. 
100 Benih yang Anda tabur dengan cinta kasih 
akan Anda terima kembali dengan berbagai 
cara. (21, 3 - 4) 
101 Berdoa tidak hanya ketika Anda sedang 
mengalami cobaan yang menyakitkan, 
berdoalah juga ketika Anda merasa damai, 
karena dengan demikian hati dan pikiran Anda 
akan dapat menyibukkan diri dengan orang 
lain. Janganlah berdoa hanya untuk mereka 
yang telah berbuat baik kepadamu, atau untuk 
mereka yang tidak menyakitimu; karena 
meskipun ini adalah pahala, itu tidak begitu 
besar seperti jika Anda berdoa syafaat bagi 
mereka yang telah menyakiti Anda dengan 
cara tertentu. (35, 8) 
102 Apa yang saya ajarkan kepada Anda saat 
ini? Untuk memberkati segala sesuatu dan 
semua orang dengan hati dan semangat, 
karena orang yang memberkati dengan cara 
ini adalah seperti Bapa-Nya ketika Dia 
memberikan kehangatan-Nya kepada semua 

orang. Oleh karena itu Aku berkata kepadamu: 
Belajarlah memberkati dengan roh, dengan 
pikiran, dengan hati, dan damai sejahteramu, 
kekuatanmu, dan kehangatan hatimu akan 
sampai kepada orang yang kamu kirimkan, 
betapapun jauhnya kamu mempercayainya. 
103 Apa yang akan terjadi jika semua orang 
saling memberkati satu sama lain, bahkan 
tanpa saling mengenal satu sama lain, atau 
tidak pernah bertemu satu sama lain?: 
kedamaian yang sempurna akan memerintah 
di bumi, peperangan tidak akan terbayangkan! 
104 Agar mukjizat ini menjadi kenyataan, 
Anda harus meningkatkan semangat Anda 
melalui ketekunan dalam kebajikan. Apakah 
menurut Anda hal ini mustahil? (142, 31 m.) 
105 Mintalah dan itu akan diberikan 
kepadamu. Segala sesuatu yang engkau 
inginkan demi kebaikan sesama manusia - 
mintalah kepada-Ku. Mintalah, satukan 
permintaanmu dengan permintaan orang 
yang membutuhkan, dan Aku akan 
mengabulkan apa yang engkau minta. (137, 
54) 
 
Kebutuhan akan doa 
106 "Berjaga-jagalah dan berdoalah", saya 
katakan berulang-ulang kepada Anda; tetapi 
saya tidak ingin Anda terbiasa dengan nasihat 
semacam ini, tetapi untuk memikirkannya dan 
bertindak berdasarkan nasihat itu. 
107 Aku memanggil kalian untuk berdoa 
karena orang yang tidak berdoa menyerahkan 
dirinya kepada pikiran-pikiran yang 
berlebihan, material dan kadang-kadang tidak 
masuk akal, yang tanpa disadari, mendukung 
dan menyuburkan perang saudara. Tetapi 
ketika Anda berdoa, pemikiran Anda, seolah-
olah seperti pedang cahaya, merobek tabir 
kegelapan dan jerat godaan yang 
memenjarakan banyak makhluk saat ini; itu 
memenuhi sekeliling Anda dengan kekuatan 
spiritual dan menangkal kekuatan jahat. (9, 25 
- 26) 
108 Manusia selalu terlalu sibuk dengan 
kemuliaan duniawi untuk merenungkan 
pentingnya berdoa dan perenungan spiritual 
tentang apa yang ada di luar kehidupan ini, 
sehingga mereka dapat menemukan esensi 
mereka sendiri. Barangsiapa yang berdoa 
berbicara dengan Bapa, dan ketika ia 
bertanya, ia akan langsung menerima 
jawaban. Ketidaktahuan orang tentang hal-hal 



rohani adalah akibat dari kurangnya doa. (106, 
33) 
109 Anda sedang mendekati waktu ketika 
Anda akan tahu bagaimana memberikan hak 
kepada roh Anda dan dunia dengan cara yang 
adil. Ini akan menjadi waktu doa yang benar, 
penyembahan kepada Tuhan yang bebas dari 
fanatisme, ketika Anda berdoa sebelum setiap 
usaha, ketika Anda tahu bagaimana menjaga 
apa yang telah dipercayakan kepada Anda. 
110 Bagaimana mungkin seseorang 
melakukan kesalahan jika, alih-alih melakukan 
kehendaknya, ia terlebih dahulu meminta 
kepada Bapanya dalam doa? Barangsiapa yang 
berdoa hidup dalam persatuan dengan Allah, 
mengetahui nilai dari keuntungan yang 
diterimanya dari Bapa, dan pada saat yang 
sama ia memahami makna atau tujuan dari 
cobaan yang dialaminya. (174, 2 - 3) 
 
Efek penyembuhan dari kehidupan doa  
111 Setiap saat aku telah berkata kepadamu: 
Berdoalah. Hari ini saya katakan kepada Anda 
bahwa melalui doa, Anda dapat memperoleh 
hikmat. Jika semua orang berdoa, mereka 
tidak akan pernah menyimpang dari jalan 
terang yang telah saya tentukan. Melalui doa, 
orang-orang sakit akan disembuhkan, tidak 
akan ada lagi orang-orang yang tidak percaya, 
dan kedamaian akan kembali kepada roh-roh. 
112 Bagaimana manusia bisa berbahagia 
ketika dia menolak anugerah-Ku? Apakah ia 
berpikir bahwa kasih, belas kasihan dan 
kelembutan bukanlah kualitas kehidupan 
manusia? (69, 7 - 8) 
113 Ketahuilah bahwa firman yang tidak 
memiliki kasih di dalamnya tidak memiliki 
kehidupan atau kekuatan. Engkau bertanya 
kepada-Ku bagaimana engkau dapat mulai 
mencintai dan apa yang harus engkau lakukan 
untuk membangkitkan perasaan ini di dalam 
hatimu, dan Aku katakan kepadamu: apa yang 
harus engkau mulai adalah untuk dapat 
berdoa dengan benar. Ini akan membawa 
Anda lebih dekat kepada Sang Guru, dan Guru 
itu adalah Aku. 
114 Dalam doa Anda akan menemukan 
penghiburan, inspirasi dan kekuatan, itu akan 
memberi Anda kepuasan yang lezat karena 
dapat berbicara kepada Tuhan dengan 
percaya diri tanpa saksi atau perantara. Tuhan 
dan roh Anda bersatu dalam momen manis 

yang penuh dengan kepercayaan, wacana 
spiritual, dan berkat ini. (166, 43 - 44) 
115 Kapan pun engkau membutuhkan orang 
kepercayaan, teman yang baik, berpalinglah 
kepada-Ku dan berbaringlah bersama-Ku 
penderitaan yang mungkin ada di dalam 
hatimu, dan Aku akan menasihati engkau cara 
terbaik - solusi yang engkau cari. 
116 Jika roh Anda terbebani oleh beban, itu 
karena Anda telah berdosa. Aku akan 
menerimamu dan berbaik hati dalam 
penghakiman-Ku, Aku akan menguatkan 
tekadmu untuk memperbaiki diri dan 
memulihkan kekuatanmu yang telah hilang. 
117 Hanya dengan mengikuti ajaran-Ku yang 
akan membuat Anda tetap dalam rahmat dan 
menjaga kesehatan rohani dan jasmani Anda. 
Pengalaman yang Anda peroleh akan menjadi 
cahaya yang Anda kumpulkan sedikit demi 
sedikit di dalam roh Anda. (262, 20 - 21) 
118 Roh yang tahu bagaimana hidup dengan 
penuh kewaspadaan tidak pernah 
menyimpang dari jalan yang telah ditandai 
oleh Tuhannya, dan ia mampu membawa 
warisan dan karunia-karunia yang dimilikinya 
sampai ia telah mencapai perkembangannya 
yang lebih tinggi. 
119 Makhluk ini harus maju dalam ujian 
karena ia hidup dengan penuh kewaspadaan 
dan tidak pernah membiarkan dirinya 
didominasi oleh materi. Orang yang berjaga-
jaga dan berdoa akan selalu muncul sebagai 
pemenang dari krisis kehidupan dan 
menempuh jalan hidup dengan langkah yang 
teguh. 
120 Betapa berbedanya perilaku orang yang 
lupa berdoa dan berjaga-jaga! Ia secara 
sukarela meninggalkan pembelaan diri dengan 
senjata terbaik yang telah Aku tempatkan 
dalam diri manusia, yaitu iman, cinta kasih 
dan cahaya pengetahuan. Dialah yang tidak 
mendengar suara batin yang berbicara 
kepadanya melalui intuisi, hati nurani dan 
mimpi. Tetapi hati dan pikirannya tidak 
memahami bahasa itu dan tidak percaya 
pesan dari rohnya sendiri. (278, 2 - 3) 
121 Doa adalah sarana yang diwahyukan 
kepada rohmu untuk menjangkau-Ku dengan 
pertanyaan-pertanyaanmu, kekhawatiranmu, 
dan keinginanmu akan terang. Melalui dialog 
ini, Anda bisa menghilangkan keraguan Anda 
dan merobek tabir yang menyembunyikan 
suatu rahasia. 



122 Doa adalah awal dari dialog roh ke roh 
yang akan berkembang di masa yang akan 
datang dan berbuah di antara umat manusia 
ini. 
123 Hari ini Aku telah mengungkapkan semua 
ini kepada orang-orang yang mendengarkan-
Ku, sehingga mereka dapat menjadi pelopor 
masa spiritualisasi. (276, 18 - 19) 
 
Kekuatan doa 
124 Ketika salah seorang di antara kalian 
berdoa, ia tidak menyadari apa yang ia capai 
dengan pikirannya dalam spiritual. Oleh 
karena itu, Anda harus belajar bahwa ketika 
Anda berdoa untuk sesama manusia - untuk 
orang-orang yang menghancurkan diri mereka 
sendiri dalam peperangan - roh Anda pada 
gilirannya sedang bertempur dalam 
pertempuran mental melawan kejahatan pada 
saat-saat itu, dan bahwa pedang Anda, yang 
merupakan perdamaian, akal, keadilan dan 
keinginan untuk kebaikan bagi mereka, 
muncul melawan senjata kebencian, balas 
dendam, arogansi. 
125 Sekarang telah tiba saatnya ketika orang 
menjadi sadar akan kekuatan doa. Agar doa 
memiliki kekuatan dan cahaya yang nyata, 
penting bagi Anda untuk mengirimkannya 
kepada-Ku dengan cinta kasih. (139, 7 - 8) 
126 Pikiran dan roh, bersatu dalam doa, 
menciptakan dalam diri manusia suatu 
kekuatan yang lebih unggul daripada kekuatan 
manusia mana pun. 
127 Dalam doa, yang lemah dikuatkan, yang 
pengecut dipenuhi dengan keberanian, yang 
bodoh dicerahkan, yang penakut menjadi 
tidak sadar diri. 
128 Ketika roh mampu bekerja secara 
harmonis dengan pikiran untuk mencapai doa 
yang sejati, roh menjadi prajurit yang tak 
terlihat yang untuk sementara waktu 
menjauhkan diri dari apa yang menyangkut 
keberadaannya, memindahkan dirinya ke 
tempat lain, membebaskan dirinya dari 
pengaruh tubuh dan mengabdikan dirinya 
pada perjuangannya untuk melakukan 
kebaikan, untuk menghalau kejahatan dan 
bahaya, untuk membawa percikan cahaya, 
setetes balsem atau nafas kedamaian bagi 
mereka yang membutuhkan. 
129 Dari semua yang saya katakan kepada 
Anda, pahamilah betapa banyak yang dapat 
Anda lakukan dengan roh dan dengan pikiran 

di tengah-tengah kekacauan yang telah 
menguasai umat manusia ini. Anda berada di 
dunia yang penuh dengan pemikiran dan 
gagasan yang berlawanan, di mana nafsu 
amarah dan perasaan kebencian berbenturan, 
di mana pemikiran dibingungkan oleh 
materialisme dan makhluk spiritual diselimuti 
kegelapan. 
130 Hanya mereka yang telah belajar melalui 
doa untuk bangkit secara mental dan spiritual 
ke wilayah-wilayah terang, wilayah 
kedamaian, akan dapat memasuki dunia 
perjuangan, di mana semua nafsu manusia 
tercermin, tanpa dikalahkan, dan, sebaliknya, 
meninggalkan sesuatu yang berguna bagi 
mereka yang membutuhkan cahaya roh. (288, 
18 - 22) 
131 Belajarlah berdoa, karena dengan doa 
kamu juga dapat melakukan banyak hal yang 
baik, sama seperti kamu juga dapat 
mempertahankan dirimu dari pengkhianatan. 
Doa adalah perisai dan senjata; jika anda 
memiliki musuh, pertahankanlah diri anda 
melalui doa. Tetapi ketahuilah bahwa senjata 
ini tidak boleh melukai atau mencelakakan 
siapa pun, karena tujuannya hanyalah untuk 
membawa terang ke dalam kegelapan. (280, 
56) 
132 Kekuatan alam dilepaskan untuk melawan 
manusia. Engkau tidak perlu takut karena 
engkau tahu bahwa Aku telah memberimu 
otoritas untuk mengalahkan kejahatan dan 
melindungi sesama manusia. Anda bisa 
memerintahkan elemen-elemen kehancuran 
itu untuk berhenti sejenak dan mereka akan 
mematuhinya. Jika Anda tetap berdoa dan 
berjaga-jaga, Anda akan mampu melakukan 
mukjizat dan memukau dunia. 
133 Berdoalah dengan tulus, bersekutu 
dengan Roh-Ku, jangan mencari tempat 
tertentu untuk melakukannya. Berdoalah di 
bawah pohon, di jalan, di puncak gunung atau 
di sudut tempat tidur Anda, dan Aku akan 
turun untuk berbicara kepada Anda, 
mencerahkan Anda dan memberi Anda 
kekuatan. (250, 24 - 25) 
134 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
jika kamu sudah bersatu dalam roh, dalam 
pikiran dan kehendak, doamu saja sudah 
cukup untuk menghentikan bangsa-bangsa 
yang hidup dalam persiapan untuk Hari 
Kiamat ketika mereka ingin menerkam satu 
sama lain. Engkau akan menghilangkan 



permusuhan, engkau akan menjadi 
penghalang bagi semua rencana jahat 
sesamamu, engkau akan menjadi seperti 
pedang tak terlihat yang mengalahkan yang 
kuat dan seperti perisai kuat yang melindungi 
yang lemah. 
135 Umat manusia, di hadapan bukti nyata 
dari kuasa yang lebih tinggi ini, akan berhenti 
sejenak untuk merenung, dan perenungan ini 
akan menghindarkannya dari banyak 
goncangan dan kunjungan yang parah yang 
jika tidak, akan diterimanya di tangan alam 
dan elemen-elemennya. (288, 27) 
136 Jika Anda memiliki iman yang besar dan 
pengetahuan yang lebih besar tentang kuasa 
doa - berapa banyak karya belas kasihan yang 
akan Anda lakukan melalui kemampuan 
berpikir Anda. Tetapi Anda belum 
memberikan semua kekuatan yang 
dimilikinya, dan oleh karena itu Anda sering 
tidak menyadari apa yang Anda hindari pada 
saat doa yang benar-benar dirasakan dan 
benar. 
137 Apakah Anda tidak menyadari bahwa ada 
sesuatu yang lebih tinggi yang mencegah 
pecahnya perang yang paling tidak manusiawi 
di dunia Anda? Tidakkah Anda menyadari 
bahwa mukjizat ini dipengaruhi oleh jutaan 
doa dari pria, wanita dan anak-anak, yang 
dengan semangat mereka melawan kekuatan 
gelap dan menangkal peperangan? Teruslah 
berdoa, teruslah berjaga-jaga, tetapi 
curahkanlah ke dalam aktivitas ini semua iman 
yang Anda mampu. 
138 Berdoalah, manusia, dan sebarkanlah 
mantel kedamaian pikiran Anda di atas 
peperangan, kesakitan dan kesengsaraan, 
yang dengannya Anda akan membentuk 
perisai yang di bawah perlindungannya 
sesama manusia akan menemukan 
pencerahan dan perlindungan. (323,24 - 26) 
 
Kasih kepada Allah dan sesama sebagai 
penyembahan kepada Allah  
139 Ketahuilah, hai murid-murid-Ku yang 
baru, bahwa penghormatan dan 
penghargaanmu kepada Tuhan haruslah 
konstan, tanpa menunggu waktu atau hari 
tertentu untuk mempersembahkannya, sama 
seperti kasih Bapamu kepadamu yang 
konstan. Tetapi jika engkau ingin tahu 
bagaimana mengingat karya kasih-Ku setiap 
hari tanpa jatuh ke dalam fanatisme, Aku akan 

memberitahumu: hidupmu harus menjadi 
penghormatan yang konstan kepada Dia yang 
menciptakan segala sesuatu dengan 
mengasihi satu sama lain. 
140 Bertindaklah demikian dan Aku akan 
mengabulkan apa yang engkau minta dengan 
rendah hati kepada-Ku: agar pelanggaranmu 
diampuni. Aku menghiburmu dan 
memberikan kelegaan kepadamu, tetapi Aku 
berkata kepadamu: Ketika engkau 
menemukan kesalahanmu dan hati nuranimu 
menghakimimu, berdoalah, perbaiki 
kesalahanmu, bekali dirimu dengan kekuatan 
sehingga engkau tidak melakukan dosa yang 
sama lagi dan engkau tidak perlu meminta-Ku 
berulang kali untuk mengampunimu. Firman-
Ku mengajarkanmu sehingga kamu dapat naik 
dan memberikan akses kepada cahaya dan 
spiritualisasi. (49, 32 - 33) 
141 "Aku haus", Aku berkata kepada orang 
banyak yang tidak mengerti firman-Ku dan 
berpesta pora dalam perjuangan kematian-Ku. 
Apa yang bisa saya katakan hari ini, ketika 
saya melihat bahwa bukan hanya kerumunan 
orang banyak, tetapi seluruh dunia yang 
melukai roh saya tanpa menyadari rasa sakit 
saya? 
142 Kehausanku tak terbatas, tak 
terbayangkan besarnya, dan hanya kasih-Mu 
yang akan mampu memuaskannya. Mengapa 
engkau menawarkan kepada-Ku kultus 
eksternal dan bukannya cinta? Tidak tahukah 
engkau bahwa ketika Aku meminta air 
kepadamu, engkau menawarkan empedu dan 
cuka kepada-Ku? (94, 74 - 75) 
143 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
mereka yang telah banyak menderita dan 
sering menyakiti-Ku yang akan mengasihi-Ku 
dengan sungguh-sungguh, hati mereka akan 
terus-menerus mencurahkan persembahan 
kepada Keilahian-Ku. Bukan hadiah-hadiah 
materi, bukan mazmur, bukan pula mezbah-
mezbah duniawi. Mereka tahu bahwa 
persembahan dan penyembahan yang paling 
menyenangkan bagi-Ku adalah perbuatan 
kasih yang mereka lakukan untuk saudara-
saudara mereka. (82, 5) 
144 Hari demi hari doa rohanimu sampai 
kepada-Ku, yang bahasanya tidak diketahui 
oleh alam duniawimu, karena doa-doa itu 
bukan kata-kata yang diucapkan oleh bibirmu, 
bukan pula gagasan-gagasan yang dibentuk 
oleh pikiranmu. Doa roh begitu mendalam 



sehingga melampaui kemampuan dan indera 
manusia. 
145 Dalam doa itu, roh memasuki wilayah 
cahaya dan kedamaian, di mana roh-roh yang 
tinggi berdiam, dan di sana roh itu memenuhi 
dirinya dengan esensi itu dan kemudian 
kembali ke tubuhnya yang fana untuk 
mengirimkan kekuatan kepadanya. (256, 63 - 
64) 
146 Jemaat: Waktunya bagi kamu untuk 
mengetahui bagaimana berdoa telah tiba 
bagimu. Hari ini Aku tidak menyuruhmu untuk 
bersujud di bumi, Aku tidak mengajarkanmu 
untuk berdoa dengan bibirmu atau memohon 
kepada-Ku dengan kata-kata pilihan dalam 
doa-doa yang indah. Hari ini saya beritahukan 
kepada Anda: Berpalinglah kepada-Ku secara 
mental, angkatlah semangatmu dan Aku akan 
selalu turun untuk membuatmu merasakan 
Kehadiran-Ku. Jika engkau tidak tahu 
bagaimana berbicara kepada Tuhanmu, 
pertobatanmu, pikiranmu, rasa sakitmu akan 
cukup bagi-Ku, cintamu akan cukup bagi-Ku. 
147 Inilah bahasa yang saya dengar, bahasa 
yang saya pahami, bahasa tanpa kata-kata, 
yaitu kebenaran dan ketulusan. Inilah doa 
yang telah saya ajarkan kepada Anda di Era 
Ketiga ini. 
148 Setiap kali engkau melakukan pekerjaan 
yang baik, engkau merasakan damai sejahtera, 
jaminan dan pengharapan dari-Ku, karena 
Bapa saat itu sangat dekat denganmu. (358, 
53 - 55) 
149 Aku menolak semua kesombongan 
manusiawi dan kemegahan manusiawi, karena 
hanya yang rohaniah, yang mulia dan murah 
hati, yang murni dan kekal, yang sampai 
kepada Roh-Ku. Ingatlah bahwa saya telah 
mengatakan kepada wanita Samaria: "Allah 
adalah Roh, dan mereka yang menyembah-
Nya harus menyembah-Nya dalam roh dan 
kebenaran". Carilah Aku di dalam Yang Tak 
Terbatas, di dalam Yang Murni, dan di sana 
engkau akan menemukan-Ku. 
150 Mengapa menawarkan kepada-Ku apa 
yang telah Aku ciptakan untukmu? Mengapa 
Anda menawarkan bunga kepada-Ku jika itu 
bukan pekerjaan Anda? Sebaliknya, jika 
engkau mempersembahkan kepada-Ku karya-
karya kasih, belas kasihan, pengampunan, 
keadilan, pertolongan bagi sesamamu, 
penghormatan ini pasti akan bersifat rohani 
dan akan naik kepada Bapa seperti belaian, 

seperti ciuman yang dikirimkan anak-anak 
kepada Tuhan mereka dari bumi. (36, 26 + 29) 
151 Saya juga tidak ingin Anda membatasi 
penyembahan Anda kepada Tuhan hanya 
pada tempat-tempat pertemuan materi, 
karena Anda akan memenjarakan roh Anda 
dan tidak membiarkannya melebarkan 
sayapnya untuk mendapatkan kekekalan. 
152 Mezbah yang saya serahkan kepada Anda 
untuk merayakan di atasnya penyembahan 
yang saya harapkan adalah kehidupan itu 
sendiri tanpa batasan apa pun, melampaui 
semua agama, semua gereja dan sekte, karena 
didirikan dalam spiritual, dalam kekekalan, 
dalam yang ilahi. (194,27 - 28) 
 
Dialog antara Tuhan dan manusia  
153 Hari ini saya datang kepada Anda dengan 
ajaran yang, sekali dipahami, adalah yang 
paling mudah untuk dipenuhi, bahkan jika bagi 
dunia tampaknya mustahil untuk 
direalisasikan. Aku mengajarkan kepadamu 
penyembahan kasih kepada Tuhan melalui 
hidupmu, pekerjaanmu, dan doa rohani, yang 
tidak diucapkan dari bibir di tempat tertentu, 
juga tidak memerlukan tindakan kultus atau 
gambar untuk diilhami. (72, 21) 
154 Sementara orang-orang ingin mengenali 
Aku sebagai Tuhan yang jauh dan tidak dapat 
didekati, Aku berangkat untuk membuktikan 
kepada mereka bahwa Aku lebih dekat kepada 
mereka daripada bulu mata mereka. 
155 Mereka berdoa secara mekanis, dan jika 
mereka tidak segera melihat realisasi semua 
yang mereka minta dengan cara yang 
mendesak, mereka berteriak dengan putus 
asa: "Tuhan tidak mendengar kami". 
156 Jika mereka tahu bagaimana berdoa, jika 
mereka menyatukan hati dan pikiran dengan 
roh mereka, mereka akan dapat mendengar 
suara Ilahi Tuhan dalam roh mereka dan 
merasakan bahwa Hadirat-Nya sangat dekat 
dengan mereka. Tetapi bagaimana mereka 
akan merasakan kehadiran-Ku jika mereka 
bertanya kepada-Ku melalui kultus eksternal? 
Bagaimana mereka bisa mencapai roh mereka 
menjadi peka jika mereka bahkan menyembah 
Tuhan mereka dengan patung-patung yang 
dibuat oleh tangan mereka? 
157 Aku ingin engkau memahami bahwa Aku 
sangat dekat denganmu, bahwa engkau dapat 
dengan mudah terhubung dengan-Ku, 



merasakan Aku dan menerima inspirasi-Ku. 
(162, 17 - 20) 
158 Berlatihlah keheningan, yang membantu 
roh untuk dapat menemukan Tuhannya. 
Keheningan ini bagaikan mata air 
pengetahuan, dan semua yang memasukinya 
dipenuhi dengan kejernihan kebijaksanaan-Ku. 
Keheningan bagaikan sebuah tempat yang 
dikelilingi oleh tembok-tembok yang tidak bisa 
dihancurkan, yang hanya bisa diakses oleh 
roh. Manusia secara konstan membawa 
pengetahuan tentang tempat rahasia di mana 
ia dapat terhubung dengan Tuhan. 
159 Tempat tidak penting di mana Anda 
berada, di mana pun Anda dapat terhubung 
dengan Tuhan Anda, apakah Anda berada di 
puncak gunung atau di kedalaman lembah, 
dalam kekacauan kota, dalam kedamaian 
rumah atau di tengah-tengah pertempuran. 
Ketika engkau mencari-Ku di dalam tempat 
kudusmu dalam keheningan yang dalam dari 
ketinggianmu, seketika gerbang bait suci yang 
universal dan tak terlihat akan terbuka 
sehingga engkau dapat benar-benar 
merasakan bahwa engkau berada di rumah 
Bapamu, yang hadir dalam setiap roh. 
160 Ketika rasa sakit karena cobaan 
membebani Anda, dan penderitaan hidup 
menghancurkan perasaan Anda, ketika Anda 
merasakan keinginan yang panas untuk 
mencapai sedikit kedamaian, beristirahatlah 
ke kamar tidur Anda atau carilah keheningan, 
kesunyian di ladang; di sana angkatlah roh 
Anda, dengan dipandu oleh hati nurani, dan 
benamkanlah diri Anda. Keheningan adalah 
alam roh, alam yang tidak terlihat oleh mata 
fisik. 
161 Pada saat memasuki pengangkatan 
spiritual, seseorang mencapai bahwa indera-
indera yang lebih tinggi terbangun, intuisi 
muncul, inspirasi bersinar, masa depan dapat 
dilihat sekilas, dan kehidupan spiritual dengan 
jelas mengenali yang jauh dan memungkinkan 
apa yang sebelumnya tampak tidak mungkin 
tercapai. 
162 Jika Anda ingin memasuki keheningan 
tempat suci ini, perbendaharaan ini, Anda 
harus mempersiapkan jalan sendiri, karena 
hanya dengan kemurnian sejati Anda akan 
dapat memasukinya. (22, 36 - 40) 
163 Adalah perlu bahwa nabi-nabi-Ku bangkit 
kembali untuk memperingatkan umat 
manusia. Karena sementara ada orang-orang 

yang menghancurkan diri mereka sendiri, 
dibutakan oleh ambisi dan kekerasan, mereka 
yang telah menerima terang-Ku dan menilai 
umat manusia tanpa memihak, takut untuk 
mengambil tugas mereka dan membagikan 
Kabar Baik. 
164 Jika manusia tahu bagaimana berdoa 
dengan roh, mereka akan mendengar suara-
Ku, mereka akan menerima inspirasi-Ku. 
Tetapi setiap kali mereka berdoa, ada 
selubung di atas mata rohani mereka yang 
menyembunyikan cahaya Hadirat-Ku dari 
mereka. Aku harus datang kepada orang-
orang pada saat-saat ketika tubuh mereka 
sedang beristirahat, untuk membangunkan 
roh mereka, untuk berseru kepada-Nya dan 
berbicara dengan-Nya. Kristus yang masuk ke 
dalam hati anda seperti pencuri di malam hari 
untuk menabur benih kasih-Nya di dalamnya. 
(67, 29) 
165 Belajarlah untuk berdoa dan bermeditasi 
pada saat yang sama, sehingga pengetahuan 
dan pemahaman dapat muncul dalam diri 
Anda masing-masing. (333, 7) 
166 Spiritualitas adalah kebebasan. Oleh 
karena itu, mereka yang mendengarkan-Ku 
saat ini dan yang telah memahami makna 
ajaran yang membebaskan ini melihat sebuah 
lembah yang luas terbuka di hadapan mereka, 
di mana mereka akan berjuang dan bersaksi 
bahwa waktunya telah tiba ketika Tuhan, 
Pencipta Yang Mahakuasa, datang untuk 
membangun dialog antara Dia dan manusia. 
(239, 8) 
167 Ajaran Kristus bersifat rohani, tetapi 
manusia mengelilinginya dengan ritus-ritus 
dan bentuk-bentuk untuk membawanya ke 
dalam jangkauan roh-roh rendah yang tinggi. 
168 Anda telah memasuki masa roh wahyu 
agung, ketika materialisasi, tipu daya, dan 
ketidaksempurnaan akan lenyap dari setiap 
kultus, ketika setiap orang, melalui rohnya, 
akan mengenal Tuhannya, yang semuanya 
adalah roh. Dengan cara ini ia akan 
menemukan bentuk persekutuan yang 
sempurna. (195, 77 - 78) 
169 Begitu orang telah belajar untuk 
berkomunikasi dengan roh saya, mereka tidak 
perlu lagi mencari buku atau mengajukan 
pertanyaan. 
170 Saat ini mereka masih bertanya kepada 
orang-orang yang mereka percayai untuk 
mengetahui lebih banyak, atau mereka 



mencari kitab suci dan buku-buku - dalam 
keinginan untuk menemukan kebenaran. (118, 
37) 
171 Jika Anda belajar bermeditasi setiap hari 
untuk waktu yang singkat, dan jika meditasi 
Anda berkaitan dengan kehidupan spiritual, 
Anda akan menemukan penjelasan yang tak 
terbatas dan menerima wahyu yang tidak 
dapat Anda peroleh dengan cara lain. 
172 Rohmu sudah memiliki cahaya yang cukup 
untuk bertanya kepada-Ku dan juga untuk 
menerima jawaban-Ku. Semangat manusia 
telah mencapai puncak perkembangan yang 
luar biasa. Amati sesama manusia dari latar 
belakang yang sederhana, yang, meskipun 
kurang pengetahuan, mengejutkan Anda 
dengan pengamatan mereka yang mendalam, 
serta dengan cara yang jelas di mana mereka 
menjelaskan kepada diri mereka sendiri apa 
yang bagi banyak orang lain adalah sesuatu 
yang tidak dapat dijelaskan. Apakah mereka 
mendapatkan ini dari buku atau sekolah? 
Tidak. Tetapi karena intuisi atau kebutuhan, 
mereka telah menemukan karunia meditasi, 
yang merupakan bagian dari doa spiritual. 
Dalam pengasingan mereka, terlindung dari 
pengaruh dan prasangka, mereka telah 
menemukan jalan untuk berkomunikasi 
dengan Yang Abadi, Yang Spiritual, Yang Sejati; 
dan beberapa lebih banyak, yang lain lebih 
sedikit, semua orang yang telah bermeditasi 
pada esensi kehidupan yang sebenarnya telah 
menerima cahaya spiritual dalam kemampuan 
pikiran mereka. (340, 43 - 44) 
173 Engkau bertanya kepada-Ku tentang apa 
yang dimaksud dengan doa dan Aku 
menjawabmu: Untuk membiarkan roh Anda 
bangkit dengan bebas kepada Bapa; untuk 
berserah kepada tindakan itu dengan 
kepercayaan dan iman yang penuh; untuk 
menerima dalam hati dan pikiran kesan-kesan 
yang diterima melalui Roh; untuk menegaskan 
kehendak Bapa dengan kerendahan hati yang 
sejati. Orang yang berdoa dengan cara ini 
menikmati kehadiran-Ku di setiap saat dalam 
hidupnya dan tidak pernah merasa 
membutuhkan-Ku. (286,11) 
174 Di dalam keberadaannya yang paling 
murni, di dalam roh, Aku akan menuliskan 
hukum-Ku saat ini, Aku akan membuat suara-
Ku didengar, Aku akan membangun bait-Ku; 
karena apa yang tidak ada di dalam diri 

manusia, apa yang tidak ada di dalam rohnya, 
seolah-olah itu tidak ada. 
175 Apakah engkau membangun gereja-gereja 
material yang besar untuk menghormati-Ku, 
apakah engkau mempersembahkan kepada-
Ku perayaan dan upacara yang penuh 
kemegahan - persembahan ini tidak akan 
sampai kepada-Ku karena tidak bersifat 
spiritual. Setiap kultus lahiriah selalu 
membawa kesombongan dan kesombongan; 
sebaliknya, persembahan rahasia - yang tidak 
dilihat dunia dan yang engkau persembahkan 
kepada-Ku dari roh ke roh - sampai kepada-Ku 
karena kesederhanaannya, ketulusannya, 
kejujurannya, dengan kata lain: karena 
persembahan itu berasal dari roh. 
176 Ingatlah kembali perumpamaan-Ku yang 
diberikan kepadamu di "Era Kedua", yang 
dikenal sebagai perumpamaan tentang orang 
Farisi dan Pemungut cukai, dan engkau akan 
menyadari bahwa instruksi-Ku sama 
sepanjang zaman. (280, 68) 
177 Tahukah Anda bahwa ada orang yang 
dikasihi tanpa layak mendapatkannya? 
Beginilah caraku mencintaimu. Berikanlah 
kepada-Ku salibmu, berikanlah kepada-Ku 
kesengsaraanmu, berikanlah kepada-Ku 
harapanmu yang gagal, berikanlah kepada-Ku 
beban berat yang engkau pikul. Saya akan 
menghadapi semua rasa sakit. Merasa bebas 
dari bebanmu sehingga engkau bisa bahagia; 
masuklah ke dalam tempat kudus Kasih-Ku 
dan berdiam diri di depan altar alam semesta 
sehingga rohmu dapat berkomunikasi dengan 
Bapa dalam bahasa yang paling indah: yaitu 
Kasih. (228,73) 
 

Bab 18 - Karya-karya belas kasihan 
dan sentralitas kasih  
 
Berkat retroaktif dari perbuatan baik 
1 Amati segala macam kesengsaraan manusia, 
rasa sakit, kebutuhan, dan biarkan hati Anda 
menjadi semakin berbelas kasihan saat 
melihat rasa sakit yang mengelilingi Anda di 
mana-mana. 
2 Jika Anda merasakan di bagian terdalam diri 
Anda dorongan yang murah hati dan mulia 
untuk berbuat baik, biarkan dorongan ini 
mengambil alih dan mewujudkannya sendiri. 
Rohlah yang mengkomunikasikan pesannya 



karena ia telah menemukan tubuh (jiwa) yang 
bersedia dan siap. (334, 3 - 4) 
3 Berhati-hatilah untuk mengutamakan cinta 
kasih di antara kegiatan-kegiatan Anda, dan 
jangan pernah menyesal karena telah berbuat 
baik; karena melalui kebajikan ini Anda akan 
mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan 
terbesar dalam keberadaan Anda, dan pada 
saat yang sama mencapai semua 
kebijaksanaan, kekuatan dan ketinggian yang 
didambakan oleh setiap roh mulia. 
4 Dengan menunjukkan belas kasihan kepada 
sesama manusia, Anda akan memurnikan roh 
Anda dan dengan cara ini melunasi hutang-
hutang lama. Anda akan memuliakan 
kehidupan manusiawi Anda dan meningkatkan 
kehidupan spiritual Anda. 
5 Kemudian, ketika Anda tiba di gerbang di 
mana Anda semua akan mengetuknya, 
kebahagiaan Anda akan sangat besar, karena 
Anda akan mendengar panggilan selamat 
datang yang akan ditawarkan oleh dunia 
spiritual kepada Anda, yang akan memberkati 
Anda dan memanggil Anda untuk melakukan 
pekerjaan pembaharuan dan spiritualisasi. 
(308,55 - 56) 
6 Aku berkata kepadamu: Berbahagialah 
pekerja-pekerja-Ku yang dapat bersimpati 
dalam hati mereka dengan penderitaan orang-
orang yang kehilangan kebebasan atau 
kesehatan mereka, dan yang mengunjungi dan 
menghibur mereka. Karena suatu hari mereka 
akan bertemu lagi - baik dalam kehidupan ini 
atau kehidupan yang lain - dan Anda tidak 
tahu apakah mereka tidak akan memiliki 
kesehatan yang lebih baik, kebebasan yang 
lebih besar dan cahaya yang lebih terang 
daripada mereka yang membawa pesan cinta 
kasih kepada mereka di penjara atau rumah 
sakit. Kemudian mereka akan menunjukkan 
rasa terima kasih mereka dan mengulurkan 
tangan mereka kepada orang yang 
memberikannya kepada mereka di lain waktu. 
7 Saat itu ketika engkau membawa Firman-Ku 
dekat dengan hati mereka - saat itu ketika 
tanganmu membelai dahi mereka dan engkau 
membuat mereka memikirkan Aku dan 
merasakan Aku - tidak akan pernah terhapus 
dari pikiran mereka, sama seperti dalam 
pikiran mereka wajahmu dan suara 
persaudaraanmu tidak akan terlupakan, itulah 
sebabnya mereka akan mengenalimu di mana 
pun engkau berada. (149, 54 - 55) 

8 Seperti nafas angin dan matahari membelai 
kamu, demikianlah, umat-Ku, kamu harus 
membelai sesamamu. Inilah saat ketika orang 
yang membutuhkan dan yang tertekan 
berlimpah ruah. Pahamilah bahwa Dia yang 
meminta bantuan anda akan memberikan 
kepada anda anugerah untuk menjadi berguna 
bagi orang lain dan bekerja untuk keselamatan 
anda. Ia memberikan kepada anda 
kesempatan untuk berbelas kasihan dan 
dengan demikian menjadi seperti Bapa anda. 
Karena manusia dilahirkan untuk 
menyebarkan benih kebaikan di dunia. Maka, 
pahamilah bahwa siapa pun yang meminta 
Anda melakukan kebaikan kepada Anda. (27, 
62) 
 
Amal yang nyata dan palsu 
9 Wahai murid-murid, tugas tertinggi Anda 
adalah aktivitas kasih! Sering kali Anda akan 
melakukannya secara rahasia tanpa 
menyombongkan diri, tanpa membiarkan 
tangan kiri mengetahui apa yang telah 
dilakukan tangan kanan. Tetapi akan ada saat-
saat di mana aktivitas cinta kasih Anda akan 
dilihat oleh sesama Anda, sehingga mereka 
dapat belajar untuk berpartisipasi di 
dalamnya. 
10 Jangan cemas tentang upahnya! Akulah 
Bapa yang membalas perbuatan anak-anaknya 
dengan keadilan, tanpa melupakan satu pun. 
11 Aku telah mengatakan kepadamu bahwa 
jika kamu mau memberi segelas air dengan 
kasih yang sejati, itu tidak akan luput dari 
balasan. 
12 Berbahagialah mereka yang berkata 
kepada-Ku ketika mereka tiba di hadapan-Ku: 
"Tuhan, aku tidak mengharapkan apa pun 
sebagai upah atas pekerjaanku; keberadaan 
dan pengetahuan bahwa aku adalah anak-Mu 
sudah cukup bagiku, dan jiwaku sudah 
dipenuhi dengan kebahagiaan". (4, 78 - 81) 
13 Jangan memendam keinginan egois dengan 
hanya memikirkan spiritualisasi dan pahala 
Anda; karena kekecewaan Anda akan sangat 
menyakitkan ketika Anda masuk ke dalam 
spiritual, karena Anda akan menemukan 
bahwa pada kenyataannya Anda belum 
mendapatkan pahala. 
14 Agar engkau semua dapat lebih memahami 
apa yang ingin Kukatakan kepadamu, Aku 
memberimu contoh berikut: Ada dan selalu 
ada pria dan wanita yang menjadikannya 



sebagai usaha mereka untuk melakukan 
pekerjaan amal di antara sesama manusia, 
namun, ketika mereka datang kepada-Ku, 
mereka tidak dapat menunjukkan kepada-Ku 
pahala apa pun untuk kebahagiaan rohani 
mereka. Apa alasannya? Dapatkah Anda 
membayangkan bahwa mereka telah menjadi 
korban ketidakadilan dari pihak ayah mereka? 
Jawabannya sederhana, murid-murid: mereka 
tidak bisa menuai sesuatu yang baik bagi diri 
mereka sendiri karena pekerjaan mereka tidak 
tulus. Karena ketika mereka mengulurkan 
tangan mereka untuk memberikan sesuatu, 
mereka tidak pernah melakukannya karena 
rasa belas kasihan yang sejati terhadap orang 
yang menderita, tetapi dengan memikirkan 
diri mereka sendiri, keselamatan mereka, 
pahala mereka. Beberapa orang tergerak oleh 
kepentingan diri sendiri, yang lainnya oleh 
kesombongan, dan ini bukanlah belas kasihan 
yang sejati, karena hal itu tidak dirasakan atau 
tidak mementingkan diri sendiri. Aku berkata 
kepadamu, bahwa orang yang tidak memiliki 
ketulusan dan kasih di dalam dirinya tidak 
menabur kebenaran, dan ia juga tidak 
mendapatkan upah. 
15 Amal yang tampak dapat memberimu 
banyak kepuasan di bumi, yang berasal dari 
kekaguman yang kamu bangkitkan dan 
sanjungan yang kamu terima; tetapi yang 
tampak tidak masuk ke dalam kerajaan-Ku, 
hanya yang benar yang masuk ke sana. Di sana 
Anda semua akan pergi tanpa bisa 
menyembunyikan kekotoran atau 
ketidakjujuran sedikit pun. Karena sebelum 
Anda bisa tampil di hadapan Tuhan, Anda 
akan mengesampingkan jubah gala, mahkota, 
lencana, gelar, dan semua milik dunia, untuk 
tampil di hadapan hakim tertinggi sebagai 
makhluk spiritual sederhana yang 
memberikan pertanggungjawaban di hadapan 
Sang Pencipta atas tugas yang telah 
dipercayakan kepada mereka. (75, 22 - 24) 
16 Orang yang ingin berguna bagi sesamanya 
karena kasih, membaktikan dirinya untuk 
kebaikan dalam berbagai cara yang 
ditawarkan oleh kehidupan. Ia tahu bahwa ia 
adalah seorang manusia yang akan 
menemukan dirinya siap untuk digunakan oleh 
Kehendak Ilahi untuk tujuan yang sangat 
tinggi. Aku ingin engkau, wahai para siswa, 
memperoleh pengetahuan sehingga engkau 
dapat membebaskan dari kesalahan mereka 

yang telah kehilangan jalan menuju 
perkembangan ke atas. 
17 Cinta sejati - yang melampaui perasaan hati 
manusiawi - adalah buah dari kebijaksanaan. 
Lihatlah bagaimana Aku menabur hikmat 
dalam imajinasimu dalam firman-Ku, dan 
setelah itu Aku menantikan buah dari 
kasihmu. 
18 Ada banyak cara untuk berbuat baik, 
banyak cara untuk menghibur dan melayani. 
Semua adalah ungkapan cinta kasih, yang 
merupakan satu - cinta kasih, yang merupakan 
kebijaksanaan roh. 
19 Beberapa orang mungkin berjalan di jalan 
ilmu pengetahuan, yang lain di jalan roh, yang 
lain lagi diatur oleh perasaan, tetapi totalitas 
dari semua akan menghasilkan harmoni 
spiritual. (282, 23 - 26) 
 
Aktivitas cinta kasih spiritual dan material 
20 Kalau engkau miskin secara materi dan 
karena alasan ini tidak dapat menolong 
sesamamu, janganlah bersedih hati. Berdoalah 
dan Aku akan menyebabkan cahaya bersinar 
dan kedamaian datang di tempat yang tidak 
ada apa-apa. 
21 Amal yang sejati, yang darinya lahir welas 
asih, adalah hadiah terbaik yang dapat Anda 
berikan kepada mereka yang membutuhkan. 
Jika dalam memberikan koin, sepotong roti 
atau segelas air, Anda tidak memiliki perasaan 
cinta kasih kepada sesama Anda - sungguh 
Aku berkata kepadamu, maka Anda tidak 
memberikan apa-apa, akan lebih baik bagi 
Anda untuk tidak berpisah dengan apa yang 
Anda berikan. 
22 Kapankah engkau, hai umat manusia, akan 
mengetahui kuasa kasih? Sampai sekarang 
Anda belum pernah memanfaatkan kekuatan 
yang merupakan sumber kehidupan. (306, 32 - 
33) 
23 Jangan melihat musuh, tetapi saudara di 
sekelilingmu. Jangan menuntut hukuman bagi 
siapa pun; bersikaplah lunak sehingga Anda 
memberikan contoh pengampunan dan tidak 
ada penyesalan yang muncul di dalam jiwa 
Anda. Tutuplah bibirmu dan biarkan Aku yang 
menghakimi perkara-perkara yang kamu 
hadapi. 
24 Menyembuhkan yang sakit, memulihkan 
kewarasan bagi yang bingung. Usirlah roh-roh 
yang mengeruhkan pikiran dan pastikan 



bahwa keduanya mendapatkan kembali 
cahaya yang telah hilang. (33, 58 - 59) 
25 Murid-murid: Prinsip yang saya ajarkan 
kepada kalian di "Era Kedua": untuk saling 
mengasihi, dapat diterapkan pada semua 
tindakan dalam hidup kalian. 
26 Beberapa orang berkata kepada-Ku, "Guru, 
bagaimana Aku dapat mengasihi sesama-Ku, 
karena Aku adalah makhluk yang tidak berarti 
yang hidupnya dipenuhi dengan kerja fisik?" 
27 Kepada anak-anak murid-Ku ini Aku 
berkata: Bahkan dalam pekerjaan fisik ini, 
yang tampaknya tidak penting, engkau dapat 
mengasihi sesamamu jika engkau melakukan 
pekerjaanmu dengan keinginan untuk 
melayani sesama manusia. 
28 Bayangkan betapa indahnya hidup Anda 
jika setiap orang bekerja dengan pikiran untuk 
berbuat baik dan menyatukan usaha kecilnya 
dengan orang lain. Sesungguhnya, Aku berkata 
kepadamu, tidak akan ada lagi penderitaan. 
Tetapi kenyataannya adalah bahwa setiap 
orang bekerja untuk dirinya sendiri, 
memikirkan dirinya sendiri dan, paling banyak, 
memikirkan dirinya sendiri. 
29 Kalian semua harus tahu bahwa tidak ada 
seorang pun yang dapat mencukupi dirinya 
sendiri dan bahwa ia membutuhkan orang 
lain. Anda semua harus tahu bahwa Anda 
semua sangat terikat pada misi universal yang 
harus Anda penuhi secara bersatu - tetapi 
tidak disatukan oleh kewajiban duniawi, tetapi 
disatukan oleh sentimen, oleh inspirasi dan 
cita-cita, dengan kata lain: oleh cinta satu 
sama lain. Buahnya kemudian akan menjadi 
kebaikan bagi semua orang. (334, 35 - 37) 
30 Aku katakan kepada kalian para murid 
dalam Hukum Kasih-Ku bahwa jika kalian tidak 
dapat melakukan pekerjaan yang sempurna 
seperti yang Aku lakukan dalam diri Yesus, 
setidaknya kalian harus berusaha dalam hidup 
kalian untuk mendekati mereka. Cukuplah 
bagi-Ku untuk melihat sedikit niat baik untuk 
meneladani-Ku, dan sedikit cinta kasih kepada 
sesamamu, dan Aku akan berdiri di 
sampingmu dan menyatakan kasih karunia-Ku 
dan kuasa-Ku di jalanmu. 
31 Anda tidak akan pernah sendirian dalam 
pertempuran. Karena Aku tidak 
meninggalkanmu sendirian ketika engkau 
dibebani oleh beban dosa-dosamu, apakah 
engkau mengira bahwa Aku akan 
meninggalkanmu ketika engkau pergi ke 

jalanmu di bawah beban salib misi kasih ini? 
(103, 28 - 29) 
 
Makna cinta yang komprehensif 
32 Setiap saat ajaran saya telah menjelaskan 
kepada Anda bahwa yang terdalam adalah 
cinta kasih. 
33 Cinta kasih adalah esensi Tuhan. Dari 
kekuatan ini semua makhluk menarik untuk 
hidup; darinya muncul kehidupan dan semua 
ciptaan. Kasih adalah asal mula dan tujuan 
dalam takdir dari semua yang diciptakan oleh 
Bapa. 
34 Di hadapan kuasa yang menggerakkan, 
menerangi dan menghidupkan segala sesuatu, 
kematian lenyap, dosa menguap, nafsu-nafsu 
berlalu, kotoran-kotoran dibersihkan dan 
segala sesuatu yang tidak sempurna 
disempurnakan. (295, 32) 
35 Aku telah mengungkapkan kepadamu 
keberadaan-Ku dan alasan keberadaanmu. 
Saya telah mengungkapkan kepada Anda 
bahwa api yang memberi kehidupan dan 
menjiwai segala sesuatu adalah cinta kasih. Ini 
adalah asal mula dari mana semua bentuk 
kehidupan muncul. 
36 Lihatlah: Anda dilahirkan dari kasih, ada 
dari kasih, menemukan pengampunan dari 
kasih dan akan menjadi kasih untuk 
selamanya. (135, 19 - 20) 
37 Cinta kasih adalah asal mula dan alasan 
keberadaan Anda, wahai manusia. Bagaimana 
Anda bisa hidup tanpa karunia ini? Percayalah 
kepada-Ku, ada banyak orang yang memiliki 
kematian di dalam diri mereka dan orang lain 
yang sakit hanya karena mereka tidak 
mengasihi siapa pun. Balsem penyembuh yang 
telah menyelamatkan banyak orang adalah 
cinta kasih, dan karunia Ilahi yang 
membangkitkan kehidupan sejati, yang 
menebus dan meninggikan, juga adalah cinta 
kasih. (166, 41) 
38 Cinta! Mereka yang tidak mencintai 
membawa kesedihan yang mendalam di 
dalam diri mereka sendiri: tidak memiliki, 
tidak merasakan hal yang paling indah dan 
tertinggi dalam hidup. 
39 Inilah yang Kristus ajarkan kepada Anda 
dengan kehidupan dan kematian-Nya dan apa 
yang diwariskan-Nya kepada Anda dalam 
Firman Ilahi-Nya, yang dirangkum dalam 
kalimat: "Cintailah seorang akan yang lain 



dengan kasih yang telah Kutunjukkan 
kepadamu". 
40 Akan tiba harinya ketika mereka yang tidak 
mengasihi, membebaskan diri mereka dari 
kepahitan dan prasangka mereka, akan datang 
dan beristirahat bersama-Ku, di mana mereka 
akan kembali hidup ketika mereka mendengar 
Firman-Ku yang penuh kasih dengan 
kelembutan yang tak terbatas. 
41 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, di 
dalam kasih ada kekuatan-Ku, hikmat-Ku dan 
kebenaran-Ku. Ia bagaikan tangga panjang 
yang tak terukur yang menunjukkan dirinya 
dalam bentuk yang berbeda dari manusia yang 
paling rendah hingga roh tertinggi yang telah 
mencapai kesempurnaan. 
42 Cintailah, bahkan jika itu menghalangi jalan 
Anda, tetapi cintailah selalu. Jangan 
membenci, karena kebencian meninggalkan 
jejak kematian, sedangkan cinta kasih 
membuat Anda saling memaafkan dan semua 
kebencian akan padam. (224,34 - 36) 
43 Aku berkata kepadamu: Orang yang tidak 
mewujudkan cintanya dalam bentuk tertinggi 
dan dengan ketulusan mutlak, maka ia tidak 
mencintai. Dia tidak akan memiliki 
pengetahuan yang benar dan hanya memiliki 
sedikit sekali. Di sisi lain, orang yang mengasihi 
dengan segenap rohnya dan semua kuasa 
yang diberikan kepadanya akan membawa 
cahaya kebijaksanaan di dalam dirinya dan 
akan merasa bahwa ia pada kenyataannya 
adalah pemilik dari semua yang ada di 
sekelilingnya; karena apa yang dimiliki Bapa 
adalah juga milik anak-anak-Nya. (168, 11) 
44 Cinta kasih akan memberi Anda 
kebijaksanaan untuk memahami kebenaran 
yang dicari orang lain dengan sia-sia di 
sepanjang jalan ilmu pengetahuan yang 
bergelombang. 
45 Izinkan Guru membimbing Anda dalam 
semua tindakan, kata-kata dan pikiran. 
Lengkapi diri Anda sesuai dengan teladannya 
yang baik dan penuh cinta kasih, maka Anda 
akan memanifestasikan Cinta Kasih Ilahi. 
Dengan cara ini Anda akan merasa dekat 
dengan Tuhan karena Anda akan selaras 
dengan-Nya. 
46 Jika Anda mengasihi, Anda akan berhasil 
dalam bersikap lemah lembut, seperti Yesus. 
(21, 10 - 12) 
47 Orang yang mengasihi mengerti; orang 
yang belajar memiliki kemauan; orang yang 

memiliki kemauan mampu melakukan banyak 
hal. Aku berkata kepadamu: Barangsiapa tidak 
mengasihi dengan segenap kekuatan rohnya, 
ia tidak akan memperoleh ketinggian rohani 
atau hikmat, dan tidak akan melakukan 
perbuatan-perbuatan besar. (24, 41) 
48 Jangan biarkan hatimu menjadi sombong, 
karena hati melambangkan api kekekalan dari 
Dia yang darinya segala sesuatu berasal dan 
dari mana segala sesuatu dihidupkan kembali. 
49 Roh menggunakan hati untuk mengasihi 
melalui tubuh. Jika Anda mengasihi hanya 
menurut hukum materi, kasih Anda akan 
bersifat sementara karena terbatas. Tetapi jika 
Anda mengasihi secara rohani, perasaan itu 
seperti perasaan Bapa, yang kekal, sempurna 
dan tidak berubah. 
50 Semua kehidupan dan segala sesuatu yang 
diciptakan terkait dengan Roh karena Roh 
memiliki kehidupan kekal. Jangan batasi 
dirimu sendiri, cintai Aku dan cintai dirimu 
sendiri karena engkau memiliki percikan 
"keberadaan" Tuhan yang tidak mengenal 
batas dalam mencintai, yaitu Tuhan itu 
sendiri. (180, 24 - 26) 
51 Panjatlah jalan yang membawa Anda ke 
puncak gunung, dan dengan setiap langkah 
Anda, Anda akan lebih memahami ajaran-
ajaran-Ku dan menjadi semakin sempurna 
dalam menafsirkan Pesan Ilahi. 
52 Apakah bahasa roh itu?: Bahasa roh itu 
adalah kasih. Cinta kasih adalah bahasa 
universal dari semua roh. Tidakkah Anda 
melihat bahwa kasih manusia juga berbicara? 
Seringkali tidak perlu kata-kata, ia berbicara 
lebih baik melalui perbuatan, melalui pikiran. 
Jika cinta manusia mengekspresikan dirinya 
dengan cara ini, akan seperti apa bahasanya 
ketika engkau menyempurnakan dirimu dalam 
hukum-hukum-Ku? (316, 59 - 60) 
53 Ketika Anda merenungkan bahwa Aku 
adalah kebijaksanaan - kebijaksanaan itu 
muncul dari cinta kasih. Ketika engkau 
mengakui Aku sebagai Hakim - yurisprudensi 
itu didasarkan pada cinta kasih. Ketika engkau 
menganggap-Ku berkuasa - kuasa-Ku 
didasarkan pada cinta kasih. Ketika Anda tahu 
bahwa Aku kekal - Kekekalan-Ku berasal dari 
cinta karena cinta adalah kehidupan dan 
kehidupan membuat roh abadi. 
54 Cinta kasih adalah cahaya, adalah 
kehidupan dan pengetahuan. Dan benih ini 
telah Kuberikan kepadamu sejak permulaan 



waktu - satu-satunya benih yang Kutaburkan 
sebagai penanam yang sempurna di ladang 
yang merupakan hati kalian. (222. 23) 
 
Kekuatan cinta yang tinggi 
55 Wahai pria dan wanita di dunia, yang 
dalam ilmu pengetahuan Anda telah 
melupakan satu-satunya hal yang dapat 
membuat Anda bijaksana dan bahagia: Anda 
telah melupakan cinta yang mengilhami segala 
sesuatu - cinta yang mampu melakukan segala 
sesuatu dan mengubah segala sesuatu! 
Engkau hidup di tengah-tengah kesakitan dan 
kegelapan; karena engkau tidak 
mempraktikkan kasih yang Kuajarkan 
kepadamu, engkau menyebabkan penderitaan 
jasmani dan rohanimu. 
56 Untuk menemukan dan memahami pesan-
pesan-Ku, pertama-tama engkau harus 
bersikap baik dan lembut dari hati - kebajikan-
kebajikan yang ada dalam setiap roh sejak saat 
penciptaannya; tetapi untuk merasakan 
sentimen cinta kasih yang sejati dan tinggi, 
engkau harus merohanikan dirimu sendiri 
dengan menumbuhkan sentimen-sentimen 
baikmu; namun engkau menginginkan segala 
sesuatu dalam hidup kecuali cinta kasih 
spiritual. (16,31 - 32) 
57 Setiap saat Anda memiliki pemimpin yang 
mengajarkan Anda kekuatan cinta kasih. 
Mereka adalah saudara-saudaramu yang lebih 
maju, dengan pengetahuan yang lebih besar 
tentang Hukum-Ku dan kemurnian yang lebih 
besar dalam pekerjaan mereka. Mereka 
memberi Anda contoh kekuatan, cinta kasih 
dan kerendahan hati ketika mereka menukar 
kehidupan mereka yang penuh penyimpangan 
dan dosa dengan eksistensi yang 
didedikasikan untuk kebaikan, pengorbanan, 
dan amal aktif. 
58 Dari masa kanak-kanak hingga usia tua, 
engkau memiliki contoh-contoh yang jelas 
tentang semua yang dicapai dengan cinta 
kasih dan tentang penderitaan yang 
disebabkan oleh kurangnya cinta kasih; tetapi 
engkau - lebih tidak peka daripada batu-batu 
karang - belum memahami bagaimana belajar 
dari pelajaran dan contoh-contoh yang 
diberikan kehidupan sehari-hari kepadamu. 
59 Pernahkah Anda mengamati bagaimana 
bahkan para pemangsa pun menanggapi 
panggilan cinta dengan lembut? Dengan cara 
yang sama, elemen-elemen, kekuatan-

kekuatan alam, dapat merespons - segala 
sesuatu yang ada di dunia material dan 
spiritual. 
60 Oleh karena itu, Aku berkata kepadamu 
untuk memberkati segala sesuatu dengan 
kasih, dalam nama Bapa dan Pencipta alam 
semesta. 
61 Memberkati berarti mengenyangkan. 
Memberkati berarti merasakan kebaikan, 
mengatakannya dan meneruskannya. 
Memberkati berarti memenuhi segala sesuatu 
yang mengelilingi Anda dengan pikiran cinta 
kasih. (14, 56 - 60) 
62 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
cinta kasih adalah kekuatan yang tidak 
berubah yang menggerakkan alam semesta. 
Cinta kasih adalah asal mula dan makna 
kehidupan. 
63 Sekarang Aku sedang mengantarkan masa 
kebangkitan rohani bagi semua orang - suatu 
masa ketika Aku akan membawa benih cinta 
kasih yang diberkati yang Aku curahkan ke 
dunia dari ketinggian salib, mengumumkan 
kepada Anda bahwa jika manusia saling 
mencintai seperti yang Aku ajarkan kepada 
Anda, "maut" akan dihapuskan dari dunia dan 
sebagai gantinya kehidupan akan memerintah 
atas manusia dan memanifestasikan dirinya 
dalam semua pekerjaan mereka. (282,13-14) 
 

V. Bentuk-bentuk wahyu 
Tuhan 

 

Bab 19 - Allah Tritunggal  
 
Kesatuan Allah dengan Kristus dan Roh 
Kudus 
1 Terang Firman-Ku akan menyatukan 
manusia di Era Ketiga ini. Kebenaran-Ku akan 
bersinar dalam setiap pikiran, membuat 
perbedaan keyakinan dan kultus menghilang. 
2 Sementara hari ini beberapa orang 
mengasihi Aku di dalam Yehuwa dan 
menyangkal Kristus, yang lain mengasihi Aku 
di dalam Kristus dan tidak mengenal Yehuwa; 
sementara beberapa orang mengakui 
keberadaan-Ku sebagai Roh Kudus, yang lain 
bertengkar dan berpecah belah karena 
Tritunggal-Ku. 



3 Dan sekarang saya bertanya kepada umat 
manusia ini dan mereka yang memimpinnya 
secara rohani: Mengapa kalian saling 
menjauhkan diri satu sama lain, padahal kalian 
semua mengaku Tuhan yang benar? Jika 
engkau mengasihi Aku di dalam Yehuwa, 
engkau berada di dalam kebenaran. Jika 
engkau mengasihi Aku melalui Kristus - Dia 
adalah Jalan, Kebenaran dan Hidup. Jika 
engkau mengasihi-Ku sebagai Roh Kudus, 
engkau sedang mendekati Terang. 
4 Anda hanya memiliki satu Allah, hanya satu 
Bapa. Tidak ada tiga Pribadi Ilahi yang ada di 
dalam Tuhan, tetapi hanya ada satu Roh Ilahi 
yang telah menyatakan diri-Nya kepada umat 
manusia selama tiga tahap perkembangan 
yang berbeda. Dalam menembus kedalaman 
ini, di dalam kekanak-kanakan mereka, 
mereka percaya bahwa mereka melihat tiga 
Pribadi di mana hanya ada satu Roh Ilahi. Jadi, 
ketika Anda mendengar nama Yehovah, 
pikirkanlah Allah sebagai Bapa dan Hakim. 
Ketika Anda memikirkan Kristus, kenali di 
dalam Dia Tuhan sebagai Guru, sebagai Kasih; 
dan ketika Anda berusaha memahami asal 
usul Roh Kudus, ketahuilah bahwa Dia tidak 
lain adalah Tuhan ketika Dia mengungkapkan 
hikmat-Nya yang luar biasa kepada murid-
murid yang lebih maju. 
5 Seandainya Aku menemukan umat manusia 
pada Era Pertama yang berkembang secara 
spiritual seperti sekarang ini, Aku akan 
menyatakan diri-Ku kepadanya sebagai Bapa, 
Guru, dan Roh Kudus; maka manusia tidak 
akan melihat tiga dewa di mana hanya ada 
satu. Tetapi mereka tidak mampu menafsirkan 
ajaran-Ku dengan benar, dan akan bingung 
dan menjauh dari jalan-Ku untuk terus 
menciptakan tuhan-tuhan yang mudah 
dijangkau dan kecil sesuai dengan gagasan 
mereka. 
6 Segera setelah orang menyadari dan 
menerima kebenaran ini, mereka akan 
menyesal karena mereka salah menilai satu 
sama lain karena kesalahan yang seharusnya 
bisa mereka hindari dengan sedikit cinta kasih. 
7 Jika Kristus adalah Kasih, dapatkah kamu 
percaya bahwa Ia tidak bergantung pada 
Yehuwa, karena Aku adalah Kasih? 
8 Jika Roh Kudus adalah Hikmat, apakah kamu 
percaya bahwa Roh ini ada secara independen 
dari Kristus, karena Aku adalah Hikmat? 

Apakah Anda berpikir bahwa Firman dan Roh 
Kudus adalah dua hal yang berbeda? 
9 Cukup hanya mengetahui sesuatu dari 
Firman yang diajarkan Yesus kepada umat 
manusia untuk memahami bahwa hanya satu 
Allah yang ada dan akan selamanya hanya 
satu. Itulah sebabnya Aku berkata melalui Dia: 
"Barangsiapa mengenal Anak, ia mengenal 
Bapa, karena Anak ada di dalam Aku dan Aku 
di dalam Anak." Kemudian, ketika Dia 
mengumumkan bahwa Dia akan datang 
kembali kepada manusia di lain waktu, Dia 
tidak hanya berkata: "Aku akan datang 
kembali", tetapi Dia berjanji untuk mengirim 
Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Kebenaran. 
10 Mengapa Kristus harus datang terpisah dari 
Roh Kudus? Tidak bisakah Ia tidak membawa 
kebenaran, terang dan penghiburan bersama-
Nya di dalam Roh-Nya? (1, 66 - 70, 73 - 76) 
11 Akulah Gurumu, tetapi janganlah kamu 
melihat Aku terpisah dari Bapa, karena Akulah 
Bapa. 
12 Tidak ada perbedaan antara Anak dan Roh 
Kudus, karena Roh Kudus dan Anak adalah 
satu Roh, dan Roh itu adalah Aku. 
13 Lihatlah dalam wahyu-wahyu-Ku sepanjang 
zaman, satu Allah yang telah mengajar kalian 
melalui pelajaran yang banyak dan beragam: 
satu buku dengan banyak halaman. (256, 4) 
 
Tiga Cara Tuhan Menyatakan Diri-Nya  
14 Sekarang Anda tahu alasan mengapa Bapa 
menyatakan diri-Nya secara bertahap dan juga 
memahami kesalahan manusia mengenai 
konsep Tritunggal. 
15 Jangan lagi mencoba memberi-Ku bentuk 
fisik dalam imajinasimu, karena tidak ada 
bentuk yang ada di dalam Roh-Ku, lebih dari 
kecerdasan, kasih atau kebijaksanaan yang 
memiliki bentuk. 
16 Aku mengatakannya kepadamu karena 
banyak orang membayangkan Aku dalam rupa 
orang tua ketika mereka berpikir tentang 
Bapa; tetapi Aku bukan orang tua, karena Aku 
berada di luar waktu, Roh-Ku tidak memiliki 
usia. 
17 Ketika Anda memikirkan Kristus, Anda 
segera membentuk gambaran fisik Yesus 
dalam pikiran Anda. Tetapi Aku katakan 
kepadamu bahwa Kristus, Kasih Ilahi yang lahir 
dalam daging, Firman-Ku yang menjadi 
manusia, ketika Dia meninggalkan cangkang 



jasmani, menyatu dengan Roh-Ku dari mana 
Dia muncul. 
18 Tetapi ketika Anda berbicara tentang Roh 
Kudus, Anda menggunakan lambang burung 
merpati untuk mencoba membayangkan Dia 
dalam beberapa bentuk. Tetapi Aku berkata 
kepadamu bahwa waktu simbol-simbol telah 
berakhir dan karena alasan ini, ketika engkau 
merasa di bawah pengaruh Roh Kudus, 
engkau menerima-Nya sebagai inspirasi, 
sebagai cahaya dalam rohmu, sebagai 
kejelasan yang melarutkan ketidakpastian, 
misteri dan kegelapan. (39, 42, 44 - 47) 
19 Dari zaman ke zaman, manusia memiliki 
gagasan yang semakin jelas tentang Aku. 
Mereka yang telah mengenal-Ku melalui 
Kristus memiliki gagasan yang lebih dekat 
dengan kebenaran daripada mereka yang 
mengenal-Ku hanya melalui Hukum Musa. 
Allah yang diikuti dan ditaati oleh orang 
banyak karena takut akan kebenaran-Nya itu 
kemudian dicari sebagai Bapa dan Guru ketika 
benih kasih Kristus bertunas di dalam hati 
mereka. (112, 3) 
20 Aku berada di atas zaman, di atas segala 
yang diciptakan, Roh Ilahi-Ku tidak tunduk 
pada perkembangan. Aku kekal dan sempurna 
- tidak seperti Anda, yang sangat mungkin 
memiliki permulaan, yang tentu saja tunduk 
pada hukum-hukum perkembangan dan 
terlebih lagi merasakan berlalunya waktu di 
atas keberadaan Anda. 
21 Jadi, janganlah kamu mengatakan bahwa 
Bapa adalah milik satu zaman, Kristus milik 
zaman yang lain, dan Roh Kudus milik zaman 
yang lain. Karena Bapa itu kekal dan tidak 
dimiliki oleh zaman, tetapi zaman-zaman itu 
adalah milik-Nya, dan Kristus, ketika Dia pergi 
sebagai manusia, adalah Allah sendiri, seperti 
halnya Roh Kudus, yang tidak lain adalah 
Bapamu sendiri, yang mempersiapkan di 
antara kamu bentuk manifestasi tertinggi-Nya, 
yaitu, tanpa bantuan mediator duniawi apa 
pun. (66, 43) 
22 Saya telah menjelaskan kepada Anda 
bahwa apa yang Anda sebut Bapa adalah 
kuasa mutlak Allah, Pencipta Semesta, satu-
satunya Yang Tak Terciptakan; bahwa Dia yang 
Anda sebut Anak adalah Kristus, yaitu, wahyu 
kasih Bapa yang sempurna bagi makhluk-Nya; 
dan bahwa apa yang Anda sebut Roh Kudus 
adalah kebijaksanaan yang Allah kirimkan 
kepada Anda sebagai terang di saat ini di 

mana roh Anda mampu memahami wahyu-
wahyu saya dengan lebih baik. 
23 Cahaya Roh Kudus, hikmat Allah itu, akan 
segera memerintah di zaman ketiga yang 
Anda lihat akan datang dan akan menerangi 
pikiran umat manusia yang membutuhkan 
spiritualitas, haus akan kebenaran dan lapar 
akan cinta. 
24 Sama benarnya, manusia, bahwa Allah 
yang satu telah menyatakan diri-Nya kepada 
manusia, meskipun di bawah tiga aspek yang 
berbeda: jika Anda mencari kasih dalam karya-
karya Bapa di zaman pertama, Anda akan 
menemukannya; dan jika Anda mencari terang 
hikmat, Anda akan menemukannya juga, sama 
seperti dalam karya-karya dan perkataan-
perkataan Kristus, Anda akan menemukan 
bukan hanya kasih, tetapi juga kuasa dan 
hikmat. Lalu, apakah yang aneh jika anda 
menemukan di dalam karya Roh Kudus pada 
saat ini, baik kuasa, hukum dan keperkasaan, 
maupun kasih, kelembutan dan balsem yang 
menyembuhkan? (293, 20 - 21, 25 - 26) 
25 Hukum, cinta kasih, kebijaksanaan - inilah 
tiga bentuk wahyu di mana Aku telah 
menunjukkan diri-Ku kepada manusia 
sehingga ia dapat memiliki keyakinan yang 
teguh dan pengetahuan yang lengkap tentang 
Penciptanya di jalan perkembangannya. Ketiga 
fase pewahyuan ini berbeda satu sama lain, 
tetapi semuanya memiliki asal yang satu dan 
sama, dan dalam totalitasnya, ketiganya 
merupakan kesempurnaan mutlak. (165, 56) 
26 Di dalam Aku ada Hakim, Bapa dan Guru - 
tiga fase wahyu yang berbeda dalam satu 
keberadaan, tiga pusat kekuatan dan satu 
esensi keberadaan: cinta. (109,40) 
27 Akulah Yehuwa yang telah membebaskan 
kamu dari maut sepanjang masa. Akulah satu-
satunya Tuhan yang telah berbicara kepadamu 
setiap saat. Kristus adalah "Firman" saya yang 
berbicara kepada Anda melalui Yesus. Ia 
mengatakan kepada Anda, "Barangsiapa 
mengenal Anak, ia mengenal Bapa." Dan Roh 
Kudus yang berbicara kepadamu hari ini juga 
adalah Aku, karena hanya ada satu Roh Kudus, 
hanya ada satu Firman, dan ini adalah milik-
Ku. 
28 Dengarlah, murid-murid-Ku: Pada "Zaman 
Pertama" Aku memberimu Hukum Taurat, 
pada Zaman Kedua Aku mengajarimu kasih 
yang dengannya kamu harus menafsirkan 
perintah-perintah itu, dan sekarang di Zaman 



Ketiga ini Aku mengirimkan Terang kepadamu 
sehingga kamu dapat menembus makna dari 
semua yang telah diwahyukan kepadamu. 
29 Lalu mengapa engkau ingin menemukan 
tiga dewa di mana hanya ada satu Roh Ilahi, 
yaitu Roh-Ku? 
30 Aku memberikan Hukum Taurat kepada 
orang-orang pertama, tetapi Aku 
mengumumkan kepada Musa bahwa Aku akan 
mengutus Mesias. Kristus, yang di dalam diri-
Nya Aku memberikan "Firman"-Ku kepadamu, 
mengatakan kepadamu ketika misi-Nya sudah 
berakhir: "Aku akan kembali kepada Bapa 
yang dari-Nya Aku keluar." Ia juga mengatakan 
kepada Anda, "Bapa dan Aku adalah Satu." 
Tetapi setelah itu, Dia berjanji untuk 
mengirimkan Roh Kebenaran yang, sesuai 
dengan Kehendak-Ku dan sesuai dengan 
evolusimu, akan menerangi misteri wahyu-
wahyu-Ku. 
31 Tetapi siapakah yang dapat menjelaskan 
rahasiaku dan menjelaskan misteri-misteri ini? 
Siapakah yang dapat membuka segel kitab 
kebijaksanaan-Ku selain Aku? 
32 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, Roh 
Kudus, yang saat ini kamu anggap sebagai 
sesuatu yang berbeda dari Yehuwa dan 
Kristus, tidak lain adalah Kebijaksanaan yang 
Aku nyatakan kepada rohmu untuk 
membuatmu mengerti, melihat dan 
merasakan Kebenaran. (32, 22 - 27) 
33 Satukanlah dalam pikiran dan rohmu 
wahyu-wahyu-Ku sebagai Tuhan, yang 
menyatakan Hukum Taurat kepadamu; 
wahyu-wahyu-Ku sebagai Bapa, yang 
mengungkapkan kasih-Ku yang tak terbatas 
kepadamu; dan ajaran-ajaran-Ku sebagai 
Guru, yang mengungkapkan kebijaksanaan-Ku 
kepadamu, maka engkau akan menerima dari 
semua ini suatu esensi, suatu maksud Ilahi: 
bahwa engkau datang kepada-Ku di jalan 
cahaya rohani - sesuatu yang lebih dari 
sekadar manifestasi kepadamu. Aku ingin 
membawa Anda ke dalam kerajaan-Ku sendiri, 
di mana Aku selalu hadir untuk Anda, 
selamanya di dalam diri Anda. (324, 58) 
34 Ini bukan pertama kalinya orang-orang 
berjuang untuk menafsirkan Wahyu Ilahi atau 
untuk mendapatkan kejelasan dalam suatu 
masalah yang di mata mereka merupakan 
misteri. Sudah di "Era Kedua", setelah aktivitas 
khotbah saya di dunia, orang-orang sedang 
berunding tentang kepribadian Yesus dan 

ingin tahu apakah Dia ilahi atau tidak, apakah 
Dia satu dengan Bapa atau seseorang yang 
berbeda dari-Nya. Dalam segala hal mereka 
menilai dan menyelidiki pengajaran saya. 
35 Sekarang saya akan kembali menjadi subjek 
penafsiran, diskusi, argumen, dan 
penyelidikan. 
36 Akan diuji apakah Roh Kristus, ketika Ia 
menyatakan diri-Nya sendiri, tidak bergantung 
pada Roh Bapa; dan akan ada orang lain yang 
mengatakan bahwa Roh Kuduslah yang 
berbicara, dan bukan Bapa, atau Anak. 
37 Tetapi apa yang Anda sebut "Roh Kudus" 
adalah Terang Allah, dan apa yang Anda sebut 
"Anak" adalah "Firman-Nya". Jadi, ketika Anda 
mendengar kata ini di sini, ketika Anda 
menggunakan ajaran saya tentang "Era 
Kedua" atau memikirkan Hukum Taurat dan 
wahyu dari "Era Pertama", sadarilah bahwa 
Anda berada di hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 
mendengar Firman-Nya dan menerima cahaya 
Roh-Nya. (216, 39 - 42) 
 
Allah sebagai Roh Pencipta dan Bapa  
38 Aku adalah esensi dari semua yang 
diciptakan. Segala sesuatu hidup melalui 
kekuatan-Ku yang tak terbatas. Aku ada di 
setiap tubuh dan dalam setiap bentuk. Aku 
ada di dalam diri kalian masing-masing, tetapi 
kalian harus mempersiapkan diri dan 
membuat diri kalian peka sehingga kalian 
dapat merasakan dan menemukan-Ku. 
39 Aku adalah nafas kehidupan bagi semua 
makhluk karena Aku adalah Kehidupan. Oleh 
karena itu, Aku telah membuatmu mengerti 
bahwa jika Aku hadir dalam semua 
pekerjaanmu, tidak perlu membuat gambar-
Ku di tanah liat atau marmer untuk memuji-Ku 
atau untuk merasakan Aku dekat denganmu. 
Kurangnya pemahaman ini hanya berfungsi 
untuk merayu umat manusia ke dalam 
penyembahan berhala. 
40 Karena Firman-Ku, engkau merasakan 
keharmonisan yang ada di antara Bapa dan 
semua makhluk ciptaan, engkau memahami 
bahwa Akulah Dzat yang memelihara semua 
makhluk dan bahwa engkau adalah bagian 
dari-Ku. (185, 26 - 28) 
41 Roh Bapa tidak kelihatan, tetapi Ia 
menyatakan diri-Nya dalam bentuk yang tak 
terbatas. Seluruh alam semesta hanyalah 
manifestasi material dari Keilahian. Segala 



sesuatu yang diciptakan adalah refleksi dari 
Kebenaran. 
42 Aku telah mengelilingi keberadaan 
makhluk-makhluk spiritual yang merupakan 
anak-anak Keilahian-Ku, sesuai dengan tempat 
yang mereka huni, dengan serangkaian bentuk 
kehidupan yang di dalamnya Aku telah 
menempatkan kebijaksanaan, keindahan, 
vitalitas dan makna, untuk memberikan setiap 
rumah ini bukti yang paling nyata tentang 
keberadaan-Ku dan gagasan tentang kuasa-Ku. 
Saya tunjukkan kepada Anda bahwa makna 
kehidupan adalah mencintai, mengetahui, 
mengetahui kebenaran. (168, 9 -10) 
43 Murid-murid, dari-Ku telah muncul tiga 
kodrat: Yang Ilahi, yang Spiritual dan yang 
Material. Sebagai Pencipta dan Pemilik segala 
yang diciptakan, Aku dapat berbicara kepada 
Anda dengan cara yang ilahi dan sekaligus 
dapat dipahami. Karena alam materi berasal 
dari-Ku, Aku juga dapat membiarkan suara-Ku 
dan firman-Ku terdengar secara fisik untuk 
membuat diri-Ku dapat dimengerti oleh 
manusia. 
44 Akulah ilmu pengetahuan yang sempurna, 
asal mula segala sesuatu, sebab dari segala 
sebab dan cahaya yang menerangi segala 
sesuatu. Aku berada di atas segala sesuatu 
yang diciptakan, di atas segala pembelajaran. 
(161, 35 - 36) 
45 Sekarang adalah masa pemahaman, 
pencerahan roh dan pikiran, di mana manusia 
akhirnya akan mencari-Ku secara rohani, 
karena ia akan menyadari bahwa Tuhan 
bukanlah pribadi atau khayalan, tetapi Roh 
Universal yang tidak terbatas dan absolut. 
(295, 29) 
 
Kristus; kasih dan firman Allah 
46 Sebelum Bapa memperkenalkan diri-Nya 
kepada umat manusia di dalam Yesus, Ia 
mengirimkan wahyu-Nya kepada Anda dengan 
menggunakan bentuk-bentuk dan peristiwa-
peristiwa material. Di bawah nama Kristus, 
Anda telah mengenal Dia yang 
memanifestasikan kasih Allah di antara 
manusia, tetapi ketika Dia datang ke bumi, Dia 
telah menyatakan diri-Nya sebagai Bapa, jadi 
Anda tidak boleh mengatakan bahwa Kristus 
dilahirkan di dunia - Yesuslah yang dilahirkan, 
tubuh di mana Kristus tinggal. 
47 Renungkanlah dan akhirnya kamu akan 
mengerti Aku dan akan mengakui bahwa 

Kristus ada sebelum Yesus, karena Kristus 
adalah kasih Allah. (16, 6 - 7) 
48 Di sini Aku bersamamu, memberimu 
kekuatan untuk berjuang demi kedamaian 
rohmu yang kekal. Tetapi sungguh Aku 
berkata kepadamu, bahkan sebelum umat 
manusia mengenal-Ku, Aku sudah 
mencerahkanmu dari ketidakterbatasan dan 
berbicara kepada hatimu. Karena Aku adalah 
Satu dengan Bapa, Aku selalu berada di dalam 
Dia. Zaman harus melewati umat manusia 
sampai dunia menerima-Ku di dalam Yesus 
dan mendengar Firman Tuhan, meskipun Aku 
harus memberi tahu Anda bahwa tidak semua 
yang mendengar pengajaran-Ku pada waktu 
itu memiliki perkembangan spiritual yang 
diperlukan untuk merasakan kehadiran Tuhan 
di dalam Kristus. (300, 3) 
49 Di dalam Yehuwa kamu percaya bahwa 
kamu mengenal Allah yang kejam, 
mengerikan, dan pembalas dendam. 
Kemudian Tuhan, untuk membebaskan anda 
dari kesalahan anda, mengutus Kristus, Kasih 
Ilahi-Nya, sehingga anda, "mengenal Sang 
Anak, dapat mengenal Sang Bapa"; namun, 
umat manusia yang bodoh, yang terjerat lagi 
dalam dosanya, percaya bahwa ia melihat 
Yesus yang marah dan tersinggung, yang 
hanya menantikan kedatangan mereka yang 
berada di "Lembah Rohani" yang telah 
menyinggung-Nya, untuk mengatakan kepada 
mereka: "pergilah dari pada-Ku, Aku tidak 
mengenal kamu"; dan untuk membuat 
mereka segera menderita siksaan yang paling 
kejam dalam kekekalan. 
50 Sudah saatnya engkau semua memahami 
makna ajaran-Ku sehingga engkau semua 
tidak jatuh ke dalam kesalahan. Kasih Ilahi 
tidak akan mencegahmu untuk datang 
kepada-Ku, tetapi jika engkau tidak menebus 
kesalahanmu, maka hakim yang tak 
terhindarkan dari hati nuranimu yang akan 
memberitahukan kepadamu bahwa engkau 
tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan 
terang. (16, 46 - 47) 
51 Aku ingin kamu menjadi seperti Gurumu, 
untuk menyebut dirimu murid-murid-Ku 
dengan benar. Warisan saya adalah cinta kasih 
dan kebijaksanaan. Kristuslah yang datang 
kepadamu dan Kristuslah yang berbicara 
kepadamu saat ini; tetapi jangan mencoba 
memisahkan Aku dari Allah atau melihat Aku 



di luar Dia, karena Aku adalah dan selalu Satu 
dengan Bapa. 
52 Aku telah mengatakan kepadamu bahwa 
Kristus adalah Kasih Ilahi; oleh karena itu, 
jangan mencoba memisahkan Aku dari Bapa. 
Apakah Anda percaya bahwa Dia adalah Bapa 
yang tidak mengasihi anak-anak-Nya? Dari 
mana Anda mendapatkan ide ini? Inilah 
saatnya bagi Anda untuk menyadari hal ini. 
53 Janganlah seorangpun merasa malu untuk 
memanggil Allah, Sang Pencipta, Bapa, karena 
inilah nama-Nya yang sebenarnya. (19, 57 - 
58) 
54 Di dalam Yesus, dunia melihat Allahnya 
menjadi manusia. Orang-orang hanya 
menerima pelajaran cinta kasih, ajaran 
kebijaksanaan yang tak terbatas, bukti-bukti 
keadilan yang sempurna, tetapi tidak pernah 
ada kata kekerasan, tindakan atau tanda 
kebencian. Lihatlah betapa ia dihina dan 
diejek. Ia memiliki otoritas dan segala kuasa di 
tangan-Nya, seperti yang tidak dimiliki oleh 
seluruh dunia, tetapi sangat penting bahwa 
dunia harus mengenal Bapa mereka dalam 
hakekat-Nya yang sebenarnya, keadilan dan 
belas kasihan-Nya yang sejati. 
55 Di dalam Yesus dunia melihat seorang Bapa 
yang memberikan segalanya bagi anak-anak-
Nya tanpa menuntut imbalan apa pun bagi 
diri-Nya sendiri; seorang Bapa yang 
mengampuni pelanggaran yang paling 
menyedihkan dengan kasih yang tak terbatas 
tanpa pernah membalas dendam, dan seorang 
Bapa yang, alih-alih mencabut nyawa anak-
anak-Nya yang menyinggung perasaan-Nya, 
justru mengampuni mereka dan menunjukkan 
kepada mereka jalan menuju penebusan 
rohani mereka dengan darah-Nya. (160, 46 - 
47) 
56 Sebagai manusia, Yesus adalah idealmu 
dan realisasi kesempurnaan; sehingga di 
dalam Dia kamu akan memiliki teladan yang 
layak untuk menjadi murid, saya ingin 
mengajarkan kepadamu apa yang harus 
dimiliki seorang manusia untuk menjadi 
seperti Tuhannya. 
57 Allah itu esa, dan Kristus adalah Satu 
dengan Dia karena Dia adalah "Firman" dari 
ke-Allahan, satu-satunya jalan yang 
dengannya Anda dapat menjangkau Bapa dari 
segala ciptaan. (21, 33 - 34) 
58 Murid-murid, Kristus adalah manifestasi 
tertinggi dari Cinta Ilahi, adalah cahaya yang 

merupakan kehidupan di wilayah-wilayah roh; 
cahaya yang menembus kegelapan dan 
mengungkapkan kebenaran di hadapan setiap 
pandangan rohani, membongkar misteri-
misteri, membuka pintu dan menunjukkan 
jalan menuju kebijaksanaan, kekekalan dan 
kesempurnaan roh. (91, 32) 
 
Roh Kudus - kebenaran dan hikmat Allah 
59 Di dalam hikmat terdapat kuasa 
penyembuhan dan penghiburan yang 
dirindukan oleh hati Anda. Oleh karena itu, 
Aku pernah menjanjikan kepadamu roh 
kebenaran sebagai roh penghiburan. 
60 Tetapi mutlak perlu memiliki keyakinan 
agar tidak berhenti di jalan perkembangan, 
atau merasa takut terhadap cobaan. (263, 10 - 
11) 
61 Ini adalah zaman terang di mana 
Kebijaksanaan Ilahi, yang merupakan cahaya 
Roh Kudus, akan menerangi bahkan sudut-
sudut hati dan pikiran yang paling rahasia. 
(277, 38) 
 

Bab 20 - Maria; kasih keibuan Allah 
 
Eksistensi duniawi Maria dalam kerendahan 
hati 
1 Maria adalah bunga dari Taman Surgawi 
saya, yang esensinya selalu ada dalam roh 
saya. 
2 Apakah engkau melihat bunga-bunga ini di 
sini, menyembunyikan keindahannya dalam 
kerendahan hati? Demikian juga Maria dulu 
dan sekarang: sumber keindahan yang tak 
habis-habisnya bagi mereka yang mampu 
memandangnya dalam kemurnian dan 
penghormatan, dan harta karun kebaikan dan 
kelembutan bagi semua makhluk. 
3 Maria melewati dunia dengan 
menyembunyikan kodrat ilahi-Nya; dia tahu 
siapa dirinya dan siapa Putranya, tetapi 
bukannya membanggakan anugerah itu, dia 
malah menyatakan dirinya hanya sebagai 
hamba Yang Mahatinggi, alat dari rencana-
rencana Tuhan. (8, 42 - 43, 46) 
4 Maria tahu bahwa ia akan menerima 
seorang Raja yang lebih berkuasa dan lebih 
besar dari semua raja di bumi. Tetapi apakah 
itu sebabnya ia memahkotai dirinya sebagai 
ratu di antara para pria? Apakah bibirnya 
menyatakan di alun-alun, jalanan, gubuk-



gubuk sederhana atau istana-istana bahwa ia 
akan menjadi Bunda Mesias, bahwa "Anak 
Tunggal Bapa" dari Bapa akan keluar dari 
rahimnya? 
5 Tentu saja tidak, umat-Ku: kerendahan hati, 
kelemahlembutan dan kasih karunia yang 
terbesar ada di dalam dirinya, dan janji itu 
menjadi kenyataan. Hatinya sebagai seorang 
ibu manusia dibuat bahagia, dan bahkan 
sebelum ia melahirkan - pada saat itu dan 
setelah itu sepanjang hidup Sang Putra - ia 
adalah seorang ibu yang paling penuh kasih 
yang mengetahui secara rohani takdir Yesus, 
misi yang harus Ia penuhi di antara manusia 
dan apa yang harus Ia lakukan. Ia tidak pernah 
menentang takdir ini, karena ia berbagi dalam 
pekerjaan yang sama. 
6 Jika kadang-kadang dia meneteskan air 
mata, itu adalah tangisan ibu manusia, itu 
adalah sifat alamiah tubuh yang merasakan 
rasa sakit pada putranya, dagingnya sendiri. 
7 Tetapi apakah ia seorang murid Guru, 
Putranya? Tidak. Maria tidak perlu belajar apa 
pun dari Yesus. Dia berada di dalam Bapa 
sendiri dan hanya berinkarnasi untuk 
memenuhi tugas yang indah dan sulit itu. 
8 Apakah hati ibu yang sangat baik itu terbatas 
hanya untuk mengasihi Anaknya yang paling 
dikasihinya? Tentu saja tidak; melalui hati 
manusia yang kecil itu, Hati Bunda 
mengungkapkan dirinya dalam penghiburan 
dan kata-kata yang luhur, dalam nasihat dan 
manfaat, dalam mukjizat, dalam terang dan 
kebenaran. 
9 Dia tidak pernah menonjolkan diri, dia tidak 
pernah salah mengerti perkataan Guru. Tetapi 
sama seperti dia berada di kaki palungan yang 
berfungsi sebagai buaiannya, demikian juga 
dia berada di kaki salib tempat Anak, Sang 
Guru, Bapa dari semua ciptaan mati dan 
menghembuskan nafas terakhir-Nya sebagai 
manusia. 
10 Demikianlah ia memenuhi takdirnya 
sebagai ibu manusia dan memberikan teladan 
yang mulia bagi semua ibu dan semua orang. 
(360, 28 - 31) 
 
Maria dan Yesus  
11 Orang sering bertanya-tanya mengapa 
Yesus, bahkan setelah disalibkan, membiarkan 
diri-Nya dilihat oleh Magdalena yang berdosa 
dan kemudian pergi menemui murid-murid-
Nya, tetapi tidak ada yang diketahui tentang 

Dia mengunjungi ibu-Nya. Terhadap hal ini 
Aku katakan kepadamu bahwa tidak perlu 
membuat diri-Ku dikenal oleh Maria dengan 
cara yang sama seperti yang Aku lakukan 
kepadanya. Karena hubungan antara Kristus 
dan Maria selalu ada, bahkan sebelum dunia 
ada. 
12 Melalui Yesus, Aku menyatakan diri-Ku 
kepada umat manusia untuk menyelamatkan 
orang-orang berdosa dan Aku membiarkan 
mereka memandang-Ku setelah penyaliban 
untuk menghidupkan kembali iman mereka 
yang membutuhkan-Ku. Tetapi sungguh Aku 
berkata kepadamu, Maria - sebagai manusia 
Bunda-Ku yang penuh kasih - tidak perlu 
mencuci dirinya sendiri dari noda apa pun, 
juga tidak mungkin dia memiliki kekurangan 
iman, karena dia tahu siapa Kristus bahkan 
sebelum dia mempersembahkan rahim 
keibuannya kepada-Nya. 
13 tidak perlu memanusiakan Roh-Ku untuk 
mengunjungi orang yang, dengan kemurnian 
dan kelembutan yang sama yang dengannya 
dia menerima-Ku di dalam rahimnya, 
mengembalikan-Ku ke alam dari mana Aku 
datang. Tetapi siapakah yang dapat 
mengetahui cara Aku berbicara kepadanya 
dalam kesendiriannya, dan belaian Ilahi yang 
dengannya Roh-Ku mengelilinginya? 
14 Demikianlah Aku menjawab mereka yang 
menanyakan pertanyaan ini kepada-Ku karena 
mereka sering berpikir bahwa kunjungan 
pertama Yesus seharusnya kepada Ibu-Nya. 
15 Betapa berbedanya bentuk yang Aku buat 
diri-Ku dikenal oleh Maria dengan yang Aku 
gunakan untuk membuat diri-Ku dirasakan 
oleh Magdalena dan murid-murid-Ku. (30, 17 - 
21) 
 
Keperawanan Maria 
16 Di puncak gunung di mana Guru berada, 
ada juga Maria, Bunda Semesta - yang menjadi 
wanita di "Era Kedua" sehingga mukjizat 
penjelmaan "Sabda Ilahi" akan menjadi 
kenyataan. 
17 Manusia sering menghakimi dan 
menyelidiki Maria dan juga cara Yesus datang 
ke dunia, dan penghakiman-penghakiman ini 
telah merobek pakaian kemurnian Roh ibu, 
yang Hatinya menyebabkan Darah-Nya 
mengalir ke dunia. 
18. Aku telah menyingkap tabir-tabir yang 
tidak diketahui selama ini untuk 



menghilangkan keraguan orang yang tidak 
percaya dan untuk memberinya pengetahuan 
tentang ajaran spiritual. 
19 Manusia telah membuat kebenaran-Ku, 
yang bagaikan jalan, banyak jalan yang mereka 
lalui, di mana mereka kebanyakan tersesat. 
Sementara beberapa orang mencari 
perantaraan Bunda Surgawi dan yang lain 
salah menilai dia, mantel cinta dan 
kelembutannya menyelimuti semua orang 
secara abadi. 
20 Sejak awal mula Aku mengungkapkan 
keberadaan Ibu Rohani, yang dibicarakan oleh 
para nabi, bahkan sebelum dia datang ke 
dunia. (228, 1 - 5) 
21 Maria diutus untuk mengungkapkan 
kebajikannya, teladannya dan keilahiannya 
yang sempurna. Ia bukanlah seorang wanita 
seperti yang lainnya di antara para pria. Dia 
adalah wanita yang berbeda, dan dunia 
merenungkan hidupnya, belajar tentang cara 
berpikir dan perasaannya, tahu tentang 
kemurnian dan keanggunan jiwa dan raganya. 
22 Beliau adalah contoh kesederhanaan, 
kerendahan hati, tidak mementingkan diri 
sendiri dan cinta kasih. Tetapi meskipun 
kehidupannya dikenal oleh dunia pada waktu 
itu dan generasi-generasi berikutnya, ada 
banyak orang yang tidak mengenali 
kebajikannya, keperawanannya. Mereka tidak 
dapat menjelaskan fakta bahwa dia masih 
perawan dan seorang ibu. Alasannya adalah 
karena manusia pada dasarnya tidak percaya 
dan tidak tahu bagaimana menilai karya Ilahi 
dengan roh yang terbangun. Jika dia mau 
mempelajari kitab suci dan memahami 
inkarnasi Maria dan kehidupan leluhurnya, 
pada akhirnya dia akan tahu siapa Maria. (221, 
3) 
23 Kasih Allah yang paling lembut kepada 
makhluk-Nya tidak memiliki bentuk 
. Namun demikian, di Era Kedua, ia mengambil 
bentuk seorang wanita dalam diri Maria, 
Bunda Yesus. 
Oleh karena itu, figur Maria yang dikenal dari 
penampakan Perawan Maria hanya dianggap 
sebagai figur rohani wahyu yang diasumsikan 
untuk waktu yang singkat. 
24 Pahamilah bahwa Maria selalu ada, karena 
esensinya, cintanya, kelembutannya selalu ada 
dalam Keilahian. 
25 Betapa banyak teori dan kesalahan yang 
telah dibuat orang tentang Maria! Tentang 

keibuannya, konsepsi dan kemurniannya. 
Betapa banyak mereka telah menghujat dalam 
prosesnya! 
26 Pada hari mereka benar-benar memahami 
kemurnian itu, mereka akan berkata kepada 
diri mereka sendiri, "Akan lebih baik bagi kita 
jika kita tidak pernah dilahirkan". Air mata api 
akan membakar jiwa mereka. Kemudian Maria 
akan membungkus mereka dalam rahmatnya, 
Bunda Ilahi akan melindungi mereka dengan 
mantelnya, dan Bapa akan mengampuni 
mereka, berkata dengan kasih yang tak 
terbatas: "Berjaga-jagalah dan berdoalah, 
karena Aku mengampunimu, dan di dalam 
dirimu Aku mengampuni dan memberkati 
dunia." (171, 69 - 72) 
 
Teladan Maria bagi kaum wanita  
27 Kehidupan Gurumu adalah teladan bagi 
semua orang. Tetapi karena wanita itu tidak 
memiliki petunjuk tentang tugasnya sebagai 
seorang ibu, Maria diutus kepadanya sebagai 
perwujudan kelembutan ilahi, yang 
menampakkan diri sebagai seorang wanita di 
antara manusia, untuk memberikan teladan 
kerendahan hati ilahi kepada Anda. (101, 58) 
28 Wanita-wanita yang diberkati: kamu juga 
termasuk dalam kelompok rasul-rasul-Ku. 
Tidak ada perbedaan antara roh pria itu dan 
roh Anda, meskipun secara fisik Anda berbeda 
dan tugas masing-masing berbeda. 
29 Ambillah Yesus sebagai tuan atas roh anda 
dan ikutilah Dia di jalan yang telah ditentukan 
oleh kasih-Nya. Jadikan firman-Nya sebagai 
firman Anda sendiri dan peluklah salib-Nya. 
30 Aku berbicara kepada rohmu dengan kata-
kata yang sama dengan yang Aku gunakan 
untuk berbicara kepada manusia, karena 
kamu secara rohani setara. Namun demikian, 
jika hati wanita Anda mencari contoh untuk 
ditiru, jika Anda membutuhkan contoh yang 
sempurna untuk mendukung Anda 
menyempurnakan diri Anda dalam hidup, 
ingatlah Maria, amati dia sepanjang hidupnya 
di bumi. 
31 Adalah kehendak Bapa bahwa kehidupan 
Maria yang rendah hati harus dituliskan oleh 
murid-murid-Ku, yang mengenal dan 
berunding dengannya sepanjang 
pelayanannya. 
32 Kehidupan itu - yang rendah hati bagi 
mereka yang mengetahuinya - berseri-seri 
sejak lahir hingga akhir hidupnya di bumi. 



Maria menulis banyak halaman pengajaran 
penuh kasih dengan kerendahan hatinya, 
dengan kelembutannya yang tak terbatas, 
dengan kemurnian hatinya, dengan cintanya 
kepada umat manusia, yang lebih banyak ia 
ungkapkan dalam keheningan daripada kata-
kata, karena ia tahu bahwa Dia yang harus 
berbicara kepada manusia adalah Kristus. 
33 Roh Maria adalah Cinta Kasih Bunda sendiri 
yang memancar dari Bapa untuk memberikan 
teladan sempurna kepada umat manusia 
tentang kerendahan hati, ketaatan dan 
kelemahlembutan. Perjalanannya di dunia 
adalah jejak cahaya, hidupnya sederhana, 
agung dan murni. Di dalam dirinya nubuat 
digenapi yang mengumumkan bahwa Mesias 
akan dilahirkan oleh seorang perawan. 
34 Hanya dia yang mampu membawa benih 
Tuhan di dalam rahimnya, hanya dia yang 
layak untuk tetap menjadi Ibu Spiritual umat 
manusia setelah memenuhi tugasnya 
terhadap Yesus.  
35 Oleh karena itu, Maria adalah teladan yang 
sempurna bagi kalian, para wanita. Tetapi 
berpalinglah kepadanya dan jadikanlah dia 
sebagai teladan Anda dalam keheningannya, 
dalam karya-karya kerendahan hatinya, dalam 
penyangkalan diri yang tak terbatas karena 
cinta kasihnya kepada mereka yang 
membutuhkan, dalam rasa sakitnya yang 
hening, dalam belas kasihannya yang 
mengampuni semua orang, dan dalam 
cintanya yang merupakan perantaraan, 
penghiburan, dan pertolongan yang manis. 
36 Para perawan, pasangan, ibu, gadis-gadis 
yang tidak memiliki orang tua atau janda, 
wanita kesepian, Anda yang memiliki hati yang 
tertusuk oleh rasa sakit - panggil Maria 
sebagai ibu Anda yang penuh kasih dan 
perhatian, panggil dia dalam pikiran Anda, 
terimalah dia dalam roh Anda dan rasakan dia 
di dalam hati Anda. (225, 46 - 54) 
 
Maria sebagai Pembela, Penghibur, dan 
Koredemptriks umat manusia  
37 Maria pergi dengan tenang ke seluruh 
dunia, tetapi ia memenuhi hati dengan 
kedamaian, menjadi perantara bagi yang 
membutuhkan, berdoa untuk semua orang, 
dan pada akhirnya mencurahkan air mata 
pengampunan dan belas kasihan atas 
kebodohan dan kejahatan manusia. Mengapa 
Anda tidak berpaling kepada Maria jika Anda 

ingin datang kepada Tuhan, karena melalui dia 
Anda menerima Yesus? Bukankah Ibu dan 
Anak bersatu pada saat kematian 
Juruselamat? Bukankah darah Sang Putra 
bercampur dengan air mata Sang Ibu pada 
saat itu? (8, 47) 
38 Aku mewariskan kepada dunia dari salib 
kitab kehidupan dan kebijaksanaan rohani - 
sebuah kitab yang harus ditafsirkan dan 
dipahami oleh manusia sepanjang abad, 
zaman dan zaman. Oleh karena itu Aku 
berkata kepada Maria, yang terguncang oleh 
rasa sakit, di kaki salib: "Perempuan, inilah 
Putramu", sambil menunjuk dengan tatapan-
Ku kepada Yohanes, yang pada saat itu 
mewujudkan kemanusiaan, tetapi 
kemanusiaan yang ditransformasikan menjadi 
murid Kristus yang baik, kemanusiaan yang 
dijiwai. 
39 Saya juga berbicara kepada Yohanes 
dengan kata-kata: "Anakku, inilah Ibumu" - 
kata-kata yang sekarang akan saya jelaskan 
kepadamu. 
40 Maria mewujudkan kemurnian, ketaatan, 
iman, kelembutan dan kerendahan hati. 
Masing-masing kebajikan ini adalah anak 
tangga dari tangga di mana Aku turun ke dunia 
untuk menjadi manusia di dalam rahim wanita 
yang suci dan murni itu. 
41 Bahwa kelembutan, kemurnian dan cinta 
kasih adalah rahim ilahi di mana benih 
kehidupan dibuahi. 
42 Tangga yang Aku turunkan kepadamu 
untuk menjadi manusia dan tinggal bersama 
anak-anak-Ku adalah tangga yang sama yang 
Aku tawarkan kepadamu sehingga kamu dapat 
naik kepada-Ku di atasnya, mengubah dirimu 
dari manusia menjadi roh-roh cahaya. 
43 Maria adalah tangga, Maria adalah rahim 
keibuan. Berpalinglah kepadanya dan engkau 
akan bertemu dengan-Ku. (320, 68 - 73) 
44 Aku meninggalkanmu Maria di kaki salib, di 
atas bukit yang menerima Darah-Ku dan air 
mata Bunda. Di sana ia tetap menunggu anak-
anaknya, karena dialah yang akan mengambil 
salib dari pundak mereka dan menunjukkan 
jalan ke surga. (94, 73) 
45 Pesan Maria adalah salah satu 
penghiburan, perhatian yang lembut, 
kerendahan hati dan harapan. Dia harus 
datang ke bumi untuk membuat kodrat 
keibuannya dikenal dan untuk 
mempersembahkan rahim perawannya 



sehingga di dalamnya "Firman" bisa menjadi 
manusia. 
46 Tetapi misinya tidak berakhir di bumi. Di 
luar dunia ini adalah rumah sejatinya, yang 
darinya ia dapat menyebarkan mantel belas 
kasih dan perhatian kepada semua anak-
anaknya, yang darinya ia dapat menelusuri 
langkah-langkah orang yang tersesat dan 
mencurahkan Penghiburan Surgawi-Nya 
kepada mereka yang menderita. 
47 Berabad-abad sebelum Maria datang ke 
dunia untuk menggenapi takdir Ilahi - 
menjadikan manusia dalam diri seorang 
wanita - seorang nabi Allah 
mengumumkannya. Melalui Dia, Anda 
mengetahui bahwa seorang perawan akan 
mengandung dan melahirkan seorang Putra, 
yang akan disebut Imanuel, yang berarti: Allah 
beserta kita. 
48 Dalam diri Maria, seorang wanita tanpa 
cacat, yang kepadanya Roh Cinta Kasih Bunda 
Surgawi turun, Janji Ilahi yang diumumkan 
oleh Nabi digenapi. 
49 Sejak saat itu dunia mengenalnya, dan 
orang-orang serta bangsa-bangsa menyebut 
namanya dengan cinta kasih, dan dalam 
penderitaan mereka, mereka merindukannya 
sebagai Bunda. 
50 Anda memanggilnya Bunda Penderitaan 
karena Anda tahu bahwa dunia menancapkan 
pedang kesakitan ke dalam hatinya, dan dari 
imajinasi Anda, wajah sedih dan ekspresi 
kesedihan yang tak terhingga itu tidak pernah 
hilang. 
51 Hari ini saya ingin mengatakan kepada 
Anda untuk menghapus dari hati Anda 
gambaran rasa sakit yang abadi itu dan 
sebagai gantinya memikirkan Maria sebagai 
Bunda yang baik hati, tersenyum, dan penuh 
kasih yang bekerja secara rohani dan 
membantu semua anak-anaknya untuk 
berkembang ke atas di jalan yang ditandai 
oleh Sang Guru. 
52 Apakah Anda sekarang menyadari bahwa 
misi Maria tidak terbatas pada menjadi ibu di 
bumi? Manifestasinya di "Era Kedua" juga 
bukan satu-satunya, tetapi era baru 
disediakan baginya di mana dia akan berbicara 
kepada manusia dari roh ke roh. 
53 Murid-Ku Yohanes, seorang nabi dan 
pelihat, dalam pengangkatannya melihat 
seorang wanita berpakaian matahari, seorang 
perawan, bercahaya dengan cahaya. 

54 Wanita ini, perawan ini adalah Maria, yang 
akan menerima di dalam rahimnya, bukan 
Juruselamat yang baru, tetapi seluruh dunia 
orang-orang yang akan memelihara diri 
mereka di dalam dirinya dengan cinta kasih, 
dengan iman dan kerendahan hati, untuk 
mengikuti jejak ilahi Kristus, Sang Guru dari 
segala kesempurnaan.  
55 Nabi melihat wanita itu menderita seolah-
olah dia melahirkan, tetapi rasa sakit itu 
adalah penyucian manusia, penebusan roh-
roh. Ketika rasa sakit berakhir, akan ada 
cahaya dalam roh dan sukacita akan 
memenuhi roh Bunda Semesta Anda. (140, 44 
- 52) 
 
Sifat Ilahi Maria 
56 Mantel Bunda Surgawimu telah 
memberikan keteduhan kepada dunia sejak 
kekekalan dan dengan penuh kasih melindungi 
anak-anakKu, yang juga milikmu. Maria 
sebagai Roh tidak dilahirkan di dunia; esensi 
keibuannya selalu menjadi bagian dari-Ku. 
57 Dia adalah pasangan dari kemurnian-Ku, 
kekudusan-Ku. Dia adalah putriku ketika dia 
menjadi seorang wanita dan ibuku ketika dia 
menerima Sabda Penjelmaan. (141, 63 - 64) 
58 Maria adalah Ilahi secara alamiah, rohnya 
adalah satu dengan Bapa dan Putra. Mengapa 
menghakimi dia secara manusiawi, padahal 
dia adalah putri pilihan yang telah diumumkan 
kepada umat manusia sejak awal waktu 
sebagai makhluk murni yang di dalamnya 
"Firman Ilahi" akan berinkarnasi? 
59 Mengapa manusia menghujat dan 
meragukan kuasa-Ku dan menyelidiki 
pekerjaan-Ku tanpa rasa hormat? Alasannya 
adalah bahwa ia belum membenamkan 
dirinya dalam Instruksi Ilahi saya, belum 
merenungkan apa yang dikatakan oleh kitab 
suci, atau menyerahkan dirinya kepada 
Kehendak saya. 
60 Saat ini, di Era Ketiga, ia juga meragukan 
bahwa Maria membuat dirinya dikenal oleh 
manusia. Tetapi Aku katakan kepadamu 
bahwa ia berpartisipasi dalam semua karya-Ku 
karena ia adalah perwujudan dari cinta kasih 
yang paling lembut yang berdiam dalam Roh 
Ilahi-Ku. (221, 4 - 6) 
61 Maria adalah Roh yang begitu menyatu 
dengan Keilahian sehingga membentuk salah 
satu aspeknya, seperti yang diwakili oleh tiga 
manifestasi: Bapa, Firman dan Terang Roh 



Kudus. Dalam pengertian ini, Maria adalah 
Roh Allah yang mengungkapkan dan 
mewujudkan Kepedulian Ilahi. (352, 76) 
62 Betapa banyak orang yang berharap untuk 
mencapai surga tertinggi untuk bertemu 
dengan Maria, yang selalu mereka bayangkan 
dalam bentuk manusia sebagai wanita yang 
ada di dunia, ibu dari Kristus yang 
berinkarnasi, dan yang mereka bayangkan 
sebagai ratu di atas takhta, cantik dan 
berkuasa. 
 63 Tetapi Aku berkata kepadamu bahwa 
engkau tidak boleh lagi memberikan bentuk 
kepada Yang Ilahi dalam pikiranmu. Maria, 
Bunda Rohani Anda, ada, tetapi ia tidak 
memiliki bentuk seorang wanita atau bentuk 
lainnya. Dia adalah kelembutan yang suci dan 
penuh cinta kasih yang rahmat-Nya meluas 
hingga tak terhingga. Dia memerintah di 
dalam hati, tetapi pemerintahannya adalah 
pemerintahan kerendahan hati, belas kasihan 
dan kemurnian. Tetapi dia tidak memiliki 
takhta, seperti yang dibayangkan orang.  
64 Dia cantik, tetapi kecantikan yang bahkan 
tidak dapat Anda bayangkan dengan wajah 
yang paling cantik. Kecantikannya surgawi, 
dan Anda tidak akan pernah bisa memahami 
surgawi. (263, 30) 
 
Pancaran universal Maria  
65 Maria, Bunda Semestamu, tinggal di dalam 
Aku dan ia memberikan belaian yang paling 
lembut kepada anak-anaknya yang sangat 
dicintainya. Dia telah berada di dalam hati 
Anda untuk meninggalkan kedamaian dan 
persiapan tempat kudus di dalamnya. Maria 
mengawasi dunia dan membentangkan 
sayapnya di atasnya seperti burung untuk 
melindunginya dari satu kutub ke kutub 
lainnya. (145,10) 
66 Dalam Keilahian-Ku hiduplah cinta syafaat; 
itu adalah Maria. Betapa banyak hati yang 
tadinya tertutup terhadap iman, telah 
membuka diri mereka untuk bertobat dan 
mengasihi melalui dia! Esensi keibuannya 
hadir dalam semua ciptaan, dirasakan oleh 
semua orang, namun beberapa orang 
menyangkalnya dengan mata terbuka. (110, 
62) 
67 Mereka yang menyangkal Keibuan Ilahi 
Maria menyangkal salah satu wahyu terindah 
yang telah diberikan oleh Keilahian kepada 
manusia. 

68 Mereka yang mengakui keilahian Kristus 
dan menyangkal Maria tidak tahu bahwa 
mereka meninggalkan sifat yang paling lembut 
dan indah yang ada dalam keilahian-Ku. 
69 Betapa banyak orang yang berpikir bahwa 
mereka mengetahui kitab suci, namun tidak 
tahu apa-apa karena mereka tidak mengerti 
apa-apa. Dan betapa banyak orang yang hidup 
dalam kesesatan meskipun mereka 
berpendapat bahwa mereka telah 
menemukan bahasa penciptaan. 
70 Roh Keibuan aktif dengan penuh kasih di 
dalam semua makhluk, Anda dapat melihat 
gambar-Nya di mana-mana. Cinta Ilahi 
Keibuan-Nya telah jatuh sebagai benih yang 
diberkati ke dalam hati semua makhluk, dan 
setiap kerajaan Alam adalah kesaksian yang 
hidup akan hal itu, dan setiap hati ibu adalah 
altar yang didirikan di hadapan Cinta Kasih 
yang agung itu. Maria adalah bunga Ilahi, dan 
buahnya adalah Yesus. (115,15-18) 
 

Bab 21 - Kemahakuasaan, 
kemahahadiran, dan kebenaran Tuhan  
 
Kuasa Tuhan  
1 Jika manusia sekarang, dengan segala ilmu 
pengetahuannya, tidak mampu menundukkan 
elemen-elemen alam sesuai dengan 
kehendaknya - bagaimana mungkin ia dapat 
memaksakan kuasanya pada kekuatan 
spiritual? 
2 Seperti halnya benda-benda langit di kosmos 
mengikuti tatanan mereka yang tidak berubah 
tanpa kehendak manusia yang dapat 
membuat mereka mengubah arah atau takdir 
mereka, demikian juga tatanan yang ada 
dalam spiritual tidak dapat diubah oleh siapa 
pun. 
3 Aku menciptakan siang dan malam, yaitu, 
Akulah terang dan tidak ada orang lain selain 
Aku yang dapat menahannya. Hal yang sama 
juga berlaku pada spiritual. (329, 31 - 33) 
4 Jika engkau percaya kepada-Ku, engkau 
boleh percaya bahwa kuasa-Ku jauh lebih 
besar daripada dosa manusia, dan karena itu 
manusia dan hidupnya harus berubah segera 
setelah dosa memberi jalan di hadapan terang 
kebenaran dan kebenaran.  
5 Dapatkah Anda membayangkan kehidupan 
di dunia ini ketika manusia melakukan 
kehendak Allah? (88, 59 - 60) 



6 Bagi-Ku, pertobatan seorang manusia, 
pembaharuannya dan keselamatannya tidak 
mungkin mustahil. Maka Aku tidak akan 
menjadi mahakuasa dan manusia akan lebih 
kuat daripada-Ku. Apakah engkau 
menganggap kuasa-Ku lebih rendah daripada 
kuasa yang dimiliki kejahatan dalam diri 
manusia? Apakah Anda menganggap 
kegelapan di dalam diri manusia lebih unggul 
daripada cahaya ilahi? Jangan pernah! 
Katakanlah hatimu kepada-Ku. 
7 Ingatlah: tugas-Ku, setelah memberi Anda 
keberadaan, adalah untuk menuntun Anda 
menuju kesempurnaan dan untuk 
menyatukan Anda semua dalam satu keluarga 
spiritual; dan jangan lupa bahwa Kehendak-Ku 
sedang dicapai di atas segalanya. 
8 Aku, Penabur Ilahi, menempatkan benih 
cinta kasih-Ku tanpa terlihat di dalam setiap 
roh. Hanya Aku sendiri yang tahu kapan benih 
ini akan bertunas di dalam diri semua umat 
manusia, dan hanya Aku sendiri yang mampu 
menunggu dengan kesabaran yang tak 
terbatas untuk buah-buah karya-Ku. (272, 17 - 
19) 
9 Aku tidak ingin mempermalukanmu dengan 
kebesaran-Ku, atau membanggakannya, tetapi 
Aku menunjukkannya kepadamu, sejauh itu 
adalah kehendak-Ku, sehingga kamu dapat 
merasakan kegembiraan tertinggi dalam 
memiliki Allah yang memiliki segala kuasa, 
kebijaksanaan dan kesempurnaan sebagai 
Bapa. 
10 Bersukacitalah dalam pikiran bahwa 
engkau tidak akan pernah mengalami akhir 
dari kuasa-Ku dan bahwa semakin tinggi 
perkembangan rohmu, semakin baik engkau 
akan mengenali Aku. Siapakah yang tidak 
setuju untuk mengetahui bahwa ia tidak akan 
pernah mencapai kebesaran Tuhannya? 
Bukankah Anda setuju bahwa di dunia ini 
Anda lebih muda dibandingkan dengan ayah 
Anda di bumi? Apakah Anda tidak rela 
memberikan pengalaman dan otoritas 
kepadanya? Tidakkah engkau senang melihat 
bahwa engkau memiliki seorang pria yang 
lebih kuat darimu sebagai ayah - bangga, 
berani dan penuh kebajikan? (73, 41 - 42) 
11 Apa artinya kuasa manusia dibandingkan 
dengan kuasa-Ku? Apa yang bisa dilakukan 
oleh oposisi dari orang-orang materialistik 
terhadap kekuatan spiritualisasi yang tak 
terbatas? Tidak ada! 

12 Aku telah mengizinkan manusia untuk 
mencapai batas keinginannya untuk berkuasa 
dan sampai pada puncak kesombongannya, 
sehingga ia dapat menemukan sendiri bahwa 
karunia kehendak bebas yang dianugerahkan 
kepadanya oleh Bapa adalah suatu kebenaran. 
13 Tetapi kemudian, ketika ia telah mencapai 
batasnya, ia akan membuka matanya kepada 
terang dan kasih dan akan sujud di hadapan 
hadirat-Ku, ditaklukkan oleh satu-satunya 
kuasa mutlak dan satu-satunya kebijaksanaan 
universal, yaitu Allahmu. (192, 53) 
 
Kehadiran Tuhan dalam segala sesuatu yang 
diciptakan 
14 Aku tidak memiliki tempat yang pasti atau 
terbatas di mana Aku berdiam di dalam yang 
tak terbatas, karena kehadiran-Ku ada di 
dalam semua yang ada, baik di dalam yang 
ilahi maupun di dalam yang spiritual atau di 
dalam materi. Engkau tidak dapat mengatakan 
tentang Aku ke arah mana kerajaan-Ku 
berada; dan jika engkau mengangkat 
pandanganmu ke ketinggian dan diarahkan ke 
langit, lakukanlah itu hanya sebagai sesuatu 
yang simbolis. Karena planet Anda berotasi 
tanpa henti dan menawarkan kepada Anda 
bagian-bagian baru dari surga dan ketinggian 
baru dengan setiap gerakan. 
15 Dengan semua ini Aku ingin mengatakan 
kepadamu bahwa tidak ada jarak antara kamu 
dan Aku dan bahwa satu-satunya hal yang 
memisahkan kamu dari-Ku adalah perbuatan-
perbuatan harammu yang kamu letakkan di 
antara Hukum-Ku yang sempurna dan rohmu. 
16 Semakin besar kemurnianmu, semakin 
mulia pekerjaanmu dan semakin konstan 
imanmu, semakin dekat, semakin intim, 
semakin mudah untuk didoakan, engkau akan 
merasakan Aku. 
17 Demikian juga: Semakin engkau 
menjauhkan dirimu dari yang baik, dari yang 
benar, dari yang diizinkan, dan menyerahkan 
dirimu pada materialisme kehidupan yang 
gelap dan egois, semakin engkau harus 
merasakan Aku semakin jauh darimu. Semakin 
hatimu menjauh dari penggenapan hukum-Ku, 
semakin tidak peka hatimu terhadap 
kehadiran ilahi-Ku. 
18 Pahamilah mengapa pada saat ini Aku 
memanifestasikan Firman-Ku dalam bentuk ini 
dan mempersiapkanmu untuk dialog roh 
dengan roh. 



19 Karena kamu mengira Aku jauh sekali, 
kamu tidak mengerti bagaimana datang 
kepada-Ku. Aku mencarimu untuk 
membuatmu merasakan kehadiran ilahi-Ku 
dan untuk membuktikan kepadamu bahwa di 
antara Bapa dan anak-anak-Nya tidak ada 
ruang atau jarak yang memisahkan mereka. 
(37, 27 -32) 
20 Jika engkau berpikir bahwa Aku telah 
meninggalkan takhta-Ku untuk membuat diri-
Ku dikenal olehmu, engkau keliru, karena 
takhta yang engkau bayangkan itu tidak ada. 
Tahta adalah untuk orang yang sombong dan 
congkak. 
21 Karena Roh-Ku tak terbatas dan 
mahakuasa, Dia tidak tinggal di satu tempat 
tertentu: Dia ada di mana-mana, di semua 
tempat, di dalam rohani dan di dalam materi. 
Lalu, di manakah takhta yang engkau anggap 
milik-Ku itu? 
22 Berhentilah memberi-Ku bentuk fisik 
material di atas takhta seperti yang ada di 
bumi, bebaskanlah Aku dari bentuk manusia 
yang selalu engkau berikan kepada-Ku, 
berhentilah memimpikan surga yang tidak 
dapat dipahami oleh pikiran manusiamu. 
Ketika Anda membebaskan diri Anda dari 
semua ini, seolah-olah Anda memutuskan 
rantai yang mengikat Anda, seolah-olah 
tembok tinggi runtuh di depan pandangan 
Anda, seolah-olah kabut tebal terangkat dan 
memungkinkan Anda untuk melihat cakrawala 
tanpa batas dan cakrawala yang tak terbatas 
dan berseri-seri, tetapi dapat diakses oleh roh 
Anda. 
23 Beberapa orang berkata: Allah ada di surga, 
yang lain lagi: Allah berdiam di akhirat. Tetapi 
mereka tidak tahu apa yang mereka katakan, 
juga tidak mengerti apa yang mereka percayai. 
Memang, Aku "tinggal" di surga; tetapi bukan 
di tempat tertentu yang Anda bayangkan: Aku 
berdiam di surga cahaya, kuasa, kasih, 
kebijaksanaan, kebenaran, keberkahan, 
kesempurnaan. (130, 30, 35 - 36) 
24 Kehadiran universal-Ku memenuhi 
segalanya, tidak ada tempat atau habitat alam 
semesta yang kosong, semuanya diserap oleh-
Ku. (309, 3) 
25 Aku telah mengatakan kepadamu bahwa 
Aku begitu dekat denganmu sehingga Aku 
tahu bahkan pikiranmu yang paling rahasia, 
bahwa Aku ada di mana pun kamu berada 
karena Aku mahahadir. Akulah cahaya yang 

menerangi pikiran Anda melalui inspirasi atau 
gagasan-gagasan yang bercahaya. 
26 Aku ada di dalam kamu, karena Akulah Roh 
yang menggerakkan kamu, hati nurani yang 
menghakimi kamu. Aku ada di dalam indera 
dan tubuhmu, karena Aku ada di dalam semua 
ciptaan. 
27 Rasakanlah Aku lebih dan lebih lagi di 
dalam dirimu dan di dalam semua yang 
mengelilingimu, sehingga ketika saatnya tiba 
untuk meninggalkan dunia ini, engkau masuk 
sepenuhnya ke dalam Kehidupan Spiritual dan 
tidak ada gangguan dalam rohmu oleh kesan-
kesan yang mungkin ditinggalkan oleh dunia 
indera; dan engkau mendekati-Ku selangkah 
lagi, yang merupakan Sumber kemurnian tak 
terbatas yang darinya engkau akan minum 
selamanya. (180, 50 -52) 
28 Tahukah Anda apa asal mula cahaya yang 
terkandung dalam kata-kata yang diucapkan 
oleh bibir para pembawa suara? Asalnya 
adalah dalam kebaikan, dalam cinta kasih ilahi, 
dalam cahaya universal yang memancar dari 
Tuhan. Ini adalah sinar atau percikan dari All-
Being yang bercahaya yang memberi Anda 
kehidupan; ini adalah bagian dari kekuatan tak 
terbatas yang menggerakkan segala sesuatu 
dan di bawahnya segala sesuatu bergetar, 
bergerak, dan tanpa henti membuat lingkaran-
lingkarannya. Inilah yang Anda sebut pancaran 
ilahi, yaitu cahaya Roh Ilahi yang menerangi 
dan menjiwai makhluk-makhluk spiritual. 
29 Pancaran itu memiliki pengaruh pada roh 
dan juga pada tubuh, pada dunia dan juga 
pada manusia, tumbuhan dan semua makhluk 
ciptaan. Ia adalah spiritual bagi roh, adalah 
materi bagi materi, adalah kecerdasan bagi 
pikiran, adalah cinta kasih di dalam hati. Ia 
adalah pengetahuan, ia adalah bakat dan ia 
adalah kesadaran diri, ia adalah naluri, ia 
adalah intuisi dan ia berada di atas indera 
semua makhluk sesuai dengan tatanan, sifat, 
jenis, dan tingkat perkembangannya. Tetapi 
asalnya satu: Tuhan; dan esensinya satu: cinta 
kasih. Lalu, apa yang mustahil bagi-Ku untuk 
mencerahkan pikiran makhluk-makhluk ini 
untuk mengirimkan kepadamu pesan cahaya 
spiritual? 
30 Tumbuhan menerima pancaran kehidupan 
yang dikirim oleh Roh-Ku sehingga mereka 
berbuah. Bintang-bintang menerima kekuatan 
yang dikirim oleh Roh-Ku agar dapat berputar 
dalam orbitnya. Bumi, yang merupakan 



kesaksian hidup saat ini, yang dapat diakses 
oleh semua indera Anda, tanpa henti 
menerima radiasi kehidupan yang membuat 
begitu banyak keajaiban muncul dari 
pangkuannya. Lalu mengapa mustahil bagi 
manusia, yang di dalam dirinya bersinar 
seperti permata kehadiran roh di mana 
keserupaannya dengan-Ku ditegakkan, untuk 
menerima secara langsung dari Roh-Ku 
kepada rohnya pancaran ilahi yang merupakan 
benih rohani yang akan berbuah di dalam 
dirinya? (329, 42 - 44) 
31 Tidak satu pun dari desahanmu akan tidak 
terdengar di surga, setiap doa akan 
menemukan gema di dalam Aku, tidak ada 
kesengsaraanmu atau krisis hidupmu yang 
akan luput dari kasih Bapa-Ku. Aku tahu 
segalanya, Aku mendengar segalanya, Aku 
melihat segalanya, dan Aku hadir dalam 
segalanya. 
32 Karena manusia berpikir bahwa Aku telah 
menarik diri dari mereka karena dosa-dosa 
mereka, mereka akhirnya merasa jauh dari-Ku. 
Wahai kebodohan manusia yang telah 
menaruh begitu banyak kepahitan di bibir 
mereka! Ketahuilah bahwa jika Aku 
menyingkirkan diri-Ku dari salah satu makhluk-
Ku, makhluk itu akan langsung lenyap. Tetapi 
hal ini belum terjadi, dan tidak akan terjadi, 
karena ketika Aku memberikan Roh 
kepadamu, Aku menganugerahkan kehidupan 
kekal kepadamu semua. (108, 44 - 45) 
 
Goresan takdir  
33 Jangan mengutuk cobaan yang menimpa 
Anda dan seluruh umat manusia, jangan 
mengatakan bahwa itu adalah hukuman, 
murka atau pembalasan Tuhan, karena 
dengan demikian Anda menghujat. Saya 
katakan kepada Anda bahwa justru 
penderitaan-penderitaan inilah yang 
membawa umat manusia semakin dekat ke 
pelabuhan keselamatan. 
34 Sebut saja keadilan, penebusan atau 
pelajaran, dan itu akan benar dan tepat. 
Kemarahan dan dendam adalah nafsu 
manusiawi yang layak bagi makhluk yang 
masih jauh dari kedamaian pikiran, 
keharmonisan dan kesempurnaan. Bukanlah 
hanya engkau harus memberikan cintaku 
kepadamu, yang menentukan semua karyaku, 
dengan nama vulgar "hukuman" atau nama 
yang tidak layak "balas dendam". 

35 Pertimbangkanlah bahwa engkau telah 
secara sukarela menyusuri jalan berduri atau 
masuk ke dalam jurang yang gelap, dan bahwa 
engkau tidak mendengarkan panggilan-Ku 
yang penuh kasih, atau mendengarkan suara 
hati nuranimu, itulah sebabnya mengapa rasa 
sakit perlu datang untuk menolongmu, untuk 
menyadarkanmu, menghentikanmu, 
menyadarkanmu dan membuatmu kembali ke 
jalan yang benar. (181, 6 - 8) 
36 Aku tidak menghukum kamu, tetapi Aku 
adalah keadilan, dan karena itu Aku membuat 
setiap orang merasakannya yang melanggar 
perintah-perintah-Ku. Sebab Yang Mahakekal 
telah memberitahukan kepadamu hukum-
Nya, yang tidak dapat diubah oleh siapa pun. 
37 Lihatlah bagaimana manusia meratap 
dalam cobaan yang berat, ketika ia jatuh ke 
dalam jurang yang sangat dalam, ketika ia 
melihat isterinya menangis karena kehilangan 
orang-orang yang dicintainya, anak-anak 
kehilangan rezeki, dan rumah-rumahnya 
tenggelam dalam kesengsaraan dan 
kesuraman. Ia kecewa atas kemalangannya, ia 
putus asa; tetapi bukannya berdoa dan 
bertobat dari dosa-dosanya, ia malah 
memberontak terhadap-Ku, dengan 
mengatakan: "Bagaimana mungkin Tuhan 
menghukumku dengan cara ini?", padahal 
sebenarnya Roh Ilahi juga meneteskan air 
mata karena penderitaan anak-anak-Nya, dan 
air matanya adalah darah cinta, pengampunan 
dan kehidupan. 
38 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu: 
Karena perkembangan yang telah dicapai 
umat manusia, perbaikan situasinya pada saat 
ini tidak hanya bergantung pada belas kasihan 
saya. Dia adalah korban dari dirinya sendiri, 
tetapi bukan dari hukuman saya. Karena 
hukum-Ku dan terang-Ku bersinar di dalam 
setiap hati nurani. 
39 Keadilan-Ku turun untuk mencabut setiap 
rumput liar sampai ke akarnya, dan bahkan 
kekuatan alam pun menyatakan diri sebagai 
pelaksana keadilan ini. Kemudian seolah-olah 
segala sesuatu bersatu untuk membasmi 
manusia, meskipun seharusnya melayani 
pemurniannya. Tetapi beberapa orang 
menjadi tertipu oleh hal ini dan berkata: "Jika 
kita harus menanggung rasa sakit yang begitu 
hebat - mengapa kita datang ke dunia ini sama 
sekali?" tanpa mempertimbangkan bahwa 
rasa sakit dan dosa tidak berasal dari-Ku. 



40 Manusia bertanggung jawab untuk tetap 
tidak mengetahui apa itu keadilan dan apa itu 
penebusan. Oleh karena itu, pertama-tama 
muncullah pemberontakannya dan kemudian 
penghujatannya. Hanya orang yang telah 
menyelidiki ajaran-Ku dan mematuhi hukum-
Ku yang tidak lagi dapat menuduh ayahnya. 
(242, 19 - 21) 
Dari perkataan lain yang serupa dari Kristus, 
jelas bahwa yang dimaksud dengan "lalang" di 
sini bukan manusia, tetapi dorongan dan 
kecenderungan jahat dan keji mereka. 
 
Keadilan Tuhan  
41 Anda seperti semak yang kadang-kadang 
memiliki cabang yang begitu tandus dan sakit 
sehingga perlu pemangkasan yang 
menyakitkan untuk menghilangkan bagian 
yang sakit sehingga Anda bisa pulih kembali. 
42 Ketika kebenaran kasih-Ku menyingkirkan 
cabang-cabang sakit yang merusak hati 
manusia dari pohon manusia, maka pohon itu 
akan membangkitkannya. 
43 Ketika anggota tubuh seseorang akan 
dipotong, ia menghela nafas, gemetar dan 
menjadi pengecut, meskipun ia tahu bahwa 
hal itu dilakukan untuk menghilangkan apa 
yang sakit, apa yang mati dan mengancam apa 
yang masih bisa hidup. 
44 Bahkan bunga mawar, ketika dipangkas, 
menumpahkan darah kehidupannya seperti 
air mata kesakitan; tetapi setelah itu mereka 
menutupi diri mereka dengan bunga-bunga 
yang paling indah. 
45 Kasih-Ku, dengan cara yang jauh lebih 
tinggi, memangkas kejahatan di hati anak-
anak-Ku, kadang-kadang mengorbankan diri-
Ku sendiri. 
46 Ketika manusia menyalibkan Aku, Aku 
menyelimuti algojo-algojo-Ku dengan 
kebaikan-Ku dan pengampunan-Ku dan 
memberi mereka kehidupan. Dengan firman-
Ku dan dalam keheningan-Ku Aku memenuhi 
mereka dengan terang, Aku membela dan 
menyelamatkan mereka. Demikianlah Aku 
membatasi kejahatan, Aku menangkalnya 
dengan kasih-Ku, dan Aku membela dan 
menyelamatkan pelaku kejahatan. 
Pengampunan itu, masih dan akan menjadi 
sumber keselamatan yang kekal. (248, 5) 
47 Aku tidak dapat menjatuhkan hukuman 
kepadamu lebih berat daripada berat 
pelanggaranmu. Oleh karena itu, Aku berkata 

kepadamu bahwa kamu tidak perlu takut 
kepada-Ku, melainkan kepada dirimu sendiri. 
48 Aku sendiri yang tahu beratnya, besarnya 
dan pentingnya pelanggaranmu. Manusia 
selalu terkesan dengan penampilan luar, 
karena mereka tidak bisa menembus hati 
sesamanya. Di sisi lain, Aku melihat ke dalam 
hati dan dapat memberitahukan kepadamu 
bahwa orang-orang datang kepada-Ku dengan 
tuduhan pelanggaran berat dan penuh 
penyesalan karena telah menyinggung 
perasaan-Ku, tetapi Aku mendapati mereka 
murni. Sebaliknya, orang lain telah datang dan 
mengatakan kepada-Ku bahwa mereka tidak 
pernah melakukan kejahatan kepada siapa 
pun, tetapi Aku tahu mereka berbohong. 
Karena walaupun tangan mereka tidak 
menodai diri mereka sendiri dengan darah 
sesamanya, darah korban-korban mereka, 
yang nyawanya telah mereka perintahkan 
untuk dicabut, telah mengalir ke atas roh 
mereka. Mereka adalah orang-orang yang 
melempar batu, menyembunyikan tangan 
mereka. Ketika saya mengucapkan kata-kata 
"pengecut", "palsu" atau "pengkhianat" dalam 
pernyataan saya, seluruh keberadaan mereka 
gemetar, dan seringkali mereka menjauhkan 
diri dari pengajaran saya karena mereka 
merasakan tatapan yang diarahkan kepada 
mereka. (159, 42 - 43) 
49 Jika di dalam Keadilan Ilahi tidak ada kasih 
Bapa yang terbesar, jika keadilan-Nya tidak 
berasal dari sini, maka umat manusia ini tidak 
akan ada lagi, dosa dan pelanggarannya yang 
tiada henti-hentinya akan menghabiskan 
kesabaran Ilahi; tetapi hal ini tidak terjadi. 
Kemanusiaan terus hidup, roh-roh masih 
menjelma, dan di setiap kesempatan, dalam 
setiap pekerjaan manusia, keadilan-Ku, yang 
adalah cinta kasih dan belas kasihan yang tak 
terbatas, terwujud. (258, 3) 
50 Pahami Firman-Ku, agar engkau tidak, 
seperti banyak orang, keliru tentang tindakan 
Keadilan Ilahi-Ku, ketika Aku dengan kuat 
menghukum mereka yang hanya melakukan 
sedikit pelanggaran dan, di sisi lain, 
tampaknya mengampuni mereka yang telah 
melakukan pelanggaran berat. 
51 Guru berkata kepadamu: Jika Aku 
menghukum dengan kuasa orang yang telah 
melakukan apa yang tampaknya hanya 
pelanggaran kecil, itu karena Aku tahu 
kelemahan roh, dan jika mereka menyimpang 



dari jalan pemenuhan Hukum, itu mungkin 
langkah pertama yang membawa mereka ke 
kebinasaan. Tetapi ketika saya mencela orang 
lain karena pelanggaran berat, itu karena saya 
tahu bahwa pelanggaran besar adalah 
penyebab pertobatan yang sama besarnya 
bagi roh. 
52 Jangan menghakimi, jangan mengutuk, 
bahkan jangan berharap dalam pikiranmu 
bahwa keadilan-Ku akan menimpa mereka 
yang menyebabkan pertumpahan darah di 
antara bangsa-bangsa. Hanya berpikir bahwa 
mereka, seperti Anda, juga anak-anak-Ku, 
makhluk ciptaan-Ku, dan mereka harus 
menebus kejahatan besar mereka dengan 
penebusan yang besar. Sesungguhnya Aku 
berkata kepadamu, orang-orang yang kamu 
tunjuk sebagai orang-orang yang telah 
menghancurkan perdamaian tanpa ampun 
dan menjerumuskanmu ke dalam kekacauan, 
akan menjadi pembawa perdamaian yang 
agung di masa-masa mendatang, dermawan 
besar bagi umat manusia. 
53 Darah jutaan korban berteriak dari bumi 
untuk keadilan ilahi-Ku, tetapi di luar yurisdiksi 
manusia, itu akan menjadi milik-Ku yang 
mencapai setiap pikiran, setiap hati. 
54 Yurisprudensi manusia tidak mengampuni, 
tidak menebus, tidak mengasihi. Aku 
mengasihi, mengampuni, menebus, 
menghidupkan kembali, meninggikan dan 
mencerahkan; dan justru mereka yang telah 
menyebabkan begitu banyak penderitaan bagi 
umat manusia yang akan Kutebus dan 
Kuselamatkan dengan membuat mereka 
melalui penebusan agung mereka, yang akan 
menjadi wadah di mana mereka akan 
dimurnikan dan sepenuhnya sadar akan suara 
hati nurani mereka, untuk dapat melihat 
sampai ke dasar terdalam dari pekerjaan 
mereka. Aku akan membuat mereka 
menempuh jalan yang sama dengan jalan yang 
mereka buat untuk korban mereka, rakyat 
mereka, tempuh. Tetapi pada akhirnya 
mereka akan mencapai kemurnian spiritual 
untuk dapat kembali ke bumi, untuk 
membangun kembali semua yang telah 
dihancurkan, untuk memulihkan semua yang 
telah hancur. (309, 16 -18) 
55 Ketahuilah bahwa Bapa menghakimi anda 
bukan pada saat kematian datang kepada 
anda, tetapi penghakiman ini dimulai segera 

setelah anda menyadari perbuatan anda dan 
anda merasakan panggilan hati nurani anda. 
56 Penghakiman-Ku selalu ada padamu. Di 
setiap kesempatan, baik dalam kehidupan 
manusia maupun dalam kehidupan spiritual 
Anda, Anda tunduk pada penilaian-Ku; tetapi 
di sini di dunia ini, di dalam tempurung tubuh, 
roh menjadi tidak peka dan tuli terhadap 
panggilan hati nurani. 
57 Aku menghakimimu untuk membantumu 
membuka matamu kepada terang, untuk 
membebaskanmu dari dosa dan 
membebaskanmu dari rasa sakit. 
58 Dalam penghakiman-Ku, Aku tidak pernah 
menghitung penghinaan yang mungkin telah 
engkau lakukan kepada-Ku, karena dalam 
penghakiman-Ku, kebencian, balas dendam, 
bahkan hukuman tidak pernah muncul. 
59 Ketika rasa sakit memasuki hatimu dan 
menyerangmu di tempat yang paling sensitif, 
itu adalah untuk menunjukkan kepadamu 
beberapa kesalahan yang kamu lakukan, 
untuk membuatmu memahami ajaran-Ku dan 
untuk memberimu pelajaran baru dan 
bijaksana. Di dasar setiap cobaan ini, cinta 
saya selalu hadir.  
60 Pada beberapa kesempatan Aku telah 
mengizinkanmu untuk memahami penyebab 
suatu cobaan, pada kesempatan lain engkau 
tidak dapat menemukan makna peringatan 
keadilan-Ku, dan itu karena dalam pekerjaan 
Bapa dan dalam kehidupan rohmu ada misteri 
yang mendalam yang tidak dapat diungkap 
oleh pikiran manusia. (23, 13 - 17) 
61 Jauh adalah waktu ketika kamu diberitahu: 
"Dengan hasta yang kamu gunakan untuk 
mengukur, kamu akan diukur". Betapa 
seringnya hukum itu digunakan untuk 
membalas dendam di bumi ini dan untuk 
menyingkirkan setiap perasaan cinta kasih! 
62 Sekarang Aku mengatakan kepadamu 
bahwa Aku telah memegang Sel Keadilan ini 
dan Aku akan mengukurmu dengan sel itu 
sesuai dengan bagaimana kamu 
mengukurnya, meskipun Aku harus 
menambahkan sebagai penjelasan bahwa 
dalam setiap penghakiman-Ku, Bapa akan 
hadir yang sangat mengasihimu dan 
Juruselamat yang telah datang untuk 
keselamatanmu. 
63 Manusialah yang menjatuhkan 
hukumannya dengan perbuatannya, 
penghakiman yang mengerikan pada waktu-



waktu tertentu, dan Tuhanmu yang 
memberikan pertolongan kepadamu sehingga 
kamu dapat menemukan jalan di mana kamu 
dapat menanggung penebusanmu. 
64 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, jika 
engkau ingin menghindari penebusan yang 
terlalu menyakitkan, bertobatlah pada 
waktunya dan berikan arah baru dalam 
hidupmu melalui pembaharuan yang tulus 
dengan karya-karya kasih dan belas kasihan 
bagi saudara-saudaramu. 
65 Pahamilah bahwa Akulah pintu gerbang 
yang menyelamatkan - pintu gerbang yang 
tidak akan pernah tertutup bagi semua orang 
yang mencari-Ku dengan iman yang benar. 
(23, 19 - 23) 
66 Sekarang Anda melihat bahwa keadilan 
ilahi terdiri dari kasih, bukan hukuman seperti 
Anda. Apa yang akan terjadi padamu jika Aku 
menerapkan hukum-hukummu sendiri untuk 
menghakimimu-di hadapan-Ku, yang di 
hadapan-Ku tidak ada penampilan lahiriah 
atau argumen palsu yang sah? 
67 Jika Aku menghakimimu sesuai dengan 
kejahatanmu dan menerapkan hukummu yang 
sangat keras, apa yang akan terjadi padamu? 
Maka engkau akan dengan benar meminta-Ku 
untuk menunjukkan belas kasihan. 
68 Tetapi engkau tidak perlu takut, karena 
kasih-Ku tidak pernah layu, atau berubah, atau 
berlalu. Di sisi lain, anda pasti akan meninggal 
dunia, anda akan mati dan dilahirkan kembali, 
anda akan pergi dan kemudian datang lagi, 
dan demikianlah anda akan menjalani 
perjalanan ziarah anda sampai tiba saatnya 
anda mengenali Bapa anda dan tunduk 
kepada hukum Ilahi-Nya. (17, 53) 
 

Bab 22 - Kasih, perhatian, dan 
anugerah Allah 
 
Kasih Bapa Surgawi  
1 Jangan terkejut bahwa kasih-Ku 
mengikutimu ke mana-mana meskipun kamu 
berdosa. Kalian semua adalah anak-anakku. Di 
dunia ini, Anda telah memiliki gambaran cinta 
kasih ilahi dalam cinta kasih orang tua Anda. 
Anda mungkin memalingkan punggung Anda 
dari mereka, Anda mungkin tidak mengakui 
otoritas mereka, Anda mungkin tidak 
mematuhi perintah mereka, Anda mungkin 
tidak mendengarkan nasihat mereka; Anda 

mungkin menyebabkan luka di hati mereka 
dengan tindakan jahat Anda, Anda mungkin 
menyebabkan mata mereka mengering karena 
begitu banyak tangisan, rambut putih muncul 
di pelipis mereka dan wajah mereka ditandai 
dengan bekas-bekas penderitaan; tetapi 
mereka tidak akan pernah berhenti 
mencintaimu dan mereka hanya memiliki 
berkah dan pengampunan untukmu. 
2 Tetapi jika orang tua yang Anda miliki di 
bumi ini, yang tidak sempurna, telah memberi 
Anda bukti-bukti yang begitu besar tentang 
kasih yang murni dan luhur, mengapa Anda 
heran bahwa Dia yang menciptakan hati ini 
dan memberi mereka tugas menjadi orang 
tua, mengasihi Anda dengan kasih yang 
sempurna? - Cinta kasih adalah kebenaran 
tertinggi. Demi kebenaran Aku menjadi 
manusia, dan demi kebenaran Aku mati 
sebagai manusia. (52, 27) 
3 Kasih-Ku tidak akan mengherankan kamu, 
tetapi juga tidak meragukannya ketika kamu 
mengalami bahwa di dunia ini kamu sering 
mengosongkan cawan yang sangat pahit. 
4 Manusia bisa tenggelam, dipenuhi 
kegelapan atau ragu-ragu untuk kembali 
kepada-Ku. Tetapi untuk semua waktu akan 
tiba ketika mereka akan merasakan Aku dalam 
keberadaan mereka sendiri, tidak akan lagi 
merasa Aku jauh, mereka juga tidak akan 
dapat menganggap-Ku sebagai orang asing 
atau menyangkal keberadaan-Ku, cinta-Ku dan 
keadilan-Ku. (52, 30) 
5 Aku tidak ingin melihat kalian sebagai 
tertuduh di hadapan-Ku, Aku selalu ingin 
menganggap kalian sebagai anak-anak-Ku 
yang selalu siap untuk ditolong oleh kasih 
Bapa-Ku. Aku menciptakanmu untuk 
kemuliaan Roh-Ku dan agar engkau 
berbahagia di dalam Aku. (127, 41) 
6 Belajarlah untuk mengasihi-Ku, sadari 
bagaimana kasih-Ku mengikutimu ke mana-
mana terlepas dari pelanggaran dan dosa-
dosamu, tanpa kamu bisa menghindari atau 
menghindar dari pengaruhnya. Sadarilah 
bahwa semakin serius pelanggaranmu, 
semakin besar belas kasihan-Ku kepadamu. 
7 Kejahatan manusia ingin menangkal kasih-
Ku, tetapi tidak ada tandingannya, karena 
kasih adalah kuasa universal, kuasa ilahi, yang 
menciptakan segala sesuatu dan 
menggerakkan segala sesuatu. 



8 bukti dari semua yang Aku katakan 
kepadamu adalah yang Aku berikan kepadamu 
ketika Aku membuat diri-Ku dikenal olehmu 
pada saat ini ketika manusia tersesat dalam 
jurang dosanya. Kasih-Ku tidak bisa merasa 
jijik terhadap dosa manusia, tetapi kasih-Ku 
bisa merasakan belas kasihan. 
9 Kenalilah Aku, datanglah kepada-Ku untuk 
membasuh noda-nodamu di mata air kristal 
Rahmat-Ku. Mintalah, mintalah, dan itu akan 
diberikan kepada Anda. (297, 59 - 62) 
10 Karena pada saat-saat tertentu orang 
berpikir bahwa mereka begitu tidak layak 
bagi-Ku sehingga mereka tidak mengerti 
bahwa Aku dapat begitu mengasihi mereka. 
Dan begitu mereka mengundurkan diri untuk 
hidup jauh dari Bapa mereka, mereka 
membangun kehidupan sesuai dengan ide-ide 
mereka sendiri, menciptakan hukum-hukum 
mereka, dan mendirikan komunitas agama 
mereka. Oleh karena itu, mereka sangat 
terkejut ketika melihat-Ku datang. Kemudian 
mereka bertanya: "Apakah Bapa kita benar-
benar sangat mengasihi kita sehingga Dia 
mencari cara untuk mengkomunikasikan diri-
Nya kepada kita dengan cara seperti itu?" 
11 Hai manusia, Aku hanya dapat mengatakan 
kepadamu bahwa Aku tidak akan membiarkan 
apa yang menjadi milik-Ku binasa, dan kamu 
adalah milik-Ku. Aku mencintaimu bahkan 
sebelum engkau ada, dan aku akan 
mencintaimu selamanya. (112, 14 - 15) 
 
Kepedulian dan pertolongan Tuhan  
12 Murid-murid, Aku telah memberikan 
kepadamu semua ajaran yang dibutuhkan roh 
dalam perkembangannya. 
13 Berbahagialah mereka yang mengetahui 
kebenaran, karena mereka akan segera 
menemukan "jalan". Orang lain selalu 
menolak ajaran ilahi karena karya mereka 
tampak lebih unggul daripada karya saya. 
14 Saya mencintai kalian semua. Akulah 
gembala yang memanggil domba-dombanya, 
yang menyatukan mereka dan menghitung 
mereka dan menginginkan lebih banyak lagi 
setiap hari - yang memelihara mereka dan 
membelai mereka, merawat mereka dan 
bersukacita ketika ia melihat bahwa ada 
banyak, meskipun kadang-kadang ia menangis 
ketika ia melihat bahwa tidak semua taat. 

15 Inilah hatimu: banyak di antara kamu yang 
datang kepada-Ku, tetapi hanya sedikit yang 
sungguh-sungguh mengikut Aku. (266,23 - 26) 
16 Pikullah salibmu dan ikutlah Aku dalam 
kerendahan hati. Percayalah bahwa ketika 
Anda menghibur seseorang, membawa 
kedamaian ke hati atau cahaya bagi roh, Aku 
akan mengurus segala sesuatu yang berkaitan 
dengan kehidupan material Anda dan Aku 
tidak akan mengabaikan apa pun. 
17 Percayalah bahwa ketika Aku berbicara 
kepada roh Anda, Aku juga melihat ke dalam 
hati Anda untuk menemukan kekhawatiran, 
kebutuhan dan keinginannya. (89, 6 - 7) 
18 Tidak ada ras atau suku, betapapun tidak 
canggihnya mereka bagi Anda - bahkan 
mereka yang tidak Anda kenal karena mereka 
tinggal di hutan-hutan yang tidak dapat 
diakses - yang belum mengalami manifestasi 
cinta-Ku. Mereka telah mendengar suara-
suara surgawi pada saat bahaya, melindungi, 
menjaga dan menasihati mereka. 
19 Engkau tidak pernah hidup ditinggalkan. 
Sejak awal, ketika engkau hidup, engkau telah 
berada di bawah perisai cinta-Ku. 
20 Engkau orang tua manusia yang mengasihi 
anak-anakmu dengan lembut: apakah engkau 
dapat meninggalkan mereka pada nasib 
mereka ketika mereka baru saja dilahirkan ke 
dalam kehidupan ini, ketika mereka paling 
membutuhkan perhatianmu, pengabdianmu, 
kasihmu? 
21 Aku telah melihat engkau memperhatikan 
anak-anakmu, bahkan ketika mereka telah 
mencapai usia dewasa; bahkan bagi mereka 
yang melanggar, yang telah menyakitimu, 
engkau peduli dengan kasih yang terbesar. 
22 Tetapi jika Anda menanggapi kebutuhan 
anak-anak Anda dengan cara ini, apakah kasih 
Bapa Surgawi Anda yang mengasihi Anda 
bahkan sebelum Anda ada? 
23 Selalu Aku datang untuk membantumu; 
dan pada saat ini, ketika Aku bertemu 
denganmu dengan perkembangan spiritual 
yang lebih besar, Aku telah mengajarkanmu 
bagaimana berjuang untuk meniadakan 
kekuatan-kekuatan yang tidak baik dan cara 
untuk meningkatkan getaran-getaran 
kebaikan. (345, 39 - 42) 
24 Anda sekarang memasuki tahap baru 
dalam hidup Anda; jalan sudah terbuka. 
Pikullah salibmu dan ikutlah Aku. Aku tidak 
mengatakan kepadamu bahwa tidak ada 



cobaan di jalan ini; tetapi setiap kali engkau 
melintasi bentangan jalan yang sulit atau 
mengosongkan secangkir penderitaan, engkau 
akan mendengar suara yang 
menyemangatimu dan menasihatimu, kasih-
Ku akan bersamamu, membantumu dan 
mengangkatmu, dan engkau akan merasakan 
belaian lembut balsam penyembuhan-Ku. 
(280, 34) 
25 Ketika Aku melihat bahwa engkau 
membiarkan dirimu dikalahkan oleh rasa sakit 
dan bukannya belajar dari rasa sakit itu 
pelajaran yang terkandung dalam setiap 
cobaan, engkau puas menangis, mengutuk, 
atau hanya menunggu kematian sebagai akhir 
penderitaanmu, Aku mendekatimu untuk 
dengan penuh kasih sayang menyapa hatimu, 
untuk memberikan penghiburan dan harapan 
serta menguatkannya sehingga ia mengatasi 
dirinya sendiri, kelemahannya dan kurangnya 
iman, dan ia dapat menang atas cobaan-
cobaan itu; karena di dalam kemenangan ini 
terdapat kedamaian, cahaya, dan kebahagiaan 
spiritual, yang merupakan kebahagiaan sejati. 
(181, 10) 
26 Jika engkau menganggap bahwa Aku 
bahkan ada di dalam makhluk terkecil di alam, 
bagaimana Aku harus menyangkalmu dan 
memisahkan diri-Ku darimu hanya karena 
engkau memiliki ketidaksempurnaan di dalam 
dirimu, karena pada saat itulah engkau paling 
membutuhkan-Ku? 
27 Akulah kehidupan dan Aku ada di dalam 
segala sesuatu, karena itu tidak ada yang bisa 
mati. Berpikirlah secara mendalam sehingga 
Anda tidak tetap terikat pada cara 
pengungkapan. Tenangkan indra-indra Anda 
dan temukan Aku di dalam inti Firman. (158, 
43 - 44) 
28 Masuklah ke dalam dirimu dan kamu akan 
menemukan di sana tempat kudus, tabut 
perjanjian. Anda akan menemukan mata air, 
mata air rahmat dan berkat. 
29 Tidak ada roh yang tidak berdaya, tidak ada 
yang tidak terwariskan. Dalam pandangan 
Kerahiman Ilahi-Ku, tidak ada seorang pun di 
seluruh alam semesta yang dapat menyebut 
dirinya miskin, diusir oleh ayahnya; tidak ada 
seorang pun yang dapat menyebut dirinya 
diasingkan dari tanah Tuhan. 
30 Mereka yang merasa tidak diwarisi 
melakukannya karena mereka belum 
menemukan karunia-karunia kasih karunia 

dalam diri mereka sendiri, atau karena mereka 
baru saja tersesat dalam dosa, karena mereka 
dibutakan, atau karena mereka merasa tidak 
layak. 
31 Kamu harus selalu menemukan karunia-
karunia kasih karunia ini dalam dirimu sendiri; 
maka kamu akan mengalami bahwa kamu 
tidak akan pernah kekurangan kehadiran-Ku, 
bahwa akan selalu ada "roti", "balsem 
penyembuhan", "senjata", "kunci-kunci" dan 
segala sesuatu yang kamu butuhkan dalam 
dirimu sendiri, karena kamu adalah ahli waris 
kerajaan-Ku dan kemuliaan-Ku. (345, 87) 
32 Antara Bapa dan anak-anak ada ikatan yang 
tidak pernah bisa diputuskan, dan ikatan ini 
adalah penyebab dari wacana antara Roh Ilahi 
dan kalian semua. (262, 35) 
33 Umat manusia membutuhkan cinta-Ku, 
firman-Ku, untuk mencapai lubuk hati mereka. 
Sang Guru berjuang tanpa lelah agar roh-roh 
Anda menjadi lebih tercerahkan setiap hari, 
sehingga, terbebas dari kebodohan, mereka 
dapat naik ke wilayah yang lebih tinggi. 
34 Gerbang kerajaan-Ku terbuka dan 'Firman' 
Bapa datang kepadamu dengan kasih yang tak 
terbatas untuk menunjukkan jalan sekali lagi. 
35 Aku telah datang sekali lagi kepada umat 
manusia, tetapi mereka belum merasakan-Ku 
karena Aku muncul secara spiritual dan 
materialisme mereka sangat besar. Karena 
rohmu berasal dari Roh Ilahi-Ku - mengapa 
manusia tidak merasakan-Ku? Karena mereka 
telah mengikat roh mereka pada 
materialisme, pada nafsu yang lebih rendah. 
36 Tetapi inilah Anak Domba Allah yang 
datang kepadamu sebagai terang untuk 
menerangi kamu dan membawa kebenaran 
kepadamu. (340, 13 - 15) 
 
Kerendahan Hati dari Yang Mahatinggi 
37 Pahamilah bahwa firman-Ku tidak mengisi 
pikiranmu dengan filosofi-filosofi yang sia-sia, 
itu adalah esensi kehidupan. Saya bukan orang 
kaya yang menawarkan kekayaan duniawi 
kepada Anda. Akulah Allah Tunggal yang 
menjanjikan kerajaan kehidupan sejati 
kepadamu. Akulah Allah yang rendah hati 
yang mendekati anak-anak-Nya tanpa pamer 
untuk mengangkat mereka ke jalan 
pendamaian dengan belaian dan firman-Nya 
yang ajaib. (85, 55) 
38 Jadilah hamba-hamba-Ku dan kamu tidak 
akan pernah dipermalukan oleh-Ku. 



39 Lihatlah, Aku tidak datang sebagai raja, dan 
Aku tidak membawa tongkat atau mahkota. 
Aku berada di antara kamu sebagai contoh 
kerendahan hati, dan lebih dari itu, sebagai 
hamba-Mu. 
40 Mintalah kepada-Ku dan Aku akan 
memberimu; perintahkanlah Aku dan Aku 
akan taat, untuk memberimu bukti lain dari 
kasih-Ku dan kerendahan hati-Ku. Aku hanya 
meminta agar engkau mengenali-Ku dan 
melakukan kehendak-Ku; dan jika engkau 
menghadapi rintangan dalam memenuhi 
tugas-tugasmu, berdoalah dan atasi di dalam 
nama-Ku, dan pahalamu akan menjadi lebih 
besar. (111, 46) 
41 Bapa berbicara kepadamu - Dia yang tidak 
memiliki siapa pun untuk sujud dalam doa. 
Tetapi Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya 
jika ada orang yang lebih besar dari pada-Ku, 
Aku akan sujud di hadapannya, sebab 
kerendahan hati ada di dalam roh-Ku. 
42 Pertimbangkan bagaimana kamu, 
meskipun kamu adalah anak-anak kecil-Ku, 
menyebabkan Aku turun untuk berbicara 
kepadamu, untuk mendengarkanmu dan 
untuk menghiburmu, bukannya kamu 
berjuang untuk naik kepada-Ku. (125, 19) 
43 Rasakan di dalam hati anda kesenangan 
karena merasa dikasihi oleh Bapa anda, yang 
tidak pernah merendahkan diri anda dengan 
kebesaran-Nya, tetapi menyatakannya di 
dalam kerendahan hati-Nya yang sempurna 
untuk membuat anda menjadi besar dan 
membawa anda menikmati kehidupan yang 
sejati di dalam kerajaan-Nya, yang tidak 
berawal dan tidak berakhir. (101, 63) 
 
Belas kasih Tuhan dan penderitaan yang 
penuh kasih sayang  
44 Jika Anda percaya bahwa Yesus, karena Ia 
adalah Anak Allah, tidak merasakan sakit, 
Anda keliru. Jika Anda berpikir bahwa saya 
bebas dari rasa sakit karena saya datang hari 
ini dalam Roh, Anda juga keliru. Jika Anda 
berpikir bahwa karena Aku tahu bahwa Anda 
semua akan bersama-Ku pada akhirnya, Aku 
tidak menderita hari ini, Anda juga tidak benar 
dalam hal itu. Sesungguhnya Aku berkata 
kepadamu, tidak ada makhluk lain yang lebih 
peka daripada Roh Ilahi. 
45 Saya bertanya kepada Anda: Siapakah yang 
memberikan kepekaan kepada semua 
makhluk? Kebaikan apa yang bisa engkau 

lakukan yang tidak membawa sukacita bagi-
Ku? Dan kejahatan apa yang bisa engkau 
lakukan yang tidak seperti luka pada 
kepekaan-Ku? Inilah sebabnya Aku berkata 
kepadamu, bahwa manusia telah menyalibkan 
Aku kembali. Kapankah Aku akan diturunkan 
dari salib-Ku dan dibebaskan dari mahkota 
duri? (69,34) 
46 Jika beberapa orang bangkit sebagai 
musuh-musuh-Ku, Aku tidak memandang 
mereka seperti itu, tetapi hanya sebagai orang 
yang membutuhkan. Mereka yang berpikir 
bahwa mereka adalah cendekiawan dan 
menyangkal eksistensi-Ku, Aku 
memandangnya dengan kasihan. Mereka yang 
mencoba menghancurkan-Ku di dalam hati 
manusia Aku anggap sebagai orang yang 
bodoh, karena mereka percaya bahwa mereka 
memiliki kuasa dan senjata untuk 
menghancurkan Dia yang adalah Pencipta 
kehidupan. (73, 33) 
47 Aku menunjukkan diri-Ku kepadamu 
sebagai Bapa yang penuh kasih, sebagai Guru 
yang rendah hati, tidak pernah acuh tak acuh 
terhadap penderitaanmu dan selalu 
memanjakan dan berbelas kasihan terhadap 
ketidaksempurnaanmu, karena kamu akan 
selalu menjadi anak-anak di mata-Ku. 
48 Aku harus menghakimimu ketika aku 
melihat bagaimana anak-anak, yang 
diciptakan dengan begitu banyak cinta kasih 
dan ditakdirkan untuk Kehidupan Kekal, 
dengan keras kepala mencari kematian di 
bumi tanpa mempedulikan kehidupan rohani, 
atau ingin mengetahui kesempurnaan yang 
terkandung dalam keberadaan itu bagi 
mereka. (125, 59 - 60) 
49 Karena Aku adalah Bapamu, Aku harus 
bersimpati dengan apa yang dirasakan anak-
anak. Hanya dengan cara ini Anda akan 
memahami bahwa sementara masing-masing 
dari Anda menderita dan merasakan sakitnya 
sendiri, Roh Ilahi menderita sakit semua anak-
anaknya. 
50 Sebagai bukti kebenaran ini, Aku datang ke 
dunia untuk menjadi manusia dan memikul 
salib yang mewakili semua rasa sakit dan dosa 
dunia. Tetapi jika Aku, sebagai manusia, 
memikul beban ketidaksempurnaanmu di 
pundak-Ku dan merasakan semua 
penderitaanmu, dapatkah Aku menunjukkan 
diri-Ku sebagai Tuhan yang tidak peka 



terhadap kesengsaraan anak-anak-Ku? (219, 
11 - 12) 
 
Pengampunan; kasih karunia dan belas 
kasihan Tuhan  
51 Akulah satu-satunya yang mengetahui 
takdir semua orang, satu-satunya yang 
mengetahui jalan yang telah Anda tempuh 
dan jalan yang masih harus Anda tempuh. 
Akulah yang memahami penderitaan dan 
kegembiraanmu. Saya tahu betapa Anda telah 
mengembara untuk menemukan kebenaran 
dan keadilan. Rahmat-Ku yang menerima 
seruan kesedihan dari orang yang secara 
batiniah memohon pengampunan-Ku atas 
pelanggaran-pelanggarannya. 
52 Dan sebagai Bapa, Aku mengabulkan setiap 
permintaanmu yang sungguh-sungguh, 
mengumpulkan air matamu, menyembuhkan 
kelemahanmu, membuatmu merasa bahwa 
kamu diampuni dan dibebaskan dari noda-
nodamu, sehingga kamu dapat membangun 
kembali hidupmu. 
53 Juga, Akulah satu-satunya yang dapat 
mengampunimu atas penghinaan yang 
dilakukan terhadap-Ku oleh kamu yang adalah 
anak-anak-Ku. (245, 39 - 41) 
54 Pada waktu ini firman-Ku menerangi kamu 
lagi. Aku akan mencurahkan kasih karunia-Ku 
dalam kelimpahan sehingga engkau dapat 
menjadi murni dan diperlengkapi. Tetapi jika 
kamu jatuh ke dalam dosa lagi, sadarilah, hai 
manusia, bahwa bukan Aku yang 
mengeluarkan kamu dari pangkuan-Ku, tetapi 
kamulah yang mengeluarkan dirimu sendiri 
dari-Ku, meskipun ini bukan Kehendak-Ku. 
Tetapi pengampunan-Ku dan kasih-Ku 
bagaikan gerbang yang terbuka untuk 
menerima siapa saja yang ingin kembali 
kepada-Ku dalam keadaan bertobat. (283, 69) 
55 Dalam kasih yang dengannya Aku 
mengampunimu dan mengoreksimu, Aku 
menyatakan diri-Ku sendiri. Ketika engkau 
hidup sesuai dengan kehendakmu, terus 
menerus melanggar Bapa, Aku tidak 
memotong benang-benang keberadaan yang 
berdosa itu, Aku tidak menyangkalmu udara, 
atau roti; Aku tidak meninggalkanmu dalam 
kesakitan, Aku juga tidak mengabaikan 
keluhanmu. Dan alam terus mengelilingi Anda 
dengan kesuburannya, cahayanya dan 
berkahnya. Demikianlah Aku membuat diri-Ku 
dikenal manusia dan menyatakan diri-Ku 

kepada mereka. Tidak ada seorang pun di 
dunia ini yang dapat mengasihi Anda dengan 
kasih ini, dan tidak ada yang dapat 
mengampuni Anda seperti yang saya lakukan. 
56 Rohmu adalah benih yang Aku pelihara dan 
sempurnakan dari kekekalan sampai ia 
menghasilkan bunga yang paling indah dan 
buah yang paling sempurna. Bagaimana 
mungkin aku membiarkanmu mati atau 
meninggalkanmu dalam keganasan badai? 
Bagaimana mungkin Aku meninggalkanmu 
dalam perjalananmu, padahal Aku adalah 
satu-satunya Pribadi yang mengetahui takdir 
semua makhluk? (242, 31 - 33) 
57 Kamu yang tersesat: Aku siap menerimamu 
dan memberimu kekuatan-Ku dan terang-Ku 
ketika kamu memanggil-Ku. Tidak masalah jika 
Anda memiliki tanda dosa besar pada jiwa dan 
roh Anda. Aku akan membuatmu memberkati 
mereka yang telah menyinggungmu dan 
memberkati Tuhan karena telah memikirkan 
mukjizat itu mungkin terjadi di dalam dirimu. 
Kemudian Anda akan mulai merasakan kasih 
Kristus di dalam hati Anda. 
58 Beberapa orang, yang mendengar kata-
kata ini, akan berpikir: Bagaimana mungkin 
orang-orang berdosa besar dapat menerima 
kasih karunia ini seperti halnya orang-orang 
benar yang memilikinya karena jasa-jasa 
mereka? 
59 Wahai manusia, orang-orang yang tidak 
melihat lebih jauh dari matamu! Aku selalu 
memberimu manfaat-manfaat-Ku karena 
kasih karunia, bahkan sebelum engkau layak 
menerimanya. 
60 Aku menanggapi pemikiran yang murni 
serta keluhan menyedihkan dari orang yang 
mendekati-Ku dalam keadaan tercemar setiap 
kali percikan kerendahan hati atau kesadaran, 
betapapun kecilnya, luput darinya karena 
kurangnya cinta kasih kepada sesama 
manusia. 
61 Aku adalah pembela kaum lemah yang 
meneteskan air mata dalam ketidakmampuan 
dan kebodohan mereka. Akulah Pengharapan 
Ilahi yang memanggil dan menghibur mereka 
yang menangis; Akulah Yesus yang baik hati 
yang dengan lembut membelai mereka yang 
mengerang dalam kesakitan dan penebusan 
mereka. 
62 Akulah Juruselamatmu, Penebusmu; 
Akulah Kebenaran yang dapat dimengerti oleh 
manusia. (248, 18 - 21) 



 

Bab 23 - Inspirasi dan Wahyu Allah  
 
Inspirasi Ilahi 
1 Murid-murid: Ketika firman-Ku datang 
kepadamu dan kamu tidak memahaminya, 
kamu meragukannya. Tetapi Aku berkata 
kepadamu: Jika anda tersiksa oleh 
ketidakpastian, mengundurkan diri ke dalam 
kesunyian di padang dan di sana, di tengah-
tengah alam, di mana anda hanya memiliki 
padang terbuka, gunung-gunung dan 
cakrawala sebagai saksi, tanyakan sekali lagi 
kepada Guru anda. Tenggelamkan diri Anda di 
dalam firman-Nya, dan dengan cepat 
jawaban-Nya yang penuh kasih akan sampai 
kepada Anda. Kemudian Anda akan merasa 
terbawa, terinspirasi, dipenuhi dengan 
kebahagiaan spiritual yang tidak diketahui. 
2 Dengan cara ini Anda tidak lagi menjadi 
orang-orang yang kurang beriman, karena 
Anda tahu bahwa setiap Firman Tuhan 
mengandung kebenaran, tetapi untuk 
mengaksesnya, seseorang harus masuk ke 
dalamnya dengan pengabdian dan pikiran 
yang murni, karena itu adalah tempat kudus. 
3 Kapan pun Anda siap dan ingin mengetahui 
sesuatu, keinginan Anda akan cahaya akan 
menarik cahaya ilahi. Betapa sering Aku 
katakan kepadamu: pergilah ke gunung yang 
sunyi dan ceritakanlah kepada-Ku 
kekhawatiranmu, penderitaanmu dan 
kebutuhanmu. 
4 Yesus mengajarkan pelajaran-pelajaran ini 
kepada Anda di Era Kedua dengan teladan-
Nya. Ingatlah teladan-Ku ketika Aku 
mengundurkan diri ke padang gurun untuk 
berdoa sebelum Aku memulai pelayanan 
pemberitaan-Ku. Ingatlah bahwa pada hari-
hari terakhir keberadaan-Ku di antara 
manusia, bahkan sebelum Aku pergi ke 
sinagoge untuk berdoa, Aku pergi ke tempat 
sunyi di hutan Zaitun untuk berbicara dengan 
Bapa. 
5 Alam adalah kuil Sang Pencipta di mana 
segala sesuatu naik kepada-Nya untuk 
menyembah-Nya. Di sana Anda bisa menerima 
secara langsung dan tanpa cela pancaran 
cahaya Bapa Anda. Di sana, jauh dari egoisme 
dan materialisme manusia, Anda akan 
merasakan inspirasi bijak menembus hati 

Anda, menggerakkan Anda untuk berbuat baik 
di jalan Anda. (169, 28 - 31) 
6 engkau harus terjaga, murid-murid, karena 
Aku tidak hanya akan berbicara kepadamu 
melalui corong ini, Aku juga akan membuat 
diri-Ku dikenal oleh rohmu pada saat-saat 
ketika tubuhmu tertidur. Saya akan 
mengajarkan Anda untuk menyerahkan diri 
Anda siap untuk tidur dan melepaskan roh 
Anda dari duniawi sehingga ia dapat naik ke 
wilayah cahaya di mana ia akan menerima 
nubuatan yang dengannya ia akan menerangi 
jalannya dan kemudian menyampaikan 
pesannya kepada pikiran. (100, 30) 
7 Aku tidak pernah jauh dari kamu seperti 
yang kadang-kadang kamu percayai, Aku juga 
tidak pernah acuh tak acuh terhadap 
penderitaanmu, dan Aku juga tidak pernah tuli 
terhadap panggilanmu. Inilah yang telah 
terjadi: Engkau belum berusaha 
menyempurnakan indra-indra yang lebih 
tinggi dan berharap untuk melihat-Ku dengan 
indra-indra daging. Namun Aku berkata 
kepadamu bahwa waktu ketika Aku 
memberikan hal ini kepada manusia sudah 
sangat jauh di masa lalu. 
8 Jika engkau telah melakukan sedikit usaha 
untuk mengembangkan beberapa 
kemampuan spiritualmu, seperti peningkatan 
batin melalui kontemplasi spiritual, doa, 
ramalan, mimpi kenabian atau penglihatan 
spiritual - Aku jamin, melalui masing-masing 
hal ini, engkau akan terhubung dengan-Ku dan 
karena itu menerima jawaban atas 
pertanyaan-pertanyaanmu dan ilham ilahi 
dalam pikiranmu. 
9 Aku selalu siap untuk berbicara kepadamu, 
Aku selalu menunggu peningkatan dan 
kesiapan rohanimu untuk menyenangkanmu 
dan membuatmu bahagia dengan membuat 
diri-Ku dikenal oleh rohmu. Untuk ini, Anda 
hanya perlu mempersiapkan diri Anda dengan 
ketulusan yang paling besar untuk mencapai 
rahmat ini. (324, 52 - 54) 
10 Tanyakanlah kepada para sarjana Anda dan 
jika mereka jujur, mereka akan mengatakan 
kepada Anda bahwa mereka telah meminta 
ilham dari Allah. Aku akan memberi mereka 
lebih banyak inspirasi jika mereka memohon 
kepada-Ku dengan lebih banyak cinta kasih 
kepada sesama mereka dan dengan lebih 
sedikit kesombongan untuk diri mereka 
sendiri. 



11 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu: 
Semua yang telah engkau kumpulkan dari 
pengetahuan sejati berasal dari-Ku. Semua 
yang dimiliki manusia tentang hal-hal yang 
murni dan tinggi akan Aku gunakan untuk 
keuntunganmu pada saat ini, karena Aku telah 
memberikannya kepadamu untuk tujuan ini. 
(17, 59 - 60) 
12 Sekarang adalah waktu ketika Roh-Ku 
berbicara tanpa henti kepada hati nurani, roh, 
pikiran dan hati manusia. Suara-Ku 
menjangkau manusia melalui pikiran dan 
cobaan, yang dengannya banyak orang 
terbangun atas kemauan mereka sendiri 
terhadap kebenaran, karena mereka yang 
membimbing atau menginstruksikan mereka 
tertidur dan ingin agar dunia tidak pernah 
terbangun. (306, 63) 
13 Di 'Era Ketiga' Aku menyadari dengan 
kejelasan manifestasi-Ku apa yang mustahil 
bagi manusia: Untuk mengkomunikasikan diri-
Ku melalui kemampuan pemahaman manusia. 
14 Pahamilah Aku, murid-murid, karena dalam 
dialog Roh-ke-Roh yang menantimu, kamu 
akan merasakan Kehadiran-Ku selamanya. Jika 
engkau tahu bagaimana mempersiapkan 
dirimu, engkau tidak akan lagi berkata kepada-
Ku: "Tuhan, mengapa Engkau tidak datang? 
Mengapa Engkau tidak melihat 
penderitaanku?" Engkau tidak akan lagi 
berbicara kepada-Ku seperti ini. Sungguh, 
murid-murid, Aku berkata kepadamu, siapa 
pun yang berbicara kepada-Ku dengan cara ini 
akan memberikan bukti nyata tentang 
ketidaktahuan dan ketidaksiapannya. 
15 Aku tidak ingin melihat murid-murid-Ku 
terpisah dari-Ku, Aku ingin engkau 
mengatakan kepada-Ku dalam rohmu: "Guru, 
Engkau ada di antara kami, roh kami 
merasakan-Mu, Kebijaksanaan-Mu adalah 
sumber inspirasiku." Inilah pengakuan yang 
benar yang ingin saya dengar dari Anda. (316, 
54) 
 
Penyesuaian Wahyu Ilahi dengan 
Pemahaman Manusia  
16 Bahasamu terlalu terbatas untuk 
mengungkapkan Yang Ilahi; itulah sebabnya 
Aku harus berbicara kepadamu setiap saat 
dalam perumpamaan, dalam perumpamaan-
perumpamaan; tetapi sekarang kamu melihat 
bahwa bahkan ketika Aku berbicara kepadamu 
dengan cara ini, kamu hanya sedikit 

memahami Aku karena kamu tidak memiliki 
keinginan yang diperlukan untuk memahami 
wahyu-wahyu-Ku. (14, 50) 
17 Di setiap zaman kamu telah menantikan 
Aku, tetapi setiap kali Aku bersamamu, kamu 
tidak mengenali Aku karena kurangnya 
persiapan dan kerohanianmu. Saya katakan 
kepada Anda: Apa pun bentuk Kehadiran-Ku, 
ia akan selalu mengandung kebenaran dan 
esensi kehidupan ilahi. 
18 Aku telah memberitahumu bahwa Aku 
telah menggunakan bentuk-bentuk yang 
berbeda untuk membuat diri-Ku dikenal 
dunia. Tetapi semua ini bukanlah topeng 
untuk menyembunyikan roh-Ku darimu, tetapi 
topeng-topeng itu berfungsi untuk 
memanusiakan-Ku, untuk membatasi-Ku dan 
dengan demikian membuat-Ku dapat didengar 
dan nyata bagi manusia. 
19 Sekarang Aku berkata kepadamu bahwa 
sebelum kamu membuat penilaian, kamu 
harus terlebih dahulu mendengar suara ini 
sampai saat keyakinanmu atau pencerahanmu 
datang, ketika itu menjadi terang dalam roh. 
(97, 11 - 12) 
20 Selama manusia tetap berada dalam 
kebutaan dan kebodohan mereka, mereka 
akan menjadi penyebab Allah, yang berada di 
atas segala Bapa, untuk memanusiakan, 
membatasi dan mengecilkan diri-Nya sendiri 
terhadap anak-anak-Nya agar dapat 
dimengerti. Kapankah engkau akan 
mengizinkan-Ku menunjukkan diri-Ku di 
hadapanmu dengan kemuliaan di mana 
engkau akan melihat-Ku? 
21 Engkau harus menjadi besar untuk dapat 
membayangkan kebesaran-Ku, dan untuk 
alasan ini Aku datang lagi dan lagi untuk 
memberimu kebesaran rohani, sehingga 
engkau dapat mengalami kegembiraan yang 
tak terbatas karena mengenal Bapamu, 
merasakan kasih-Nya, mendengar konser ilahi 
yang menggema di atasmu. (99, 26 - 27) 
22 Bagian lahiriah dari wahyu Bapa di Gunung 
Sinai adalah batu, yang berfungsi sebagai 
sarana untuk menanamkan Hukum Ilahi di 
atasnya. 
23 Manifestasi lahiriah Allah kepada manusia 
melalui Yesus adalah tubuh, wujud manusiawi 
Kristus. 
24 Pada saat ini, bagian lahiriah dari 
manifestasi-Ku adalah pembawa suara, itulah 
sebabnya mengapa bentuk pewahyuan ini, 



seperti yang terjadi di masa lalu, harus 
berakhir. 
25 Pahamilah bahwa Anda adalah anak-anak 
dari kaum Spiritualis yang tidak boleh 
memelihara diri mereka sendiri dengan 
bentuk-bentuk tetapi dengan esensi. Jika Anda 
memahami Firman-Ku dengan benar, Anda 
tidak akan pernah lagi jatuh ke dalam 
penyembahan berhala, dan Anda juga tidak 
akan berpegang teguh pada tindakan 
penyembahan lahiriah, pada ritus-ritus, pada 
hal-hal yang bersifat sementara, karena Anda 
akan selalu menginginkan yang esensial, yang 
kekal. (224, 69 - 71) 
 
Berbagai jenis wahyu Tuhan  
26 Umat manusia ingin kedatangan Mesias 
yang baru untuk menyelamatkannya dari 
jurang yang dalam, atau setidaknya untuk 
mendengar suara Allah seperti suara manusia 
yang terdengar di udara. Tetapi saya beritahu 
Anda, cukup dengan mengamati sedikit atau 
mengumpulkan roh Anda dalam meditasi 
untuk memberinya kepekaan, dan Anda akan 
mendengar bagaimana segala sesuatu 
berbicara kepada Anda. Jika tampaknya 
mustahil bagi Anda bahwa batu-batu itu 
berbicara, saya beritahukan kepada Anda 
bahwa bukan hanya batu-batu, tetapi segala 
sesuatu yang ada di sekitar Anda berbicara 
kepada Anda tentang Sang Pencipta Anda, 
sehingga Anda dapat terbangun dari mimpi 
kebesaran, kesombongan dan materialisme 
Anda. (61, 49) 
27 Orang-orang yang tercerahkan di masa lalu 
selalu melihat cahaya yang bersinar, mereka 
selalu mendengar firman-Ku. Para nabi, para 
inspirator, para pendahulu, para pendiri 
doktrin-doktrin spiritualitas yang tinggi 
memberikan kesaksian bahwa mereka 
mendengar suara-suara yang tampaknya 
datang dari awan, gunung-gunung, angin, atau 
suatu tempat yang tidak dapat mereka 
tentukan; bahwa mereka mendengar suara 
Tuhan seolah-olah suara itu keluar dari lidah-
lidah api dan gema-gema yang misterius. 
Banyak yang mendengar, melihat dan 
merasakan melalui indera mereka, yang lain 
melalui kualitas spiritual mereka; hal yang 
sama terjadi pada saat ini. 
28 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu: 
Mereka yang menerima pesan-pesan-Ku 
dengan indera fisik mereka menafsirkan ilham 

Ilahi secara rohani, dan mereka melakukannya 
sesuai dengan peralatan fisik dan rohani 
mereka, sesuai dengan waktu di mana mereka 
berada di dunia, seperti yang terjadi sekarang 
dengan instrumen manusia yang engkau sebut 
"pembawa suara" atau "pembawa hadiah". 
Tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa 
di masa lalu, seperti halnya di masa sekarang, 
mereka telah menambahkan pada kemurnian 
wahyu Ilahi, ide-ide mereka sendiri atau ide-
ide yang berlaku di lingkungan mereka, dan 
secara sadar atau tidak sadar telah mengubah 
kemurnian dan esensi kebenaran yang tak 
terbatas, yang sebenarnya adalah cinta kasih 
dalam wahyu tertinggi. 
29 Getaran dan inspirasi spiritual ada di dalam 
diri mereka, dan baik yang "pertama" maupun 
yang "terakhir" telah menjadi saksi dan akan 
menjadi saksi atas inspirasi yang mencapai roh 
mereka, hampir selalu tanpa mengetahui 
bagaimana caranya, dengan cara yang sama 
seperti yang terjadi pada banyak orang saat ini 
dan seperti yang akan terjadi pada lebih 
banyak lagi di masa depan. 
30 Kata-kata, interpretasi dan cara bertindak 
adalah karena orang-orang dan zaman di 
mana mereka hidup, tetapi di atas semuanya 
adalah kebenaran tertinggi. (16, 11 - 14) 
31 Dari waktu ke waktu, perlu bagi Roh-Ku 
untuk mengungkapkan dirinya sendiri dalam 
beberapa cara yang dapat diakses dan 
dipahami oleh pemahaman Anda. Kebutuhan 
untuk berbicara kepadamu ini adalah karena 
ketidaktaatanmu terhadap Hukum-Ku, karena 
penyimpanganmu dari jalan yang benar. 
32 Manusia adalah makhluk yang paling 
memberontak dalam ciptaan karena 
kebebasan kehendak yang dinikmatinya. 
Sampai hari ini, ia belum mau tunduk pada 
arahan hati nurani. 
33 Firman-Ku ingin menahan beberapa orang, 
memberikan bimbingan kepada yang lain, 
menguatkan semua orang dalam kebenaran 
dan menyelamatkanmu dari jurang yang 
dalam. 
34 Jangan tersinggung dengan cara-Ku 
mengungkapkan diri-Ku sekarang, yang sangat 
berbeda dari Era Kedua. Ketahuilah bahwa 
Aku tidak pernah menggunakan bentuk yang 
sama dua kali, karena itu berarti 
meninggalkanmu dengan satu ajaran yang 
sama, dan Aku selalu datang untuk 
mengajarimu pelajaran baru dan untuk 



membantumu mengambil langkah baru. (283, 
39 - 42) 
35 Firman-Ku berkomunikasi dalam banyak 
cara: melalui hati nurani, melalui cobaan yang 
berbicara tentang Aku, melalui kekuatan alam 
atau melalui anak-anak rohani-Ku. Kata-kata 
saya bersifat universal. Setiap orang yang 
mempersiapkan dirinya akan mendengar 
suara-Ku. (264, 48 u.) 
 
Kebutuhan akan Wahyu Ilahi  
36 Instruksi Ilahi saya tidak hanya untuk roh - 
tidak, itu juga harus mencapai hati manusia 
sehingga bagian spiritual dan fisik dari 
makhluk menjadi harmonis. 
37 Sabda Ilahi dimaksudkan untuk 
mencerahkan pikiran dan membuat hati 
manusia menjadi peka, dan esensi kehidupan 
yang terkandung dalam Sabda ini 
dimaksudkan untuk memelihara dan 
meningkatkan semangat. 
38 Agar kehidupan manusia menjadi lengkap, 
ia mutlak membutuhkan makanan rohani, 
sama seperti ia bekerja dan bekerja keras 
untuk mendapatkan makanan materi. 
39 "Manusia tidak hidup dari roti saja", Aku 
katakan kepadamu di "Era Kedua", firman-Ku 
terus berlaku, karena manusia tidak akan 
pernah bisa hidup tanpa makanan rohani 
tanpa menderita di bumi oleh penyakit, rasa 
sakit, kegelapan, kemalangan, kesengsaraan 
dan kematian. 
40 Kaum materialis dapat menentang bahwa 
manusia sudah hidup dari apa yang diberikan 
oleh bumi dan alam saja, tanpa perlu 
mengupayakan sesuatu yang bersifat spiritual 
yang menyehatkan mereka, yang menguatkan 
mereka selama perjalanan hidup mereka. 
Tetapi saya harus mengatakan kepada Anda 
bahwa ini bukanlah kehidupan yang sempurna 
dan terpenuhi, tetapi eksistensi yang tidak 
memiliki hal yang esensial, yaitu spiritualitas. 
(326, 58 - 62) 
41 Setiap saat Aku telah menyatakan diri-Ku 
kepada manusia dengan cara yang sederhana 
sehingga dia dapat memahami-Ku, selalu Aku 
melakukannya dalam genggaman pikiran dan 
hatimu. Aku telah turun kepadamu untuk 
memberimu contoh kerendahan hati ketika 
Aku merendahkan diri dalam kehidupanmu 
yang menyedihkan untuk mengangkatmu ke 
kehidupan yang lebih baik. (226, 54) 

42 Di sini digenapi firman yang saya berikan 
kepada Anda ketika Yesus, di 'Era Kedua', 
berterima kasih kepada Bapa-Nya karena 
menyembunyikan hikmat-Nya dari orang yang 
terpelajar dan berpendidikan tetapi 
memberikan dan mengungkapkannya kepada 
orang yang rendah hati. 
43 Ya, umat-Ku, karena mereka yang kamu 
sebut cendekiawan membusungkan diri 
mereka sendiri dan ingin menahan orang-
orang biasa, mengajarkan mereka hanya apa 
yang mereka anggap remah-remah roti yang 
telah mereka terima dari-Ku. 
44 Di sisi lain, orang miskin, "orang kecil", 
yang tentu saja mengetahui kesulitan hidup 
yang menyertainya, dan juga privasinya yang 
terkait dengannya - begitu mereka dapat 
menyebut sesuatu sebagai milik mereka 
sendiri, mereka merasa bahwa itu semua 
terlalu banyak untuk mereka, sehingga 
mereka membaginya dengan yang lain. 
45 Sekarang saya tambahkan: Jika orang yang 
serakah menjadi orang yang murah hati dan 
orang yang sombong menjadi orang yang 
rendah hati, mereka akan langsung 
mengambil bagian dari semua yang saya miliki 
untuk orang yang tahu bagaimana hidup 
bermoral. Karena cinta-Ku tidak parsial, cinta-
Ku merangkul semua, cinta-Ku untuk semua 
anak-anak-Ku. (250, 17) 
 
Ketidakterbatasan Wahyu Ilahi  
46 Ajaran ini, yang akan menerangi Zaman 
Ketiga, bukanlah ajaran saya yang terakhir. 
Spiritual tidak memiliki akhir. Hukum-Ku 
bersinar bagaikan matahari ilahi di dalam 
semua hati nurani. Kemandekan dan 
kemunduran hanya khas manusia, dan selalu 
merupakan akibat dari keburukan, kelemahan, 
atau nafsu yang tidak bermoral. 
47 Begitu umat manusia membangun 
kehidupannya di atas fondasi spiritual dan 
membawa di dalam dirinya cita-cita kekekalan 
yang diilhami oleh ajaran saya, ia akan 
menemukan jalan kemajuan dan 
kesempurnaan, dan tidak akan pernah lagi 
menyimpang dari jalan menuju perkembangan 
ke atas. (112, 18) 
48 Jika engkau berpikir bahwa Aku baru 
sekarang mengungkapkan kepadamu sesuatu 
tentang kehidupan rohani, engkau berada 
dalam kesalahan besar; karena Aku katakan 
lagi kepadamu: pengajaran Ilahi dimulai ketika 



manusia pertama dilahirkan, dan Aku tidak 
melebih-lebihkan ketika Aku mengatakan 
kepadamu bahwa pengajaran-Ku dimulai 
dengan penciptaan roh-roh, bahkan sebelum 
dunia ini ada. (289, 18) 
49 Ketika orang masih percaya bahwa hanya 
apa yang dapat mereka temukan dengan mata 
mereka yang ada dan mereka sendiri tidak 
mengetahui bentuk dunia yang mereka huni, 
mereka membayangkan Tuhan yang terbatas 
pada apa yang diketahui oleh mata mereka. 
50 Tetapi ketika pikiran mereka secara 
bertahap mengungkap misteri demi misteri, 
alam semesta semakin meluas di depan mata 
mereka, dan kebesaran serta kemahakuasaan 
Tuhan semakin meningkat bagi kecerdasan 
manusia yang bertanya-tanya. 
51 Oleh karena itu, saya harus memberi Anda 
instruksi pada saat ini yang selaras dengan 
perkembangan Anda. 
52 Tetapi saya bertanya kepada Anda: apakah 
pengetahuan material yang terkandung dalam 
wahyu saya? Tidak, pengetahuan yang saya 
ajarkan kepada Anda adalah tentang 
eksistensi di luar alam yang Anda lihat dan 
telah Anda jelajahi begitu lama. Wahyu saya 
menunjukkan jalan yang menuntun roh ke 
tingkat kehidupan yang darinya roh dapat 
menemukan, mengenali, dan memahami 
segala sesuatu. 
53 Apakah tampaknya mustahil atau 
setidaknya aneh bagi Anda bahwa Allah 
membuat diri-Nya dikenal manusia secara 
spiritual - bahwa dunia spiritual membuat 
dirinya dikenal dan memanifestasikan dirinya 
dalam hidup Anda - bahwa dunia dan alam 
yang tidak dikenal mengkomunikasikan diri 
mereka kepada Anda? Apakah anda ingin 
pengetahuan anda berhenti dan Bapa tidak 
pernah menyatakan kepada anda lebih dari 
apa yang sudah Dia nyatakan kepada anda? 
54 Jangan menjadi kebiasaan dan jangan 
membatasi pengetahuan roh Anda! 
55 Hari ini kamu mungkin menyangkal, 
melawan dan menganiaya ajaran roh, tetapi 
aku tahu bahwa besok kamu akan tunduk 
pada kebenaran. 
56 Setiap wahyu ilahi telah diperangi dan 
ditolak pada saat kemunculannya; tetapi 
akhirnya cahaya itu menang. 
57 Ketika sampai pada penemuan-penemuan 
ilmu pengetahuan, umat manusia sama-sama 

tidak percaya; tetapi pada akhirnya harus 
tunduk pada kenyataan. (275, 64 - 70) 
58 Ketika dari hati umat manusia, bait Roh 
Kudus naik ke dalam ketidakterbatasan, 
wahyu-wahyu baru akan muncul di tengah-
tengah mereka, yang akan semakin besar 
semakin banyak makhluk spiritual berevolusi 
ke atas. (242, 62) 
59 Bagaimana mungkin kamu mengira bahwa, 
ketika Aku turun kepadamu, Aku dapat 
mengabaikan bangsa-bangsa lain, padahal 
kamu semua adalah anak-anak-Ku? Apakah 
engkau berpikir bahwa siapa pun jauh atau di 
luar Aku, meskipun Roh-Ku bersifat universal 
dan mencakup semua makhluk ciptaan? 
60 Segala sesuatu hidup dan memelihara 
dirinya sendiri dari-Ku. Itulah sebabnya sinar 
universal-Ku telah turun ke seluruh dunia, dan 
roh telah menerima pengaruh-Ku di dunia ini 
dan dunia-dunia lain, karena Aku datang untuk 
menyelamatkan semua anak-anak-Ku. (176, 
21) 
61 Manifestasi-Ku melalui para pembawa 
suara, menurut kehendak-Ku, hanya bersifat 
sementara, suatu tahap persiapan singkat 
yang akan melayani umat ini sebagai norma, 
hukum, dan dasar untuk menyaksikan dan 
menyebarkan kebenaran ini dan untuk 
memproklamirkan kehadiran "Era Ketiga" 
kepada dunia. 
62 Sebagaimana manifestasi-Ku ditakdirkan 
oleh pikiran manusia untuk sekejap seperti 
kilatan petir, demikian juga ditakdirkan bahwa 
hanya beberapa kelompok orang yang akan 
dipanggil untuk hadir pada wahyu ini dan 
menerima pesan ini.  
63 Dialog dari roh ke roh, di sisi lain, akan 
menjangkau seluruh umat manusia, tanpa 
batasan temporal, karena bentuk mencari-Ku, 
menerima-Ku, berdoa kepada-Ku, mendengar-
Ku dan merasakan-Ku berlaku untuk selama-
lamanya. (284,41 - 43) 
 
Manifestasi kehadiran Tuhan dalam diri 
manusia  
64 Aku ingin menjadikanmu murid-murid-Ku 
sehingga kamu dapat belajar merasakan Aku 
sebagai anak-anak yang berasal dari Roh-Ku. 
Mengapa engkau tidak merasakan Kehadiran-
Ku di dalam dirimu, karena engkau terbuat 
dari esensi-Ku sendiri, bagian dari-Ku? 
65 Engkau tidak merasakan-Ku karena engkau 
tidak menyadarinya, karena engkau tidak 



memiliki kerohanian dan perlengkapan, dan 
betapapun banyaknya tanda dan kesan 
emosional yang engkau terima, engkau 
menghubungkannya dengan sebab-sebab 
materi. Itulah sebabnya Aku mengatakan 
kepadamu bahwa meskipun Aku bersamamu, 
engkau tidak merasakan kehadiran-Ku. 
66 Sekarang Aku berkata kepadamu: 
bukankah wajar jika engkau merasakan Aku 
dalam keberadaanmu, karena engkau adalah 
bagian dari-Ku? Mengingat hal ini, tidakkah 
benar bahwa roh Anda pada akhirnya harus 
menyatu dengan roh-Ku? Aku 
mengungkapkan kepadamu kebesaran sejati 
yang seharusnya ada dalam diri setiap 
manusia; karena engkau telah tersesat dan 
engkau telah menjadi lebih kecil secara 
rohaniah dalam keinginan untuk menjadi 
besar di bumi! (331, 25 - 26) 
67 Aku tidak mau lagi engkau berkata kepada-
Ku: Tuhan, mengapa Engkau jauh dari-Ku, 
mengapa Engkau tidak mendengarkan Aku, 
mengapa Aku merasa sendirian di jalan 
kehidupan? 
68 Umat-Ku yang terkasih: Aku tidak pernah 
meninggalkan anak-anak-Ku, kamulah yang 
meninggalkan-Ku karena kamu tidak memiliki 
iman dan kamu sendiri yang menolak Aku dan 
menutup pintu hatimu kepada-Ku. (336, 60) 
69 Aku tidak ingin engkau semua merasakan-
Ku jauh, karena Aku telah mengatakan 
kepadamu bahwa berdasarkan 
spiritualisasimu, engkau semua akan 
merasakan-Ku, merasakan-Ku secara 
langsung. Rohmu akan mendengar suara-Ku 
dan secara rohani engkau akan melihat 
Hadirat-Ku. Dengan demikian Aku akan 
melihat rohmu bersatu dengan roh-Ku 
selamanya, karena ini adalah Kehendak-Ku. 
(342, 57) 
 

VI. pekerjaan Tuhan 
 

Bab 24 - Ciptaan spiritual dan material  
 
Penciptaan Makhluk-makhluk Roh  
1 Sebelum ada dunia-dunia, sebelum semua 
ciptaan dan materi menjadi hidup, Roh Ilahi 
saya sudah ada. Tetapi sebagai Yang Maha 
Esa, Aku merasakan kekosongan yang sangat 

besar di dalam diri-Ku, karena Aku bagaikan 
raja tanpa rakyat, bagaikan seorang guru 
tanpa murid. Untuk alasan ini Aku membuat 
rencana untuk menciptakan makhluk yang 
serupa dengan-Ku, yang kepadanya Aku akan 
mendedikasikan seluruh hidup-Ku, yang akan 
Aku cintai dengan begitu dalam dan intim 
sehingga - ketika saatnya tiba - Aku tidak akan 
ragu-ragu untuk mengorbankan darah-Ku 
kepada mereka di kayu salib. 
2 jangan tersinggung ketika saya mengatakan 
bahwa saya mengasihi Anda bahkan sebelum 
Anda ada. Ya, anak-anak tercinta! (345, 20 - 
21) 
3 Roh Ilahi penuh dengan kasih, walaupun Ia 
sendiri yang ada. Belum ada yang diciptakan, 
tidak ada apa pun yang ada di sekeliling Sang 
Makhluk Ilahi, namun Ia mengasihi dan 
merasa seperti seorang Bapa. 
4 Siapakah yang dikasihi-Nya? Siapakah Bapa 
yang Dia rasakan sendiri? Semua makhluk dan 
semua makhluk yang akan muncul dari-Nya 
dan yang kuasanya tersembunyi di dalam Roh-
Nya. Di dalam Roh itu terdapat semua ilmu 
pengetahuan, semua kekuatan alam, semua 
makhluk, semua fondasi penciptaan. Ia adalah 
kekekalan dan waktu. Di dalam Dia ada masa 
lalu, masa kini, dan masa depan, bahkan 
sebelum dunia dan makhluk-makhluk hidup. 
5 Inspirasi ilahi itu menjadi kenyataan di 
bawah kuasa kasih ilahi yang tak terbatas dan 
kehidupan pun dimulai. (150, 76 - 79) 
6 Supaya Allah dapat menyebut diri-Nya Bapa, 
Ia menyebabkan roh-roh keluar dari rahim-
Nya - makhluk-makhluk yang serupa dengan-
Nya dalam sifat-sifat ilahi-Nya. Inilah asal-
muasal Anda, sehingga Anda bangkit menuju 
kehidupan spiritual. (345, 22) 
7 Alasan penciptaanmu adalah kasih, 
kerinduan ilahi untuk berbagi kuasa-Ku 
dengan seseorang; dan alasan Aku 
menganugerahkan kebebasan kehendak 
kepadamu adalah kasih juga. Aku ingin merasa 
dicintai oleh anak-anak-Ku - tidak dikondisikan 
oleh hukum, tetapi karena perasaan spontan 
yang seharusnya dengan bebas meledak dari 
rohmu. (31, 53) 
8 Setiap roh berasal dari pemikiran murni dari 
Ketuhanan; oleh karena itu roh-roh adalah 
karya sempurna dari Sang Pencipta. (236, 16) 
 
Karya roh-roh agung dalam karya penciptaan 



9 Elia adalah Roh Agung yang berada di 
sebelah kanan Tuhan, yang dalam kerendahan 
hatinya menyebut dirinya hamba Tuhan; 
melalui perantaraan dia serta roh-roh agung 
lainnya Aku menggerakkan alam semesta 
rohani dan melaksanakan nasihat-nasihat 
yang agung dan tinggi. Ya, murid-murid-Ku, 
Aku memiliki sejumlah roh besar yang 
melayani-Ku yang mengatur ciptaan. (345, 9) 
 
Pikiran pemeliharaan Tuhan  
10 Dengarlah, murid-murid: Sebelum kamu 
hidup, Aku sudah ada, dan di dalam Roh-Ku 
tersembunyi Rohmu. Tetapi Aku tidak ingin 
menjadikanmu pewaris Kerajaan-Ku tanpa 
memperoleh pahala, Aku juga tidak ingin 
engkau memiliki apa yang ada tanpa 
mengetahui siapa yang telah menciptakanmu; 
Aku juga tidak ingin engkau pergi dari-Ku 
tanpa arah, tanpa tujuan dan tanpa cita-cita. 
11 Itulah sebabnya Aku memberimu hati 
nurani untuk menjadi panduan bagimu. Aku 
mengaruniakan kehendak bebas kepadamu 
sehingga pekerjaanmu akan memiliki nilai 
sejati di hadapan-Ku. Aku memberimu roh 
agar selalu rindu untuk bangkit menuju yang 
bercahaya dan murni. Aku memberimu tubuh 
agar melalui hati engkau akan memiliki 
perasaan terhadap yang baik dan indah, dan 
agar tubuh itu akan melayanimu sebagai batu 
ujian, sebagai ujian yang konstan dan juga 
sebagai alat untuk hidup di dunia material. 
(35, 48 - 49 o.) 
 
Penciptaan dunia material untuk makhluk 
spiritual  
12 Ketika ruang angkasa pertama kali 
diterangi oleh kehadiran roh-roh, mereka ini - 
yang masih terombang-ambing dan 
tersandung seperti anak kecil, dan tidak 
memiliki perkembangan atau kekuatan untuk 
tinggal di tempat-tempat spiritualitas yang 
tinggi - merasa membutuhkan pijakan, 
dukungan untuk merasa kuat; dan karenanya 
materi dan dunia material diberikan kepada 
mereka, dan dalam keadaan baru mereka, 
mereka memperoleh pengalaman dan 
pengetahuan. (35, 50) 
13 Alam semesta dipenuhi dengan makhluk-
makhluk dan di dalam mereka semua, kasih, 
kuasa dan kebijaksanaan Bapa menyatakan 
dirinya. Bagaikan sumber kehidupan yang tak 
habis-habisnya, rahim Tuhan sejak saat itu 

ketika Dia memerintahkan agar atom-atom 
bersatu untuk membentuk makhluk dan tubuh 
dan memberi mereka bentuk. 
14 Kehidupan spiritual ada lebih dulu, 
makhluk spiritual ada lebih dulu, dan baru 
setelah itu alam material. 
15 Karena telah diputuskan bahwa banyak 
makhluk spiritual harus mengambil bentuk 
jasmani untuk hidup di dunia material, segala 
sesuatu diatur sebelumnya sehingga anak-
anak Tuhan akan menemukan segala sesuatu 
yang siap untuk mereka. 
16 Dia menghujani jalan yang harus dilalui 
anak-anak-Nya dengan berkah, membanjiri 
alam semesta dengan kehidupan dan 
memenuhi jalan manusia dengan keindahan, 
di mana Dia menempatkan percikan ilahi: hati 
nurani dan roh, sehingga menciptakannya dari 
cinta kasih, kecerdasan, kekuatan, kehendak 
dan kesadaran. Tetapi semua yang ada, Dia 
bungkus dalam kuasa-Nya dan menunjukkan 
takdirnya. (150, 80 - 84) 
17 Ketika Bapa menciptakan dunia dan 
memberinya takdir untuk menjadi tempat 
pendamaian, Dia sudah tahu bahwa anak-
anak-Nya akan menjadi mangsa kelemahan 
dan pelanggaran dalam perjalanan mereka, 
bahwa sebuah rumah akan diperlukan untuk 
mengambil langkah pertama menuju 
pembaharuan dan kesempurnaan. (250, 37) 
 
Penciptaan manusia  
18 Dengarkan: Allah, Yang Mahatinggi, 
menciptakan Anda "menurut gambar dan 
rupa-Nya" - bukan dalam hal bentuk materi 
yang Anda miliki, tetapi dalam hal 
kemampuan yang dikaruniakan kepada roh 
Anda, yang serupa dengan yang dimiliki Bapa. 
19 Betapa menyenangkannya bagi 
kesombonganmu untuk menganggap dirimu 
sebagai gambar Sang Pencipta. Anda pikir 
Anda adalah makhluk yang paling berevolusi 
tinggi yang telah diciptakan Tuhan. Tetapi 
Anda berada dalam kesalahan besar jika Anda 
mengira bahwa alam semesta diciptakan 
hanya untuk Anda. Dengan kebodohan apa 
kalian menyebut diri kalian sendiri sebagai 
mahkota ciptaan! 
20 Pahamilah bahwa bahkan bumi tidak 
diciptakan hanya untuk manusia. Pada tangga 
tak berujung dari ciptaan ilahi, terdapat 
makhluk spiritual yang tak terhingga 



jumlahnya yang berevolusi dalam pemenuhan 
hukum ilahi. 
21 Tujuan-tujuan yang melibatkan segala 
sesuatu dan yang tidak dapat Anda pahami 
sebagai manusia, bahkan jika Anda mau, 
adalah besar dan sempurna seperti semua 
tujuan Bapa. Tetapi sesungguhnya Aku 
berkata kepadamu, kamu bukanlah yang 
terbesar maupun yang terkecil dari makhluk 
Tuhan. 
22 Anda diciptakan, dan pada saat itu roh 
Anda mengambil kehidupan dari Yang 
Mahakuasa, yang memiliki banyak kualitas di 
dalamnya yang diperlukan bagi Anda untuk 
memenuhi tugas yang sulit dalam kekekalan. 
(17, 24 - 28) 
23 Di dalam roh manusia, yang merupakan 
karya agung-Ku, Aku telah menempatkan 
Cahaya Ilahi-Ku. Aku telah merawatnya 
dengan cinta kasih yang tak terhingga, seperti 
seorang tukang kebun merawat tanaman yang 
dimanjakan di kebunnya. Aku telah 
menempatkanmu di ruang hidup ini di mana 
engkau tidak kekurangan apa pun untuk 
hidup, sehingga engkau dapat mengenal-Ku 
dan mengenal dirimu sendiri. Aku telah 
memberikan otoritas rohmu untuk merasakan 
kehidupan di luar sana dan indera jiwamu 
sehingga engkau dapat menyegarkan dan 
menyempurnakan dirimu. Aku telah 
memberimu dunia ini sehingga engkau dapat 
mulai mengambil langkah pertamamu di 
atasnya, dan di jalan kemajuan dan 
kesempurnaan ini, engkau dapat mengalami 
kesempurnaan Hukum-Ku, sehingga selama 
hidupmu engkau dapat semakin mengenal 
dan mengasihi-Ku dan semakin banyak 
mencapai-Ku melalui jasa-jasamu. 
24 Aku telah memberikan karunia kehendak 
bebas kepadamu dan menganugerahimu hati 
nurani. Yang pertama agar engkau dapat 
berkembang secara bebas dalam kerangka 
hukum-Ku, dan yang kedua agar engkau dapat 
mengetahui bagaimana membedakan yang 
baik dari yang jahat, sehingga dapat 
memberitahukan kepadamu, sebagai hakim 
yang sempurna, kapan engkau memenuhi 
atau melanggar hukum-Ku. 
25 Hati nurani adalah cahaya dari Roh Ilahi-Ku 
yang tidak pernah meninggalkanmu setiap 
saat. 
26 Akulah jalan, kebenaran dan hidup, Aku 
adalah damai dan kebahagiaan, janji kekal 

bahwa engkau akan bersama-Ku, dan juga 
penggenapan semua firman-Ku. (22, 7 - 10) 
 
Kenangan akan surga  
27 Manusia pertama - mereka yang 
merupakan nenek moyang umat manusia - 
untuk sementara waktu mempertahankan 
kesan yang dibawa oleh roh mereka dari 
"lembah spiritual" - kesan keindahan, 
kedamaian, dan kebahagiaan yang bertahan di 
dalam diri mereka selama nafsu kedagingan 
dan juga perjuangan untuk bertahan hidup 
tidak muncul dalam kehidupan mereka. 
28 Tetapi saya harus memberitahu Anda 
bahwa roh orang-orang itu, meskipun berasal 
dari dunia yang terang, tidak berasal dari 
rumah tertinggi - yang hanya bisa Anda capai 
melalui pahala. 
29 Namun demikian, keadaan tidak bersalah, 
damai, kesejahteraan dan kesehatan yang 
dipertahankan oleh roh-roh itu dalam langkah 
pertama mereka tidak dapat dilupakan 
sebagai masa terang, kesaksian yang mereka 
wariskan kepada anak-anak mereka dan 
mereka kepada keturunan mereka. 
30 Pikiran material manusia, yang salah 
memahami arti sebenarnya dari kesaksian itu, 
akhirnya percaya bahwa firdaus yang dihuni 
manusia pertama adalah firdaus duniawi, 
tanpa menyadari bahwa itu adalah keadaan 
spiritual makhluk-makhluk itu. (287, 12 - 13) 
 
Hakikat manusia  
31 Roh dan tubuh memiliki kodrat yang 
berbeda, keberadaan Anda terdiri dari 
keduanya, dan di atas keduanya adalah hati 
nurani. Yang pertama adalah putri cahaya, 
yang kedua berasal dari bumi, adalah materi. 
Keduanya bersatu dalam satu keberadaan dan 
saling bertarung satu sama lain, dipimpin oleh 
hati nurani, di mana Anda memiliki kehadiran 
Tuhan. Perjuangan ini telah berlangsung terus-
menerus sampai sekarang; tetapi pada 
akhirnya, roh dan tubuh akan memenuhi 
secara harmonis tugas yang diberikan oleh 
Hukum-Ku kepada mereka masing-masing. 
32 Anda juga bisa membayangkan roh seolah-
olah seperti tanaman, dan tubuh seperti 
tanah. Roh, yang ditanam di dalam materi, 
tumbuh, meluruskan, memakan cobaan dan 
ajaran yang diterimanya selama kehidupan 
manusianya. (21, 40 - 41) 
 



Kesatuan Sang Pencipta dengan Ciptaan  
33 Roh Tuhan itu seperti pohon besar yang tak 
terhingga besarnya, di mana cabang-
cabangnya adalah dunia-dunia dan daun-
daunnya adalah makhluk-makhluk. Karena 
getah yang satu dan sama yang mengalir 
melalui batang ke semua cabang dan dari 
cabang-cabang itu ke daun-daun, tidakkah 
Anda percaya bahwa ada sesuatu yang kekal 
dan kudus yang mengikat Anda semua 
bersama-sama dan menyatukan Anda dengan 
Sang Pencipta? (21,38) 
34 Roh-Ku, yang merangkul segalanya, ada 
dalam segala sesuatu yang diciptakan oleh-Ku, 
baik itu di alam spiritual maupun material. 
Karya-Ku hadir dalam segala sesuatu dan 
menjadi saksi kesempurnaan-Ku di semua 
tingkat kehidupan. 
35 Pekerjaan ilahi saya meliputi segala sesuatu 
- dari makhluk terbesar dan paling sempurna 
yang berdiam di tangan kanan saya hingga 
makhluk terkecil yang nyaris tak terlihat, 
tanaman atau mineral, atom atau sel yang 
memberi bentuk pada semua makhluk. 
36 Dengan ini Aku tunjukkan kepadamu sekali 
lagi kesempurnaan segala sesuatu yang 
diciptakan oleh-Ku - mulai dari makhluk 
material hingga roh-roh yang telah mencapai 
kesempurnaan. Ini adalah pekerjaan-Ku. (302, 
39) 
37 Siapa pun yang menyimpang dari hukum 
spiritual, yang merupakan hukum tertinggi, 
akan jatuh di bawah kekuasaan hukum 
bawahan atau hukum material, yang mana 
manusia juga hanya tahu sedikit. Tetapi orang 
yang mematuhi hukum tertinggi dan tetap 
selaras dengannya berada di atas semua 
perintah yang Anda sebut sebagai perintah 
alamiah, dan merasakan dan memahami lebih 
banyak daripada orang yang hanya memiliki 
pengetahuan yang ia temukan dalam ilmu 
pengetahuan atau dalam agama. 
38 Inilah sebabnya mengapa Yesus membuat 
Anda kagum dengan karya-karya yang Anda 
sebut mukjizat, tetapi mengenali ajaran-ajaran 
yang Dia berikan kepada Anda karena kasih. 
Pahamilah bahwa tidak ada yang supernatural 
atau kontradiktif dalam keilahian yang 
bergetar dalam semua ciptaan. (24, 42 - 43) 
 

Bab 25 - Alam  
 

Hukum alam  
Saya telah mengajarkan Anda untuk 
memandang Tuhan sebagai Yang Maha Esa, 
sebagai keajaiban tanpa batas imajinasi 
spiritual Anda, sebagai Kuasa yang 
menyebabkan gerakan dan tindakan di 
seluruh alam semesta - sebagai Kehidupan 
yang memanifestasikan dirinya baik dalam 
tanaman yang paling sederhana maupun di 
dunia-dunia yang berjalan dalam jutaan 
perjalanan di ruang angkasa, tanpa ada satu 
pun dari mereka yang tidak mematuhi Hukum 
yang mengatur mereka. 
2 Hukum itu adalah Aku, Tuhanmu, hukum 
evolusi tanpa henti yang membuat manusia 
takjub dan membuka baginya ladang 
penelitian yang luas yang memungkinkannya 
untuk menembus lebih jauh lagi ke dalam 
rahasia alam. (359, 74 - 75) 
3 Pahami bahwa Hukum adalah jalan yang 
diaspal oleh cinta kasih Sang Maha Pencipta 
untuk membimbing setiap makhluk-Nya. 
Renungkanlah kehidupan yang mengelilingi 
Anda, yang terdiri dari zat-zat dasar dan 
organisme yang jumlahnya tak terbatas, dan 
pada akhirnya Anda akan menemukan bahwa 
setiap tubuh dan setiap makhluk bergerak di 
sepanjang jalan atau lintasan yang tampaknya 
dipandu oleh kekuatan asing dan misterius. 
Kuasa ini adalah hukum yang telah ditetapkan 
oleh Tuhan untuk setiap makhluk-Nya. 
4 Jika Anda menyelidiki proses-proses yang 
signifikan ini, pada akhirnya Anda akan sampai 
pada kesadaran bahwa memang segala 
sesuatu hidup, bergerak dan tumbuh di bawah 
satu komando tertinggi. (15, 4) 
 
Kehadiran Tuhan di alam  
5 Carilah Aku dalam semua pekerjaan yang 
telah Aku capai dan engkau akan dapat 
menemukan Aku di mana-mana. Cobalah 
untuk mendengar-Ku dan engkau akan 
mendengar-Ku dalam suara yang kuat yang 
berasal dari semua makhluk ciptaan, karena 
Aku tidak memiliki kesulitan dalam 
mengekspresikan diri-Ku melalui makhluk-
makhluk ciptaan. 
6 Aku menyatakan diri-Ku baik dalam bintang, 
dalam amukan badai, maupun dalam cahaya 
fajar yang manis. Aku membuat suara-Ku 
terdengar dalam nyanyian merdu seekor 
burung, sebagaimana Aku juga 
mengekspresikannya melalui keharuman 



bunga. Dan setiap ungkapan-Ku, setiap aspek, 
setiap pekerjaan berbicara kepadamu tentang 
cinta kasih, tentang pemenuhan hukum 
keadilan, tentang kebijaksanaan, tentang 
kekekalan dalam spiritual. (170, 64) 
 
Alam adalah ciptaan Tuhan dan 
perumpamaan tentang spiritual  
7 Banyak yang menjadikan alam sebagai tuhan 
mereka, mendewakan alam sebagai sumber 
kreatif dari semua yang ada. Tetapi 
sesungguhnya Aku berkata kepadamu, Alam 
ini yang dari rahimnya semua makhluk 
bermunculan - kekuatan material dan 
kerajaan alam yang mengelilingimu - dia 
bukanlah Pencipta; dia telah direncanakan dan 
diciptakan sebelumnya oleh Pencipta Ilahi. Dia 
bukanlah penyebab maupun alasan 
kehidupan. Aku sendiri, Tuhanmu, adalah awal 
dan akhir, Alfa dan Omega. (26, 26) 
8 Segala sesuatu yang mengelilingi dan 
menyelimuti Anda dalam kehidupan ini adalah 
cerminan dari Kehidupan Abadi, adalah ajaran 
yang mendalam yang dijelaskan melalui 
bentuk-bentuk materi dan benda-benda 
sehingga dapat dipahami. 
9 Anda belum menembus sampai ke dasar 
ajaran yang luar biasa ini, dan manusia telah 
keliru lagi karena ia telah memahami 
kehidupan yang dijalaninya di bumi seolah-
olah itu adalah kekekalan. Dia telah puas 
berurusan dengan manifestasi-manifestasi 
dan telah menolak semua yang dikandungnya 
dari wahyu ilahi - yang merupakan esensi dan 
kebenaran di dalamnya, yang hadir dalam 
semua ciptaan. (184, 31 - 32) 
10 Aku tidak akan menahan apa pun yang 
telah Aku taruh di alam untuk pemeliharaan, 
kesehatan, makanan, untuk kesejahteraan dan 
kesenangan anak-anak-Ku. 
11 Sebaliknya, Aku berkata kepadamu, sama 
seperti Aku menawarkan kepadamu roti roh 
dan mengundangmu untuk menghirup esensi-
esensi ilahi dan menyegarkan dirimu dengan 
wewangian rohani, demikian juga engkau 
tidak boleh mengabaikan atau meninggalkan 
apa yang diberikan alam kepadamu; karena 
dengan cara ini engkau akan mencapai 
keharmonisan, kesehatan, energi, dan dengan 
demikian pemenuhan yang benar dari hukum 
kehidupan. (210, 22) 
12 Makhluk tak berakal dipandu oleh insting, 
yang merupakan suara batinnya, tuannya, 

pembimbingnya. Ia bagaikan cahaya yang 
berasal dari ibunya, alam, dan menerangi jalan 
yang harus dilalui dalam kehidupannya - juga 
jalan yang penuh bahaya dan risiko. 
13 Ambillah sebagai contoh keharmonisan 
yang dengannya setiap spesies hidup, aktivitas 
mereka yang rajin. Ambillah contoh-contoh 
kesetiaan atau rasa syukur. Mereka adalah 
contoh-contoh yang mengandung 
kebijaksanaan ilahi, karena mereka berasal 
dari makhluk-Ku, yang juga dilahirkan dari-Ku, 
sehingga mereka dapat mengelilingimu dan 
menemanimu di duniamu, sehingga mereka 
dapat berbagi dalam apa yang telah Aku 
tempatkan di bumi. (320,34+37) 
 
Kuasa anak-anak Allah atas alam  
14 Kekuatan alam akan mematuhimu jika 
engkau memenuhi hukum-Ku dan meminta-Ku 
untuk melakukannya demi kepentingan 
sesama manusia. (18, 47) 
15 Bukankah Aku telah mengajarkan 
kepadamu bahwa bahkan kekuatan alam yang 
tak terkendali pun dapat mendengar doamu 
dan menjadi tenang? Jika mereka mematuhi 
suara-Ku, mengapa mereka tidak mematuhi 
suara anak-anak Tuhan ketika mereka telah 
mempersiapkan diri mereka sendiri? (39, 10) 
16 Aku telah memberikan kuasa kepada roh 
atas materi sehingga roh dapat muncul 
sebagai pemenang dari cobaan dan mencapai 
tujuan akhir dari jalan. Tetapi perjuangannya 
akan sangat besar; karena sejak manusia 
menciptakan satu-satunya kerajaan yang 
diyakininya di dunia, ia menghancurkan 
keharmonisan yang seharusnya ada di antara 
dia dan semua yang mengelilinginya. Dari 
tahtanya yang sombong, ia ingin 
menundukkan segala sesuatu pada kekuatan 
ilmu pengetahuannya dan memaksakan 
kehendaknya pada elemen-elemen dan 
kekuatan-kekuatan alam. Tetapi ia tidak 
berhasil dalam hal ini; karena sudah lama ia 
memutuskan ikatan persahabatan dengan 
Hukum Spiritual. 
17 Sekarang ketika saya mengatakan kepada 
orang-orang di sini bahwa kekuatan alam 
dapat mematuhinya, ada orang-orang yang 
tidak mempercayai hal ini, dan saya katakan 
kepada Anda bahwa mereka memiliki alasan 
untuk meragukannya; karena alam tidak akan 
pernah mematuhi mereka yang mengabaikan, 
mencemarkan, atau mengejeknya. Di sisi lain, 



orang yang tahu bagaimana hidup selaras 
dengan hukum-hukum roh dan materi - yaitu, 
orang yang hidup selaras dengan semua yang 
mengelilinginya - akan selaras dengan 
Penciptanya selama hidupnya dan akan 
memperoleh hak untuk membuat elemen-
elemen alam melayani dan mematuhinya 
seperti yang seharusnya dilakukan oleh setiap 
anak yang taat kepada ayahnya, Pencipta 
segala sesuatu. (105, 39) 
18 Saya tidak berbohong atau melebih-
lebihkan ketika saya mengatakan bahwa 
kerajaan-kerajaan alam dapat mendengar 
suara-Mu dan taat serta menghormati-Mu. 
19 Sejarah Israel ditulis sebagai kesaksian akan 
kebenaran-Ku, dan di dalamnya engkau dapat 
menemukan bagaimana umat Allah diakui dan 
dihormati lagi dan lagi oleh kekuatan-
kekuatan dan elemen-elemen alam. Mengapa 
hal ini tidak berlaku bagi Anda? 
20 Menurut Anda, apakah Anda berpikir 
bahwa kuasa-Ku atau cinta-Ku kepada umat 
manusia telah berubah seiring berjalannya 
waktu? Tidak, kamu sekalian yang mendengar 
firman ini, cahaya Roh-Ku mengelilingi kamu, 
kuasa dan kasih-Ku kekal dan tidak berubah. 
(353, 64) 
 
Manusia dan alam  
21 Tetapi engkau harus waspada, wahai 
penduduk bumi, karena jika engkau terus 
menggunakan inspirasi ilahi-Ku untuk 
menantang kekuatan alam - jika engkau terus 
menggunakan sedikit pengetahuan yang 
engkau miliki untuk kejahatan, engkau akan 
menerima jawaban yang menyedihkan dan 
berat ketika engkau tidak mengharapkannya. 
Anda menantang udara, api, tanah, air dan 
semua kekuatan, dan Anda sudah tahu apa 
yang akan menjadi hasil panen Anda jika Anda 
tidak memperbaiki tindakan Anda pada 
waktunya untuk menghentikan kekuatan alam 
yang dilepaskan oleh irasionalitas Anda. 
22 Saya meminta perhatian Anda pada fakta 
bahwa Anda akan memenuhi ukuran yang 
keadilan saya izinkan untuk kehendak bebas 
Anda; Anda terlalu banyak menantang alam. 
Dan karena kalian adalah anak-anak kecil yang 
merasa hebat, firman ini datang untuk 
memperingatkan kalian tentang bahaya yang 
kalian hadapi. (17, 60 u.) 
23 Aku telah mengatakan kepadamu bahwa 
tidak ada daun dari pohon yang bergerak 

tanpa kehendak-Ku, dan sekarang Aku 
mengatakan kepadamu bahwa tidak ada unsur 
yang mematuhi kehendak apa pun selain 
kehendak-Ku. 
24 Aku juga mengatakan kepadamu bahwa 
alam bisa menjadi apa yang diinginkan 
manusia: seorang ibu yang melimpahkan 
berkat, belaian dan makanan, atau padang 
pasir gersang di mana kelaparan dan kehausan 
merajalela; seorang tuan yang bijaksana dan 
wahyu yang tak terbatas tentang kehidupan, 
kebaikan, cinta kasih dan kekekalan, atau 
hakim yang tak terhindarkan dalam 
menghadapi kekotoran, ketidaktaatan dan 
penyimpangan manusia. 
25 Suara Bapa-Ku berkata kepada manusia 
pertama, memberkati mereka: 
"Beranakcuculah dan bertambah banyak dan 
penuhilah bumi, taklukkanlah itu, dan jadilah 
tuan atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung 
di udara dan atas semua makhluk yang 
bergerak di bumi." 
26 Ya, umat manusia, Aku menciptakan 
manusia supaya ia menjadi tuan dan berkuasa 
di udara, di air, di seluruh daratan, dan di 
kerajaan-kerajaan alam ciptaan. Tetapi aku 
berkata: "Tuhan"; karena manusia - yang 
berpikir bahwa mereka menguasai bumi 
dengan ilmu pengetahuan mereka - adalah 
budak-budak. Meskipun mereka percaya 
bahwa mereka telah menguasai elemen-
elemen alam, mereka menjadi korban dari 
ketidakdewasaan mereka, anggapan dan 
ketidaktahuan mereka. 
27 Kekuatan dan ilmu pengetahuan manusia 
telah menaklukkan bumi, lautan dan udara; 
tetapi kekuatan dan kekerasan mereka tidak 
selaras dengan kekuatan dan kekerasan Alam, 
yang - sebagai ekspresi Cinta Ilahi - adalah 
kehidupan, kebijaksanaan, harmoni dan 
kesempurnaan. Dalam karya-karya manusia, 
dalam ilmu pengetahuan dan kekuasaan 
mereka, hanya kesombongan, keegoisan, 
kesombongan dan kejahatan yang 
termanifestasi. (40, 26 - 30) 
28 Apakah Anda mengenali keseimbangan 
kekuatan alam yang terganggu dan perubahan 
paling mendalam yang telah mereka alami? 
Apakah Anda sadar mengapa Anda ditimpa 
oleh kekuatan-kekuatan mereka yang tidak 
dilepaskan? Alasannya adalah bahwa Anda 
telah merusak keharmonisan yang ada antara 
kehidupan spiritual dan material, sehingga 



menciptakan kekacauan di mana Anda 
sekarang tenggelam. Tetapi segera setelah 
umat manusia taat pada hukum yang 
mengatur kehidupan, semua akan kembali 
damai, berlimpah dan bahagia. (108, 56) 
29 Bagaimana mungkin pekerjaanmu di bumi 
menjadi sempurna, sedangkan Aku melihat 
engkau bermusuhan dengan unsur-unsur 
alam, yang merupakan tempat tinggalmu? 
30 Ajaran saya tidak ingin mencegah Anda 
menggunakan elemen dan kekuatan alam, 
tetapi ajaran saya memerintahkan dan 
mengajarkan Anda untuk menggunakannya 
untuk tujuan yang baik. 
31 Kekuatan alam di tangan Anda dapat 
berubah dari teman dan saudara menjadi 
hakim yang menghukum Anda dengan berat. 
32 Sudah lama sekali orang menuai buah 
pengalaman sehingga mereka tidak lagi 
menantang kekuatan alam. Karena dengan 
segala ilmu pengetahuan yang mereka miliki, 
mereka tidak akan mampu menghentikannya. 
(210, 43 - 46) 
33 Pohon ilmu pengetahuan akan terguncang 
di hadapan kemarahan angin puyuh dan 
menjatuhkan buahnya pada umat manusia. 
Tetapi siapakah yang telah melonggarkan 
ikatan kekuatan-kekuatan elemental itu kalau 
bukan manusia? 
34 Memang benar bahwa manusia terdahulu 
juga belajar untuk mengetahui rasa sakit, 
sehingga mereka sadar akan realitas, cahaya 
hati nurani, dan mereka menundukkan diri 
mereka sendiri pada suatu hukum. Tetapi 
manusia yang maju, sadar dan berpendidikan 
saat ini - beraninya dia menodai pohon 
kehidupan! (288, 28) 
35 Kepada mereka yang berpikir bahwa saya 
menghukum manusia dengan melepaskan 
kekuatan alam ke atas mereka, saya katakan 
bahwa mereka berada dalam kesalahan besar 
jika mereka berpikir demikian. Karena alam 
berevolusi dan berubah, dan dalam 
perubahan atau transisinya, gejolak-gejolak 
muncul yang menyebabkan penderitaan 
bagimu jika engkau tidak memenuhi hukum-
Ku; namun engkau menghubungkannya 
dengan hukuman ilahi. 
36 Sesungguhnya, keadilan-Ku bekerja di 
dalamnya; tetapi jika Anda - dengan percikan 
ilahi yang disukai makhluk yang menerangi roh 
Anda - hidup selaras dengan alam yang 
mengelilingi Anda, roh Anda akan mengangkat 

Anda di atas perubahan-perubahan, di atas 
kekerasan kekuatan-kekuatan alam, dan Anda 
tidak akan menderita. (280, 16) 
37 Apakah alam itu selain makhluk yang 
besar? Ya, murid-murid, makhluk yang juga 
berkembang, memurnikan, membentangkan, 
dan menyempurnakan dirinya sendiri agar 
dapat menaungi orang-orang masa depan di 
dalam rahimnya. 
38 Betapa seringnya Anda tidak senang 
dengan fenomena peralihan alamiah mereka 
menuju pencapaian kesempurnaan itu dan 
menganggapnya sebagai hukuman dari Tuhan, 
tanpa menyadari bahwa Anda juga, bersama 
dengan alam dan ciptaan, sedang memurnikan 
diri Anda sendiri, berevolusi dan bergerak 
menuju kesempurnaan. (283, 57 - 58) 
 

Bab 26 - Dunia lain  
 
Cahaya Kristus yang Universal  
1 Pernah Aku berkata kepadamu: "Akulah 
terang dunia" karena Aku berbicara sebagai 
manusia dan karena manusia tidak tahu apa-
apa di luar dunia kecil mereka. Sekarang 
dalam roh saya katakan kepada Anda: Aku 
adalah cahaya universal yang menerangi 
kehidupan semua dunia, surga dan rumah, 
yang menerangi semua makhluk dan makhluk 
hidup dan memberi mereka kehidupan. (308, 
4) 
2 Akulah Penabur yang kekal. Bahkan sebelum 
Aku datang ke bumi dan dipanggil Yesus oleh 
manusia, Aku sudah menjadi Penabur, Aku 
sudah dikenal oleh mereka yang berada di luar 
materialisasi, kesalahan atau kebodohan - 
mereka yang mendiami wilayah dan rumah 
spiritual yang belum Anda ketahui, juga tidak 
dapat Anda bayangkan. 
3 dari mereka yang mengenal Aku sebelum 
Aku datang ke dunia, Aku mengutus banyak 
orang untuk menjadi saksi-Ku di dunia, untuk 
memberitakan kedatangan Kristus, Kasih dan 
Firman Bapa. Di antara mereka, beberapa di 
antaranya adalah nabi, yang lainnya adalah 
perintis, dan yang lainnya lagi adalah rasul. 
4 Dunia ini bukan satu-satunya tempat di 
mana jejak langkah-Ku telah meninggalkan 
jejaknya. Di mana pun seorang Penebus 
diperlukan, Aku telah hadir. 
5 Tetapi Aku harus memberitahukan 
kepadamu bahwa di dunia-dunia lain Salib-Ku 



dan Cawan-Ku telah disingkirkan oleh 
pembaharuan dan kasih saudara-saudaramu, 
sementara di sini, di dunia ini, setelah 
berabad-abad, Aku masih dimahkotai duri, 
menjadi martir di atas salib 
ketidaksempurnaanmu, masih meminum 
cawan empedu dan cuka. 
6 Karena Karya Kasih-Ku melibatkan 
keselamatan bagi seluruh umat manusia, Aku 
menanti engkau semua dengan kesabaran 
yang tak terbatas, dan Aku telah memberikan 
kepada setiap manusia bukan hanya satu 
tetapi banyak kesempatan untuk 
pendakiannya, dan telah menanti selama 
berabad-abad untuk kebangkitan semua orang 
yang telah tenggelam ke dalam kelesuan yang 
dalam. (211, 26 - 29) 
7 Di tangga menuju kesempurnaan ada 
banyak anak tangga; di "lembah spiritual" dan 
di ruang dunia yang tak berujung ada banyak 
dunia. Tetapi sesungguhnya Aku berkata 
kepadamu, Aku selalu membuat diri-Ku 
dikenal oleh semua orang, dan menurut 
tingkat spiritual dunia di mana mereka berada, 
wahyu-Ku telah ada di antara mereka. (219, 34 
u.) 
8 Sementara makhluk manusia mendiskusikan 
Keilahian-Ku, Eksistensi-Ku dan Ajaran-Ku, ada 
dunia di mana Aku dicintai dalam 
kesempurnaan. 
9 Pada saat yang sama ketika beberapa orang 
telah mencapai kemurnian spiritual terbesar, 
planet Anda sedang mengalami masa 
kebobrokan moral dan spiritual yang besar. 
(217, 65 - 66) 
 
Hubungan spiritual antara dunia-dunia  
10 Cahaya Ilahi-Ku bersinar di mana-mana; di 
mana pun engkau mencari-Ku, engkau akan 
menemukan Hadirat-Ku. 
11 Akulah Bapa yang bekerja sehingga 
keharmonisan mulai memerintah di antara 
semua anak-Nya - baik mereka yang mendiami 
bumi maupun mereka yang tinggal di dunia 
lain. 
12 Keharmonisan spiritual di antara semua 
makhluk akan mengungkapkan kepada 
mereka pengetahuan yang luar biasa, akan 
membawa mereka dialog roh dengan roh, 
yang akan memperpendek jarak, 
mendekatkan yang tidak hadir dan 
menghilangkan batas-batas dan batas-batas. 
(286, 1 - 3) 

13 Manusia akan mengambil langkah besar 
menuju spiritualisasi; rohnya akan mampu 
melampaui keterbatasan manusia dan 
mencapai dunia kehidupan yang lebih tinggi 
untuk berhubungan dengan saudara-
saudaranya dan menerima cahaya yang 
mereka tawarkan kepadanya. 
14 Dia juga akan mampu turun ke alam 
kehidupan di mana makhluk-makhluk dengan 
tingkat perkembangan yang lebih rendah, 
makhluk-makhluk yang terbelakang, tinggal 
untuk membantu mereka meninggalkan 
keberadaan mereka yang buruk dan 
memindahkan mereka ke rencana kehidupan 
yang lebih baik. 
15 Tangga di mana roh naik menuju 
kesempurnaannya sangat panjang; di atasnya 
Anda akan bertemu dengan makhluk-makhluk 
dari berbagai tahap perkembangan yang tak 
terhingga banyaknya, dan Anda akan 
menawarkan sesuatu dari apa yang Anda 
miliki kepada mereka, dan mereka, juga, pada 
gilirannya, akan memberikan sesuatu dari 
kekayaan spiritual mereka kepada Anda. 
16 Kemudian Anda akan menemukan bahwa 
ini bukan satu-satunya dunia yang berjuang 
untuk memperbaiki dirinya sendiri. Anda akan 
menemukan bahwa di semua planet, roh 
sedang berkembang, bahwa roh sedang 
bergerak dan tumbuh dalam pemenuhan 
takdirnya, dan Aku ingin Anda 
memperlengkapi diri Anda untuk membuat 
perjanjian dengan semua saudara Anda, untuk 
bertukar dengan mereka dalam hasrat kudus 
untuk saling mengenal, mengasihi, dan 
membantu satu sama lain. 
17 Lakukanlah itu dalam nama-Ku dan dalam 
ketaatan tanpa syarat, melalui pikiranmu. Jika 
Anda memulai latihan ini, Anda akan secara 
bertahap memahami permintaan mereka, 
ajaran mereka dan manfaatnya. 
18 Saya merindukan agar Anda selaras dengan 
saudara-saudara Anda di planet ini dan di luar 
planet ini yang merupakan rumah Anda saat 
ini. Bentuklah ikatan persahabatan, mintalah 
bantuan ketika Anda membutuhkannya, dan 
juga bersegera membantu mereka yang 
meminta apa yang Anda miliki. (320, 44 - 46) 
 
Mengenal dunia dan cara hidup lain  
19 Engkau sering bertanya kepada-Ku tentang 
apa yang ada di luar dunia ini, dan apakah 



bintang-bintang yang mengorbit di angkasa itu 
adalah dunia-dunia seperti duniamu. 
20 Jawaban saya atas rasa ingin tahu Anda 
belum sepenuhnya mengangkat tabir misteri, 
karena saya melihat bahwa Anda belum 
memiliki perkembangan yang diperlukan 
untuk memahami, atau spiritualitas yang 
mutlak diperlukan untuk menyelaraskan diri 
dengan dunia lain. 
21 Anda belum mengenali dan memahami 
ajaran yang ditawarkan kepada Anda oleh 
planet tempat Anda tinggal, dan Anda sudah 
ingin mencari dunia lain. Anda belum mampu 
menjadi saudara di antara Anda sendiri, 
penghuni dunia yang sama, dan Anda ingin 
menemukan keberadaan makhluk di dunia 
lain. 
22 Untuk saat ini, biarlah cukup bagimu untuk 
mengingat bahwa Aku telah mengatakan 
kepadamu di Era Kedua: "Di dalam rumah 
Bapa ada banyak rumah besar", dan bahwa 
sekarang, menegaskan kata-kata itu, Aku 
memberitahumu bahwa kamu bukan satu-
satunya penghuni Alam Semesta, dan bahwa 
planetmu bukan satu-satunya yang dihuni. 
23 Hal itu akan diberikan kepada generasi-
generasi yang akan datang untuk melihat 
terbukanya pintu-pintu yang membawa 
mereka lebih dekat ke dunia-dunia lain, dan 
mereka akan mengagumi Bapa dengan benar. 
24 Kebaikan dan cinta kasih, yang darinya 
mekar cinta kasih dan perdamaian, akan 
menjadi kunci yang membuka pintu-pintu 
Misteri, di mana manusia akan mengambil 
langkah menuju keharmonisan universal. 
25 Hari ini Anda masih terisolasi, terbatas, 
cacat, karena kepentingan diri sendiri telah 
membuat Anda hidup hanya untuk "dunia" 
tanpa berjuang untuk kebebasan dan 
peningkatan roh. 
26 Apa jadinya kalian, manusia-manusia yang 
sia-sia - makhluk-makhluk yang dibuat kecil 
oleh materialisme kalian - jika kalian diizinkan 
pergi ke dunia lain sebelum kalian 
membebaskan diri kalian dari kesalahan-
kesalahan manusiawi kalian? Benih apa yang 
akan Anda tabur? Perselisihan, ambisi yang 
tidak wajar, kesombongan. 
27 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
untuk memperoleh pengetahuan yang 
dirindukan setiap orang dan wahyu yang 
membebaskan pikirannya dari pertanyaan-
pertanyaan yang menyiksanya dan 

membangkitkan rasa ingin tahunya, manusia 
harus sangat menyucikan dirinya dan berjaga-
jaga serta berdoa. 
28 Bukan hanya ilmu pengetahuan saja yang 
akan mengungkapkan rahasia-rahasia-Ku 
kepadanya; perlu bahwa keinginan akan 
pengetahuan itu diilhami oleh cinta kasih 
spiritual. 
29 Begitu kehidupan manusia mencerminkan 
spiritualitas - saya beritahukan kepada Anda, 
mereka bahkan tidak perlu mengerahkan 
tenaga untuk menjelajahi dunia di luar dunia 
mereka, karena pada saat yang sama mereka 
akan dikunjungi oleh mereka yang mendiami 
rumah yang lebih tinggi. (292, 3 - 11) 
 
Takdir Bintang-bintang 
30 Di dalam rumah Bapamu ada banyak 
"tempat tinggal" yang merupakan anak tangga 
yang tak terbatas dari tangga yang menuju 
kesempurnaan; dari sana "dunia rohani" turun 
untuk membuat dirinya dikenal di antara 
kamu. 
31 Engkau telah bertanya kepada-Ku berkali-
kali, dari roh ke roh, alasan keberadaan 
bintang-bintang yang sangat banyak dan 
planet-planet yang bersinar di atas duniamu, 
dengan berkata kepada-Ku: "Guru, apakah 
dunia-dunia itu kosong?" 
32 Tetapi Aku berkata kepadamu: Waktunya 
belum tiba ketika Aku akan sepenuhnya 
mengungkapkannya kepadamu. Ketika 
manusia mencapai spiritualitas, barulah 
wahyu-wahyu agung akan diberikan 
kepadanya, dan dia akan dapat berkomunikasi 
dengan makhluk-makhluk tercinta dari 
Keilahian-Ku dari roh ke roh, dan kemudian 
pertukaran gagasan akan terjadi di antara 
semua saudara. 
33 Tetapi kamu harus sudah tahu hari ini: 
semua dunia dihuni oleh makhluk-makhluk-
Ku, tidak ada yang kosong, semua adalah alam 
dan taman yang diberkati, dirawat oleh Maria, 
perwujudan Kelembutan Ilahi. 
34 Roh Kudus sekali lagi akan menyampaikan 
melalui mulut Anda ajaran-ajaran tinggi yang 
tidak diketahui oleh Anda dan umat manusia. 
Kapan, orang-orang tercinta? Ketika Anda 
sudah terspiritualisasi dan berdedikasi pada 
misi Anda. (312, 10 - 12) 
35 Lihatlah, umat-Ku, lihatlah ke langit, 
lihatlah dengan seksama dan kamu akan 
mengalami bahwa di setiap bintang ada janji, 



dunia yang menantimu; itu adalah dunia 
kehidupan yang dijanjikan kepada anak-anak 
Allah dan yang akan kamu semua huni. Karena 
kamu semua akan mengenal kerajaan-Ku, 
yang tidak diciptakan hanya untuk makhluk-
makhluk tertentu saja: kerajaan itu diciptakan 
sebagai rumah universal di mana semua anak-
anak Tuhan akan bersatu. (12,24) 
  

Bab 27 - Akhirat  
 
Pengetahuan yang diperlukan tentang 
kehidupan spiritual  
1 Betapa bodohnya ajaran spiritual yang saya 
temukan pada orang-orang saat ini. Alasan 
untuk ini adalah bahwa mereka telah disajikan 
dengan Hukum-Ku dan Ajaran-Ku hanya 
sebagai ajaran moral yang membantu mereka, 
dan bukan sebagai jalan yang menuntun roh 
mereka ke rumah yang sempurna. 
2 Berbagai denominasi telah menaburkan 
ketakutan palsu akan pengetahuan rohani di 
dalam hati manusia, yang telah menyebabkan 
mereka menghindari wahyu-wahyu-Ku dan 
semakin tenggelam dalam kegelapan 
kebodohan, dengan alasan bahwa kehidupan 
rohani adalah misteri yang tidak dapat 
ditembus. 
3 Mereka yang mengklaim hal ini berbohong. 
Semua wahyu yang diberikan Tuhan kepada 
manusia sejak awal kemanusiaan berbicara 
kepadanya tentang kehidupan spiritual. 
Memang, saya belum memberikan semua 
ajaran saya kepada Anda karena Anda belum 
dapat mengetahui segalanya, tetapi hanya 
ketika waktunya akan tiba. Tetapi apa yang 
telah dinyatakan oleh Bapa sampai sekarang 
sudah cukup bagi Anda untuk memiliki 
pengetahuan yang lengkap tentang kehidupan 
rohani. (25, 38 - 40) 
4 Kehidupan rohani yang dirindukan oleh 
beberapa orang ditakuti, ditolak, dan bahkan 
diejek oleh orang lain; tetapi kehidupan rohani 
itu pasti menanti Anda semua. Ia adalah rahim 
yang menyambut semua orang - lengan yang 
mengulurkan tangan kepada Anda - tanah air 
roh: misteri yang tak terselami bahkan bagi 
yang terpelajar. Tetapi rahasiaku bisa 
ditembus kapan pun kunci yang kau gunakan 
untuk membuka gerbang ini adalah kunci 
cinta. (80, 40) 
 

"Surga" dan "Neraka 
5 Manusia telah membayangkan neraka 
sebagai tempat siksaan kekal, di mana mereka 
percaya bahwa semua orang yang telah 
melanggar perintah-perintah-Ku akan pergi. 
Dan sebagaimana mereka menciptakan 
neraka ini untuk pelanggaran berat, demikian 
pula mereka membayangkan tempat lain 
untuk pelanggaran yang lebih ringan, dan 
demikian pula tempat lain untuk mereka yang 
tidak melakukan kebaikan maupun kejahatan. 
6 Siapa pun yang mengatakan bahwa di 
akhirat seseorang tidak bergembira atau 
menderita, tidak mengatakan kebenaran; 
tidak ada seorang pun yang tanpa 
penderitaan, atau tanpa sukacita. Penderitaan 
dan kegembiraan akan selalu bercampur 
selama roh tidak mencapai kedamaian 
tertinggi. 
7 Dengarlah, anak-anakku: Neraka ada di 
dalam inkarnasi dan tidak lagi inkarnasi, di 
dalam penghuni dunia ini dan lembah 
spiritual. Neraka adalah lambang dari 
penderitaan yang berat, penyesalan yang 
mengerikan, keputusasaan, rasa sakit dan 
kepahitan dari mereka yang telah berdosa 
berat. Tetapi mereka akan membebaskan diri 
mereka sendiri dari konsekuensi-konsekuensi 
ini melalui pengembangan roh mereka 
menuju cinta kasih. 
8 Di sisi lain, Surga, yang melambangkan 
kebahagiaan sejati dan kedamaian sejati, 
adalah bagi mereka yang telah berpaling dari 
nafsu dunia untuk hidup dalam persekutuan 
dengan Tuhan. 
9 Periksalah hati nurani Anda dan Anda akan 
tahu apakah Anda hidup di neraka, apakah 
Anda sedang menebus pelanggaran Anda, 
atau apakah Anda dijiwai oleh damai sejahtera 
surga. 
10 Apa yang disebut orang sebagai surga atau 
neraka bukanlah tempat yang spesifik, itu 
adalah esensi dari pekerjaan Anda yang dituai 
oleh roh Anda ketika mencapai "lembah 
rohani". Setiap orang mengalami neraka, 
mendiami dunia penebusan dosa atau 
menikmati kebahagiaan yang diberikan oleh 
ketinggian dan keharmonisan dengan roh 
ilahi. (11,51 - 56) 
11 Sama seperti manusia dapat menciptakan 
bagi dirinya sendiri di bumi sebuah dunia 
kedamaian rohani yang serupa dengan 
kedamaian kerajaan-Ku, ia juga dapat, melalui 



kerusakannya, menjalani eksistensi yang 
seperti neraka keburukan, kejahatan dan 
penyesalan. 
12 Di akhirat, juga, roh dapat menghadapi 
dunia kegelapan, kerusakan, kebencian dan 
dendam, sesuai dengan kecenderungan roh, 
penyimpangannya dan hasratnya. Tetapi 
sesungguhnya Aku berkata kepadamu, baik 
surga maupun neraka, yang hanya 
dibayangkan manusia melalui bentuk-bentuk 
duniawi dan gambaran-gambarannya, tidak 
lain adalah tahapan-tahapan yang berbeda 
dari perkembangan roh: yang satu 
berdasarkan kebajikan dan perkembangannya 
pada puncak kesempurnaan, yang lain dalam 
jurang kegelapannya, keburukannya dan 
khayalannya. 
13 Bagi roh yang benar, tempat di mana ia 
berada tidak menjadi masalah, karena di mana 
pun ia berada, ia akan memiliki damai 
sejahtera dan surga dari Sang Pencipta di 
dalam dirinya. Di sisi lain, roh yang tidak murni 
dan bingung, dapat berada di dunia yang 
terbaik, dan ia akan terus menerus merasakan 
neraka penyesalannya, yang akan 
membakarnya sampai ia memurnikannya. 
14 apakah engkau percaya bahwa Aku, 
Bapamu, telah menciptakan tempat-tempat 
khusus untuk menghukummu dan dengan 
demikian membalaskan dendam-Ku 
selamanya atas penghinaanmu? 
15 Betapa terbatasnya orang-orang yang 
mengajarkan teori-teori ini! 
16 Bagaimana mungkin Anda percaya bahwa 
kegelapan abadi dan kesakitan abadi adalah 
akhir yang menanti beberapa roh? Meskipun 
mereka telah berdosa, mereka akan tetap 
menjadi anak-anak Allah selamanya. Jika 
mereka membutuhkan instruksi - inilah sang 
Guru. Jika mereka membutuhkan kasih - inilah 
Bapa. Jika mereka merindukan pengampunan 
- inilah Hakim yang sempurna. 
17 Orang yang tidak pernah mencari Aku dan 
memperbaiki kesalahannya tidak akan datang 
kepada-Ku. Tetapi tidak ada seorang pun yang 
menentang keadilan-Ku atau pengadilan-Ku. 
Hanya dengan dimurnikan, engkau bisa datang 
kepada-Ku. (52, 31 - 37) 
18 Di antara sebanyak tempat tinggal yang 
dimiliki rumah Bapa, tidak ada satu pun dunia 
yang gelap, di dalam semuanya ada 
cahayanya; namun jika makhluk-makhluk roh 
masuk ke dalamnya dengan penutup mata di 

atas mata mereka karena kebodohan mereka, 
bagaimana mereka dapat melihat kemuliaan 
itu? 
19 Jika Anda bertanya kepada orang buta di 
dunia ini apa yang dilihatnya, ia akan 
menjawab: hanya kegelapan. Bukan karena 
cahaya matahari tidak ada di sana, tetapi 
karena ia tidak bisa melihatnya. (82, 12 - 13) 
20 Aku telah berkata kepadamu pada saat ini: 
Janganlah kamu memikirkan gagasan yang ada 
di antara manusia tentang neraka, karena di 
dunia ini tidak ada neraka yang lebih besar 
daripada kehidupan yang telah kamu ciptakan 
dengan peperangan dan permusuhanmu, dan 
di akhirat tidak ada api yang lain selain siksaan 
hati nurani roh ketika hati nurani membawa 
pelanggarannya ke hadapannya. (182,45) 
21 Selama mereka yang dalam fanatisme 
agamanya hanya mengharapkan hukuman 
neraka di akhirat berpegang pada pendapat 
ini, mereka akan menciptakan neraka mereka 
sendiri, karena kebingungan roh mirip dengan 
pikiran manusia, meskipun jauh lebih kuat. 
22 Sekarang engkau bertanya: "Guru, adakah 
keselamatan bagi mereka?" Aku berkata 
kepadamu, ada keselamatan bagi semua 
orang, tetapi kedamaian dan terang hanya 
akan datang kepada roh-roh itu ketika 
kegelapan khayalan dilenyapkan. 
23 Pernahkah Anda merasa kasihan pada 
orang yang pikirannya yang kacau 
membuatnya melihat hal-hal yang tidak ada? 
Betapa jauh lebih besar rasa sakit Anda jika 
Anda melihat di akhirat makhluk-makhluk 
tertipu yang melihat neraka khayalan mereka! 
(227,71) 
24 Jangan gemetar karena wahyu ini; 
sebaliknya, bersukacitalah karena memikirkan 
bahwa firman ini akan menghancurkan 
gagasan yang Anda miliki tentang hukuman 
kekal dan semua penafsiran yang diberikan 
kepada Anda di masa lalu tentang api kekal. 
25 "Api" adalah lambang dari rasa sakit, 
tuduhan terhadap diri sendiri dan pertobatan 
yang akan menyiksa roh dan memurnikannya 
seperti emas dimurnikan dalam wadah. Di 
dalam rasa sakit ini ada kehendak-Ku, dan di 
dalam kehendak-Ku ada cinta-Ku kepadamu. 
26 Jika benar bahwa api yang menghapus 
dosa-dosa manusia, maka semua tubuh 
mereka yang telah berdosa harus dilemparkan 
ke dalam api di sini dalam kehidupan duniawi, 
dalam kehidupan, karena mati mereka tidak 



akan lagi merasakannya. Karena tubuh-tubuh 
tidak pernah naik ke ruang spiritual - 
sebaliknya, setelah mereka menyelesaikan 
tugasnya, mereka tenggelam ke bagian dalam 
bumi, di mana mereka menyatu dengan alam 
tempat mereka mengambil kehidupan. 
27 Tetapi jika Anda percaya bahwa apa yang 
Anda sebut "api kekal" bukan untuk tubuh 
tetapi untuk roh, ini adalah kesalahan besar 
lainnya, karena tidak ada elemen material 
dalam Kerajaan Rohani, dan api juga tidak 
memiliki efek apa pun pada roh. Apa yang 
lahir dari materi adalah materi, apa yang lahir 
dari roh adalah roh. 
28 Firman-Ku tidak turun untuk menyerang 
keyakinan apa pun. Jika ada orang yang 
berpikir demikian, ia sangat keliru. Firman-Ku 
akan menjelaskan isi dari semua yang belum 
ditafsirkan dengan benar dan yang karenanya 
telah menghasilkan kesalahan yang telah 
diwariskan di antara umat manusia dari 
generasi ke generasi. 
29 Apa nilainya hukum-Ku dan ajaran-Ku jika 
tidak mampu menyelamatkan makhluk rohani 
dari kesalahan dan dosa? Dan apa gunanya 
kehadiranku sebagai manusia di dunia ini jika 
ada banyak orang yang harus binasa 
selamanya, dalam suatu penebusan tanpa 
akhir? (352, 44 - 48) 
30 Beberapa orang merasa tergerak untuk 
melakukan perbuatan baik karena mereka 
takut bahwa kematian akan mengejutkan 
mereka dan mereka tidak akan memiliki jasa 
untuk dipersembahkan kepada Tuhan mereka. 
Yang lainnya melepaskan diri dari kejahatan, 
tetapi hanya karena takut mati dalam dosa 
dan harus menanggung siksaan kekal di 
neraka setelah kehidupan ini. 
31 Betapa cacat dan tidak sempurnanya 
Tuhan dalam bentuk yang dibayangkan oleh 
begitu banyak orang! Betapa tidak adil, 
mengerikan dan kejam! Jika Anda menyatukan 
semua dosa dan kejahatan yang dilakukan 
oleh manusia, ini tidak bisa dibandingkan 
dengan kekejian yang akan menjadi hukuman 
neraka untuk selama-lamanya, yang - menurut 
mereka - Tuhan menghukum anak-anak yang 
berdosa. Bukankah sudah Kujelaskan kepada 
Anda bahwa sifat tertinggi Tuhan adalah 
kasih? Tidakkah Anda berpikir bahwa siksaan 
kekal akan menjadi negasi absolut dari atribut 
ilahi berupa kasih yang kekal? (164, 33 - 34) 

32 Engkau percaya bahwa surga adalah 
wilayah dalam kekekalan dan bahwa engkau 
dapat memasukinya melalui pertobatan yang 
tulus atas pelanggaranmu pada saat kematian 
jasmanimu, karena engkau percaya bahwa 
pada saat itu engkau akan menemukan 
pengampunan dan dipimpin oleh-Ku ke dalam 
kerajaan surga. Itulah yang Anda yakini. 
33 Di sisi lain, Aku berkata kepadamu, bahwa 
surga bukanlah suatu tempat tertentu, bukan 
suatu wilayah, bukan pula suatu rumah. Surga 
roh adalah dunia perasaan yang tinggi dan 
kesempurnaannya, keadaan kemurniannya. 
Jadi, kepada siapakah kamu akan diizinkan 
masuk ke dalam kerajaan surga - kepada-Ku, 
yang selalu memanggilmu, atau kepada kamu 
yang selalu tuli? 
34 Tidak lagi membatasi yang tak terbatas, 
yang ilahi. Apakah Anda tidak menyadari 
bahwa jika surga itu seperti yang Anda 
pikirkan - rumah, wilayah atau tempat 
tertentu - maka surga itu tidak lagi tak 
terbatas? Sudah saatnya Anda memahami 
spiritual dengan cara yang lebih tinggi, bahkan 
jika imajinasi Anda tidak dapat menangkap 
seluruh realitas. Tetapi setidaknya harus 
mendekatinya. (146, 68 - 69) 
  
Musik langit  
35 Anda telah mendengar bahwa malaikat-
malaikat di surga selamanya mendengar 
konser ilahi. Ketika Anda memikirkan simbol 
ini, berhati-hatilah untuk percaya bahwa di 
surga Anda juga mendengar musik yang mirip 
dengan yang biasa Anda dengar di bumi. Dia 
yang berpikir demikian telah menyerah pada 
kesalahan materialisme yang lengkap. Di sisi 
lain, siapa pun - ketika ia mendengar 
pembicaraan tentang musik surga dan 
kebahagiaan para malaikat ketika mereka 
mendengarnya - berpikir tentang harmoni 
dengan Tuhan pada konser ilahi ini, akan 
berada dalam kebenaran. 
36 Tetapi bagaimana mungkin beberapa orang 
tidak memahaminya dengan cara ini, 
meskipun masing-masing dari Anda memiliki 
suara konser universal dalam roh Anda? 
Bagaimana mungkin beberapa orang yang 
mendengar kata ini tidak memahaminya, tidak 
merasakannya, atau salah menafsirkannya? 
37 Hai anak-anak yang terkasih, kamu yang 
lemah dalam pengertianmu, carilah terang 
dalam doa. Bertanyalah kepada-Ku dalam 



perenunganmu, karena betapapun luasnya 
pertanyaanmu, Aku akan tahu bagaimana 
menjawabmu dari kekekalan. Saya, pada 
gilirannya, akan mengajukan pertanyaan-
pertanyaan kepada Anda sehingga cahaya 
kebenaran dapat bersinar di antara Guru dan 
murid-murid. 
38 Musik surgawi adalah kehadiran Tuhan di 
dalam diri Anda, dan di tengah-tengah konser 
itu, begitu Anda telah mencapai ketinggian 
sejati, yaitu keindahan spiritual, suara Anda 
akan bergema. Ini adalah musik surga dan 
nyanyian para malaikat. Ketika Anda 
mengalami dan merasakannya dengan cara 
ini, kebenaran akan memancar dalam diri 
Anda, dan Anda akan merasakan bahwa 
Tuhan ada di dalam diri Anda. Kehidupan akan 
menawarkan kepada Anda konser yang abadi 
dan ilahi, dan dalam setiap suaranya, Anda 
akan menemukan sebuah wahyu. 
39 Anda belum mendengar suara-suara yang 
indah dalam harmoni yang sempurna - suara-
suara yang manis di saat-saat tertentu, dan 
suara-suara yang kuat di saat yang lain. Jika 
Anda kebetulan melihatnya, mereka akan 
tampak bagi Anda sebagai nada-nada yang 
tidak jelas yang tidak dapat Anda satukan; 
Anda belum sepenuhnya menyadari 
keindahan yang dikandungnya. Anda harus 
meninggalkan indera, nafsu dan bayang-
bayang materialisme untuk mendengar konser 
Tuhan di dalam roh Anda. (199, 53 - 56) 
 
Di rumah Bapa-Ku ada banyak "rumah susun 
40 Pekerjaan-Ku tumbuh semakin banyak 
sampai akhirnya semua makhluk spiritual 
bersatu dalam pemenuhan Hukum-Ku, dan 
rumah duniawi ini menjadi dunia 
kesempurnaan. Mereka yang menghuninya 
pada saat itu akan merasakan cinta-Ku dalam 
semua hal yang diciptakan dan 
mempersiapkan diri mereka untuk hidup di 
dunia yang lebih baik. Bumi ini hanya akan 
bersifat sementara bagi roh Anda, ia akan 
pergi ke wilayah lain, alam lain di luar sana, 
dalam hasrat untuk mencapai kesempurnaan. 
41 Ingatlah bahwa Aku telah mengatakan 
kepadamu: "Di rumah Bapa-Ku ada banyak 
tempat tinggal". Dan di masa perkembangan 
yang lebih besar ini, ketika Anda memahami 
ajaran saya dengan lebih baik, saya akan 
mengatakan kepada Anda: "Di rumah Bapa 
ada tempat tinggal yang tak terbatas 

jumlahnya". Maka, jangan berpikir bahwa 
ketika Anda meninggalkan dunia ini, Anda 
sudah mencapai ketinggian spiritual terbesar. 
Tidak, murid-murid. Ketika masa tinggal Anda 
di planet ini berakhir, Aku akan menuntun 
Anda ke rumah baru, sehingga Aku akan 
membimbing Anda selamanya di tangga 
kesempurnaan Anda yang tak terbatas. 
Percayalah kepada-Ku, kasihilah Aku dan 
engkau akan diselamatkan. (317, 30) 
42 Mustahil bagi Anda untuk sudah memiliki 
gagasan di dunia ini tentang apa atau 
bagaimana kerajaan, surga, dan kemuliaan-Ku. 
Saya ingin Anda puas dengan mengetahui 
bahwa itu adalah keadaan kesempurnaan roh 
yang darinya roh mengalami, merasakan, dan 
memahami kehidupan roh yang luar biasa, 
yang saat ini tidak dapat Anda pahami atau 
bayangkan. 
43 Saya beritahukan kepada Anda bahwa 
bahkan roh-roh yang hidup di alam yang lebih 
tinggi daripada yang Anda tempati pun tidak 
mengetahui realitas kehidupan itu. Tahukah 
Anda apa artinya hidup "di pangkuan Bapa"? 
Setelah Anda tinggal di sana, barulah Anda 
bisa mengetahuinya. Hanya firasat yang 
samar-samar, firasat samar-samar dari misteri 
itu menyentuh hati Anda sebagai pendorong 
di jalan perkembangan Anda. (76,28-29) 
 

VII Jalan Pengembangan Menuju 
Kesempurnaan 

 

Bab 28 - Sekarat, Kematian dan 
Kebangkitan Dunia Lain 
 
Keabadian roh 
1 Ini adalah saat ketika orang terbangun akan 
keindahan roh, ketika mereka menjadi tertarik 
pada yang kekal dan bertanya pada diri 
mereka sendiri, "Seperti apakah kehidupan 
yang menanti kita setelah kematian?" 
2 Siapakah yang tidak bertanya-tanya, 
betapapun tidak percayanya, apakah tidak ada 
sesuatu di dalam dirinya yang melebihi materi 
jasmani? Sesungguhnya Aku berkata 
kepadamu, tidak ada seorang pun yang tidak 
mencurigai misteri itu dan yang tidak 
merenungkan sejenak hal yang tak terselami. 



3 Beberapa orang mengajukan pertanyaan 
mengenai misteri kehidupan rohani, yang 
kelihatannya jauh, namun pada kenyataannya 
ada di depan mata Anda; yang lain bingung 
dengan hal itu, dan yang lain lagi 
menyangkalnya. Beberapa orang berbicara 
karena mereka pikir mereka mengetahui 
segalanya, yang lain tetap diam dan 
menunggu; tetapi betapa sedikitnya mereka 
yang benar-benar mengetahui sesuatu 
tentang akhirat. (107, 1) 
4 Di Era Ketiga Aku telah keluar dari kuburan 
kelupaan di mana umat manusia telah 
menurunkan Aku, untuk membangunkan 
mereka kepada kehidupan baru; karena 
Akulah Hidup. Tidak ada yang bisa mati. 
Bahkan orang yang merampok eksistensi 
dirinya sendiri dengan tangannya sendiri akan 
mendengar hati nuraninya mencela dia karena 
kurangnya iman. (52, 63) 
5 Pengajaran-Ku bukan hanya untuk 
memberimu kekuatan dan kepercayaan diri 
selama perjalanan hidupmu di bumi; tetapi 
juga untuk mengajarimu bagaimana 
meninggalkan dunia ini, menyeberangi 
ambang batas alam barzakh, dan masuk ke 
dalam rumah yang kekal. 
6 Semua denominasi menguatkan roh dalam 
perjalanannya melalui dunia ini; tetapi betapa 
sedikitnya mereka mengungkapkan 
kepadanya dan mempersiapkannya untuk 
perjalanan besar ke akhirat. Inilah alasan 
mengapa banyak orang menganggap kematian 
sebagai akhir, tanpa mengetahui bahwa sejak 
saat itu seseorang melihat cakrawala 
kehidupan sejati yang tak terbatas. (261,52 - 
53) 
7 "Kematian" hanyalah sebuah simbol, 
"kematian" hanya ada bagi mereka yang 
belum mampu mengenali kebenaran. Bagi 
mereka, "kematian" terus menjadi citra horor, 
di baliknya ada yang tidak dapat dipahami 
atau ketiadaan. Kepada Anda, saya katakan: 
Bukalah mata Anda dan pahamilah bahwa 
Anda juga tidak akan mati. Anda akan terpisah 
dari tubuh, tetapi ini tidak berarti bahwa Anda 
akan mati. Anda, seperti Guru anda, memiliki 
kehidupan kekal. (213, 5) 
 
Persiapan untuk meninggalkan dunia ini  
8 Anda harus memahami bahwa Anda - yang 
dikaruniai roh - adalah karya Bapa yang paling 
dikasihi dalam ciptaan, karena Ia menaruh ke 

dalam diri Anda esensi rohani, kualitas-
kualitas rohani, dan keabadian. 
9 Bagi roh tidak ada kematian - kematian 
seperti yang Anda bayangkan, yaitu 
berhentinya eksistensi. Kematian tubuh tidak 
bisa menjadi kematian atau akhir bagi roh. 
Saat itu ia membuka matanya ke kehidupan 
yang lebih tinggi, sementara cangkang 
tubuhnya menutup yang sama dalam 
hubungannya dengan dunia selamanya. Ini 
hanyalah momen transisi di jalan yang 
mengarah pada kesempurnaan. 
10 Jika Anda belum memahaminya dengan 
cara ini, itu karena Anda masih sangat 
mencintai dunia ini dan merasa terikat erat 
dengannya. Ini menyusahkan kalian untuk 
meninggalkan rumah ini karena kalian 
menganggap diri kalian sebagai pemilik dari 
apa yang kalian miliki di dalamnya; dan 
beberapa juga memiliki perasaan samar-samar 
tentang keadilan ilahi-Ku dan takut untuk 
memasuki dunia spiritual. 
11 Umat manusia telah terlalu mencintai 
dunia ini - terlalu banyak karena cintanya 
salah arah. Betapa banyak yang telah binasa di 
atasnya karena alasan itu! Betapa banyak roh-
roh yang telah terwujud karena alasan yang 
sama! 
12 Hanya ketika Anda merasakan langkah kaki 
kematian sudah dekat, ketika Anda sakit 
parah, ketika Anda menderita, barulah Anda 
ingat bahwa Anda hanya tinggal selangkah lagi 
menuju akhirat, dari keadilan yang Anda takuti 
hanya pada saat-saat kritis seperti itu; dan 
kemudian Anda bersumpah kepada Bapa dan 
bersumpah untuk mengasihi-Nya di bumi, 
untuk melayani Dia dan untuk mematuhi Dia. 
(146, 46 - 49) 
13 Manusia begitu mencintai kehidupan ini 
sehingga ketika waktunya semakin dekat 
untuk meninggalkannya, mereka 
memberontak melawan kehendak-Ku dan 
tidak mau mendengar panggilan yang 
Kuberikan kepada mereka. Mereka menolak 
damai sejahtera kerajaan-Ku dan meminta 
kepada Bapa untuk jangka waktu yang lebih 
lama lagi di bumi untuk terus memiliki barang-
barang duniawi mereka. 
14 Jadilah peka sehingga Anda dapat 
merasakan kehidupan spiritual dan tidak 
merasa puas dengan awal perkembangan 
Anda - karena itu adalah kehidupan ini - 



karena karya penciptaan yang lebih tinggi ada 
di atasnya. 
15 Jangan mencoba untuk menolak kematian 
ketika ia menghampiri Anda sesuai dengan 
kehendak-Ku, atau meminta ilmuwan untuk 
melakukan mukjizat bagi Anda untuk menolak 
nasihat-Ku dan memperpanjang eksistensi 
Anda, karena Anda berdua akan sangat 
menyesali kesalahan ini. Persiapkan diri Anda 
dalam kehidupan ini dan Anda tidak akan 
memiliki alasan untuk takut masuk ke akhirat. 
(52, 55 - 57) 
16 Cintailah apa yang menjadi milik dunia 
selama Anda hidup di dalamnya, sampai titik 
tertentu, sehingga Anda dapat mengetahui 
bagaimana memenuhi hukum-hukumnya; 
tetapi selalu pelihara tujuan yang tinggi untuk 
tinggal di dunia spiritual yang tinggi dalam 
kehidupan, sehingga roh Anda tidak akan 
terganggu ketika roh Anda melepaskan diri 
dari cangkang jasmaninya, juga tidak tergoda 
oleh apa yang dicintainya di planet ini, karena 
dengan demikian roh Anda akan tetap terikat 
dan dibelenggu ke dunia yang bukan lagi 
miliknya dan yang tidak dapat lagi dinikmati 
dengan cara apa pun. (284, 5) 
17 Kasihanilah dirimu sendiri! Tidak seorang 
pun tahu kapan saat yang tepat untuk 
memisahkan rohnya dari materi. Tidak ada 
yang tahu apakah pada hari berikutnya 
matanya masih akan terbuka terhadap 
cahaya. Anda semua adalah milik satu-satunya 
Pemilik dari semua yang diciptakan dan Anda 
tidak tahu kapan Anda akan dipanggil pergi. 
18 Ingatlah, bahwa bahkan rambut kepalamu 
pun bukan milikmu, dan debu yang kamu injak 
pun bukan milikmu, dan bahwa kamu sendiri 
tidak memerlukan harta benda yang dapat 
binasa, karena kerajaanmu pun bukan dari 
dunia ini. 
19 Rohani dirimu dan kamu akan memiliki 
segala sesuatu dengan adil dan dengan ukuran 
selama kamu membutuhkannya. Kemudian, 
ketika saat meninggalkan kehidupan ini telah 
tiba, Anda akan bangkit dengan penuh cahaya 
untuk mengambil apa yang menjadi milik 
Anda di dunia lain. (5, 95 - 97) 
 
Transisi ke dunia lain 
20 Pada setiap jam suara-Ku memanggilmu ke 
jalan yang baik di mana kedamaian ada; tetapi 
pendengaranmu yang tuli hanya memiliki satu 
momen kepekaan terhadap suara itu, dan 

momen itu adalah yang terakhir dalam 
hidupmu, ketika penderitaan mengumumkan 
kepadamu tentang dekatnya kematian fisik. 
Kemudian Anda ingin memulai hidup baru 
untuk menebus kesalahan, untuk 
menenangkan roh Anda dalam menghadapi 
putusan hati nurani Anda, dan untuk 
mempersembahkan sesuatu yang berharga 
dan berjasa kepada Tuhan. (64, 60) 
21 Jika Anda berjuang untuk keabadian roh, 
jangan takut akan datangnya kematian, yang 
mengakhiri kehidupan manusia. Berharap itu 
dipersiapkan, itu berada di bawah perintah 
saya, dan karena itu selalu datang pada waktu 
yang tepat dan benar, bahkan jika orang 
sering percaya sebaliknya. 
22 Hal yang sulit bukan karena orang itu mati, 
tetapi ketika ia meninggalkan tubuh, rohnya 
kekurangan cahaya dan tidak dapat melihat 
kebenaran. Saya tidak menginginkan kematian 
orang berdosa, tetapi pertobatannya. Tetapi 
jika kematian sekali saja menjadi perlu - baik 
untuk membebaskan roh atau untuk 
menghentikan kejatuhan manusia ke dalam 
kehancuran - maka keadilan ilahi saya 
memotong benang kehidupan dari eksistensi 
manusia itu. (102, 49 - 50) 
23 Ketahuilah bahwa di dalam buku takdirmu 
tercatat hari dan jam ketika pintu-pintu 
gerbang alam barzakh akan terbuka untuk 
menerima rohmu. Dari sana Anda akan 
melihat semua pekerjaan Anda di bumi, 
semua masa lalu Anda. Anda tidak ingin 
mendengar suara-suara celaan atau keluhan 
terhadap Anda, atau melihat mereka yang 
menyebut Anda sebagai penyebab kejahatan 
mereka! (53, 49) 
24 Karena Anda masih melihat jalan panjang 
yang harus ditempuh, jangan berhenti dan 
berpikir bahwa Anda tidak akan pernah 
mencapai tujuan. Maju terus, karena bahkan 
untuk momen yang hilang, roh Anda akan 
menangis nanti. Siapa yang mengatakan 
kepada Anda bahwa tujuannya ada di dunia 
ini? Siapakah yang mengajarimu bahwa 
kematian adalah akhir dan bahwa pada saat 
itu engkau bisa mencapai Kerajaan-Ku? 
25 Kematian adalah seperti tidur singkat, 
setelah itu roh akan terbangun dengan 
kekuatan baru di bawah belaian cahayaku, 
seakan-akan hari baru dimulai untuknya. 
26 Kematian adalah kunci yang membuka 
gerbang penjara yang Anda tempati ketika 



Anda terikat pada materi jasmani, dan pada 
saat yang sama kunci yang membuka gerbang 
kekekalan bagi Anda. 
27 Planet ini, yang diubah menjadi lembah 
penebusan oleh ketidaksempurnaan manusia, 
adalah penawanan dan pengasingan bagi roh. 
28 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
kehidupan di bumi adalah satu langkah lagi di 
tangga kehidupan. Mengapa Anda tidak 
memahaminya sehingga Anda dapat 
menggunakan semua pelajarannya? Alasan 
mengapa banyak orang harus kembali ke sana 
dari waktu ke waktu adalah karena mereka 
tidak memahaminya dan mereka tidak 
mendapatkan manfaat dari kehidupan mereka 
sebelumnya. (167, 22 - 26) 
29 Anda harus tahu bahwa roh menerima 
persiapan yang matang sebelum inkarnasi di 
bumi, karena roh akan mengalami ujian yang 
panjang dan kadang-kadang berat. Tetapi 
berkat persiapan itu, ia tidak terganggu ketika 
ia memasuki kehidupan ini. Ia menutup 
matanya terhadap masa lalu untuk 
membukanya bagi eksistensi baru, dan sejak 
saat pertama ia menyesuaikan dirinya dengan 
dunia tempat ia datang. 
30 Betapa berbedanya cara roh Anda 
menyesuaikan diri di hadapan ambang 
kehidupan rohani segera setelah ia 
meninggalkan tubuh dan dunia. Karena belum 
diberikan persiapan yang nyata untuk kembali 
ke rumahnya, ia bingung, perasaan tubuh 
material masih mendominasi, dan ia tidak 
tahu apa yang harus dilakukan, atau ke mana 
harus berpaling. 
31 Ini karena ia tidak belajar bahwa pada saat 
terakhir seseorang harus menutup matanya 
bahkan terhadap dunia ini; karena hanya 
dengan cara ini ia akan dapat membukanya 
lagi di dunia spiritual yang telah ia tinggalkan, 
di mana semua masa lalunya menunggunya 
untuk disatukan dengan pengalaman barunya, 
dan semua jasa-jasanya yang terdahulu akan 
ditambahkan pada yang baru. 
32 Sebuah tabir tebal menyelimuti pikirannya 
saat ia memulihkan cahaya; pengaruh keras 
kepala dari semua yang ia tinggalkan 
mencegahnya merasakan getaran hati 
nuraninya; tetapi saat bayangannya larut 
untuk bersatu dengan inti sejati dari 
keberadaannya - betapa banyak yang bingung, 
betapa banyak rasa sakit! 

33 Adakah orang yang, setelah mendengar 
atau membaca pesan ini, menolaknya sebagai 
ajaran yang tidak berguna atau palsu? Saya 
katakan kepada Anda bahwa hanya orang 
yang berada pada tahap materialisme ekstrem 
atau ketidakmampuan mengajar yang buta 
yang dapat menolak cahaya ini tanpa rohnya 
digerakkan secara mendalam oleh cahaya itu. 
(257,20 - 22) 
  
"Tidur kematian 
34 Peristirahatan rohani, seperti yang 
dipahami dan dipahami oleh sifat duniawi 
Anda, tidak ada. Istirahat yang diharapkan 
oleh roh adalah aktivitas, adalah 
pelipatgandaan dalam melakukan kebaikan, 
adalah pemanfaatan setiap saat. Kemudian 
roh itu beristirahat, menyingkirkan penyesalan 
dan penderitaan diri sendiri, beristirahat 
dengan berbuat baik, beristirahat dengan 
mengasihi Penciptanya dan saudara-
saudaranya. 
35 Aku berkata kepadamu, jika Aku 
membiarkan rohmu menganggur untuk 
beristirahat seperti yang engkau bayangkan 
beristirahat di bumi, maka kegelapan 
keputusasaan dan ketakutan akan 
menguasainya; karena kehidupan dan terang 
roh, serta kebahagiaan terbesarnya, adalah 
kerja, perjuangan, aktivitas tanpa henti. 
36 Roh yang kembali dari bumi ke 'lembah 
spiritual', dengan membawa serta jejak 
keletihan daging dan mencari alam barzakh 
sebagai tempat peristirahatan untuk 
beristirahat, melupakan, menghapus jejak-
jejak perjuangan hidup - yang satu ini akan 
merasa seperti makhluk yang paling tidak 
bahagia dan tidak menemukan kedamaian 
maupun kebahagiaan; sampai ia kemudian 
terbangun dari kelesuannya, menyadari 
kesalahannya dan bangkit menuju Kehidupan 
Spiritual, yang seperti yang baru saja saya 
katakan kepada Anda - cinta kasih, aktivitas, 
perjuangan tanpa henti di jalan yang 
mengarah pada kesempurnaan. (317, 12 - 14) 
  
Reuni di alam baka  
37 Saya ingin Anda menjadi orang percaya, 
percaya pada kehidupan rohani. Jika engkau 
melihat saudara-saudaramu pergi ke dunia 
lain, jangan berpikir bahwa mereka jauh 
darimu, atau berpikir bahwa engkau telah 
kehilangan mereka selamanya. Jika Anda ingin 



bersatu kembali dengan mereka, bekerjalah, 
dapatkan pahala, dan kemudian ketika Anda 
datang ke dunia lain, Anda akan menemukan 
mereka menunggu di sana untuk mengajari 
Anda hidup di lembah spiritual. (9,20) 
38 Siapakah yang tidak merasakan kegelisahan 
dalam menghadapi kehidupan di akhirat? 
Siapakah di antara mereka yang telah 
kehilangan orang yang dicintai di dunia ini 
yang tidak merasakan kerinduan untuk 
melihat mereka lagi, atau setidaknya untuk 
mengetahui di mana mereka berada? Semua 
ini akan Anda alami, Anda akan melihat 
mereka lagi. 
39 Tetapi dapatkan pahala sekarang, sehingga 
ketika Anda meninggalkan bumi ini dan 
bertanya di Lembah Spiritual di mana mereka 
yang Anda harapkan untuk ditemukan, Anda 
tidak akan diberitahu bahwa Anda tidak dapat 
melihat mereka karena mereka berada di 
tingkat yang lebih tinggi. Jangan lupa bahwa 
Aku sudah mengatakan kepadamu sejak dulu 
bahwa ada banyak rumah di rumah Bapa. (61, 
31) 
 
Penilaian roh melalui hati nurani seseorang  
40 Ketika roh dari beberapa pendosa besar 
melepaskan diri dari kehidupan material ini 
untuk memasuki lembah rohani, ia heran 
menemukan bahwa neraka, seperti yang ia 
bayangkan, tidak ada; dan bahwa api yang ia 
katakan di masa lalu tidak lain adalah efek 
rohani dari perbuatannya, ketika ia 
menghadapi Hakim yang tak terhindarkan 
yang adalah hati nuraninya. 
41 Penghakiman di luar ini, kecerahan yang 
muncul di tengah-tengah kegelapan yang 
mengelilingi orang berdosa itu, membakar 
lebih kuat daripada api terpanas yang bisa 
Anda bayangkan. Tetapi itu bukanlah siksaan 
yang dipersiapkan sebelumnya sebagai 
hukuman bagi orang yang telah menyinggung 
perasaan-Ku. Tidak, siksaan ini muncul dari 
kesadaran akan pelanggaran yang dilakukan, 
kesedihan karena telah melukai Yang Esa yang 
memberinya eksistensi, karena telah 
menggunakan waktu dan semua barang yang 
diterimanya dari Tuhannya dengan buruk. 
42 Apakah engkau berpikir bahwa Aku harus 
menghukum orang yang menyakiti Aku 
dengan dosa-dosanya, meskipun Aku tahu 
bahwa dosa itu lebih menyakiti orang yang 
melakukannya? Tidakkah engkau melihat 

bahwa orang berdosalah yang melakukan 
kejahatan terhadap dirinya sendiri dan bahwa 
Aku tidak ingin menambah kemalangan yang 
telah ditimbulkannya sendiri dengan 
hukumannya? Saya hanya mengizinkannya 
untuk melihat dirinya sendiri, untuk 
mendengar suara hati nuraninya yang tak 
terhindarkan, untuk mempertanyakan dirinya 
sendiri dan menjawab dirinya sendiri, untuk 
mendapatkan kembali ingatan spiritual yang 
telah hilang melalui materi, dan untuk 
mengingat asal-usulnya, takdirnya dan 
sumpahnya; dan di sana, dalam penghakiman 
ini, ia harus mengalami efek dari "api" yang 
membasmi kejahatannya, yang meleburnya 
kembali seperti emas di dalam wadah, untuk 
menghilangkan darinya apa yang berbahaya, 
apa yang tidak berguna, dan semua yang tidak 
rohani. 
43 Ketika roh berhenti sejenak untuk 
mendengar suara dan penilaian hati nuraninya 
- sesungguhnya Aku berkata kepadamu, pada 
saat itu ia berada di hadirat-Ku. 
44 Momen istirahat ini, menjadi tenang dan 
jernih tidak datang kepada semua roh pada 
saat yang sama. Beberapa orang dengan cepat 
masuk ke dalam pemeriksaan diri mereka 
sendiri, dan dengan demikian mereka 
menyelamatkan diri mereka sendiri dari 
banyak penderitaan. Karena segera setelah 
mereka sadar akan kenyataan dan menyadari 
kesalahan mereka, mereka mempersiapkan 
diri mereka sendiri dan melanjutkan untuk 
menebus perbuatan jahat mereka sampai 
akhir. 
45 Orang lain yang dibutakan - entah karena 
kejahatan, dendam, atau karena mereka telah 
menjalani kehidupan yang berdosa - 
membutuhkan waktu yang lama untuk keluar 
dari kebutaan mereka. 
46 Yang lain lagi, tidak puas karena mereka 
berpikir bahwa mereka direnggut dari bumi 
terlalu cepat, ketika segala sesuatu masih 
tersenyum pada mereka, mengutuk dan 
menghujat, sehingga menunda kemungkinan 
membebaskan diri mereka dari gangguan 
mereka; dan seperti ini ada sejumlah besar 
kasus yang hanya diketahui oleh 
kebijaksanaan saya. (36, 47 - 51) 
47 Engkau harus mempertanggungjawabkan 
segala sesuatu dan, tergantung pada sifat 
perbuatan jahatmu, engkau akan menerima 
penghakiman yang paling tegas melalui dirimu 



sendiri. Karena Aku tidak menghakimi engkau, 
itu salah. Roh Anda sendirilah dalam keadaan 
kejernihannya yang merupakan penuduh Anda 
yang mengerikan dan hakim yang mengerikan. 
Aku, di sisi lain, membela Anda terhadap 
kebingungan, membebaskan Anda dan 
menebus Anda, karena Akulah Cinta Kasih 
yang memurnikan dan mengampuni. (32, 65) 
48 Ingatlah bahwa tidak lama lagi Anda akan 
berada di dunia rohani dan Anda harus 
menuai apa yang telah Anda tabur di bumi ini. 
Langkah dari kehidupan ini ke kehidupan yang 
lain terus menjadi penghakiman yang serius 
dan berat bagi roh. Tidak ada seorang pun 
yang luput dari penghakiman ini, bahkan jika 
ia menganggap dirinya paling layak di antara 
hamba-hamba-Ku. 
49 Adalah Kehendak-Ku bahwa sejak saat 
engkau memasuki Rumah yang tak terbatas 
itu, engkau tidak lagi mengalami kecemasan-
kecemasan duniawi, dan engkau mulai 
merasakan kebahagiaan dan kebahagiaan 
karena telah menaiki satu langkah lagi. (99, 49 
- 50) 
50 Penghakiman Terakhir, seperti yang 
ditafsirkan oleh manusia, adalah suatu 
kesalahan. Penilaian saya bukanlah penilaian 
satu jam atau satu hari. Hal ini sudah ada pada 
Anda sejak lama. 
51 Tetapi sesungguhnya Aku berkata 
kepadamu, mayat-mayat yang mati 
ditakdirkan dan mengikuti takdir mereka 
untuk bergabung dengan kerajaan alamiah 
yang sesuai dengannya; karena apa yang 
berasal dari bumi akan kembali ke bumi, 
seperti halnya yang rohaniah akan berjuang 
menuju rumahnya, yaitu rahim-Ku. 
52 Tetapi Aku juga mengatakan ini kepadamu, 
bahwa dalam penghakimanmu, engkau akan 
menjadi hakimmu sendiri; karena hati 
nuranimu, pengetahuan dan intuisimu akan 
memberitahukan kepadamu sampai pada titik 
mana engkau terpuji dan di rumah rohani 
mana engkau harus tinggal. Dengan jelas 
engkau akan melihat jalan yang harus engkau 
ikuti, karena ketika engkau menerima cahaya 
Keilahian-Ku, engkau akan mengenali 
perbuatan-perbuatanmu dan menilai jasa-
jasamu. 
53 Ada banyak makhluk yang bingung dan 
terganggu di "Alam Spiritual". Bawalah pesan 
dan cahaya-Ku kepada mereka ketika Anda 
memasukinya. 

54 Bahkan sekarang pun Anda dapat 
melaksanakan bentuk belas kasihan ini melalui 
doa yang dengannya Anda dapat terhubung 
dengan mereka. Suara Anda akan bergema di 
tempat mereka tinggal dan membangunkan 
mereka dari tidur nyenyak mereka. Mereka 
akan menangis dan menyucikan diri mereka 
dengan air mata pertobatan mereka. Pada 
saat itu mereka akan menerima seberkas 
cahaya, karena pada saat itu mereka akan 
memahami kesia-siaan masa lalu mereka, 
kesalahan mereka, dosa-dosa mereka. 
55 Betapa hebatnya penderitaan roh ketika 
hati nurani membangkitkannya! Betapa 
rendah hatinya ia kemudian merendahkan 
dirinya di hadapan pandangan Hakim yang 
tertinggi! Betapa rendah hati dari bagian 
terdalam dari keberadaannya muncul 
permohonan pengampunan, sumpah, berkat-
berkat dari nama-Ku! 
56 Sekarang roh menyadari bahwa ia tidak 
dapat mendekati kesempurnaan Bapa, 
sehingga ia mengalihkan pandangannya ke 
bumi, di mana ia tidak tahu bagaimana 
memanfaatkan waktu dan cobaan yang 
menawarkan kesempatan untuk mendekat ke 
tujuan, dan meminta tubuh lain untuk 
menebus pelanggaran dan untuk memenuhi 
tugas-tugas yang belum terpenuhi. 
57 Lalu, siapakah yang memberikan keadilan? 
Bukankah roh itu sendiri yang memegang 
keputusan atas dirinya sendiri? 
58 Roh-Ku adalah cermin di mana kamu harus 
melihat dirimu sendiri dan itu akan 
memberitahumu tingkat kemurnian yang 
kamu miliki. (240, 41 - 46) 
59 Ketika roh Anda melepaskan cangkang 
manusianya dan menarik diri ke dalam dirinya 
sendiri yang terdalam di dalam tempat kudus 
kehidupan rohani untuk memeriksa masa lalu 
dan tuaiannya, banyak dari pekerjaannya, 
yang di dunia ini tampak sempurna dan layak 
dibawa ke hadapan Tuhan dan layak 
mendapat pahala, pada saat-saat introspeksi 
itu akan tampak buruk. Roh akan memahami 
bahwa makna dari banyak perbuatan yang 
tampak baik baginya di dunia hanyalah 
ungkapan kesombongan, cinta palsu, amal 
yang tidak berasal dari hati. 
60 Menurut Anda, siapakah yang telah 
memberikan roh penerangan hakim yang 
sempurna untuk menghakimi dirinya sendiri? 
Hati nurani, yang pada saat keadilan itu akan 



memberikan kesan kepada Anda bahwa Anda 
akan bersinar dalam kejernihan yang belum 
pernah terlihat sebelumnya, dan itu akan 
memberi tahu setiap orang apa yang baik, 
yang adil, yang benar, yang benar, yang dia 
lakukan di bumi, dan apa yang jahat, yang 
salah, dan yang tidak murni, yang dia tabur di 
jalannya. 
61 Tempat kudus yang baru saja saya 
bicarakan kepada Anda adalah tempat kudus 
hati nurani - bait suci yang tidak dapat dinodai 
oleh siapa pun, bait suci di mana Allah 
berdiam dan dari mana suara-Nya bergema 
dan cahaya bersinar. 
62 Di dunia ini Anda tidak pernah bersedia 
untuk masuk ke dalam tempat perlindungan 
batin itu karena kepribadian manusiawi Anda 
selalu peduli dengan cara dan sarana untuk 
menghindari suara bijak yang berbicara dalam 
diri setiap manusia. 
63 Aku berkata kepadamu: Ketika roh Anda 
melepaskan diri dari penutupnya, akhirnya roh 
akan berhenti di depan ambang pintu tempat 
kudus itu dan berkumpul untuk memasukinya 
dan berlutut di depan mezbah Roh, untuk 
mendengar dirinya sendiri, untuk memeriksa 
pekerjaannya dalam terang yang merupakan 
hati nurani, untuk mendengar suara Tuhan 
yang berbicara di dalam dirinya sendiri 
sebagai Bapa, sebagai Tuan dan sebagai 
Hakim. 
64 Tidak ada manusia yang dapat 
membayangkan saat itu dalam segala 
kesungguhannya yang harus Anda semua 
jalani untuk mengenali kebaikan apa yang 
Anda miliki dalam diri Anda untuk 
melestarikannya, dan juga apa yang harus 
Anda tolak dari diri Anda sendiri karena Anda 
tidak boleh lagi menyimpannya dalam pikiran 
Anda. 
65 Kemudian, ketika roh merasa bahwa ia 
dihadapkan dengan hati nuraninya, dan ini 
membawa dirinya sendiri ke dalam pikiran 
dengan kejelasan kebenaran, makhluk itu 
merasa terlalu lemah untuk mendengarkan 
dirinya sendiri, ia berharap ia tidak pernah 
ada; karena dalam sekejap seluruh 
kehidupannya berlalu oleh kesadarannya - apa 
yang ditinggalkannya, yang dimilikinya dan 
yang merupakan miliknya sendiri, dan yang 
sekarang akhirnya harus ia 
pertanggungjawabkan. 

66 Murid-murid, saudara-saudara, 
persiapkanlah dirimu untuk saat itu bahkan 
dalam kehidupan ini, agar kamu tidak 
mengubah bait suci itu menjadi pengadilan 
ketika rohmu muncul di depan ambang pintu 
bait suci hati nurani; karena penderitaan 
rohani pada saat itu akan begitu besar 
sehingga tidak akan ada penderitaan jasmani 
yang dapat dibandingkan dengannya. 
67 Saya ingin Anda memikirkan semua yang 
telah saya katakan kepada Anda dalam 
instruksi ini sehingga Anda memahami 
bagaimana penghakiman Anda terjadi di alam 
rohani. Dengan cara ini, Anda akan 
menghilangkan dari imajinasi Anda gambaran 
di mana Anda membayangkan pengadilan 
yang dipimpin oleh Tuhan dalam bentuk 
seorang tua yang membiarkan anak-anak yang 
baik lewat di sebelah kanannya untuk 
menikmati surga dan yang menempatkan 
orang-orang jahat di sebelah kirinya untuk 
menghukum mereka dengan hukuman kekal. 
68 Sekaranglah saatnya terang itu mencapai 
alam roh dan pikiran anda yang tertinggi, 
sehingga kebenaran dapat bersinar dalam diri 
setiap orang dan ia dapat mempersiapkan 
dirinya untuk memasuki Kehidupan Rohani 
dengan layak. (334, 5m. - 11, 14 - 15) 
 
Kesadaran spiritual yang diperoleh kembali  
69 Tidak ada sesuatu pun dalam ciptaan-Ku 
yang, seperti kematian jasmani, mampu 
menunjukkan kepada setiap roh ketinggian 
perkembangannya yang dicapai selama hidup, 
dan tidak ada sesuatu pun yang begitu 
membantu seperti Firman-Ku untuk naik ke 
kesempurnaan. Inilah alasan mengapa 
Hukum-Ku dan Ajaran-Ku selalu dan tanpa 
henti berusaha menembus hati, dan mengapa 
rasa sakit dan penderitaan menasihati 
manusia untuk meninggalkan jalan yang, alih-
alih mengangkat roh, malah membawanya ke 
jurang yang dalam. 
70 Betapa bahagianya roh Anda di alam 
barzakh ketika hati nuraninya mengatakan 
bahwa ia telah menabur benih cinta kasih di 
bumi! Seluruh masa lalu akan tampak di 
depan mata Anda, dan setiap pemandangan 
dari apa yang Anda lakukan akan memberi 
Anda kegembiraan yang tak terhingga. 
71 Perintah-perintah hukum-hukum-Ku, yang 
ingatanmu tidak selalu dapat dipertahankan, 
juga akan melewati rohmu dengan penuh 



kejelasan dan cahaya. Dapatkan manfaat yang 
akan memungkinkan Anda untuk menembus 
hal yang tidak diketahui dengan mata terbuka 
terhadap kebenaran. 
72 Ada banyak misteri yang telah dicoba 
dengan sia-sia oleh manusia untuk diungkap; 
baik intuisi manusia maupun ilmu 
pengetahuan tidak berhasil menjawab banyak 
pertanyaan yang diajukan manusia kepada diri 
mereka sendiri, dan ini karena ada wawasan 
yang hanya dimaksudkan untuk roh ketika ia 
telah memasuki "lembah spiritual". Kejutan-
kejutan yang menantinya, mukjizat-mukjizat 
ini, wahyu-wahyu ini akan menjadi bagian dari 
pahalanya. Tetapi sungguh, saya beritahukan 
kepada Anda, jika roh memasuki dunia rohani 
dengan penutup mata di matanya, dia tidak 
akan melihat apa-apa, tetapi akan terus 
melihat hanya misteri di sekelilingnya - di 
mana semua seharusnya jelas. 
73 Ajaran Surgawi yang saya bawakan kepada 
Anda hari ini mengungkapkan banyak 
keindahan kepada Anda dan mempersiapkan 
Anda sehingga ketika suatu hari Anda datang 
ke hadapan keadilan Sang Kekal dalam roh, 
Anda akan mampu menahan kenyataan luar 
biasa yang akan mengelilingi Anda sejak saat 
itu. (85, 42 + 63 - 66) 
74 Terimalah cahayaku sehingga dapat 
menerangi jalan hidupmu dan 
membebaskanmu dari kekeruhan kesadaran 
pada saat kematian. Kemudian Anda akan 
tahu siapa Anda, siapa Anda selama ini, dan 
siapa Anda akan menjadi siapa pada saat Anda 
melintasi ambang batas alam barzakh. (100, 
60) 
75 Sementara tubuh Anda diturunkan ke 
bumi, yang di dalam pangkuannya mereka 
berbaur dengannya untuk membuatnya 
berbuah - karena bahkan setelah kematian 
mereka akan terus menjadi kekuatan dan 
kehidupan - hati nurani Anda, yang berada di 
atas keberadaan Anda, tidak akan tetap 
berada di bumi, tetapi akan bergerak bersama 
roh untuk menunjukkan dirinya sendiri 
kepadanya sebagai buku yang ajarannya yang 
dalam dan bijaksana dipelajari oleh roh. 
76 Di sana mata rohani Anda akan terbuka 
pada kebenaran dan dalam sekejap Anda akan 
tahu bagaimana menafsirkan apa yang belum 
dapat Anda pahami seumur hidup Anda. Di 
sana Anda akan memahami apa artinya 
menjadi anak Allah dan saudara sesama Anda. 

Di sana Anda akan memahami nilai dari semua 
yang telah Anda miliki, Anda akan merasakan 
penyesalan dan penyesalan atas kesalahan-
kesalahan yang telah Anda buat, waktu yang 
telah Anda hilangkan, dan resolusi yang paling 
indah untuk perbaikan dan reparasi akan lahir 
dalam diri Anda. (62, 5) 
77 Berjuanglah bahkan sekarang semuanya 
menuju tujuan yang sama, mendamaikan dan 
menyelaraskan kehidupan spiritual Anda. 
Janganlah ada seorang pun yang berpikir 
bahwa ia berjalan di jalan yang lebih baik 
daripada saudaranya, atau berpikir bahwa ia 
berada di tingkat yang lebih tinggi daripada 
yang lain. Aku berkata kepadamu, pada saat 
kematian, suara-Ku akan memberitahukan 
kepadamu kebenaran tentang tingkat 
perkembanganmu. 
78 Di sana, dalam momen singkat pencerahan 
di hadapan hati nurani, banyak yang 
menerima pahala mereka; tetapi banyak juga 
yang melihat kebesaran mereka lenyap. 
79 Apakah Anda ingin menyelamatkan diri 
Anda sendiri? Maka datanglah kepada-Ku di 
jalan persaudaraan. Itu adalah satu-satunya, 
tidak ada yang lain, itu adalah yang tertulis 
dalam perintah-Ku yang tertinggi yang 
mengatakan kepadamu: "Kasihilah satu sama 
lain" (299:40-42). 
 

Bab 29 - Pemurnian dan Kenaikan 
Makhluk-makhluk Roh di Akhirat 
 
Penyesalan, pertobatan dan tuduhan 
terhadap diri sendiri  
1 Aku tidak mau rohmu dicemarkan, dan tidak 
mau rohmu mati mengenai hidup yang benar. 
Oleh karena itu, Aku mencarimu dengan 
keadilan-Ku ketika Aku mendapati engkau 
menyerahkan dirimu kepada kesenangan dan 
hiburan yang berbahaya. Rohmu harus datang 
ke pangkuan-Ku dalam keadaan murni, karena 
ia berasal dari sana. 
2 Semua orang yang meninggalkan tubuh 
mereka di bumi dan melepaskan diri dari 
dunia ini dalam keadaan terganggu, ketika 
mereka melihat Hadirat-Ku yang terungkap 
dalam cahaya kekekalan yang menerangi roh, 
terbangun dari tidur nyenyak mereka dalam 
air mata yang pahit dan dalam keputusasaan 
karena tuduhan diri sendiri. Selama rasa sakit 
dalam diri anak terus berlanjut untuk 



membebaskan dirinya dari penderitaannya, 
Bapa juga menderita. (228, 7 - 8) 
3 Penyesalan dan penderitaan karena 
kurangnya pengetahuan - penderitaan karena 
kurangnya spiritualisasi untuk menikmati 
kehidupan itu, semua ini dan lebih banyak lagi 
yang terkandung dalam penebusan roh-roh 
yang mencapai ambang batas kehidupan 
spiritual yang tercemar atau tidak siap. 
4 menyadari bahwa saya tidak dapat 
menganggap dosa, ketidaksempurnaan atau 
kebobrokan manusia sebagai suatu hal kecil 
yang ditimpakan kepada Bapa, karena saya 
tahu bahwa manusia menimpakan kejahatan 
kepada diri mereka sendiri. (36, 56) 
5 Betapa penuh cahaya akan menjadi 
hidupmu dan betapa hebat dan merintis ilmu 
pengetahuanmu jika engkau mengasihi 
sesamamu dan melakukan kehendak Bapamu 
- jika engkau mengorbankan sesuatu dari 
kebebasan kehendakmu dan bekerja sesuai 
dengan apa yang diperintahkan oleh hati 
nuranimu. Ilmu pengetahuan Anda kemudian, 
dalam melampaui batas-batas materi, akan 
menyentuh hal-hal yang supernatural; karena 
sampai sekarang bahkan belum mendekati 
batas-batas itu. 
6 Betapa terkejutnya roh ilmuwan ketika ia 
meninggalkan dunia ini dan akhirnya 
berhadapan langsung dengan kebenaran ilahi! 
Di sana ia menundukkan wajahnya karena 
malu dan meminta untuk dimaafkan atas 
kesombongannya. Dia percaya bahwa dia tahu 
dan bisa melakukan segalanya, menyangkal 
bahwa ada sesuatu yang ada di luar 
pengetahuan atau pemahamannya. Tetapi 
sekarang setelah ia berdiri di hadapan Kitab 
Kehidupan, di hadapan karya Sang Pencipta 
yang tak terbatas, ia harus menyadari 
kesengsaraannya dan membungkus dirinya 
dalam kerendahan hati di hadapan Dia yang 
adalah kebijaksanaan yang mutlak. (283, 48 - 
49) 
7 Jangan takut bahwa ketika Anda tiba di 
dunia rohani, Anda harus memikirkan apa 
yang telah Anda lakukan di dunia. Jika engkau 
mengizinkan dirimu dibasuh bersih dari rasa 
sakit dan pertobatan meledak dari hatimu, jika 
engkau berjuang untuk menebus 
kesalahanmu, engkau akan memasuki hadirat-
Ku dengan layak dan murni, dan tidak seorang 
pun, bahkan hati nuranimu sendiri, yang akan 

berani menyebutkan ketidaksempurnaan 
masa lalumu. 
8 Di dalam rumah yang sempurna, ada tempat 
bagi setiap roh yang menantikan kedatangan 
pemiliknya di waktu atau di kekekalan. Di atas 
tangga cinta kasih, belas kasihan, iman dan 
pahala, engkau akan memasuki kerajaan-Ku 
satu per satu. (81, 60 - 61) 
 
Keadilan yang menyeimbangkan  
9 Hanya sedikit murid yang Aku miliki di dunia 
ini, dan bahkan dalam jumlah yang lebih 
sedikit lagi, mereka yang telah menjadi seperti 
gambaran Guru Ilahi. Di lembah spiritual, 
bagaimanapun juga, saya memiliki banyak 
murid, karena di sanalah seseorang membuat 
kemajuan paling besar dalam memahami 
ajaran-ajaran saya. Di sanalah anak-anak-Ku, 
mereka yang lapar dan haus akan cinta kasih, 
menerima dari Guru mereka apa yang ditolak 
oleh umat manusia. Di sanalah, melalui 
kebajikan mereka, mereka bersinar yang, 
karena kerendahan hati mereka, tetap tidak 
diperhatikan di bumi, dan di mana mereka 
yang bersinar di dunia ini dengan cahaya palsu 
menangis dengan sedih dan menyesal. 
10 Di alam barzakh, di mana Aku menerimamu 
seperti yang tidak kamu harapkan di bumi 
ketika, dalam air mata tetapi memberkati-Ku, 
kamu menebus kesalahanmu. Tidak masalah 
bahwa Anda pernah mengalami momen 
pemberontakan yang hebat selama perjalanan 
hidup Anda. Aku akan memperhitungkan 
bahwa engkau mengalami hari-hari yang 
penuh penderitaan dan di dalamnya engkau 
menunjukkan kepasrahan dan memberkati 
Nama-Ku. Anda juga, dalam batas-batas kecil 
Anda, telah mengalami beberapa Golgathas, 
bahkan jika itu disebabkan oleh ketidaktaatan 
Anda. 
11 Lihatlah, melalui beberapa saat kesetiaan 
dan cinta kepada Tuhan, Anda memperoleh 
saat-saat kehidupan dan rahmat di akhirat. 
Demikianlah Cinta Abadi-Ku mengembalikan 
cinta jangka pendek manusia. (22,27 - 29) 
12 Setiap perbuatan baik akan mendapatkan 
ganjarannya, yang tidak diterima di dunia 
tetapi di akhirat. Tetapi betapa banyak orang 
yang ingin menikmati kebahagiaan ini di dunia 
ini tanpa mengetahui bahwa orang yang tidak 
melakukan apa pun untuk kehidupan 
rohaninya akan menjadi tanpa pahala ketika ia 



memasukinya, dan pertobatannya akan 
menjadi besar. (1,21) 
13 Mereka yang menginginkan kehormatan 
dan pujian dunia dapat menerimanya di sini, 
tetapi semua itu akan berumur pendek dan 
tidak ada gunanya bagi mereka pada hari 
masuknya mereka ke dalam dunia rohani. 
Barangsiapa yang mengejar uang mungkin 
akan mendapatkan upahnya di sini, karena 
itulah yang ia perjuangkan. Tetapi ketika 
saatnya tiba ketika ia harus meninggalkan 
segala sesuatu di sini untuk menyesuaikan 
dirinya di akhirat, ia tidak akan memiliki hak 
sedikit pun untuk mengklaim pahala apa pun 
untuk jiwanya, bahkan jika ia berpikir bahwa ia 
telah melakukan banyak hal untuk 
kepentingan amal. 
14 Sebaliknya, orang yang selalu menolak 
sanjungan dan bantuan, yang mengasihi 
sesamanya dengan murni dan tanpa pamrih 
dan menolak setiap imbalan materi, yang 
sibuk menabur apa yang baik dan yang senang 
melakukan pekerjaan kasih - orang ini tidak 
akan memikirkan imbalan, karena ia tidak 
akan hidup untuk kepuasannya sendiri tetapi 
untuk sesamanya. Betapa besar kedamaian 
dan keberkahannya ketika ia berada di 
pangkuan Tuhannya! (253, 14) 
15 Aku membawakanmu pengajaran yang 
murni dan sempurna saat ini, itulah sebabnya 
Aku memberitahukan kepadamu bahwa pada 
akhir pekerjaanmu, kamu hanya akan 
dikreditkan dengan apa yang kamu lakukan 
dalam hidupmu dengan kasih yang sejati, 
karena hal ini akan membuktikan bahwa kamu 
mengetahui kebenaran. (281, 17) 
16 Jangan berpikir - karena pada saat Anda 
melakukan pekerjaan yang baik, Anda tidak 
tahu nilainya - bahwa Anda tidak akan pernah 
tahu kebaikan yang telah Anda lakukan. Aku 
berkata kepadamu, bahwa tidak ada satu pun 
dari pekerjaanmu yang tidak akan mendapat 
upah. 
17 Begitu Anda berada di alam rohani, Anda 
akan menyadari betapa seringnya suatu 
pekerjaan kecil, yang tampaknya tidak begitu 
penting, merupakan awal dari rantai 
perbuatan baik - rantai yang dibuat orang lain 
menjadi lebih panjang dan lebih panjang lagi, 
tetapi yang selamanya akan mengisi dengan 
kepuasan bagi orang yang memulainya. (292, 
23 - 24) 

18 Aku menginspirasimu untuk memperoleh 
pahala, tetapi engkau tidak boleh digerakkan 
oleh hasrat egois untuk keselamatanmu 
sendiri, tetapi engkau harus melakukan 
pekerjaanmu dengan mengingat sesamamu 
manusia, dengan mengingat generasi yang 
akan datang, yang kegembiraannya akan 
sangat besar ketika mereka menemukan jalan 
yang diaspal oleh 'yang pertama'. Maka 
kebahagiaan Anda tidak akan terbatas, karena 
sukacita dan kedamaian saudara-saudari Anda 
juga akan mencapai roh Anda. 
19 Betapa berbedanya dengan mereka yang 
hanya mencari keselamatan dan kebahagiaan 
mereka sendiri; karena ketika mereka tiba di 
tempat yang mereka peroleh dengan 
perbuatan mereka, mereka tidak dapat 
memiliki kedamaian atau sukacita sesaat pun 
ketika mereka mempertimbangkan mereka 
yang mereka tinggalkan dan yang 
menanggung beban berat penderitaan 
mereka. 
20 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya 
murid-murid sejati dari ajaran ini akan 
menjadi benar dan murni dalam perbuatan 
mereka, seperti roh mereka, yang adalah 
terang-Ku sendiri. (290,76 - 77) 
21 Jika Anda rendah hati, kekayaan rohani 
Anda akan meningkat dalam kehidupan yang 
menanti Anda. Maka Anda akan memiliki 
kedamaian yang akan memberikan sensasi 
terindah dari keberadaan Anda. Dan di dalam 
rohmu akan lahir kerinduan untuk melayani 
Bapa dengan menjadi penjaga yang setia atas 
semua yang diciptakan oleh-Ku dan 
penghiburan bagi yang menderita dan 
kedamaian bagi yang tak berdamai. (260, 29) 
 
Pendakian Makhluk Roh ke dalam Kerajaan 
Tuhan  
22 Ini adalah "Waktu Ketiga" di mana roh 
Anda dapat mulai memimpikan tingkat 
kehidupan yang sangat tinggi dan realisasi 
yang sangat hebat yang sudah ada di bumi. 
Karena orang yang berangkat dari dunia ini 
dan sudah membawa serta rohnya dalam 
pengetahuan tentang apa yang akan ia 
temukan dan pengungkapan karunia-karunia 
rohaninya, akan melintasi banyak dunia tanpa 
berdiam di dalamnya sampai ia tiba di dunia di 
mana ia berhak untuk berdiam berdasarkan 
jasa-jasanya. 



23 Ia akan sepenuhnya sadar akan keadaan 
spiritualnya, akan mengerti untuk melakukan 
tugasnya di mana pun ia berada. Ia akan 
memahami bahasa cinta kasih, keharmonisan, 
dan keadilan, dan akan mampu berkomunikasi 
dengan kejelasan bahasa spiritual, yaitu 
pikiran. Tidak akan ada tebing, gangguan atau 
air mata baginya, dan ia akan semakin 
mengalami kegembiraan yang tak terukur 
ketika mendekati rumah yang menjadi 
miliknya karena rumah itu adalah miliknya 
sebagai warisan abadi. (294, 55) 
24 Di tangga surgawi terdapat makhluk-
makhluk yang tak terhingga jumlahnya, yang 
kesempurnaan spiritualnya memungkinkan 
mereka untuk mengambil langkah yang 
berbeda sesuai dengan tingkat perkembangan 
yang telah mereka capai. Roh Anda diciptakan 
dengan kualitas yang sesuai untuk 
berkembang di tangga kesempurnaan ini dan 
untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam 
nasihat tinggi Sang Pencipta. 
25 Engkau tidak tahu takdir roh-roh itu, tetapi 
Aku katakan kepadamu bahwa itu sempurna 
seperti segala sesuatu yang diciptakan oleh-
Ku. 
26 Anda masih belum memahami karunia-
karunia yang diberikan Bapa kepada Anda. 
Tetapi jangan khawatir, karena nanti Anda 
akan menyadari dan mengalami bagaimana 
semua itu terungkap sepenuhnya. 
27 Makhluk-makhluk spiritual yang tak 
terhingga jumlahnya, yang, seperti Anda, 
mendiami berbagai alam kehidupan, 
dipersatukan di antara mereka sendiri oleh 
suatu kekuatan yang lebih tinggi, yaitu cinta 
kasih. Mereka diciptakan untuk perjuangan, 
untuk evolusi mereka, bukan untuk stagnasi. 
Mereka yang telah memenuhi perintah-
perintah-Ku telah menjadi besar dalam Cinta 
Kasih Ilahi. 
28 Akan tetapi, saya ingatkan Anda, bahwa 
bahkan ketika roh Anda telah mencapai 
kebesaran, kuasa dan kebijaksanaan, ia tidak 
akan menjadi mahakuasa, karena atributnya 
tidak terbatas seperti yang ada pada Tuhan. 
Namun demikian, semua itu akan cukup untuk 
membawa Anda ke puncak kesempurnaan 
Anda di jalan lurus yang telah ditandai oleh 
cinta kasih Sang Pencipta bagi Anda sejak saat 
pertama. (32,34 - 37) 
29 Roh Anda harus melalui tujuh tahap 
perkembangan spiritual untuk mencapai 

kesempurnaan. Saat ini, karena Anda masih 
hidup di bumi, Anda tidak tahu di anak tangga 
surga yang mana Anda berada. 
30 Meskipun saya tahu jawaban atas 
pertanyaan roh Anda ini, saya tidak diizinkan 
untuk memberi tahu Anda saat ini. (133, 59 - 
60) 
31 Setiap anak tangga, setiap langkah, setiap 
tingkat kehidupan menawarkan kepada roh 
cahaya yang lebih besar dan kebahagiaan yang 
lebih sempurna. Tetapi kedamaian tertinggi, 
kebahagiaan roh yang sempurna berada di 
luar semua tempat tinggal sementara. 
32 Berapa kali Anda berpikir untuk merasakan 
terlebih dahulu kebahagiaan yang sempurna 
di pangkuan Tuhan, tanpa menyadari bahwa 
kebahagiaan itu hampir tidak merupakan rasa 
pendahuluan dari dunia yang akan datang, ke 
mana Anda harus pergi setelah kehidupan ini? 
(296, 49 - 50) 
33 Betapa banyak yang bermimpi mati dengan 
harapan bahwa saat ini akan membawa 
mereka kepada-Ku, sehingga mereka 
kemudian akan menyembah-Ku secara kekal 
di surga, tanpa mengetahui bahwa jalannya 
jauh lebih jauh dari yang mereka yakini. Untuk 
menaiki bahkan satu langkah lebih tinggi di 
tangga surga yang akan membawa Anda 
kepada-Ku, seseorang harus menjalani 
kehidupan manusia dengan cara yang benar. 
Ketidaktahuan adalah penyebab fakta bahwa 
banyak orang salah memahami makna ajaran-
Ku. (164,30) 
34 Melalui manusia, kekuatan kehancuran 
telah dilepaskan. Perang telah menaburkan 
benihnya di semua hati. Betapa banyak 
penderitaan yang dialami manusia! Betapa 
banyak pengabaian, kesengsaraan, yatim piatu 
dan kesedihan yang ditinggalkannya! Apakah 
Anda berpikir bahwa roh-roh mereka yang 
telah gugur dalam pertempuran telah binasa, 
atau bahwa bagian dari kehidupan, kekekalan, 
yang berdiam di dalam diri manusia, sudah 
tidak ada lagi? 
35 Tidak, orang-orang: roh dapat bertahan 
dalam perang dan kematian. Bagian dari roh 
saya sendiri telah bangkit dari ladang rasa 
sakit dan mencari cakrawala baru di jalan saya 
untuk terus hidup, berkembang dan 
berevolusi. (262, 26 - 27) 
36 Aku telah memberimu bumi agar kamu 
semua dapat memilikinya secara merata, 
sehingga kamu dapat hidup dalam damai dan 



menggunakannya sebagai rumah sementara 
untuk mengembangkan kemampuanmu dan 
mempersiapkan rohmu untuk naik ke rumah 
barunya. 
37 Aku telah berkata kepadamu, "Di rumah 
Tuhan ada banyak tempat tinggal." Anda akan 
mengenal mereka secara proporsional dengan 
ketinggian Anda. Masing-masing akan 
membawamu lebih dekat kepada-Ku dalam 
derajat yang semakin meningkat, dan mereka 
akan kamu capai sesuai dengan pekerjaanmu, 
karena semua tunduk pada tatanan dan 
keadilan ilahi. 
38 Tidak seorang pun akan dapat mencegah 
perjalananmu dari satu tingkat kehidupan ke 
tingkat kehidupan yang lain, dan pada akhir 
setiap tingkat kehidupan itu akan ada sukacita 
dan perayaan di dalam rohmu dan juga di 
dalam rohku. 
39 Demikianlah Aku mempersiapkan kamu, 
supaya kamu tahu, bahwa perjalanan yang 
harus kamu tempuh itu panjang dan supaya 
kamu jangan puas dengan pekerjaan-
pekerjaanmu yang pertama, karena mengira 
bahwa pekerjaan-pekerjaan itu sudah 
membukakan pintu rumah-rumah itu bagimu. 
40 Tetapi saya juga mengatakan hal ini kepada 
Anda, bahwa adalah indah dan memuaskan 
bagi roh untuk sampai pada akhir suatu tahap 
perkembangan dan berhenti sejenak untuk 
melihat kembali jalan yang telah dilalui 
dengan perjuangannya yang hebat, hari-
harinya yang pahit dan jam-jam kedamaiannya 
setelah mengatasi rintangan yang tak 
terhitung jumlahnya. 
41 Akhirnya, kemenangan, pahala dan 
kebenaran yang bersinar di sekeliling Anda, 
dan Roh Bapa Anda - hadir, mulia, memberkati 
Anak dan membiarkan dia beristirahat di 
pangkuan-Nya sampai dia siap untuk tahap 
kehidupan berikutnya. Demikianlah ia 
berpindah dari satu ke yang lain sampai 
akhirnya ia mencapai pemenuhan tertinggi, 
untuk tinggal bersama-Ku secara kekal. (315, 
34 - 36) 
42 Percikan roh yang membuat manusia 
serupa dengan Penciptanya akan semakin 
mendekati api tak terbatas yang darinya 
percikan itu berasal, dan percikan itu akan 
menjadi makhluk yang bercahaya - sadar, 
bercahaya dengan cinta kasih, penuh dengan 
pengetahuan dan kekuatan. Makhluk itu 
menikmati keadaan kesempurnaan di mana 

tidak ada rasa sakit atau kesusahan sedikit 
pun, di mana kebahagiaan yang sempurna dan 
sejati berkuasa. 
43 Jika ini bukan tujuan rohmu - 
sesungguhnya Aku berkata kepadamu, Aku 
tidak akan membuat ajaran-Ku diketahui 
olehmu melalui begitu banyak ajaran, karena 
hukum "Era Pertama" sudah cukup bagimu 
untuk hidup dalam damai di bumi. 
44 Tetapi jika Anda mempertimbangkan 
bahwa Aku hidup di antara manusia dan 
menjanjikan mereka dunia yang jauh lebih 
baik di luar kehidupan ini, dan jika, terlebih 
lagi, Anda ingat bahwa Aku berjanji untuk 
datang lagi di lain waktu untuk terus berbicara 
kepada Anda dan menjelaskan semua yang 
belum Anda pahami, Anda akan sampai pada 
kesimpulan bahwa takdir spiritual manusia 
lebih tinggi, jauh lebih tinggi, daripada apa 
pun yang dapat Anda harapkan, dan bahwa 
kebahagiaan yang dijanjikan jauh lebih besar 
daripada apa yang dapat Anda tebak atau 
bayangkan. (277,48-49) 
 

Bab 30 - Perkembangan Jiwa melalui 
Reinkarnasi  
 
Hukum perkembangan  
1 Aku berkata kepadamu, manusia harus tahu 
bahwa rohnya telah datang ke bumi berkali-
kali dan dia masih belum mampu naik ke jalan 
Hukum-Ku untuk mencapai puncak gunung. 
(77,55) 
2 Karena manusia telah menyaksikan 
terbukanya ilmu pengetahuan dan penemuan 
apa yang tidak akan ia percayai sebelumnya, 
mengapa ia menolak perkembangan alamiah 
dari roh? Mengapa ia menegang terhadap apa 
yang membuatnya terhenti dan membuatnya 
tertidur? Karena ia menghindar dari prospek 
kehidupan kekal! (118, 77) 
3 Pahami bahwa meskipun ciptaan tampaknya 
sudah lengkap, segala sesuatu masih 
berevolusi, berubah, dan menyempurnakan 
dirinya sendiri. Dapatkah roh Anda lolos dari 
hukum ilahi ini? Tidak, anak-anakku. Tak 
seorang pun dapat mengatakan kata terakhir 
tentang spiritual, tentang ilmu pengetahuan, 
atau tentang kehidupan, karena semua itu 
adalah karya-Ku yang tidak ada akhirnya. (79, 
34) 



4 Betapa banyak orang yang berpikir bahwa 
mereka memiliki kehebatan spiritual karena 
pengetahuan yang telah mereka capai, namun 
bagi-Ku, mereka tidak lebih dari anak-anak 
yang telah berhenti di jalan perkembangan. 
Karena mereka harus mempertimbangkan 
bahwa bukan hanya dengan membentangkan 
intelek mereka yang dengannya mereka dapat 
mencapai perkembangan roh mereka ke atas, 
tetapi itu harus terjadi melalui pengembangan 
totalitas keberadaan mereka, dan ada banyak 
fakultas dalam diri manusia yang harus 
dikembangkan untuk mencapai 
kesempurnaan. 
5 Inilah alasan mengapa Aku - sebagai salah 
satu hukum cinta kasih dan keadilan-Ku - 
melembagakan reinkarnasi roh untuk 
memberinya jalan yang lebih panjang yang 
menawarkan semua kesempatan yang 
diperlukan untuk mencapai 
kesempurnaannya. 
6 Setiap eksistensi duniawi adalah pelajaran 
singkat, karena jika tidak, kesempatan 
manusia untuk mencapai pemenuhan hukum-
Ku akan terlalu sedikit. Tetapi tidak dapat 
dihindari bahwa Anda mengenali tujuan hidup 
ini, sehingga Anda dapat menyerap maknanya 
dan mencapai keharmonisannya, yang 
merupakan dasar dari kesempurnaan 
manusia. Agar engkau dapat maju ke alam 
eksistensi yang lebih tinggi sampai engkau 
mencapai kehidupan spiritual, di mana Aku 
memiliki begitu banyak pelajaran untukmu 
yang belum Aku ajarkan kepadamu dan begitu 
banyak wahyu yang belum Aku berikan. (156, 
28 - 29) 
7 Sementara segala sesuatu terus bertumbuh, 
berubah, menyempurnakan dan berkembang, 
mengapa roh Anda harus tetap terhenti 
selama berabad-abad? 
8 Karena Anda telah menemukan dan 
mempelajari banyak hal melalui ilmu 
pengetahuan, Anda bukannya tidak menyadari 
evolusi tanpa henti yang ada pada semua 
makhluk ciptaan. Oleh karena itu, saya ingin 
Anda memahami bahwa Anda tidak boleh 
meninggalkan roh Anda dalam 
keterbelakangan dan stagnasi yang telah lama 
Anda bawa, dan bahwa Anda harus berusaha 
untuk mencapai keharmonisan dengan semua 
yang ada di sekitar Anda, sehingga suatu hari 
akan tiba bagi manusia ketika alam, alih-alih 
menyembunyikan rahasianya, akan 

mengungkapkannya, dan alih-alih kekuatan 
alam memusuhi Anda, mereka akan menjadi 
pelayan, rekan kerja, saudara. (305, 6, 8) 
 
"Kebangkitan daging" - dipahami dengan 
benar. 
9 Sekarang dunia akan mengetahui kebenaran 
tentang "kebangkitan daging", yaitu 
reinkarnasi roh. 
10 Reinkarnasi berarti: kembali ke dunia 
material untuk dilahirkan kembali sebagai 
manusia; kebangkitan kembali roh dalam 
tubuh manusia untuk melanjutkan misinya. 
Inilah kebenaran tentang "kebangkitan 
daging" yang telah dibicarakan oleh nenek 
moyang Anda, memberikan penafsiran yang 
sama memutarbalikkan dan tidak masuk akal. 
11 Reinkarnasi adalah karunia yang telah 
diberikan Tuhan kepada roh Anda sehingga ia 
tidak pernah membatasi dirinya pada 
kesengsaraan materi, pada keberadaannya 
yang sekejap di bumi, pada kekurangan 
alamiahnya, tetapi roh - yang memiliki sifat 
yang lebih tinggi - dapat menggunakan 
sebanyak mungkin tubuh materi yang 
dibutuhkannya untuk melaksanakan tugas-
tugas besarnya di dunia. 
12 Melalui karunia ini, Roh membuktikan 
keunggulan-Nya yang tak terukur atas 
"daging", atas maut dan atas segala sesuatu 
yang bersifat duniawi, mengalahkan maut, 
satu tubuh demi satu tubuh dan hidup lebih 
lama dari semuanya, betapapun banyaknya 
yang telah dipercayakan kepada-Nya. Ia 
adalah penakluk waktu, pertentangan dan 
godaan. (290, 53 - 56) 
13 Bagaimana Anda bisa percaya bahwa pada 
hari penghakiman, tubuh orang mati akan 
bangkit dan bersatu dengan roh mereka untuk 
masuk ke dalam Kerajaan Allah? Bagaimana 
Anda bisa menafsirkan dengan cara ini apa 
yang diajarkan kepada Anda pada waktu yang 
lain? 
14 Daging berasal dari dunia ini, dan di 
dalamnya ia tinggal, sementara roh bebas dan 
kembali kepada kehidupan dari mana ia 
berasal. "Apa yang dilahirkan dari daging 
adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari 
roh-Ku adalah roh." "Kebangkitan daging" 
adalah perwujudan kembali Roh, dan jika 
beberapa orang percaya bahwa ini adalah 
teori manusia, dan yang lain dari Anda 
percaya bahwa ini adalah wahyu baru - 



sesungguhnya Aku berkata kepadamu, Aku 
telah mulai sejak awal umat manusia untuk 
membuat wahyu ini dikenal dunia! Engkau 
dapat menemukan buktinya dalam teks Kitab 
Suci, yang merupakan kesaksian tentang 
pekerjaan-Ku.  
Ungkapan ini, yang dikenal dari kredo Kristen 
kuno, dirumuskan pada Konsili Nicea, yaitu 
pada saat doktrin reinkarnasi, yang telah 
diakui sebagian sampai saat itu, dikutuk 
sebagai doktrin palsu oleh Kaisar Justinian (!). 
Jadi, kelahiran kembali roh dalam "daging" 
menjadi "kebangkitan daging". 
15 Tetapi pada saat ini, wahyu ini telah datang 
kepada roh Anda ketika roh Anda berada pada 
tahap perkembangan yang lebih tinggi, dan 
segera hal ini akan diterima sebagai salah satu 
hukum yang paling adil dan penuh kasih dari 
Sang Pencipta. Tolaklah gagasan yang Anda 
miliki tentang "Hari Penghakiman"; karena itu 
bukan salah satu dari hari-hari Anda, karena 
itu adalah periode waktu, dan "akhir dunia" 
bukanlah planet tempat Anda tinggal, tetapi 
akhir dari kehidupan egois yang telah Anda 
ciptakan di atasnya. (76, 41 - 43) 
16 Misteri tentang "kebangkitan daging" 
dijernihkan oleh wahyu tentang reinkarnasi 
roh. Hari ini Anda tahu bahwa makna hukum 
kasih dan keadilan ini adalah bahwa roh 
menyempurnakan dirinya sendiri, bahwa roh 
tidak pernah tersesat karena roh akan selalu 
menemukan pintu yang terbuka sebagai 
kesempatan untuk keselamatan yang 
ditawarkan oleh Bapa. 
17 Penghakiman-Ku atas setiap roh karena 
hukum ini sempurna dan tak terhindarkan. 
18 Hanya Aku sendiri yang tahu bagaimana 
menghakimi kamu, karena setiap takdir tidak 
dapat dimengerti oleh manusia. Oleh karena 
itu, tidak ada seorang pun yang terekspos atau 
dikhianati oleh orang lain. 
19 Setelah roh-roh tersesat dalam dosa-dosa 
mereka, setelah begitu banyak pergumulan 
dan perubahan dan setelah pengembaraan 
yang panjang, mereka akan datang kepada-Ku 
dengan penuh kebijaksanaan karena 
pengalaman-pengalaman mereka, dimurnikan 
oleh rasa sakit, terangkat oleh jasa-jasa 
mereka, lelah karena ziarah yang panjang, 
namun sederhana dan gembira seperti anak-
anak. (1, 61 -64)  
 

Tingkat perkembangan yang berbeda dari 
makhluk spiritual  
20 Dahulu kala rohmu keluar dari-Ku; namun 
tidak semua orang telah maju dengan cara 
yang sama di jalan perkembangan spiritual. 
21 Semua takdir berbeda, meskipun mereka 
membawa Anda ke tujuan yang sama. Bagi 
sebagian orang, ujian-ujian ini diperuntukkan 
bagi sebagian yang lain. Satu makhluk pergi ke 
satu arah, makhluk lain mengikuti arah yang 
lain. Anda semua tidak muncul pada saat yang 
sama, dan Anda semua juga tidak akan 
kembali pada saat yang sama. Beberapa 
berjalan di depan, yang lain di belakang, tetapi 
tujuan menanti Anda semua. Tidak ada yang 
tahu siapa yang berada di dekatnya atau siapa 
yang mengembara jauh darinya, karena Anda 
masih terlalu belum dewasa untuk memiliki 
pengetahuan ini; Anda adalah manusia dan 
kesombongan Anda akan menjadi kehancuran 
Anda. (10, 77 - 78) 
22 Di segala zaman, bahkan di zaman yang 
jauh dalam sejarah manusia, engkau memiliki 
contoh-contoh orang yang berjiwa tinggi. 
Bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa 
bahkan di masa-masa paling awal pun ada 
orang-orang dengan pikiran yang telah 
berkembang jika mereka tidak melalui 
reinkarnasi berturut-turut yang membantu 
mereka untuk berkembang ke atas? 
23 Alasannya adalah bahwa roh tidak muncul 
pada saat yang sama dengan kulit tubuh, dan 
permulaan umat manusia juga tidak 
bersamaan dengan permulaan roh. 
Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, tidak 
ada satu pun ruh yang datang ke dunia tanpa 
sebelumnya ada di akhirat. Siapakah di antara 
Anda yang bisa mengukur atau mengetahui 
waktu yang ia jalani di alam lain sebelum ia 
datang untuk hidup di bumi ini? (156, 31- 32) 
 
Pengetahuan tentang kehidupan bumi 
sebelumnya dan tingkat perkembangan 
seseorang  
24 Selama roh terhubung erat dengan jiwa, ia 
tidak menyadari atau tidak dapat mengetahui 
jasa-jasa yang telah diperolehnya dalam 
kehidupan-kehidupan sebelumnya. Tetapi 
sekarang ia belajar bahwa kehidupannya 
adalah keabadian, suatu evolusi yang tidak 
terputus dalam keinginan untuk mencapai 
puncak. Tetapi hari ini Anda belum tahu 



ketinggian apa yang telah Anda capai. (190, 
57) 
25 Pikiran Anda tidak menerima kesan-kesan 
atau gambaran ingatan masa lalu roh Anda 
karena tubuh Anda bagaikan tabir tebal yang 
tidak memungkinkannya menembus 
kehidupan roh. Otak apa yang bisa menerima 
gambaran dan kesan yang telah diterima oleh 
roh selama masa lalunya? Kecerdasan apa 
yang bisa memahami secara koheren dengan 
ide-ide manusia apa yang tidak bisa dipahami 
olehnya? 
26 Karena semua ini, Aku belum 
mengizinkanmu untuk mengetahui siapa 
dirimu secara rohani, atau seperti apa masa 
lalumu. (274, 54 - 55) 
27 Semua karya-Ku dituliskan oleh-Ku dalam 
sebuah buku yang disebut 'Kehidupan'. Jumlah 
halamannya tak terhitung banyaknya, 
kebijaksanaannya yang tak terbatas tidak akan 
dapat dicapai oleh siapa pun kecuali Tuhan, 
yang adalah penulisnya. Tetapi di dalamnya, di 
setiap halamannya, ada ringkasan singkat di 
mana Bapa telah menyajikan setiap karya-Nya 
dengan cara yang dapat dipahami, untuk 
membuatnya dapat dipahami oleh setiap 
kemampuan pemahaman. 
28 Anda juga terus-menerus menulis buku 
kehidupan Anda, di mana semua karya Anda 
dan semua langkah Anda di seluruh jalan 
perkembangan akan tetap tertulis. Buku itu 
akan ditulis dalam hati nurani Anda dan akan 
menjadi cahaya pengetahuan dan pengalaman 
yang akan menerangi jalan adik-adik Anda 
besok. 
29 Anda belum dapat menunjukkan buku 
Anda kepada siapa pun karena bahkan Anda 
tidak tahu isinya. Tetapi segera hal itu akan 
menjadi terang dalam keberadaan Anda dan 
Anda akan dapat menunjukkan kepada 
sesama manusia halaman-halaman yang 
berbicara tentang pembukaan Anda, 
penebusan Anda dan pengalaman Anda. Anda 
kemudian akan menjadi buku yang terbuka 
bagi orang-orang. 
30 Berbahagialah mereka yang menjadikan 
misi mereka sebagai misi mereka sendiri. 
Mereka akan merasa bahwa mereka sedang 
menaiki tangga yang dilihat oleh Yakub dalam 
mimpi, yang merupakan jalan spiritual yang 
menuntun makhluk ke hadirat Sang Pencipta. 
(253, 6 - 8) 
 

Cinta kasih sebagai kebutuhan untuk 
perkembangan spiritual  
31 Seperti halnya tubuh Anda, untuk hidup, 
membutuhkan udara, matahari, air dan roti, 
demikian juga roh membutuhkan lingkungan 
hidup, cahaya dan makanan yang sesuai 
dengan sifatnya. Jika ia menemukan dirinya 
kehilangan kebebasan untuk melambung 
dalam keinginan untuk mendapatkan 
makanannya, ia menjadi lemah, layu dan 
menjadi tumpul; seolah-olah seorang anak 
dipaksa untuk selalu berada dalam buaiannya 
dan dikurung di kamarnya. Anggota tubuhnya 
akan menjadi lumpuh, ia akan menjadi pucat, 
indranya akan tumpul dan kemampuannya 
akan berhenti berkembang. 
32 Sadarilah bahwa roh juga bisa menjadi 
lumpuh! Saya bahkan bisa mengatakan 
kepada Anda bahwa dunia ini penuh dengan 
orang-orang yang lumpuh secara rohani, buta, 
tuli dan sakit! Roh yang hidup terpenjara dan 
tanpa kebebasan untuk berkembang adalah 
makhluk yang tidak bertumbuh - baik dalam 
kebijaksanaan, kekuatan, maupun kebajikan. 
(258, 62 - 63) 
33 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, apa 
yang dapat mengangkatmu adalah cinta, 
karena kebijaksanaan, perasaan, dan 
ketinggian melekat di dalamnya. Cinta kasih 
adalah rangkuman dari semua kualitas 
keilahian, dan Tuhan telah menyalakan api ini 
di dalam setiap makhluk spiritual. 
34 Berapa banyak pelajaran yang telah 
Kuberikan kepadamu untuk belajar mencintai! 
Betapa banyak kesempatan, kehidupan dan 
reinkarnasi Kerahiman Ilahi yang telah 
diberikan kepada Anda! Pelajaran itu diulangi 
sesering yang diperlukan sampai pelajaran itu 
dipelajari. Sekali terpenuhi, tidak perlu 
mengulanginya, karena hal itu juga tidak dapat 
dilupakan. 
35 Jika engkau mempelajari pelajaranku 
dengan cepat, engkau tidak perlu lagi 
menderita, atau menangisi kesalahan. 
Makhluk yang menggunakan pelajaran yang 
diterimanya di bumi dapat kembali ke dunia, 
tetapi ia akan selalu melakukannya dengan 
kedewasaan yang lebih besar dan dalam 
kondisi kehidupan yang lebih baik. Di antara 
satu kehidupan dan kehidupan berikutnya, ia 
akan selalu memiliki masa istirahat, yang 
diperlukan untuk merenung dan beristirahat 



sebelum memulai pekerjaan di hari yang baru. 
(263, 43 - 45) 
 
Alasan yang berbeda untuk reinkarnasi  
36 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
tidak ada satu zaman pun dalam kehidupan 
manusia yang tidak memiliki pengetahuan 
tentang Hukum-Ku; karena Percikan Ilahi yang 
adalah hati nuraninya, dia tidak pernah 
kekurangan seberkas cahaya dalam rohnya, 
inspirasi dalam pikirannya, atau firasat dalam 
hatinya. 
37 Namun rohmu telah kembali ke alam 
barzakh dengan perban gelap di depan 
matanya, dan Aku berkata kepadamu: Siapa 
pun yang tidak memanfaatkan pelajaran yang 
terkandung dalam kehidupan di dunia ini, di 
lembah cobaan ini, harus kembali ke sana 
untuk menyelesaikan perbaikannya, dan di 
atas segalanya, untuk belajar. (184, 39) 
38 Di dunia lain, roh-roh juga menikmati 
kebebasan berkehendak dan berbuat dosa 
dan tersesat, atau mereka bertekun dalam 
kebaikan dan dengan cara ini mencapai 
evolusi ke atas, seperti yang Anda lakukan di 
bumi. Tetapi ketika waktu yang ditentukan 
tiba, mereka yang ditakdirkan untuk hidup di 
dunia ini turun ke dunia ini untuk memenuhi 
tugas mulia, dan yang lainnya untuk 
memenuhi tugas penebusan dosa mereka. 
39 Tetapi tergantung pada bagaimana mereka 
ingin melihat bumi ini, bumi ini akan 
menampilkan dirinya bagi sebagian orang 
sebagai surga dan bagi yang lain sebagai 
neraka. Oleh karena itu, ketika mereka 
memahami belas kasihan Bapa mereka, 
mereka hanya akan melihat kehidupan yang 
indah yang dibenihi dengan berkat-berkat dan 
pelajaran hidup bagi roh - sebuah jalan yang 
akan membawa mereka lebih dekat ke Tanah 
Perjanjian. 
40 Beberapa orang meninggalkan dunia ini 
dengan keinginan untuk kembali, yang lain 
melakukannya dengan rasa takut untuk 
kembali. Alasannya adalah karena sifat 
manusiawi Anda belum mampu memahami 
keharmonisan di mana Anda harus hidup 
bersama Tuhan. (156, 33 -34) 
41 Tidak ada seorang pun yang memberontak 
terhadap gagasan harus kembali ke planet ini 
dalam tubuh yang lain, juga tidak ada yang 
berpendapat bahwa reinkarnasi adalah 
hukuman bagi roh. Semua makhluk spiritual 

yang ditakdirkan untuk hidup di bumi harus 
melewati hukum reinkarnasi agar dapat 
mencapai perkembangan mereka yang lebih 
tinggi dan untuk melaksanakan tugas yang 
telah Aku percayakan kepada mereka. 
42 Tidak hanya makhluk spiritual yang kurang 
berkembang yang harus berinkarnasi lagi, 
tetapi juga makhluk spiritual yang sangat maju 
akan kembali berkali-kali sampai mereka 
menyelesaikan pekerjaan mereka. 
43 Elia adalah nabi terbesar yang datang ke 
bumi; tetapi meskipun pekerjaan-pekerjaan 
besar yang ia lakukan dan bukti-bukti besar 
yang ia berikan, ia harus kembali ke dunia ini 
di waktu yang lain, dalam tubuh yang lain dan 
dengan nama yang lain. 
44 Hukum kasih dan keadilan ini sudah lama 
tidak diketahui manusia, karena jika mereka 
mengetahuinya lebih awal, mereka akan 
kebingungan. Namun demikian, Bapa 
memberikan kepadamu beberapa wahyu dan 
beberapa tanda yang merupakan cahaya yang 
mendahului waktu ini untuk menjelaskan 
semua misteri. (122, 25 - 28) 
 
Jalan menuju kesempurnaan  
45 Jauh adalah jalan yang dengannya Anda 
akan mencapai kepenuhan cahaya. Tidak ada 
makhluk yang memiliki jalan yang lebih 
panjang daripada jalan roh, di mana Bapa, 
pemahat ilahi, yang membentuk dan 
menghaluskan roh Anda, memberikannya 
bentuk yang sempurna. (292, 26) 
46 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, agar 
kamu mencapai kemurnian yang sempurna, 
rohmu masih harus sangat memurnikan 
dirinya, di dunia ini dan di dunia rohani. 
47 Sesering yang diperlukan bagi Anda, Anda 
harus kembali ke planet ini, dan semakin 
sering Anda membiarkan kesempatan yang 
diberikan Bapa kepada Anda, semakin Anda 
akan menunda jalan masuk terakhir Anda ke 
dalam kehidupan sejati dan memperpanjang 
masa tinggal Anda di lembah air mata. 
48 Setiap roh harus menunjukkan kemajuan 
dan buah dari perkembangannya dalam setiap 
eksistensi duniawi dengan mengambil langkah 
maju yang mantap setiap saat. 
49 Sadarilah bahwa satu-satunya kebaikan 
yang bermanfaat bagi kebaikan diri sendiri 
adalah yang dilakukan karena cinta kasih dan 
belas kasihan sejati kepada orang lain, tanpa 
pamrih. (159, 29 - 32) 



50 Di dalam diri manusia ada dua kekuatan 
yang selalu berperang: sifat kemanusiaannya, 
yang bersifat sementara, dan sifat rohaninya, 
yang bersifat kekal. 
51 Makhluk abadi ini tahu betul bahwa 
periode waktu yang sangat panjang harus 
dilalui sebelum ia dapat mencapai 
kesempurnaan spiritualnya. Ia menduga 
bahwa ia akan memiliki banyak kehidupan 
manusia dan harus melalui banyak cobaan di 
dalamnya sebelum ia mencapai kebahagiaan 
sejati. Sang roh menduga bahwa setelah air 
mata, rasa sakit, dan setelah melalui kematian 
fisik berkali-kali, ia akan mencapai puncak 
yang selalu ia cari dalam kerinduannya akan 
kesempurnaan. 
52 Di sisi lain, tubuh [jiwa], yang lemah dan 
kecil, menangis, memberontak dan kadang-
kadang menolak untuk mematuhi panggilan 
roh, dan hanya ketika roh yang terakhir ini 
telah berkembang, kuat dan berpengalaman 
dalam pergulatan dengan "daging" dan segala 
sesuatu yang mengelilinginya, barulah ia 
berhasil mendominasi tubuh dan 
mengekspresikan dirinya sendiri melaluinya. 
53 Perjalanan roh itu panjang, jalannya jauh, 
bentuk-bentuk keberadaannya banyak dan 
beragam, dan cobaan-cobaannya berbeda 
setiap saat. Tetapi sementara ia melewati 
semua ini, ia bangkit, ia memurnikan dirinya 
sendiri, ia menyempurnakan dirinya sendiri. 
54 Ketika ia berjalan melalui kehidupan, ia 
meninggalkan jejak cahaya di belakangnya; 
oleh karena itu, roh yang terhormat sering 
tidak peduli dengan rengekan tubuhnya, 
karena ia tahu bahwa itu akan berlalu dan ia 
tidak boleh membiarkan peristiwa-peristiwa 
yang tampaknya kecil menghentikannya 
dalam perjalanannya. 
55 Untuk sesaat ia mengalihkan perhatiannya 
kepada kelemahan "daging" nya, tetapi ia tahu 
bahwa ia tidak boleh terlalu mencintai sesuatu 
yang hanya hidup sebentar dan segera 
menghilang ke perut bumi. (18, 24, 27 - 28) 
 
Sekolah kehidupan universal  
56 Sejak permulaan umat manusia, telah ada 
reinkarnasi roh sebagai hukum cinta kasih dan 
keadilan dan sebagai salah satu cara Bapa 
menunjukkan belas kasihan-Nya yang tak 
terbatas. Reinkarnasi bukan hanya masalah 
saat ini, tetapi juga sepanjang masa, dan Anda 
juga tidak boleh berpikir bahwa saya baru 

sekarang mengungkapkan misteri ini kepada 
Anda. Sudah ada pada masa-masa paling awal 
di dalam diri manusia pengetahuan intuitif 
tentang perwujudan kembali roh. 
57 Tetapi orang-orang yang mengejar ilmu-
ilmu materialistis dan harta dunia membiarkan 
diri mereka dikuasai oleh nafsu kedagingan, 
yang mengeraskan serat-serat hati manusia 
yang dengannya seseorang dapat merasakan 
hal-hal rohani, sehingga manusia menjadi tuli 
dan buta terhadap segala sesuatu yang 
termasuk dalam roh. (105, 52) 
58 Sebelum penciptaanmu, engkau berada di 
dalam Aku; setelah itu, sebagai makhluk 
spiritual, engkau berada di tempat di mana 
segala sesuatu bergetar dalam harmoni yang 
sempurna, di mana esensi kehidupan dan 
sumber cahaya sejati yang darinya Aku 
memeliharamu. 
59 Rasa sakit tidak diciptakan oleh Bapa. Pada 
masa-masa di mana Aku berbicara kepada 
Anda, Anda tidak punya alasan untuk 
menghela napas, Anda tidak punya apa-apa 
untuk dikeluhkan, Anda merasakan Surga di 
dalam diri Anda sendiri, karena dalam 
kehidupan Anda yang sempurna, Anda adalah 
lambang dari keberadaan itu. 
60 Tetapi ketika engkau meninggalkan rumah 
itu, Aku memberikan pakaian kepada rohmu 
dan engkau tenggelam semakin dalam. 
Kemudian roh Anda berkembang selangkah 
demi selangkah hingga mencapai alam 
eksistensi di mana Anda berada sekarang dan 
di mana cahaya Bapa bersinar. (115, 4 - 5) 
61 Tujuan dari setiap roh, setelah pemurnian 
dan kesempurnaannya, adalah untuk menyatu 
dengan Keilahian. Untuk ini Aku membanjiri 
jalanmu dengan cahaya dan memberikan 
kekuatan kepada rohmu sehingga engkau naik 
selangkah demi selangkah. Tergantung pada 
tingkat perkembangan yang telah Anda capai 
ketika Anda meninggalkan dunia ini, rumah 
spiritual yang Anda huni di akhirat. Karena 
alam semesta diciptakan sebagai sekolah 
kesempurnaan bagi roh. (195, 38) 
- Penjelasan yang lebih rinci dapat ditemukan 
dalam bab 23,69, & bab 58, 46! 
62 Jika Aku telah memberikan segala sesuatu 
dalam kehidupan ini, Anda tidak akan lagi 
memiliki keinginan untuk naik ke tingkat yang 
lebih tinggi. Tetapi apa yang belum Anda capai 
dalam satu eksistensi, Anda perjuangkan 
dalam eksistensi lain, dan apa yang tidak Anda 



capai dalam eksistensi itu menjanjikan Anda 
eksistensi lain yang lebih tinggi, dan begitulah 
seterusnya langkah demi langkah untuk 
selama-lamanya di jalan perkembangan roh 
yang tak berujung. 
63 Ketika engkau mendengar firman-Ku, 
tampaknya mustahil bagimu bahwa rohmu 
mampu mencapai kesempurnaan yang begitu 
agung; tetapi Aku berkata kepadamu bahwa 
engkau hanya meragukan takdir roh yang 
tinggi karena engkau hanya melihat apa yang 
engkau lihat dengan mata materialmu: 
kemalangan, kebodohan, kejahatan. Tetapi ini 
hanya karena roh sakit pada sebagian orang, 
lumpuh pada sebagian yang lain; yang lain 
buta dan sebagian lagi mati secara rohani. 
Dalam menghadapi kesengsaraan rohani 
seperti itu, Anda harus meragukan takdir 
kekekalan yang ada pada Anda. 
64 Dan Anda hidup di masa cinta dunia dan 
materialisme ini. Tetapi cahaya kebenaran-Ku 
telah datang kepadamu dan telah menghalau 
kegelapan malam dari suatu masa yang telah 
berlalu dan telah mengumumkan dengan 
fajarnya akan datangnya suatu zaman di mana 
roh akan menerima pencerahan melalui 
ajaran-Ku. (116, 17 - 18) 
65 Banyak di antara Anda yang tidak akan 
memiliki kesempatan lagi untuk kembali ke 
bumi untuk menebus kesalahan Anda. Anda 
tidak akan lagi memiliki alat yang Anda miliki 
saat ini dan yang merupakan tubuh Anda 
tempat Anda bersandar. Anda harus 
memahami bahwa datang ke dunia adalah hak 
istimewa bagi roh, tetapi tidak pernah menjadi 
hukuman. Oleh karena itu, Anda harus 
memanfaatkan anugerah ini. 
66 Setelah kehidupan ini, Anda akan pergi ke 
dunia lain untuk menerima pelajaran baru, 
dan di sana Anda akan menemukan peluang 
baru untuk lebih jauh naik dan 
menyempurnakan diri Anda. Ketika Anda telah 
melakukan tugas-tugas Anda sebagai manusia, 
Anda akan meninggalkan dunia ini dengan 
kepuasan karena Anda telah melakukan tugas 
Anda, dan akan ada kedamaian dalam jiwa 
Anda. (221,54 - 55) 
67 Suara-Ku saat ini sedang memanggil banyak 
orang karena akhir dari ziarah mereka di bumi 
semakin dekat bagi banyak makhluk spiritual. 
68 Rasa sedih, rasa jijik, kesedihan yang 
mereka bawa dalam hati mereka adalah bukti 

bahwa mereka sudah merindukan rumah yang 
lebih tinggi, dunia yang lebih baik. 
69 Tetapi penting bagi mereka untuk 
menjalani tahap terakhir yang mereka jalani di 
bumi dalam ketaatan pada arahan hati nurani 
mereka, sehingga jejak langkah terakhir 
mereka di bumi dapat diberkati bagi generasi 
yang datang setelah mereka untuk memenuhi 
berbagai tugas mereka di dunia. (276, 4) 
70 Dunia ini tidak kekal, dan juga tidak perlu 
kekal. Begitu rumah ini tidak lagi memenuhi 
tujuan keberadaannya sekarang, maka rumah 
ini akan lenyap. 
71 Ketika roh Anda tidak lagi membutuhkan 
pelajaran yang diberikan kehidupan ini di sini, 
karena yang lain, yang lebih tinggi, 
menantinya di dunia lain, maka, karena 
cahaya yang diperoleh dalam perjuangan 
duniawi ini, roh Anda akan berkata: "Dengan 
kejelasan apa yang saya pahami sekarang 
bahwa semua pasang surut kehidupan ini 
hanyalah pengalaman dan pelajaran yang saya 
butuhkan untuk memahami lebih baik. Betapa 
panjangnya perjalanan hidup itu bagi saya 
selama penderitaan membebani saya. 
Sekarang, di sisi lain, ketika semuanya 
berakhir, betapa singkat dan cepatnya hal itu 
tampak di hadapan kekekalan. (230, 47 u.) 
72 Bersukacitalah, manusia, pikirkanlah bahwa 
kalian adalah burung-burung yang bisa 
terbang di dunia yang penuh dengan air mata, 
kemalangan, dan penderitaan ini! 
Bersukacitalah, karena ini bukan rumah Anda 
untuk selamanya, dunia yang lebih baik 
menanti Anda! 
73 Jadi, ketika Anda meninggalkan bumi ini, 
lakukanlah tanpa penyesalan, maka desahan 
kesakitan, jerih payah, air mata akan tetap ada 
di sini. Anda akan mengucapkan selamat 
tinggal kepada dunia ini dan melambung tinggi 
kepada mereka yang menanti Anda di 
ketinggian surga. Dari sana Anda akan melihat 
bumi sebagai titik di angkasa yang akan Anda 
ingat dengan cinta kasih. (230, 51) 
 
Kekuatan persuasif dari doktrin reinkarnasi 
74 Cahaya Spiritualisme sekarang 
mengungkapkan kepada dunia kebenaran, 
keadilan, akal dan cinta kasih yang melekat 
dalam kemampuan spiritual reinkarnasi. 
Namun demikian, dunia pada awalnya akan 
dengan keras kepala melawan wahyu ini dan 
membuatnya tampak seperti doktrin yang 



aneh dan palsu untuk menanamkan 
ketidakpercayaan pada orang-orang yang 
memiliki iman yang baik. 
75 Tidak ada gunanya dan sia-sia upaya yang 
dilakukan oleh denominasi-denominasi untuk 
menjaga umat beriman mereka tetap berada 
di jalur kepercayaan lama yang sudah usang 
dan sistem iman yang sudah ketinggalan 
zaman. Karena tidak seorang pun akan 
mampu menghentikan cahaya ilahi yang 
menembus hingga ke dasar pemikiran 
manusia dan membangkitkan roh untuk 
zaman wahyu, inspirasi ilahi, penerangan 
keraguan dan misteri, pembebasan spiritual. 
76 Juga tidak akan ada yang mampu 
membendung gelombang pasang yang akan 
membentuk umat manusia yang meledak-
ledak dalam hasrat akan kebebasan berpikir, 
semangat dan imannya. (290, 57 - 59) 
 
Jalur reinkarnasi dari roh  
77 Aku memanggil semua peziarah bumi 
untuk mendengar suara-Ku, yang 
mengundang mereka untuk naik dan memiliki 
kehidupan kekal. 
78 Pada hari ini ketika "Firman Ilahi" membuat 
dirinya dikenal - gunakan firman itu dan 
biarkan dirimu tercerahkan olehnya; karena di 
dalam pengetahuan adalah terang dan 
keselamatanmu. 
79 Jika Hukum-Ku mengajarkan moralitas, 
kebenaran, dan keteraturan dalam semua 
tindakan hidupmu, mengapa kamu mencari 
jalan yang berlawanan, menyebabkan dirimu 
sendiri sakit? Tetapi ketika Anda berangkat ke 
alam baka, meninggalkan tubuh Anda di bumi, 
Anda menangis karena Anda terlalu mencintai 
cangkang ini. 
80 Ketika engkau merasa bahwa tubuh tidak 
lagi menjadi milikmu dan bahwa engkau harus 
maju di jalan perkembangan sampai engkau 
datang kepada-Ku, Aku berkata kepadamu: 
"Anak-Ku, apa yang harus engkau tunjukkan 
kepada-Ku? Sudahkah engkau hidup di bumi 
untuk memenuhi perintah-perintah-Ku?" 
81 Tetapi kamu, yang malu dan putus asa 
karena kamu tidak memiliki karunia kasih 
kepada Dia yang sangat mengasihi kamu dan 
telah mengaruniakan begitu banyak hal 
kepadamu, telah memalsukan rantai-rantai 
yang membebani rohmu dan rohmu tampak 
tanpa cahaya, menangis dan meratapi dirinya 
sendiri karena telah kehilangan kasih karunia. 

Ia hanya mendengar suara Bapa yang 
memanggilnya. Tetapi karena ia belum 
berkembang dan tidak merasa layak untuk 
datang kepada-Nya, ia berhenti dan 
menunggu. 
82 Waktu berlalu, dan roh itu kembali 
mendengar suara itu, dan sepenuhnya 
dipenuhi dengan kesedihannya, dia bertanya 
siapa yang berbicara kepadanya, dan suara ini 
memberitahunya: "Bangunlah! Apakah engkau 
tidak tahu dari mana engkau datang dan ke 
mana engkau akan pergi?" Kemudian ia 
mengangkat matanya, melihat cahaya yang 
sangat besar, dengan kemegahan yang 
membuatnya merasa sedih. Ia menyadari 
bahwa sebelum Ia diutus ke bumi, Ia sudah 
ada, sudah dikasihi oleh Bapa yang darinya 
suara itu berasal, dan yang sekarang, melihat 
Dia dalam keadaan yang menyedihkan, 
menderita karena Dia. Ia menyadari bahwa ia 
telah dikirim ke berbagai rumah untuk melalui 
jalan perjuangan dan untuk mendapatkan 
pahala melalui jasa-jasanya. 
83 Dan anak itu bertanya: "Jika, sebelum aku 
diutus ke bumi, aku adalah makhluk yang 
sangat Engkau cintai - mengapa aku tidak 
tetap teguh dalam kebajikan dan harus jatuh, 
menderita dan bekerja keras untuk kembali 
kepada-Mu?" 
84 Suara itu menjawabnya: 'Semua makhluk 
spiritual telah ditempatkan di bawah hukum 
perkembangan, dan di jalan ini Roh Bapa-Ku 
melindungi mereka selamanya, dan Dia 
senang dengan perbuatan baik anak-anak. 
Namun, Aku telah mengutusmu ke bumi agar 
engkau dapat menjadikannya medan perang 
kesempurnaan spiritual dan bukannya tempat 
perang dan penderitaan. 
85 Aku telah mengatakan kepadamu untuk 
berkembang biak, agar tidak mandul. Tetapi 
ketika engkau kembali ke "lembah rohani" 
engkau tidak membawa panenan, engkau 
hanya mengeluh dan datang tanpa kasih 
karunia yang telah Aku anugerahkan 
kepadamu. Oleh karena itu, sekali lagi Aku 
mengutusmu dan berkata kepadamu: 
"Sucikanlah dirimu, carilah apa yang telah 
hilang, dan kerjakan pendakian rohanimu." 
86 Roh kembali ke bumi, mencari tubuh 
manusia yang kecil dan halus untuk 
beristirahat dan memulai perjalanan hidup 
yang baru. Dia menemukan tubuh anak kecil 
yang ditugaskan kepadanya dan 



menggunakannya untuk menebus 
pelanggarannya terhadap Hukum-Ku. Dengan 
pengetahuan tentang Penyebab, roh datang 
ke bumi, ia tahu bahwa ia adalah nafas Bapa 
dan tahu misi yang dibawanya dari-Nya. 
87 Pada tahun-tahun pertama ia tidak berdosa 
dan menjaga kemurniannya, ia tetap 
berhubungan dengan kehidupan spiritual. 
Setelah itu, ia mulai mengenal dosa, melihat 
dari dekat kesombongan, kesombongan dan 
pemberontakan manusia terhadap hukum 
Bapa yang benar, dan "daging" yang secara 
alamiah tidak bisa diatur mulai tercemar oleh 
kejahatan. Jatuh ke dalam pencobaan, ia lupa 
akan amanat yang dibawanya ke bumi dan 
mulai melakukan pekerjaan yang 
bertentangan dengan hukum. Roh dan tubuh 
[jiwa] mencicipi buah terlarang, dan ketika 
mereka telah jatuh ke dalam kehancuran, saat 
terakhir mengejutkan mereka. 
88 Sekali lagi roh menemukan dirinya di 
habitat spiritual, lelah dan tertunduk oleh 
beban kesalahannya. Kemudian ia teringat 
akan suara yang pernah berbicara kepadanya 
dan masih memanggilnya, dan setelah 
meneteskan banyak air mata, merasa tersesat 
tanpa mengetahui siapa dirinya, ia ingat 
bahwa ia pernah berada di tempat itu 
sebelumnya. 
89 Bapa, yang menciptakannya dengan begitu 
banyak kasih, menampakkan diri di jalannya 
dan berkata kepadanya: "Siapakah engkau, 
dari mana asalmu dan ke mana engkau akan 
pergi?" 
90 Sang anak mengenali dalam suara itu 
firman dari Dia yang memberinya keberadaan, 
kecerdasan dan kemampuan - Bapa yang 
selalu mengampuninya, memurnikannya, 
membawanya menjauh dari kegelapan dan 
menuntunnya kepada terang. Ia gemetar, 
karena ia tahu bahwa ia berdiri di hadapan 
Hakim, dan mengatakan, "Bapa, 
ketidaktaatanku dan hutangku kepada-Mu 
sangat besar, dan aku tidak bisa berharap 
untuk bisa hidup di dalam kerajaan-Mu, 
karena aku tidak memiliki jasa. Hari ini, 
setelah kembali ke "Lembah Spiritual", saya 
melihat bahwa saya hanya menumpuk rasa 
bersalah yang harus saya tebus". 
91 Tetapi Bapa yang penuh kasih 
menunjukkan jalan kepadanya sekali lagi, ia 
kembali ke daging dan menjadi milik manusia 
lagi. 

92 Tetapi sekarang roh yang sudah 
berpengalaman membuat cangkang fisik [jiwa] 
jinak dengan kekuatan yang lebih besar untuk 
menegaskan dirinya sendiri dan mematuhi 
perintah-perintah Ilahi. Pertempuran dimulai; 
ia melawan dosa-dosa yang menjatuhkan 
manusia dan ingin memanfaatkan kesempatan 
yang telah diberikan kepadanya untuk 
penebusannya. Manusia berjuang dari awal 
hingga akhir, dan ketika rambut putih bersinar 
di pelipisnya dan tubuhnya yang tadinya tahan 
dan kuat mulai membungkuk di bawah beban 
tahun-tahun dan kehilangan kekuatannya, 
rohnya merasa kuat, lebih dewasa dan 
berpengalaman. Betapa besar dan 
menjijikkannya dosa yang tampak baginya! Ia 
berpaling darinya dan mencapai tujuan. 
Sekarang ia hanya menantikan saat ketika 
Bapa memanggilnya, karena ia sudah sampai 
kepada kesimpulan bahwa hukum Ilahi itu adil 
dan kehendak Allah itu sempurna, bahwa 
Bapa ini hidup untuk memberikan kehidupan 
dan keselamatan kepada anak-anak-Nya. 
93 Ketika hari terakhir tiba, ia merasakan 
kematian dalam dagingnya dan tidak 
merasakan sakit. Ia meninggal dunia dengan 
tenang dan penuh hormat. Ia melihat dirinya 
sendiri di dalam pikirannya, dan seolah-olah ia 
memiliki cermin di hadapannya, ia melihat 
dirinya sendiri cantik dan bersinar dengan 
cahaya. Kemudian suara itu berbicara 
kepadanya dan berkata, "Anakku, ke mana 
engkau akan pergi?" Dan Ia, yang mengetahui 
siapa diri-Nya, pergi menuju Bapa, 
membiarkan cahaya Bapa mengalir ke dalam 
keberadaan-Nya, dan berkata demikian: "O 
Pencipta, O Cinta Kasih yang merangkul 
segalanya, Aku datang kepada-Mu untuk 
beristirahat dan memberi-Mu pemenuhan". 
94 Perhitungan itu diselesaikan dan rohnya 
sehat, murni dan tanpa belenggu dosa dan 
melihat di hadapannya pahala tinggi yang 
menantinya. 
95 Setelah itu ia merasa bahwa ia menyatu 
dengan cahaya Bapa itu, bahwa berkatnya 
semakin bertambah, dan ia melihat tempat 
yang damai, tanah yang suci, merasakan 
keheningan yang dalam, dan "beristirahat di 
pangkuan Abraham". (33, 14 - 16) 
 



Bab 31 - Keselamatan, Penebusan dan 
Keselamatan Kekal  
 
Koreksi gagasan-gagasan yang salah tentang 
keselamatan  
1 Banyak orang mengira bahwa semua air 
mata di dunia ini disebabkan oleh dosa 
penghuni pertama bumi. Dalam 
ketidakmampuan mereka untuk menafsirkan 
perumpamaan itu, mereka akhirnya 
mengatakan bahwa Kristus datang untuk 
membasuh setiap noda dengan darah-Nya. 
Jika klaim ini benar - mengapa orang terus 
berdosa dan menderita meskipun 
pengorbanan itu telah dilakukan? 
2 Yesus datang ke bumi untuk menunjukkan 
kepada manusia jalan menuju kesempurnaan - 
jalan yang diajarkan-Nya dengan hidup-Nya, 
dengan perbuatan dan perkataan-Nya. (150, 
43 - 44) 
3 Anda semua akan mencapai tujuan melalui 
pemenuhan tugas Anda. Saya telah 
memberikan ajaran-ajaran saya kepada Anda, 
yang tidak ada habis-habisnya, sehingga Anda 
dapat menaiki tangga evolusi Anda. Bukan 
darah-Ku yang akan menyelamatkanmu, tetapi 
terang-Ku di dalam rohmu yang akan 
menebusmu. (8, 39) 
4 Salib baru akan diberikan kepada-Ku di Era 
Ketiga. Yang satu ini tidak akan terlihat oleh 
mata fana, tetapi dari ketinggiannya Aku akan 
mengirimkan pesan cinta-Ku kepada umat 
manusia, dan Darah-Ku, yang merupakan 
esensi spiritual dari Firman-Ku, akan 
ditransformasikan menjadi cahaya bagi roh. 
5 Mereka yang menghakimi-Ku pada waktu itu 
sekarang ini membawa terang ke dalam hati 
manusia dengan roh mereka yang bertobat 
untuk menebus kesalahan mereka. 
6 Agar ajaran-Ku menang atas kejahatan 
manusia, pertama-tama ajaran-Ku harus 
dicambuk dan diejek seperti Kristus di Kolom 
St. Dari setiap luka, cahayaku harus mengalir 
untuk menerangi kegelapan dunia tanpa cinta 
ini. Darah-Ku yang tak terlihat harus jatuh ke 
atas umat manusia untuk menunjukkan sekali 
lagi jalan menuju penebusannya. (49, 17 - 19) 
7 Aku berkata kepadamu lagi bahwa di dalam 
Aku semua manusia akan diselamatkan. Darah 
yang dicurahkan di Kalvari adalah kehidupan 
bagi setiap roh. Tetapi bukan Darah itu sendiri, 
karena darah itu jatuh ke dalam debu tanah, 

melainkan Kasih Ilahi yang dilambangkan di 
dalamnya. Setiap kali Aku berbicara kepadamu 
tentang Darah-Ku, engkau sekarang tahu apa 
itu dan apa maknanya. 
8 Banyak orang telah menumpahkan darah 
mereka dalam pelayanan kepada Tuhan 
mereka dan karena cinta kasih kepada sesama 
manusia, tetapi ini tidak mewujudkan cinta 
kasih Ilahi, hanya cinta kasih spiritual dan 
manusiawi. 
9 Akan tetapi, Darah Yesus, mewujudkan Kasih 
Ilahi, karena tidak ada cacat sama sekali di 
dalam diri-Nya. Tidak pernah ada dosa di 
dalam diri Sang Guru, dan Ia memberikan 
darah-Nya kepada anda sampai tetes terakhir 
untuk membuat anda mengerti bahwa Allah 
adalah segalanya bagi makhluk-Nya, bahwa Ia 
memberikan diri-Nya kepada mereka 
sepenuhnya, tanpa syarat, karena Ia 
mengasihi mereka tanpa batas. 
10 Jika debu tanah menyerap cairan yang 
merupakan kehidupan di dalam tubuh Guru, 
itu adalah agar Anda memahami bahwa ajaran 
saya harus membuat kehidupan manusia 
berbuah dengan kasih, kebijaksanaan, dan 
keadilan-Nya melalui irigasi ilahi. 
11 Dunia - yang tidak percaya dan skeptis 
terhadap perkataan dan teladan Guru - 
melawan ajaran saya dan mengatakan bahwa 
meskipun Yesus telah mencurahkan darah-
Nya untuk menyelamatkan manusia dari dosa, 
dunia ini belum diselamatkan; bahwa dunia ini 
lebih banyak berdosa setiap hari, meskipun 
dunia ini lebih maju. 
12 Di manakah kuasa darah penebusan itu, 
orang-orang bertanya pada diri mereka 
sendiri, sementara mereka yang seharusnya 
menunjukkan ide-ide fundamental yang 
sebenarnya dari ajaran saya tidak tahu 
bagaimana memuaskan pertanyaan-
pertanyaan dari mereka yang lapar akan 
terang dan haus akan pengetahuan tentang 
kebenaran. 
13 Aku berkata kepadamu, bahwa pada waktu 
ini pertanyaan-pertanyaan dari mereka yang 
tidak tahu memiliki kedalaman dan isi yang 
lebih besar daripada jawaban dan penjelasan 
dari mereka yang mengaku mengetahui 
kebenaran. 
14 Tetapi Aku datang lagi untuk berbicara 
kepadamu dan inilah firman-Ku bagi mereka 
yang percaya bahwa Darah itu memang 
membawa keselamatan orang-orang berdosa 



di hadapan keadilan ilahi - semua orang yang 
terhilang dan dihukum dengan siksaan yang 
berat. 
15 Aku berkata kepadamu: Jika Bapa, yang 
mengetahui segala sesuatu, percaya bahwa 
manusia tidak akan secara bertahap 
menggunakan dan memahami semua 
pengajaran yang Yesus berikan kepada 
mereka dalam perkataan dan karya-Nya - 
sungguh, Dia tidak akan pernah mengutus-
Nya; karena Sang Pencipta tidak pernah 
melakukan sesuatu yang tidak berguna - tidak 
ada yang tidak ditakdirkan untuk 
menghasilkan buah. Tetapi jika Ia mengutus-
Nya untuk dilahirkan, bertumbuh, menderita, 
dan mati di antara manusia, itu karena Ia tahu 
bahwa kehidupan Guru yang bercahaya dan 
berbuah itu, melalui karya-karyanya, akan 
menelusuri jalan yang tak terhapuskan, jejak 
yang tak terhancurkan; sehingga semua anak-
anak-Nya akan menemukan jalan yang akan 
menuntun mereka kepada cinta sejati, dan 
dalam mengikuti ajaran-Nya, ke rumah tempat 
Sang Pencipta mereka menanti mereka. 
16 Dia juga tahu bahwa darah itu, yang 
bersaksi tentang kemurnian, tentang kasih 
yang tak terbatas, dan yang ditumpahkan 
sampai tetes terakhir, akan mengajarkan 
manusia untuk memenuhi, dengan iman 
kepada Pencipta mereka, tugas yang akan 
mengangkat mereka ke Tanah Perjanjian, di 
mana mereka dapat mempersembahkan 
kepada-Ku penggenapan tugas mereka dan 
kemudian berkata: "Tuhan, semua sudah 
selesai." 
17 Sekarang Aku dapat mengatakan 
kepadamu bahwa saat di mana darah-Ku 
dicurahkan di kayu salib bukanlah saat yang 
menandai saat penebusan manusia. Darah-Ku 
tetap hadir di sini, di dunia, hidup, segar, dan 
ditandai dengan jejak berdarah Sengsara-Ku, 
jalan menuju penebusanmu, yang akan 
memungkinkanmu untuk mencapai rumah 
yang dijanjikan Bapa kepadamu. 
18 Aku telah berkata kepadamu: "Akulah mata 
air kehidupan, datanglah dan bersihkanlah 
dirimu dari noda-nodamu, supaya kamu dapat 
pergi dengan bebas dan utuh kepada Bapa 
dan Penciptamu." 
19 Sumber saya adalah cinta kasih, tak habis-
habisnya dan tak terbatas. Itulah yang ingin 
disampaikan oleh darah saya, yang 
ditumpahkan pada waktu itu, kepada Anda. 

Itu memeteraikan kata-kata saya, itu 
menegaskan ajaran saya. (158,23 - 33) 
20 Hari ini, berabad-abad jauhnya dari 
peristiwa itu, Aku berkata kepadamu bahwa 
meskipun Aku mencurahkan Darah-Ku untuk 
semua umat manusia, hanya mereka yang 
mengikuti jalan yang diajarkan Yesus 
kepadamu yang dapat memperoleh 
keselamatan roh mereka; sementara semua 
orang yang tetap berada dalam kebodohan, 
dalam fanatisme mereka, dalam kesalahan 
mereka atau dalam dosa belum diselamatkan. 
21 Aku berkata kepadamu, bahkan jika Aku 
menjadi manusia seribu kali dan mati seribu 
kali di atas kayu salib, selama manusia tidak 
bangkit untuk mengikuti-Ku, mereka tidak 
akan memperoleh keselamatan roh mereka. 
Bukan salib-Ku yang akan menebusmu, tetapi 
salibmu. Aku memikul milik-Ku di pundak-Ku 
dan mati sebagai manusia, dan sejak saat itu 
Aku berada di pangkuan Bapa. Engkau harus 
mengikuti-Ku dalam kelemahlembutan dan 
kasih dan memikul salibmu di pundakmu 
dengan kerendahan hati yang sejati sampai 
engkau mencapai tujuan akhir dari misimu, 
dan kemudian engkau juga akan bersama 
dengan Bapamu. (168, 16 - 17) 
22 Tidak ada seorang pun yang tidak ingin 
menemukan kebahagiaan, dan semakin 
langgeng, semakin baik - karena Aku 
mengajarkan jalan yang menuntunmu menuju 
kebahagiaan tertinggi dan abadi. Namun 
demikian, saya hanya menunjukkan jalannya, 
dan kemudian saya membiarkan Anda 
memilih salah satu yang paling cocok untuk 
Anda. 
23 Aku bertanya kepadamu: "Jika engkau 
merindukan kebahagiaan, mengapa engkau 
tidak menaburnya dan menuainya setelah itu? 
Betapa sedikitnya mereka yang merasa 
terdorong untuk berada di sana bagi 
masyarakat! (169, 37 - 38) 
24 Yang salah adalah konsepsi yang Anda 
miliki tentang apa arti kehidupan di bumi, 
tentang apa itu roh, dan tentang apa itu dunia 
roh. 
25 Mayoritas orang percaya berpikir bahwa 
jika mereka hidup dengan kebenaran tertentu, 
atau jika pada saat-saat terakhir kehidupan 
mereka, mereka bertobat dari pelanggaran 
yang telah mereka lakukan, maka surga pasti 
bagi roh mereka. 



26 Tetapi gagasan yang salah ini, yang sangat 
menyenangkan manusia, adalah alasan 
mengapa ia tidak bertekun dalam memenuhi 
hukum sepanjang hidupnya, dan karenanya 
menyebabkan rohnya, ketika meninggalkan 
dunia ini dan memasuki dunia spiritual, 
menemukan bahwa ia telah datang ke tempat 
di mana ia tidak melihat keajaiban-keajaiban 
yang telah dibayangkannya, atau merasakan 
kebahagiaan tertinggi yang dikiranya menjadi 
haknya. 
27 Tahukah Anda apa yang terjadi pada 
makhluk-makhluk yang yakin akan pergi ke 
Surga dan malah hanya menemukan 
kebingungan? Karena mereka tidak lagi betah 
di bumi karena mereka tidak memiliki 
dukungan dari cangkang jasmani mereka, 
mereka juga tidak dapat naik ke ketinggian di 
mana bidang-bidang cahaya spiritual 
ditemukan, mereka menciptakan untuk diri 
mereka sendiri - tanpa menyadarinya - sebuah 
dunia yang bukan manusiawi maupun spiritual 
yang mendalam. 
28 Kemudian roh-roh itu mulai bertanya 
kepada diri mereka sendiri: Apakah ini surga? 
Apakah ini rumah yang telah ditakdirkan 
Tuhan bagi para roh setelah mereka 
mengembara di bumi begitu lama? 
29 Tidak - kata yang lain - ini tidak bisa 
menjadi "rahim Tuhan" di mana hanya cahaya, 
cinta kasih dan kemurnian yang bisa ada. 
30 Secara bertahap, melalui perenungan dan 
rasa sakit, roh menjadi mengerti. Ia 
memahami keadilan ilahi, dan diterangi oleh 
terang hati nuraninya, ia menilai perbuatan-
perbuatannya di masa lalu dan menemukan 
bahwa perbuatan-perbuatannya di masa lalu 
itu sangat buruk dan tidak sempurna, bahwa 
perbuatan-perbuatannya itu tidak sesuai 
dengan apa yang telah ia yakini. 
31 Setelah itu, karena introspeksi ini, 
kerendahan hati muncul dan keinginan 
muncul untuk kembali ke cara-cara yang telah 
ia lakukan, untuk menghapus noda-noda, 
untuk menebus kesalahan dan melakukan hal-
hal yang benar-benar berjasa di hadapan 
Bapa-Nya. 
32 Adalah perlu untuk mencerahkan umat 
manusia tentang misteri-misteri ini, sehingga 
mereka dapat memahami bahwa kehidupan 
dalam materi adalah kesempatan bagi 
manusia untuk memperoleh pahala bagi 
rohnya; pahala yang akan mengangkatnya 

sampai dia layak untuk hidup dalam lingkup 
spiritualisasi yang lebih tinggi, di mana dia 
harus bertindak dengan penuh pahala lagi 
agar tidak tertinggal dan untuk terus naik dari 
tingkat ke tingkat; karena "di rumah Bapa ada 
banyak rumah". 
33 Anda akan memperoleh jasa-jasa ini 
melalui kasih, seperti yang diajarkan oleh 
hukum kekal Bapa kepada Anda. Dan dengan 
demikian roh Anda akan maju selangkah demi 
selangkah di tangga menuju kesempurnaan, 
mempelajari jalan sempit yang menuntun ke 
kerajaan surga - surga yang sejati, yang 
merupakan kesempurnaan roh. (184, 40 - 45) 
34 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya Aku 
berkata kepadamu, jika Aku datang sebagai 
manusia pada waktu itu, matamu akan 
melihat luka-luka-Ku yang masih segar dan 
berdarah, karena dosa manusia belum 
berhenti; mereka juga tidak mau menebus diri 
mereka sendiri untuk mengingat darah yang 
telah dicurahkan oleh-Ku di Kalvari dan yang 
merupakan bukti kasih-Ku kepada umat 
manusia. Tetapi Aku datang dalam roh untuk 
menghindarkanmu dari rasa malu 
merenungkan pekerjaan mereka yang 
menghakimi dan menghukum-Ku di bumi. 
35 Semua diampuni; tetapi dalam setiap roh 
ada sesuatu dari apa yang Aku tumpahkan 
untuk semua orang di kayu Salib. Jangan 
berpikir bahwa daya hidup dan darah itu larut 
atau hilang. Mereka mewujudkan kehidupan 
spiritual yang Aku curahkan kepada semua 
orang sejak saat itu. Melalui darah itu, yang 
memeteraikan Firman-Ku dan mengukuhkan 
semua yang Aku ucapkan dan lakukan di bumi, 
manusia akan berevolusi ke atas dalam 
keinginan untuk pembaharuan roh mereka. 
36 Firman-Ku, pekerjaan-Ku dan darah-Ku 
tidak dan tidak akan sia-sia. Jika kadang-
kadang engkau merasa bahwa nama-Ku dan 
firman-Ku hampir dilupakan, engkau akan 
segera melihatnya muncul kembali, penuh 
dengan darah kehidupan, kehidupan dan 
kemurnian, seperti benih yang, meskipun 
terus menerus diperangi, tidak pernah binasa. 
(321,64 - 66) 
37 Darah Yesus, yang ditransformasikan 
menjadi terang keselamatan, menembus 
semua makhluk rohani sebagai keselamatan 
dan terus melakukannya. Secara kekal Roh-Ku 
memberikan keselamatan dan terang, tanpa 
henti Aku membiarkan sinar terang-Ku 



menembus tempat yang gelap, tanpa henti 
Roh Ilahi-Ku mencurahkan - bukan sebagai 
darah manusia, tetapi sebagai kuasa 
penebusan, sebagai kehidupan rohani pada 
semua anak-anak-Ku. (319, 36) 
 
Surga" harus dimenangkan  
38 Orang-orang, yang terbawa oleh kekerasan 
nafsu mereka, telah tenggelam begitu rendah 
dalam dosa-dosa mereka sehingga mereka 
telah melepaskan semua harapan 
keselamatan. Tetapi tidak ada seorang pun 
yang tidak dapat disembuhkan. Karena roh - 
ketika ia telah meyakinkan dirinya sendiri 
bahwa badai manusia tidak akan berhenti 
selama ia tidak mendengarkan suara hati 
nurani - akan bangkit dan memenuhi hukum-
Ku sampai ia mencapai tujuan takdirnya, yang 
bukan di bumi tetapi dalam kekekalan. 
39 Mereka yang berpikir bahwa eksistensi 
tidak ada artinya, berpikir tentang tidak 
bergunanya perjuangan dan rasa sakit, tidak 
tahu bahwa kehidupan adalah tuan yang 
membentuk dan rasa sakit adalah pahat yang 
menyempurnakan. Jangan berpikir bahwa Aku 
menciptakan rasa sakit untuk 
menyerahkannya kepadamu dalam sebuah 
piala - jangan berpikir bahwa Aku 
menyebabkan engkau jatuh. Manusia menjadi 
tidak taat pada dirinya sendiri, dan karena itu 
ia juga harus membangkitkan dirinya kembali 
dengan usahanya sendiri. Engkau juga tidak 
boleh berpikir bahwa hanya rasa sakit yang 
akan menyempurnakanmu; tidak, engkau juga 
akan sampai kepada-Ku melalui aktivitas cinta 
kasih, karena Aku adalah cinta kasih. (31, 54 - 
55) 
40 Berdoalah lebih banyak dengan roh 
daripada dengan tubuh, karena untuk 
mendapatkan keselamatan, sesaat berdoa 
atau sehari penuh kasih tidaklah cukup, tetapi 
diperlukan kehidupan yang tekun, sabar, 
murah hati, bekerja dengan baik, dan 
mengikuti perintah-perintah-Ku. Untuk ini, 
saya telah memberi Anda kemampuan yang 
luar biasa serta empati. 
41 Pekerjaan-Ku seperti bahtera keselamatan 
yang mengundang semua orang untuk masuk. 
Siapa pun yang mematuhi perintah-perintah-
Ku tidak akan binasa. Jika kamu membiarkan 
dirimu dibimbing oleh firman-Ku, kamu akan 
diselamatkan. (123, 30 - 31) 

42 ingatlah bahwa hanya yang sempurna yang 
sampai kepada-Ku. Oleh karena itu, rohmu 
hanya akan memasuki kerajaan-Ku ketika 
rohmu telah mencapai kesempurnaan. Engkau 
keluar dari-Ku tanpa pengalaman, namun 
engkau harus kembali kepada-Ku dengan 
dihiasi dengan pakaian pahala dan 
kebajikanmu. (63, 22) 
43 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, roh-
roh orang benar yang tinggal di dekat Allah 
memperoleh hak untuk menempati tempat itu 
dengan perbuatan mereka sendiri - bukan 
karena Aku memberikannya kepada mereka. 
Saya hanya menunjukkan jalan kepada mereka 
dan menunjukkan kepada mereka pahala yang 
besar pada akhirnya. 
44 Berbahagialah mereka yang berkata 
kepada-Ku: "Tuhan, Engkaulah jalan, cahaya 
yang menerangi, dan kekuatan bagi orang 
yang berjalan. Engkau adalah suara yang 
memberikan arah dan membangkitkan kami 
dalam perjalanan hidup; dan Engkau juga 
adalah pahala bagi orang yang mencapai 
tujuan." - Ya, anak-anak-Ku, Akulah Hidup dan 
Kebangkitan dari kematian. (63, 74 - 75) 
45 Hari ini Bapa tidak bertanya: Siapakah yang 
mampu dan mau menyelamatkan umat 
manusia dengan darah-Nya? Yesus juga tidak 
akan menjawab: "Tuhan, Akulah Anak Domba 
yang siap membuka jalan bagi penebusan 
umat manusia dengan darah dan kasih-Nya". 
46 Aku juga tidak akan mengutus "Firman"-Ku 
untuk menjadi manusia di zaman ini. Zaman 
itu telah berlalu bagi Anda, meninggalkan 
pengajaran dan peningkatan dalam roh Anda. 
Sekarang Aku telah meresmikan zaman baru 
kemajuan spiritual di mana Anda akan 
menjadi orang-orang yang mendapatkan 
pahala. (80, 8 - 9) 
47 Aku ingin melihat kalian semua bahagia, 
tinggal dalam kedamaian dan dalam terang, 
sehingga sedikit demi sedikit kalian dapat 
memiliki segalanya - bukan hanya melalui 
cinta kasih-Ku tetapi juga melalui jasa-jasa 
kalian; karena dengan demikian kepuasan dan 
kebahagiaan kalian akan lengkap. (245,34) 
48 Aku datang untuk menunjukkan kepadamu 
keindahan hidup yang lebih tinggi dari 
manusia, untuk menginspirasimu pada karya-
karya yang tinggi, untuk mengajarkan 
kepadamu firman yang membangkitkan cinta 
kasih, untuk menjanjikan kepadamu 
kebahagiaan yang belum pernah terjadi 



sebelumnya yang menanti roh yang mampu 
mendaki gunung pengorbanan, iman dan cinta 
kasih. 
49 Anda harus mengenali semua ini dalam 
ajaran saya, sehingga Anda akhirnya dapat 
memahami bahwa perbuatan baik Anda yang 
akan membawa roh Anda lebih dekat kepada 
kebahagiaan sejati. (287, 48 - 49) 
50 Jika, untuk melakukan perjalanan dari satu 
benua di bumi ke benua lain, Anda harus 
melintasi banyak gunung, lautan, bangsa, 
kota, dan negara yang tinggi dan rendah 
sampai Anda mencapai tujuan perjalanan 
Anda, ingatlah bahwa, untuk mencapai Tanah 
yang Dijanjikan itu, Anda juga harus 
melakukan perjalanan dalam waktu yang 
lama, sehingga dalam perjalanan panjang itu 
Anda dapat memperoleh pengalaman, 
pengetahuan, perkembangan, dan evolusi roh. 
Ini akan menjadi buah dari pohon kehidupan 
yang akhirnya akan Anda nikmati setelah Anda 
berjuang dan menangis untuk mencapainya. 
(287, 16) 
51 Engkau adalah anak-anak Bapa Terang; 
tetapi jika, karena kelemahanmu, engkau 
telah jatuh ke dalam kegelapan kehidupan 
yang penuh kerja keras, kesalahan dan air 
mata, penderitaan ini akan berlalu karena 
engkau akan bangkit atas panggilan-Ku ketika 
Aku memanggilmu dan berkata kepadamu: "Di 
sinilah Aku, menerangi duniamu, 
mengundangmu untuk mendaki gunung di 
puncaknya di mana engkau akan menemukan 
semua kedamaian, kebahagiaan, dan 
kekayaan yang engkau coba dengan sia-sia 
untuk kumpulkan di bumi". (308, 5) 
52 Setiap dunia, setiap bidang eksistensi 
diciptakan agar makhluk-makhluk spiritual 
dapat berkembang di atasnya dan melangkah 
menuju Sang Pencipta mereka dan dengan 
demikian, maju lebih jauh lagi di jalan 
kesempurnaan, memiliki kesempatan untuk 
mencapai tujuan perjalanan mereka, puncak 
kesempurnaan spiritual, yang tepatnya tinggal 
di kerajaan Tuhan, tanpa noda, murni dan 
berbentuk baik. 
53 Kepada siapa tampaknya mustahil untuk 
akhirnya tinggal "di pangkuan Allah"? Ah, 
kalian orang-orang intelek yang menyedihkan, 
yang tidak sungguh-sungguh tahu cara 
berpikir! Apakah engkau sudah lupa bahwa 
engkau muncul dari rahim-Ku, yaitu, bahwa 
engkau sudah ada di dalamnya sebelumnya? 

Tidak ada yang aneh tentang fakta bahwa 
segala sesuatu yang berasal dari sumber 
kehidupan akan kembali kepadanya pada 
waktunya sendiri. 
54 Setiap roh, ketika keluar dari-Ku ke dalam 
kehidupan, murni secara perawan, tetapi 
setelah itu banyak yang menodai diri mereka 
sendiri dalam perjalanan mereka. Namun 
demikian, karena segala sesuatu telah 
diramalkan oleh-Ku dengan cara yang 
bijaksana, penuh kasih, dan benar, Aku segera 
menyediakan semua sarana yang diperlukan 
untuk keselamatan dan pembaharuan mereka 
di jalan yang harus dilalui anak-anak-Ku. 
55 Meskipun keperawanan spiritual itu telah 
dicemarkan oleh banyak makhluk, akan tiba 
saatnya ketika mereka akan menyucikan diri 
mereka sendiri dari semua pelanggaran 
mereka dan dengan demikian mendapatkan 
kembali kemurnian asli mereka. Pemurnian ini 
akan sangat berjasa di mata-Ku, karena roh 
akan memenangkannya melalui ujian yang 
besar dan terus menerus dari iman, kasih, 
kesetiaan, dan kesabarannya. 
56 Anda semua akan kembali melalui jalan 
kerja, perjuangan dan rasa sakit ke kerajaan 
cahaya, di mana Anda tidak perlu lagi 
berinkarnasi ke dalam tubuh manusia, atau 
hidup di dunia materi; karena kemudian 
kemampuan spiritual Anda untuk bertindak 
akan memungkinkan Anda untuk mengirim 
dan membuat pengaruh dan cahaya Anda 
dapat diraba dari satu bidang eksistensi ke 
bidang eksistensi lainnya. (313, 21 - 24) 
 
Kekuatan paling kuat untuk penebusan  
57 Lihatlah, inilah jalannya, berjalanlah di 
dalamnya dan kamu akan diselamatkan. 
Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, tidak 
perlu mendengar Aku pada saat ini untuk 
memperoleh keselamatan. Siapa pun yang 
menjalankan Hukum Kasih Ilahi-Ku dalam 
kehidupan dan mengubah kasih yang diilhami 
Sang Pencipta itu menjadi amal akan 
diselamatkan. Ia memberikan kesaksian 
tentang Aku di dalam kehidupannya dan di 
dalam karya-karyanya. (63, 49) 
58 Jika matahari memancarkan cahaya 
kehidupan pada semua alam dan pada semua 
makhluk, dan jika bintang-bintang juga 
memancarkan cahaya pada bumi, - mengapa 
Roh Ilahi tidak memancarkan cahaya pada roh 
manusia? 



59 Sekarang Aku berkata kepadamu: Hai 
manusia, masuklah ke dalam dirimu sendiri, 
biarlah cahaya keadilan, yang bersumber pada 
cinta kasih, menyebar ke seluruh dunia. 
Biarlah kebenaran-Ku meyakinkanmu bahwa 
tanpa cinta sejati, engkau tidak akan mencapai 
keselamatanmu. (89, 34 - 35) 
60 Terang-Ku adalah untuk semua anak-anak-
Ku; bukan hanya untuk kalian yang mendiami 
dunia ini, tetapi juga untuk semua makhluk 
spiritual yang hidup di berbagai alam 
eksistensi. Mereka semua akan dibebaskan 
dan dibangkitkan ke kehidupan kekal jika 
mereka memenuhi perintah ilahi-Ku dengan 
karya kasih mereka kepada saudara-saudari 
mereka, yang mengharuskan Anda untuk 
saling mengasihi. (65, 22) 
61 Umat yang terkasih, ini adalah "Hari Ketiga" 
ketika Aku memberikan kehidupan baru 
kepada Firman-Ku di antara "orang mati". Ini 
adalah "Ketiga Kalinya" ketika Aku muncul di 
hadapan dunia secara rohani untuk 
mengatakan: "Inilah Kristus yang sama yang 
engkau lihat mati di kayu salib, dan Dia 
berbicara kepadamu saat ini, karena Dia hidup 
dan akan hidup dan akan selalu ada." 
62 Sebaliknya, saya melihat bahwa orang-
orang memiliki hati yang mati di dalam tubuh 
mereka sehubungan dengan iman, cinta dan 
terang, meskipun mereka mengklaim untuk 
menyatakan kebenaran dalam komunitas 
agama mereka. Mereka berpikir bahwa 
mereka telah mendapatkan keselamatan 
mereka ketika mereka berdoa di gereja-gereja 
mereka dan berpartisipasi dalam upacara-
upacara mereka. Tetapi Aku berkata 
kepadamu, dunia harus belajar bahwa 
keselamatan dari Roh hanya diperoleh melalui 
pelaksanaan pekerjaan kasih dan belas 
kasihan. 
63 Tempat-tempat berkumpul hanya sekolah. 
Gereja-gereja tidak boleh membatasi diri 
mereka untuk menjelaskan hukum, tetapi 
mereka harus memastikan bahwa dunia 
memahami bahwa hidup adalah cara di mana 
seseorang harus membawa apa yang telah 
dipelajari dari hukum ilahi dengan 
mempraktikkan ajaran kasih-Ku. (152, 50 - 52) 
64 Kristus menjadi manusia untuk menyatakan 
Cinta Ilahi di hadapan dunia. Tetapi manusia 
memiliki hati yang keras dan pikiran yang 
serba tahu, mereka segera melupakan ajaran 
yang telah mereka terima dan salah 

menafsirkannya. Saya tahu bahwa sedikit 
demi sedikit orang akan mengacaukan 
keadilan dan cinta kasih dengan balas dendam 
dan hukuman. Itulah sebabnya saya 
mengumumkan kepada Anda suatu waktu 
ketika saya akan kembali secara spiritual ke 
dunia untuk menjelaskan kepada orang-orang 
ajaran yang belum mereka pahami. 
65 Waktu yang dijanjikan itu adalah waktu di 
mana engkau hidup, dan Aku telah 
memberikan pengajaran-Ku kepadamu 
sehingga keadilan-Ku dan hikmat ilahi-Ku 
dapat dinyatakan sebagai pengajaran yang 
sempurna tentang kasih Allahmu yang luhur. 
Apakah engkau mengira bahwa Aku datang 
karena Aku takut bahwa manusia pada 
akhirnya akan menghancurkan pekerjaan 
Tuhan mereka atau bahkan kehidupan itu 
sendiri? Tidak, Aku datang hanya karena cinta 
kepada anak-anak-Ku, yang Aku ingin melihat 
mereka penuh cahaya dan kedamaian. 
66 Bukankah benar dan sepantasnya engkau 
juga datang kepada-Ku hanya karena cinta? 
Tetapi bukan karena kasih kepada diri sendiri, 
melainkan kasih kepada Bapa dan kepada 
sesama manusia. Apakah Anda berpikir bahwa 
orang yang menghindari dosa hanya karena 
takut akan siksaan neraka diilhami oleh kasih 
Ilahi, atau orang yang melakukan perbuatan 
baik hanya memikirkan pahala yang bisa 
diperolehnya dengan melakukan hal itu, yaitu 
tempat dalam kekekalan? Orang yang berpikir 
seperti ini tidak mengenal-Ku, dan ia tidak 
datang kepada-Ku karena cinta. Ia hanya 
bertindak karena cinta untuk dirinya sendiri. 
(164, 35 - 37) 
67 Seluruh hukum-Ku dirangkum dalam dua 
perintah: kasih kepada Allah dan kasih kepada 
sesama. Inilah caranya. (243, 4) 
 
Keselamatan dan penebusan bagi setiap roh  
68 Sekarang Aku tidak datang untuk 
membangkitkan orang yang mati secara fisik, 
seperti yang Aku lakukan dengan Lazarus di 
"Era Kedua". Hari ini cahaya-Ku datang untuk 
membangunkan roh yang menjadi milik-Ku. 
Dan orang ini akan bangkit kepada kehidupan 
kekal melalui kebenaran Firman-Ku; karena 
rohmu adalah Lazarus yang saat ini engkau 
bawa dalam keberadaanmu, yang akan Aku 
bangkitkan dari antara orang mati dan 
sembuhkan. (17, 52) 



69 Kehidupan rohani juga diatur oleh hukum-
hukum, dan jika Anda menyimpang dari 
hukum-hukum itu, Anda akan segera 
merasakan konsekuensi yang menyakitkan 
dari ketidaktaatan itu. 
70 Sadarilah betapa besar keinginan-Ku untuk 
menyelamatkanmu. Hari ini, seperti dulu, Aku 
akan memikul salib untuk membangkitkanmu 
kepada kehidupan sejati. 
71 Jika Darah-Ku yang dicurahkan di Kalvari 
mengguncang hati manusia dan 
mempertobatkan mereka kepada Ajaran-Ku, 
Cahaya Ilahi-Ku pada saat ini akan 
menggetarkan roh dan jiwa untuk membawa 
Anda kembali ke jalan yang benar. 
72 Aku ingin mereka yang mati bagi kehidupan 
kasih karunia untuk hidup selamanya. Aku 
tidak ingin rohmu tinggal dalam kegelapan. 
(69, 9 - 10) 
73 Sadarilah betapa banyak di antara sesama 
manusia, di tengah-tengah aktivitas 
penyembahan berhala mereka, yang 
menantikan kedatangan Mesias. 
Pertimbangkan betapa banyak orang dalam 
ketidaktahuan mereka berpikir bahwa Aku 
akan datang hanya untuk melaksanakan 
penghakiman-Ku atas orang jahat, 
menyelamatkan orang baik dan 
menghancurkan dunia, tanpa mengetahui 
bahwa Aku ada di antara manusia sebagai 
Bapa, sebagai Guru, sebagai saudara atau 
sahabat, penuh kasih dan kerendahan hati, 
mengulurkan tangan-Ku untuk 
menyelamatkan, memberkati dan 
mengampuni semua orang. (170, 23) 
74 Tidak ada seorang pun yang dilahirkan 
secara kebetulan, dan tidak peduli betapa pun 
tidak penting, tidak mampu dan 
menyedihkannya seseorang, ia tetap 
diciptakan oleh anugerah dari Yang 
Mahatinggi, yang mencintainya sama seperti 
makhluk-makhluk yang ia anggap lebih tinggi, 
dan ia memiliki takdir yang akan 
membawanya, seperti semua orang, ke 
pangkuan Tuhan. 
75 Apakah kamu melihat orang-orang yang 
berkeliaran di jalanan sebagai orang buangan, 
menyeret kejahatan dan kesengsaraan 
bersama mereka, tidak tahu siapa mereka dan 
ke mana mereka akan pergi? Apakah Anda 
tahu tentang orang-orang yang masih tinggal 
di hutan, disergap oleh predator? Tidak ada 
seorang pun yang dilupakan oleh cinta kasih-

Ku sebagai Bapa, mereka semua memiliki 
tugas yang harus dipenuhi, mereka semua 
memiliki kuman perkembangan dan berada di 
jalan di mana pahala, usaha dan perjuangan 
akan membawa roh kepada-Ku selangkah 
demi selangkah. 
76 Di manakah ada orang yang, walaupun 
hanya untuk sesaat, tidak merindukan 
kedamaian-Ku dan ingin dibebaskan dari 
kehidupan duniawi? Setiap roh merindukan 
dunia yang dihuninya sebelumnya, rumah 
tempat ia dilahirkan. Dunia itu menanti semua 
anak-Ku dan mengundang mereka untuk 
menikmati kehidupan kekal, yang dirindukan 
oleh beberapa orang, sementara yang lain 
hanya mengharapkan kematian untuk 
kemudian berhenti karena mereka memiliki 
roh yang bingung dan hidup tanpa harapan 
dan tanpa iman. Apa yang bisa menggerakkan 
makhluk-makhluk ini untuk memperjuangkan 
pembaruan mereka? Apa yang bisa 
membangkitkan kerinduan mereka akan 
kekekalan? Mereka hanya mengharapkan 
non-eksistensi, keheningan dan akhir. 
77 Tetapi "Terang dunia" telah kembali, "Jalan 
dan Kebenaran", untuk membangkitkanmu 
kembali ke dalam kehidupan melalui 
pengampunan-Nya, untuk membelai wajahmu 
yang letih, untuk menghibur hatimu dan 
menyebabkan dia yang berpikir dirinya tidak 
layak untuk ada mendengar suara-Ku yang 
berkata kepadanya: Aku mencintaimu, 
datanglah kepada-Ku! (80, 54 - 57) 
78 Manusia mungkin jatuh dan terjerumus ke 
dalam kegelapan dan karenanya merasa jauh 
dari-Ku; ia mungkin percaya bahwa ketika ia 
mati, segalanya berakhir baginya. Namun, 
bagi-Ku, tidak ada yang mati, tidak ada yang 
hilang. 
79 Betapa banyak orang yang dianggap 
sebagai makhluk bejat di dunia dan sekarang 
penuh dengan cahaya! Betapa banyak orang, 
yang telah meninggalkan jejak noda dosa-dosa 
mereka, kejahatan dan keburukan mereka, 
yang telah mencapai penyucian mereka! (287, 
9 - 10) 
80 Memang banyak yang menodai roh 
mereka, tetapi janganlah kamu menghukum 
mereka, karena mereka tidak tahu apa yang 
mereka perbuat. Aku akan menyelamatkan 
mereka juga, terlepas dari kenyataan bahwa 
mereka saat ini telah melupakan-Ku, atau 
telah menggantikan-Ku dengan ilah-ilah palsu 



yang mereka ciptakan di dunia. Aku juga akan 
membawa mereka ke dalam Kerajaan-Ku, 
bahkan jika sekarang - karena mereka 
mengikuti nabi-nabi palsu - mereka telah 
melupakan Kristus yang baik hati yang telah 
menyerahkan nyawa-Nya untuk mereka agar 
dapat mengajarkan doktrin kasih-Nya kepada 
mereka. 
81 Bagi Bapa, tidak ada seorang pun yang 
"jahat", tidak ada seorang pun yang bisa jahat, 
karena asal-usul mereka ada di dalam Aku. 
Tersesat, buta, kejam, memberontak - 
beginilah jadinya banyak anak-anak-Ku karena 
kehendak bebas yang telah dianugerahkan 
kepada mereka. Tetapi di dalam diri mereka 
semua akan ada terang dan rahmat-Ku akan 
menuntun mereka ke jalan keselamatan 
mereka. (54, 45 - 46) 
82 Kalian semua adalah benihku, dan Sang 
Guru menuainya. Jika di antara benih yang 
baik itu ada benih lalang, Aku juga 
mengambilnya dengan penuh kasih ke dalam 
tangan-Ku untuk mengubahnya menjadi 
gandum emas. 
83 Aku melihat di dalam hati benih-benih 
gulma, lumpur, kejahatan, kebencian, namun 
aku menuai dan mengasihi engkau. Aku 
membelai dan memurnikan benih ini sampai 
bersinar seperti gandum di bawah sinar 
matahari. 
84. Apakah engkau berpikir bahwa kuasa 
kasih-Ku tidak mampu menebusmu? Aku akan 
menaburmu, setelah menyucikanmu, di 
taman-Ku di mana engkau akan menghasilkan 
bunga-bunga baru dan buah-buah baru. Tugas 
ilahi-Ku adalah untuk membuatmu layak bagi-
Ku. (256, 19 - 21) 
85 Bagaimana mungkin roh bisa hilang secara 
tidak dapat diperbaiki dari-Ku ketika ia 
membawa percikan cahaya-Ku yang tidak 
pernah padam dan Aku bersamanya dalam 
segala hal? Tidak peduli berapa lama 
pemberontakannya dapat bertahan atau 
kebingungannya terus berlanjut, kekuatan 
gelap ini tidak akan pernah bertahan dalam 
kekekalan-Ku. (255, 60) 
86 Bagi-Ku, sama berjasanya ketika makhluk 
yang ternoda oleh jejak pelanggaran yang 
paling parah memurnikan dirinya sendiri yang 
diilhami oleh cita-cita yang tinggi seperti 
ketika makhluk yang dengan teguh tetap 
murni berjuang sampai akhir untuk tidak 

menodai dirinya sendiri karena ia mencintai 
cahaya sejak awal. 
87 Betapa jauhnya dari kebenaran, mereka 
yang berpikir bahwa roh-roh yang bingung 
memiliki sifat yang berbeda dari roh-roh 
cahaya! 
88 Bapa akan menjadi tidak adil jika hal ini 
benar, sama seperti Dia tidak lagi menjadi 
Yang Mahakuasa jika Dia tidak memiliki 
hikmat dan kasih untuk menyelamatkan 
orang-orang yang tercemar, yang najis, yang 
tidak sempurna, dan Dia tidak dapat 
menyatukan mereka dengan semua orang 
benar dalam satu rumah yang sama. (295, 15 - 
17) 
89 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
bahkan makhluk-makhluk yang kamu sebut 
sebagai penggoda atau setan hanyalah 
makhluk-makhluk yang bingung atau tidak 
sempurna yang dengan bijaksana digunakan 
oleh Bapa untuk melaksanakan nasihat dan 
rencana-Nya yang tinggi. 
90 Tetapi makhluk-makhluk ini, yang roh-
rohnya saat ini diselimuti kegelapan dan 
banyak di antaranya telah memanfaatkan 
dengan buruk kemampuan yang telah 
Kuberikan kepada mereka, akan - ketika 
waktunya telah tiba bagi mereka untuk 
melakukannya - diselamatkan oleh-Ku. 
91 Sebab saatnya akan tiba, hai Israel, ketika 
semua makhluk Tuhan akan memuji Aku 
untuk selama-lamanya. Aku bukan lagi Tuhan 
jika Aku tidak bisa menyelamatkan roh dengan 
kuasa, hikmat dan kasih-Ku. (302, 31) 
92 Kapan di bumi ini orang tua hanya 
mengasihi anak-anak yang baik dan membenci 
yang jahat? Betapa seringnya saya melihat 
mereka paling mengasihi dan peduli terhadap 
orang yang paling menyakiti dan membuat 
mereka paling menderita! Bagaimana 
mungkin Anda bisa melakukan pekerjaan kasih 
dan pengampunan yang lebih besar daripada 
pekerjaan saya? Kapankah pernah terlihat 
bahwa Guru harus belajar dari murid-
muridnya? 
93 Maka ketahuilah bahwa Aku tidak 
menganggap seorang pun tidak layak bagi-Ku, 
dan bahwa jalan menuju keselamatan 
mengundangmu selamanya untuk 
menapakinya, sama seperti gerbang kerajaan-
Ku, yang adalah terang, damai dan baik, 
selamanya terbuka untuk mengantisipasi 



kedatangan mereka yang telah jauh dari 
Hukum dan Kebenaran. (356, 18 - 19) 
 
Masa depan anak-anak Allah yang mulia  
94 Aku tidak akan membiarkan satu pun dari 
anak-anak-Ku tersesat atau bahkan tersesat. 
Aku akan mengubah tanaman parasit menjadi 
tanaman yang menghasilkan buah, karena 
semua makhluk dipanggil ke dalam eksistensi 
untuk mencapai tujuan kesempurnaan. 
95 Aku ingin engkau menikmati pekerjaan-Ku 
bersama-Ku. Sebelumnya, Aku telah 
membuatmu mengambil bagian dalam sifat-
sifat-Ku karena engkau adalah bagian dari-Ku. 
Karena segala sesuatu adalah milik-Ku, Aku 
juga menjadikanmu pemilik pekerjaan-Ku. (9, 
17 - 18) 
96 Jangan meragukan firman-Ku. Di Era 
Pertama, Aku memenuhi janji-Ku untuk 
membebaskan Israel dari perbudakan Mesir, 
yang berarti penyembahan berhala dan 
kegelapan, untuk membawamu ke Kanaan, 
tanah kebebasan dan penyembahan kepada 
Allah yang hidup. Di sana kedatangan-Ku 
sebagai manusia diumumkan kepadamu dan 
nubuat itu digenapi kata demi kata di dalam 
Kristus. 
97 Aku, Guru yang tinggal di dalam Yesus dan 
mengasihi kamu di dalam Dia, berjanji kepada 
dunia bahwa di lain waktu Aku akan berbicara 
kepadanya dan menyatakan diri-Ku dalam roh. 
Dan inilah penggenapan janji-Ku. 
98 Hari ini Aku mengumumkan kepadamu 
bahwa Aku telah menyediakan bagi rohmu 
wilayah-wilayah yang indah, tempat tinggal, 
rumah-rumah rohani, di mana engkau dapat 
menemukan kebebasan sejati untuk 
mencintai, untuk berbuat baik dan untuk 
menyebarkan cahaya-Ku. Dapatkah engkau 
meragukan hal ini setelah Aku memenuhi 
janji-janji-Ku sebelumnya kepadamu? (138, 10 
- 11) 
99 Keinginan Ilahi-Ku adalah untuk 
menyelamatkanmu dan membawamu ke 
dunia yang penuh cahaya, keindahan dan 
cinta kasih di mana engkau akan bergetar 
dengan penuh sukacita karena ketinggian roh, 
keluhuran perasaan, cita-cita kesempurnaan. 
Tetapi apakah engkau tidak mengenali kasih 
kebapakan-Ku dalam hasrat ilahi ini? Tidak 
diragukan lagi bahwa orang yang tidak 
mengerti hal itu pasti buta. (181, 13) 

100 Ingatlah, semua keindahan dunia ini 
ditakdirkan untuk lenyap untuk memberi jalan 
bagi orang lain suatu hari nanti. Tetapi roh 
Anda akan terus hidup kekal dan melihat Bapa 
dalam segala kemuliaan-Nya - Bapa yang dari 
rahimnya Anda berasal. Segala sesuatu yang 
diciptakan harus kembali ke tempat asalnya. 
(147, 9) 
101 Akulah terang yang kekal, damai sejahtera 
yang kekal, dan berkat yang kekal, dan karena 
kamu adalah anak-anak-Ku, adalah kehendak-
Ku dan tugas-Ku untuk membuat kamu 
mengambil bagian dalam kemuliaan-Ku; dan 
untuk ini Aku mengajarkan hukum sebagai 
jalan yang menuntun roh ke ketinggian 
kerajaan itu. (263,36) 
102 Selalu sadar bahwa roh yang mencapai 
derajat kebaikan, kebijaksanaan, kemurnian 
dan cinta kasih yang tinggi berada di atas 
waktu, rasa sakit dan jarak. Ia tidak terbatas 
untuk tinggal di satu tempat, ia bisa berada di 
mana-mana dan dapat menemukan 
kenikmatan tertinggi dalam mengada, 
merasakan, mengetahui, mencintai dan 
dicintai di mana-mana. Ini adalah surga roh. 
(146,70-71) 
 

VIII Manusia 
 

Bab 32 - Inkarnasi, sifat dan tugas 
manusia  
 
Inkarnasi di bumi 
1 Anda menangis ketika salah satu dari Anda 
sendiri pergi ke "lembah rohani", bukannya 
merasa penuh kedamaian karena Anda 
menyadari bahwa ia sedang mengambil 
langkah lain menuju Tuhannya. Di sisi lain, 
Anda merayakan pesta ketika makhluk baru 
datang ke rumah Anda, tanpa berpikir pada 
saat itu bahwa makhluk roh itu telah datang 
ke dalam daging untuk menggenapi 
penebusan di lembah air mata ini; maka Anda 
harus menangis untuk itu. (52, 58) 
2 Engkau melahirkan anak-anak dari 
dagingmu, tetapi Akulah yang membagi-
bagikan roh-roh di antara keluarga-keluarga, 
suku-suku, bangsa-bangsa, dan dunia-dunia, 
dan di dalam kebenaran yang tidak dapat 



diakses oleh manusia inilah kasih-Ku 
dinyatakan. (67,26) 
3 Engkau hidup di masa sekarang dan tidak 
tahu apa yang telah Kutakdirkan untuk masa 
depanmu. Aku sedang mempersiapkan 
pasukan besar roh-roh yang akan tinggal di 
bumi, membawa misi yang sulit; dan Anda 
harus tahu bahwa banyak dari Anda akan 
menjadi orang tua dari makhluk-makhluk di 
mana utusan-utusan-Ku akan berinkarnasi. 
Tugas Anda adalah mempersiapkan diri Anda 
secara batiniah sehingga Anda bisa tahu 
bagaimana menerima dan membimbing 
mereka. (128, 8) 
4 Aku ingin berbicara kepadamu tentang 
banyak hal rohani, tetapi engkau belum dapat 
memahaminya. Jika Aku mengungkapkan 
kepadamu jenis tempat tinggal yang telah 
engkau turuni di bumi, engkau tidak akan 
dapat memahami bagaimana engkau telah 
tinggal di tempat-tempat seperti itu. 
5 Hari ini Anda dapat menyangkal bahwa Anda 
mengetahui "lembah spiritual" karena roh 
Anda, selama ia berinkarnasi, tidak dapat 
diakses oleh masa lalunya, sehingga ia tidak 
menjadi sia-sia atau tertekan, atau putus asa 
dalam menghadapi keberadaannya yang baru, 
di mana ia harus memulai lagi seperti dalam 
kehidupan baru. 
6 Bahkan jika Anda menginginkannya, Anda 
tidak dapat mengingatnya. Saya hanya 
mengizinkan Anda untuk menyimpan firasat 
atau intuisi tentang apa yang saya ungkapkan 
kepada Anda di sini, sehingga Anda dapat 
bertekun dalam pergumulan hidup dan rela 
menanggung cobaan. 
7 Anda mungkin meragukan semua yang saya 
katakan, tetapi sesungguhnya, dunia roh itu 
benar-benar rumah Anda selama Anda masih 
menjadi roh. Anda adalah penghuni rumah di 
mana anda tidak mengenal penderitaan, di 
mana anda merasakan kemuliaan Bapa di 
dalam keberadaan anda, karena tidak ada 
cacat di dalam Dia. 
8 Tetapi engkau tidak memiliki jasa, sehingga 
engkau perlu meninggalkan surga itu dan 
turun ke dunia, sehingga rohmu dengan 
usahanya akan mendapatkan kembali 
kerajaan itu. 
9 Tetapi Anda semakin tenggelam secara 
moral sampai Anda merasa sangat jauh dari 
yang ilahi dan spiritual, asal mula Anda. (114, 
35 - 36) 

10 Ketika roh datang ke bumi, roh itu dijiwai 
oleh niat terbaik untuk mempersembahkan 
keberadaannya kepada Bapa, untuk 
menyenangkan Dia dalam segala hal, untuk 
berguna bagi sesamanya. 
11 Tetapi begitu ia melihat dirinya terpenjara 
di dalam tubuh, dicobai dengan ribuan cara 
dan diuji dalam perjalanan hidupnya, ia 
menjadi lemah, ia menyerah pada dorongan 
"daging", ia menyerah pada godaan, menjadi 
egois dan akhirnya mencintai dirinya sendiri di 
atas segalanya, dan hanya sesaat saja ia 
memberi telinga pada hati nurani, di mana 
takdir dan sumpah tertulis. 
12 Firman-Ku membantumu untuk mengingat 
perjanjian rohanimu dan untuk menaklukkan 
godaan dan rintangan. 
13 Tidak seorang pun dapat mengatakan 
bahwa ia tidak pernah menyimpang dari jalan 
yang telah saya tentukan baginya. Tetapi Aku 
mengampunimu sehingga engkau dapat 
belajar mengampuni sesamamu. (245, 47 - 48) 
14 Pengajaran rohani yang luar biasa 
diperlukan agar manusia dapat hidup selaras 
dengan suara hati nuraninya. Karena 
meskipun segala sesuatu diresapi dengan 
cinta ilahi, yang dengan bijaksana diciptakan 
untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia, 
materi yang mengelilinginya di dunia berarti 
cobaan bagi roh sejak saat ia mendiami dunia 
yang bukan miliknya dan bersatu dengan 
tubuh yang sifatnya berbeda dari miliknya 
sendiri. 
15 Dalam hal ini Anda dapat melihat alasan 
mengapa roh melupakan masa lalunya. Dari 
saat ia menjelma dan menyatu dengan 
makhluk tak sadar yang baru saja dilahirkan, ia 
memulai kehidupan yang berhubungan erat 
dengan tubuh itu. 
16 Dari roh hanya dua kualitas yang tetap ada: 
hati nurani dan intuisi; tetapi kepribadian, 
karya yang telah dicapai dan masa lalu tetap 
tersembunyi untuk sementara waktu. Inilah 
yang dimaksudkan oleh Bapa. 
17 Apa jadinya roh yang telah datang dari 
cahaya rumah yang tinggi untuk hidup dalam 
keadaan dunia yang menyedihkan ini jika ia 
mengingat masa lalunya? Dan kesia-siaan 
apakah yang akan terjadi di antara manusia 
jika kebesaran yang ada dalam roh mereka di 
kehidupan lain diungkapkan kepada mereka? 
(257, 18 - 19) 
 



Evaluasi yang benar terhadap tubuh dan 
bimbingannya oleh roh 
18 Aku berkata kepadamu bukan hanya untuk 
memurnikan rohmu, tetapi juga untuk 
menguatkan tubuhmu, sehingga generasi baru 
yang keluar darimu akan sehat dan roh 
mereka akan dapat memenuhi misi mereka 
yang sulit. (51, 59) 
19 Jaga kesehatan tubuh Anda, kelestarian 
dan vitalitasnya. Ajaran saya menasihati anda 
untuk memiliki perhatian penuh kasih 
terhadap roh dan tubuh anda, karena 
keduanya saling melengkapi dan saling 
membutuhkan dalam tugas rohani yang sulit 
yang dipercayakan kepada mereka. (92,75) 
20 Janganlah memberikan tubuh Anda lebih 
penting daripada kenyataannya, atau 
membiarkannya mengambil tempat yang 
hanya dimiliki oleh roh Anda. 
21 Pahamilah bahwa cangkang tubuh 
hanyalah alat yang Anda perlukan agar roh 
dapat memanifestasikan dirinya di bumi. (62, 
22 - 23) 
22 Lihatlah bagaimana pengajaran ini 
bermanfaat bagi roh Anda; karena sementara 
materi tubuh semakin mendekat ke pangkuan 
bumi setiap hari, roh, di sisi lain, semakin 
mendekat ke kekekalan. 
23 Tubuh adalah penopang tempat roh 
bersandar selama ia tinggal di bumi. Mengapa 
membiarkannya menjadi rantai yang 
membelenggu atau penjara bawah tanah yang 
memenjarakan? Mengapa membiarkan hal itu 
menjadi kemudi kehidupan Anda? Apakah 
benar bagi orang buta untuk memimpin orang 
yang matanya melihat? (126, 15 - 16) 
24 Ajaran ini sederhana, seperti segala 
sesuatu yang murni dan ilahi, dan karena itu 
mudah dipahami. Tetapi, kadang-kadang akan 
terasa sulit bagi Anda untuk 
mempraktikkannya. Upaya roh Anda 
memerlukan usaha, penyerahan diri atau 
pengorbanan di pihak tubuh Anda, dan jika 
Anda kurang pendidikan atau disiplin spiritual, 
Anda harus menderita. 
25 Sejak awal mula waktu, telah terjadi 
pergumulan antara roh dan "daging" [jiwa] 
dalam mencoba memahami apa yang benar, 
diizinkan dan baik untuk menjalani kehidupan 
yang sesuai dengan hukum yang diberikan 
oleh Allah. 
26 Dalam perjuangan yang sulit ini, tampaknya 
bagi Anda seakan-akan ada kekuatan asing 

dan jahat yang terus menerus menggoda Anda 
untuk berpaling dari pertempuran dan 
mengundang Anda untuk menggunakan 
kebebasan kehendak Anda dan melanjutkan 
jalan materialisme. 
27 Aku berkata kepadamu, bahwa tidak ada 
pencobaan yang lebih besar daripada 
kelemahan tubuhmu: peka terhadap segala 
sesuatu yang ada di sekelilingnya; cukup 
lemah untuk menyerah; mudah dijatuhkan 
dan digoda. Tetapi orang yang telah belajar 
menguasai dorongan, nafsu dan kelemahan 
tubuh, telah menaklukkan godaan yang 
dibawanya dalam dirinya. (271, 49 - 50) 
28 Bumi adalah medan perang, ada banyak hal 
yang harus dipelajari. Jika tidak demikian, 
beberapa tahun kehidupan di planet ini sudah 
cukup bagi Anda, dan Anda tidak akan dikirim 
keluar lagi dan lagi untuk dilahirkan kembali. 
Tidak ada kuburan yang lebih gelap dan suram 
bagi roh daripada tubuhnya sendiri ketika ia 
melekat pada kotoran dan materialisme. 
29 Firman-Ku membangkitkanmu dari kubur 
ini dan kemudian memberimu sayap untuk 
melayang ke wilayah kedamaian dan cahaya 
rohani. (213, 24 - 25) 
  
Makna/tugas jiwa, roh dan hati nurani dalam 
diri manusia  
30 Tubuh bisa saja ada tanpa roh, semata-
mata melalui kehidupan jasmani yang 
bernyawa; tetapi tubuh itu tidak akan menjadi 
manusia. Ia akan memiliki jiwa dan tidak 
memiliki roh, tetapi ia tidak dapat 
membimbing dirinya sendiri, dan juga tidak 
akan menjadi makhluk tertinggi, mengetahui 
hukum melalui hati nurani, membedakan yang 
baik dari yang jahat, dan menerima setiap 
wahyu ilahi. (59, 56) 
31 Hati nurani akan menerangi roh, dan roh 
akan membimbing tubuh (atas jiwa). (71, 9) 
32 Sementara di dunia ini beberapa orang 
mengejar kebesaran palsu, yang lain 
mengatakan bahwa manusia adalah makhluk 
yang tidak berarti di hadapan Tuhan, dan 
bahkan ada yang membandingkan diri mereka 
sendiri dengan cacing di bumi. Tentu saja, 
tubuh materialmu bisa tampak kecil bagimu di 
tengah-tengah ciptaan-Ku, tetapi bagi-Ku 
tidak, karena hikmat dan pemberdayaan yang 
dengannya Aku menciptakannya. 
33 Tetapi bagaimana Anda bisa menilai 
kehebatan keberadaan Anda dengan ukuran 



tubuh Anda? Apakah Anda tidak merasakan 
kehadiran roh di dalamnya? Ia lebih besar 
daripada tubuh Anda, keberadaannya abadi, 
perjalanannya tak terbatas, Anda tidak dapat 
melihat akhir evolusinya, sesedikit asal-
usulnya. Aku tidak ingin melihatmu kecil, Aku 
menciptakanmu untuk mencapai kebesaran. 
Apakah Anda tahu kapan saya menganggap 
manusia kecil? Ketika ia telah merosot dalam 
dosa, karena saat itu ia telah kehilangan 
kemuliaan dan martabatnya. 
34 Untuk waktu yang lama sekarang engkau 
tidak lagi berpegang pada-Ku, engkau tidak 
lagi tahu siapa dirimu dalam kenyataan, 
karena engkau telah membiarkan banyak 
kualitas, kemampuan, dan karunia yang telah 
ditempatkan oleh Penciptamu di dalam dirimu 
untuk menganggur di dalam keberadaanmu. 
Anda tertidur sehubungan dengan roh dan 
hati nurani, dan justru di dalam kualitas 
spiritual itulah terletak kehebatan sejati 
manusia. Anda hidup seperti makhluk-
makhluk yang berasal dari dunia ini, karena 
mereka muncul dan mati di dalamnya. (85, 56 
- 57) 
35 Dengan firman kasih-Ku, Aku membuktikan 
kepadamu nilai rohmu bagi-Ku. Tidak ada 
sesuatu pun dalam ciptaan material yang lebih 
besar daripada roh Anda - baik bintang 
kerajaan dengan cahayanya, maupun bumi 
dengan segala keajaibannya, atau apa pun 
yang diciptakan lebih besar daripada roh yang 
telah saya berikan kepada Anda, karena itu 
adalah partikel ilahi, adalah nyala api yang 
telah keluar dari Roh Ilahi. 
36 Selain Tuhan, hanya roh-roh yang memiliki 
kecerdasan spiritual, kesadaran, kehendak dan 
kebebasan berkehendak. 
37 Di atas naluri dan kecenderungan "daging" 
[jiwa] muncul cahaya, yaitu roh Anda, dan di 
atas cahaya ini ada penuntun, buku pelajaran 
dan hakim, yaitu hati nurani. (86, 68) 
38 Umat manusia, dalam materialismenya, 
berkata kepada-Ku: "Apakah Kerajaan Roh itu 
ada sama sekali?" Tetapi Aku menjawabmu: 
Wahai orang-orang yang tidak beriman, kalian 
adalah Thomas dari "Era Ketiga". Perasaan 
belas kasih dan belas kasihan, kelembutan, 
kebaikan dan kemurahan hati bukanlah 
kualitas tubuh, lebih dari karunia-karunia 
anugerah yang Anda bawa tersembunyi di 
dalam diri Anda. Semua perasaan yang 
tertanam di dalam hati dan pikiran Anda, 

semua kemampuan itu adalah milik roh, dan 
Anda tidak boleh menyangkalnya. "Daging" 
hanyalah alat yang terbatas, tetapi roh tidak: 
roh itu hebat karena merupakan atom Tuhan. 
39 Carilah tempat kedudukan roh Anda di 
dalam inti keberadaan Anda dan 
kebijaksanaan agung di dalam kemuliaan cinta 
kasih. (147, 21 - 22) 
40 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
sejak masa awal umat manusia, manusia 
memiliki pengetahuan intuitif bahwa ia 
membawa makhluk spiritual di dalam dirinya 
sendiri - suatu entitas yang, meskipun tidak 
terlihat, mengungkapkan dirinya dalam 
berbagai karya kehidupannya. 
41 Tuhanmu telah mewahyukan kepadamu 
dari waktu ke waktu tentang keberadaan ruh, 
sifat dan wujudnya yang tersembunyi. Karena 
meskipun Anda membawanya di dalam diri 
Anda, tabir di mana materialisasi Anda 
menyelimuti Anda begitu tebal sehingga Anda 
tidak dapat melihat apa yang paling mulia dan 
paling murni dalam keberadaan Anda. 
42 Manusia telah berani menyangkal banyak 
kebenaran. Namun - kepercayaan akan 
keberadaan rohnya bukanlah salah satu hal 
yang paling diperjuangkannya, karena 
manusia telah merasakan dan akhirnya 
memahami bahwa mengingkari rohnya akan 
sama dengan mengingkari dirinya sendiri. 
43 Ketika tubuh manusia merosot karena 
hawa nafsu, keburukan dan kenikmatan 
indrawi, tubuh menjadi rantai, penutup mata 
yang gelap, penjara dan penghalang bagi 
terbukanya roh. Namun demikian, manusia 
tidak pernah kekurangan percikan cahaya 
batin untuk menolongnya di saat-saat 
pencobaannya. 
44 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
ekspresi roh yang paling tinggi dan paling 
murni adalah hati nurani, cahaya batin yang 
membuat manusia menjadi yang pertama, 
yang tertinggi, yang paling besar dan paling 
mulia di antara semua makhluk yang 
mengelilinginya. (170, 56 - 60) 
45 Saya katakan kepada semua orang bahwa 
gelar tertinggi dan terindah yang dimiliki 
manusia adalah "anak Tuhan", meskipun perlu 
untuk mendapatkannya. 
46 Tujuan Hukum Taurat dan ajaran-ajarannya 
adalah untuk mengungkapkan kepadamu 
pengetahuan tentang kebenaran-Ku, sehingga 
kamu dapat menjadi anak-anak yang layak 



dari Bapa Ilahi yang merupakan 
kesempurnaan tertinggi. (267, 53) 
47 Engkau tahu bahwa engkau diciptakan 
menurut gambar dan rupa-Ku, tetapi ketika 
engkau mengatakannya, engkau memikirkan 
bentuk manusiamu. Aku berkata kepadamu, 
gambar-Ku tidak ada di sana, tetapi di dalam 
rohmu, yang untuk menjadi seperti Aku, harus 
menyempurnakan dirinya sendiri dengan 
mempraktikkan kebajikan-kebajikan. 
48. Akulah Jalan, Kebenaran dan Hidup, 
Akulah Kebenaran dan Kebaikan, dan semua 
ini berasal dari Cinta Ilahi. Apakah Anda 
sekarang mengerti bagaimana Anda harus 
menjadi "menurut gambar dan rupa-Ku"? 
(31,51 - 52) 
49 Anda memiliki refleksi Ilahi di dalam diri 
Anda, Aku benar-benar ada di dalam diri Anda. 
Kecerdasan, kehendak, kemampuan, indera, 
dan kebajikan yang Anda miliki menjadi 
kesaksian tentang hakikat yang lebih tinggi 
yang menjadi milik Anda dan merupakan 
kesaksian hidup bagi Bapa yang darinya Anda 
berasal. 
50 Kadang-kadang, melalui ketidaktaatan dan 
dosa, engkau menodai dan menajiskan 
gambar yang engkau sandang dari-Ku dalam 
keberadaanmu. Kalau begitu, engkau tidak 
menyerupai-Ku, karena tidak cukup hanya 
memiliki tubuh manusia dan roh untuk 
menjadi gambar Sang Pencipta. Keserupaan 
sejati dengan-Ku adalah dalam terangmu dan 
dalam kasihmu kepada semua sesamamu. 
(225, 23 - 24) 
51 Aku menciptakanmu "menurut gambar dan 
rupa-Ku", dan karena Aku Tiga dan Satu, 
Trinitas ini juga ada di dalam dirimu. 
52 Tubuh material Anda mewakili Penciptaan 
berdasarkan rancangan dan keharmonisannya 
yang sempurna. Roh inkarnasi Anda adalah 
gambaran dari "Firman" yang menjadi 
manusia untuk meninggalkan jejak cinta kasih 
pada dunia manusia; dan hati nurani Anda 
adalah percikan cahaya dari Cahaya Ilahi Roh 
Kudus. (220, 11 - 12) 
53 Apakah manfaat yang akan dimiliki roh 
Anda jika ia bekerja di dalam tubuh tanpa 
kehendak dan tanpa kecenderungannya 
sendiri? Pergulatan roh dengan cangkang 
jasmaninya [jiwa] adalah kekuatan melawan 
kekuatan. Di sana ia menemukan batu ujian 
yang dengannya ia harus membuktikan 
keunggulan dan kebesaran jiwanya. Ini adalah 

ujian di mana roh sering kali menyerah 
sejenak pada godaan yang dibawa oleh dunia 
melalui "daging". Begitu hebatnya kekerasan 
yang diberikan (godaan) ini pada roh sehingga 
Anda akhirnya memiliki kesan bahwa 
kekuatan supernatural dan ganas menyeret 
Anda pada kehancuran dan menghancurkan 
Anda dalam nafsu. 
54 Betapa besar tanggung jawab roh di 
hadapan Allah! Daging belum mengambil 
tanggung jawab ini. Lihatlah bagaimana ia 
bersemayam selamanya di bumi ketika 
kematian datang. Kapankah Anda akan 
memperoleh pahala sehingga roh Anda layak 
untuk mendiami rumah yang lebih sempurna 
daripada rumah yang Anda tinggali ini? 
55 Dunia menawarkan mahkota-mahkota 
yang hanya menyaksikan kesia-siaan, 
kesombongan dan kebesaran palsu. Bagi roh 
yang tahu bagaimana melampaui kesia-siaan 
ini, mahkota lain disediakan di akhirat, yaitu 
kebijaksanaan-Ku. (53, 9 - 11) 
56 Kehidupan harus diwujudkan lebih banyak 
di dalam roh daripada di dalam tubuh. Betapa 
banyak orang yang telah hidup di dunia ini; 
tetapi betapa sedikit yang telah hidup secara 
rohani, mengekspresikan anugerah yang ada 
di dalam diri setiap manusia, di dalam 
percikan Ilahi yang ditempatkan oleh Sang 
Pencipta di dalam diri manusia. 
57 Jika orang mampu melestarikan 
kewaskitaan dalam pikiran mereka, mereka 
dapat melihat masa lalu, masa kini dan masa 
depan mereka melalui itu. 
58 Roh itu seperti buku kebijaksanaan ilahi 
saya. Betapa banyak isinya! Terus dan terus, 
ada sesuatu yang ingin diungkapkan kepada 
Anda - terkadang wahyu yang begitu 
mendalam sehingga tidak dapat Anda pahami. 
59 Percikan cahaya yang ada dalam diri setiap 
manusia adalah ikatan yang menghubungkan 
manusia dengan spiritual, yang membawanya 
ke dalam kontak dengan alam barzakh dan 
Bapa-Nya. (201, 37 - 40) 
60 Oh, seandainya saja sifat material Anda 
bisa menyerap apa yang diterima oleh roh 
Anda melalui karunia penglihatannya! Karena 
roh Anda tidak pernah berhenti melihat, 
bahkan jika tubuh, karena sifat materialnya, 
tidak merasakan apa pun darinya. Kapankah 
Anda akan dapat memahami roh Anda? (266, 
11) 



61 Selama Anda, yang tidak mencintai 
kehidupan karena Anda menyebutnya kejam, 
tidak mengakui pentingnya hati nurani dalam 
diri manusia, atau membiarkan diri Anda 
dibimbing olehnya, Anda tidak akan 
menemukan apa pun yang bernilai sejati. 
62 Hati nuranilah yang mengangkat roh ke 
kehidupan yang lebih tinggi di atas materi 
[jiwa] dan nafsu-nafsunya. Spiritualisasi akan 
membuat Anda merasakan kasih Tuhan yang 
besar jika Anda berhasil mengubahnya 
menjadi tindakan. Kemudian Anda akan 
memahami makna kehidupan, Anda akan 
melihat keindahannya dan menemukan 
kebijaksanaannya. Maka Anda akan tahu 
mengapa saya menyebutnya kehidupan. 
63 Siapakah yang berani menolak ajaran ini, 
dengan mengatakan bahwa ajaran ini tidak 
benar, setelah mengetahui dan 
memahaminya? 
64 Ketika Anda memahami bahwa nilai sejati 
Anda didasarkan pada hati nurani Anda, Anda 
akan hidup selaras dengan segala sesuatu 
yang diciptakan oleh Bapa Anda. 
65 Kemudian hati nurani akan memperindah 
kehidupan manusia yang malang; tetapi 
sebelum itu, manusia harus berpaling dari 
semua nafsu yang memisahkannya dari Tuhan 
untuk mengikuti jalan keadilan dan 
kebijaksanaan. Kemudian kehidupan sejati 
akan dimulai bagi Anda, kehidupan yang hari 
ini Anda pandang dengan acuh tak acuh 
karena Anda tidak tahu apa yang Anda hina 
dan tidak tahu kesempurnaannya. (11, 44 - 48) 
 
Bait Allah di dalam diri manusia 
66 Konsepsi umat manusia tentang Aku adalah 
kekanak-kanakan karena belum mampu 
memahami wahyu-wahyu yang tak henti-
hentinya Aku berikan kepadanya. Bagi orang 
yang tahu bagaimana mempersiapkan diri, 
Aku terlihat dan dapat disentuh dan hadir di 
mana-mana; tetapi bagi orang yang tidak 
memiliki kepekaan karena materialisme telah 
mengeraskannya, sulit untuk memahami 
bahwa Aku ada, dan dia merasa bahwa Aku 
sangat jauh, sehingga mustahil bagi-Ku untuk 
dirasakan atau dilihat dengan cara apa pun. 
67 Manusia harus tahu bahwa ia membawa-
Ku di dalam dirinya, bahwa di dalam rohnya 
dan di dalam terang hati nuraninya ia memiliki 
kehadiran Ilahi yang murni. (83, 50 - 51) 

68 Penderitaan yang membebani orang-orang 
pada masa ini membawa mereka selangkah 
demi selangkah, tanpa mereka sadari, ke 
gerbang tempat kudus batin, yang di 
hadapannya, karena tidak mampu 
melanjutkan, mereka akan bertanya: "Tuhan, 
di manakah Engkau?" Dan dari dalam bait suci, 
suara Guru yang penuh rahmat akan 
terdengar, mengatakan kepada mereka, "Aku 
di sini di mana Aku selalu berdiam - di dalam 
hati nurani Anda." (104, 50) 
69 Engkau dilahirkan di dalam Aku. Anda telah 
menerima kehidupan spiritual dan material 
dari Bapa. Dan dalam arti kiasan, Aku dapat 
mengatakan kepada Anda bahwa pada saat 
yang sama Anda dilahirkan di dalam diri-Ku, 
Aku juga dilahirkan di dalam diri Anda. 
70 Aku lahir di dalam hati nuranimu, 
bertumbuh dalam perkembanganmu dan 
menyatakan diri-Ku sepenuhnya dalam karya-
karya kasihmu sehingga engkau dapat berkata 
dengan sukacita: "Tuhan menyertai Aku". 
(138, 68 - 69) 
71 Saat ini engkau semua masih anak-anak 
dan tidak selalu dapat memahami ajaran-Ku 
dengan benar; tetapi untuk saat ini, 
berbicaralah kepada Tuhan dengan hatimu, 
dengan pikiranmu, dan Dia akan menjawabmu 
dari bagian terdalam dari keberadaanmu. 
Pesannya, yang akan berbicara dalam hati 
nurani Anda, akan menjadi suara yang jelas 
dan bijaksana penuh cinta kasih yang akan 
Anda temukan sedikit demi sedikit dan yang 
nantinya akan membuat Anda terbiasa. (205, 
47) 
72 Aku akan mendirikan Gereja Roh Kudus di 
dalam hati murid-murid-Ku di Era Ketiga ini. Di 
sana Tuhan Pencipta akan berdiam, Tuhan 
yang kuat, Tuhan yang menjadi manusia di Era 
Kedua, Tuhan yang memiliki kebijaksanaan 
yang tak terbatas. Dia hidup di dalam diri 
Anda, tetapi jika Anda ingin merasakan Dia 
dan mendengar suara Firman-Nya, Anda harus 
mempersiapkan diri Anda secara batiniah. 
73 Orang yang berbuat baik merasakan 
kehadiran-Ku di dalam dirinya, seperti halnya 
orang yang rendah hati atau melihat saudara 
di dalam diri setiap sesamanya. 
74 Di dalam roh Anda terdapat bait Roh 
Kudus. Alam ini tidak bisa dihancurkan, tidak 
ada badai atau angin topan yang mampu 
meruntuhkannya. Ia tidak terlihat dan tidak 
tersentuh oleh pandangan manusia, pilar-



pilarnya adalah keinginan untuk tumbuh 
dalam kebaikan. Kubahnya adalah rahmat 
yang diberikan Bapa kepada anak-anaknya, 
gerbangnya adalah cinta kasih Bunda Ilahi; 
karena setiap orang yang mengetuk pintu saya 
akan menyentuh hati Bunda Surgawi. 
75 Murid-murid, inilah kebenaran yang hidup 
di dalam Gereja Roh Kudus, supaya kamu tidak 
termasuk orang-orang yang tersesat karena 
penafsiran yang salah. Gereja-gereja batu 
hanyalah sebuah simbol, dan tidak ada satu 
batu pun yang tersisa di atas batu yang lain. 
76 Saya ingin api iman selalu menyala di altar 
batin Anda dan Anda memahami bahwa 
dengan pekerjaan Anda, Anda sedang 
meletakkan fondasi yang suatu hari nanti akan 
menjadi tempat perlindungan yang agung. 
Aku menguji semua orang dengan gagasan-
gagasan mereka yang berbeda dan bekerja di 
atas mereka, karena semua orang akan Aku 
jadikan bagian dalam pendirian bait-Ku. 
(148,44-48) 
  

Bab 33 - Pria dan wanita, orang tua 
dan anak-anak, pernikahan dan 
keluarga  
 
Hubungan antara pria dan wanita  
1 Bahkan sebelum engkau datang ke bumi, 
Aku sudah mengetahui jalan hidupmu dan 
kecenderunganmu; dan untuk membantumu 
dalam perjalanan hidupmu, Aku 
menempatkan hati yang akan menerangi 
jalanmu melalui cintanya kepadamu. Hati ini 
adalah hati seorang pria dan juga hati seorang 
wanita. Dengan itu Aku ingin memberikan 
pertolongan kepadamu sehingga engkau akan 
menjadi tongkat iman, kekuatan moral dan 
belas kasihan bagi mereka yang 
membutuhkannya. (256, 55) 
2 Aku ingin engkau berbagi kebahagiaan 
menjadi seorang ayah, dan karenanya Aku 
menjadikanmu orang tua dari manusia 
sehingga engkau harus memberikan bentuk 
kepada makhluk-makhluk yang menyerupai 
dirimu dan ke dalamnya makhluk-makhluk 
rohani yang Aku kirimkan kepadamu akan 
berinkarnasi. Karena ada cinta kasih keibuan 
di dalam Yang Ilahi dan Kekal, saya ingin ada 
makhluk dalam kehidupan manusia yang akan 

mewujudkannya, dan makhluk itu adalah 
wanita. 
3 Pada mulanya manusia dibagi menjadi dua 
bagian dan dengan demikian dua jenis kelamin 
diciptakan, satu - pria, yang lain - wanita; di 
dalam dirinya kekuatan, kecerdasan, 
martabat; di dalam dirinya kelembutan, 
keanggunan, keindahan. Yang satu - benih, 
yang lainnya - tanah yang subur. Lihatlah di 
sini dua makhluk yang hanya bisa merasa 
lengkap, sempurna dan bahagia ketika 
bersatu. Dalam keharmonisannya, mereka 
akan membentuk satu "daging", satu 
kehendak dan satu cita-cita. 
4 Ketika persatuan ini diilhami oleh Roh dan 
oleh kasih, maka itu disebut pernikahan. (38, 
29 - 31) 
5 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu: Saya 
melihat bahwa pada saat ini pria dan wanita 
telah menyimpang dari jalan mereka. 
6 Saya menemukan pria yang tidak memenuhi 
kewajiban mereka; wanita yang menghindari 
menjadi ibu dan yang lainnya yang merambah 
ke bidang yang dimaksudkan untuk pria, 
meskipun Anda diberitahu pada zaman dahulu 
bahwa pria adalah kepala wanita. 
7 Wanita tidak boleh merasa direndahkan 
karena hal ini, karena sekarang Aku berkata 
kepadamu bahwa wanita adalah hati pria. 
8 Ee, inilah sebabnya Aku telah 
melembagakan dan menguduskan pernikahan. 
Karena dalam penyatuan kedua makhluk ini, 
yang secara spiritual sama tetapi secara fisik 
berbeda, terdapat keadaan yang sempurna. 
(66, 68 - 69) 
9 Betapa sedikitnya orang yang berusaha 
untuk hidup di surga kedamaian, cahaya dan 
harmoni dengan memenuhi hukum-hukum 
Ilahi dengan cinta kasih. 
10 Sangat panjang jalan yang telah dilalui 
manusia, tetapi mereka masih lebih suka 
memakan buah terlarang, yang hanya 
menumpuk penderitaan dan kekecewaan 
dalam hidup mereka. Buah-buahan yang 
terlarang adalah buah yang baik karena Tuhan 
menciptakannya, tetapi yang dapat menjadi 
berbahaya bagi manusia jika dia tidak 
mempersiapkan dirinya dengan benar atau 
menggunakannya secara berlebihan. 
11 Pria dan wanita mengambil buah 
kehidupan tanpa persiapan dan tidak 
menyadari tanggung jawab mereka terhadap 
Sang Pencipta ketika mereka melahirkan 



makhluk baru untuk menjadi manusia di bumi. 
(34, 12 - 14) 
12 Beberapa orang bertanya kepada-Ku: 
"Tuhan, apakah kasih manusiawi tidak dapat 
diterima dan tercela di hadapan-Mu, dan 
apakah Engkau hanya menyetujui kasih 
rohani?" 
13 Tidak, orang-orang. Memang benar bahwa 
perasaan cinta kasih yang tertinggi dan paling 
murni adalah milik roh, tetapi Aku juga 
menempatkan hati di dalam tubuh manusia 
agar ia dapat mencintai, dan Aku memberinya 
perasaan agar melalui perasaan itu ia dapat 
mencintai semua yang mengelilinginya. 
14 Cinta kasih, yang akarnya hanya pada fisik, 
adalah khas makhluk-makhluk yang tidak 
berakal karena mereka tidak memiliki hati 
nurani yang menerangi jalan mereka. Lebih 
jauh lagi, saya katakan kepada Anda bahwa 
buah yang baik selalu muncul dari persatuan 
yang baik dan makhluk-makhluk terang akan 
berinkarnasi di dalamnya. (127,7 - 8, 10) 
15 Saya tidak meminta Anda untuk melakukan 
pengorbanan manusia super. Aku tidak 
meminta pria untuk berhenti menjadi pria 
untuk mengikuti-Ku, dan Aku juga tidak 
meminta wanita untuk berhenti menjadi 
wanita untuk memenuhi tugas spiritual. Aku 
tidak memisahkan suami dari pasangannya, 
Aku juga tidak memisahkan istri dari suaminya 
agar ia dapat melayani-Ku; Aku juga tidak 
menyuruh orang tua untuk meninggalkan 
anak-anak mereka atau meninggalkan 
pekerjaan mereka untuk mengikuti-Ku. 
16 Kepada yang satu dan yang lain Aku 
membuat mereka mengerti, ketika Aku 
menjadikan mereka "pekerja di kebun anggur 
ini", bahwa untuk menjadi hamba-hamba-Ku, 
mereka tidak boleh berhenti menjadi manusia 
dan karena itu mereka harus mengerti untuk 
memberikan kepada Allah apa yang menjadi 
milik Allah dan kepada dunia apa yang 
menjadi haknya. (133, 55 - 56) 
 
Sifat dan tugas manusia  
17 Kepada kalian, saya telah memberikan 
warisan, harta, istri yang dipercayakan kepada 
kalian untuk kalian cintai dan rawat. Namun 
temanmu telah datang kepada-Ku sambil 
meratap dan menangis di hadapan-Ku karena 
kurangnya pemahamanmu. 
18 Aku telah mengatakan kepadamu bahwa 
kamu kuat, bahwa kamu diciptakan "menurut 

gambar dan rupa-Ku". Namun, saya tidak 
memerintahkan Anda untuk mempermalukan 
wanita itu dan menjadikannya budak Anda. 
19 Aku telah membuatmu kuat untuk 
mewakili Aku di rumahmu: kuat dalam 
kebajikan, dalam talenta, dan telah 
memberimu sebagai pelengkap dalam 
kehidupan duniawimu sebagai pendamping 
wanita, sehingga dalam cinta timbal balik 
kamu dapat menemukan kekuatan untuk 
menghadapi cobaan dan perubahan nasib. (6, 
61) 
20 Ingatlah, hai para pria, bahwa sering kali 
kamulah yang telah menjatuhkan wanita-
wanita yang berbudi luhur ke dalam jaring 
mereka dengan mencari sisi sensitif dan lemah 
dalam diri mereka. Tetapi cermin-cermin yang 
tadinya jernih dan yang sekarang redup, 
Engkau akan membuatnya memantulkan 
kembali kemurnian dan keindahan roh 
mereka. 
21 Mengapa sekarang ini kamu menghina 
orang-orang yang dulu kamu bujuk untuk 
hidup bejat? Mengapa Anda mengeluh 
tentang kemunduran wanita? Pahamilah 
bahwa jika engkau telah memimpin mereka di 
jalan hukum-Ku, yaitu hukum hati dan roh, 
penghormatan dan kasih sayang, mengasihi 
mereka dengan kasih yang meninggikan dan 
bukan dengan hasrat yang merendahkan, 
engkau tidak akan memiliki alasan untuk 
menangis dan mengeluh, dan mereka tidak 
akan jatuh. 
22 Pria mencari dan mengharapkan kebajikan 
dan kecantikan dari wanita. Tetapi mengapa 
Anda menuntut apa yang tidak layak Anda 
dapatkan? 
23 Saya melihat bahwa Anda masih berpikir 
bahwa Anda memiliki jasa-jasa yang besar, 
meskipun Anda hanya memiliki sedikit. 
Bangunlah kembali dengan pekerjaan, kata-
kata dan pikiran Anda apa yang telah Anda 
hancurkan, dan berikan kehormatan, 
moralitas dan kebajikan nilai yang mereka 
miliki. 
24 Jika Anda berusaha dengan cara ini, 
saudara-saudara, Anda akan menolong Yesus 
dalam pekerjaan keselamatan-Nya, dan hati 
Anda akan dipenuhi dengan sukacita ketika 
Anda melihat rumah-rumah dihormati oleh 
istri-istri yang baik dan ibu-ibu yang 
terhormat. Sukacita Anda akan sangat besar 



ketika Anda melihat kebajikan kembali kepada 
mereka yang telah kehilangannya. 
25 Keselamatan adalah untuk semua orang. 
Mengapa orang berdosa yang paling besar 
sekalipun tidak boleh diselamatkan? Inilah 
sebabnya mengapa Aku berkata kepadamu, 
hai manusia: bekerjalah bersama-Ku untuk 
menyelamatkan mereka yang telah engkau 
bawa ke dalam kehancuran dengan 
menanamkan pengharapan baru di dalam diri 
mereka dengan terang Ajaran-Ku. Biarlah 
pikiran cinta kasih-Ku mencapai pikiran dan 
hati mereka. Bawalah pesan-pesan-Ku kepada 
mereka juga di penjara-penjara dan rumah 
sakit-rumah sakit, bahkan sampai ke tempat-
tempat yang kumuh. Karena di sana mereka 
akan menangis dengan penyesalan dan rasa 
sakit karena mereka tidak cukup kuat ketika 
dunia dengan godaannya menyeret mereka ke 
dalam kehancuran. 
26 Setiap wanita pernah menjadi anak kecil, 
setiap wanita pernah menjadi perawan, oleh 
karena itu Anda dapat menjangkau hatinya 
dengan empati. 
27 Aku akan menggunakan orang-orang yang 
belum ternoda kebajikan-kebajikan ini dan 
mempercayakan tugas ini kepada mereka. 
Ingatlah bahwa Aku telah berfirman 
kepadamu: "Dari pekerjaanmu kamu akan 
dikenal." Izinkanlah Roh berbicara melalui 
manifestasi duniawi. 
28 Tetapi kepada mereka yang belum bersedia 
menghormati insentif cinta yang ditempatkan 
oleh-Ku dalam makhluk itu, Aku berkata: 
Mengapa engkau mengatakan bahwa engkau 
mencintai padahal bukan cinta yang engkau 
rasakan? Mengapa Anda memberi alasan bagi 
orang lain untuk jatuh, dan tidak ada yang 
menghentikan Anda? Pertimbangkan: Apa 
yang akan dirasakan oleh hati Anda jika apa 
yang Anda lakukan terhadap bunga-bunga 
yang terkelupas itu dilakukan terhadap ibu 
Anda, saudara perempuan Anda, atau istri 
yang Anda cintai dan hormati? Pernahkah 
Anda memikirkan luka yang telah Anda 
timbulkan pada orang tua dari mereka yang 
membesarkan mereka dengan penuh cinta 
kasih? 
29 Tanyakanlah kepada hatimu dengan 
pemeriksaan yang benar dalam terang hati 
nurani, apakah engkau dapat menuai apa yang 
tidak engkau tabur. 

30 Apa yang Anda persiapkan untuk 
kehidupan masa depan Anda jika Anda terus 
menyakiti tetangga Anda? Berapa banyak 
yang akan menjadi korban Anda? Apa yang 
akan menjadi akhir Anda? Sesungguhnya Aku 
berkata kepadamu, engkau telah membuat 
banyak korban dalam pusaran nafsu-nafsumu; 
beberapa milikmu saat ini dan yang lainnya 
milik masa lalumu. 
31 Aku ingin hati dan mulut, yang tadinya 
merupakan tempat perselingkuhan dan 
kebohongan, menjadi tempat kebenaran dan 
cinta kasih yang suci. 
32 Terangilah jalan sesamamu melalui Firman 
dan teladanmu, sehingga kamu dapat menjadi 
penyelamat bagi wanita-wanita yang jatuh. 
Oh, seandainya saja masing-masing dari Anda 
akan menyimpan setidaknya satu! 
33 Jangan berbicara buruk tentang wanita itu, 
karena kata-kata menyakitkan yang melukai 
seseorang akan melukai semua orang yang 
mendengarnya - karena sejak saat itu, mereka 
juga akan menjadi hakim yang jahat. 
34 Hormati cara-cara bertindak dan rahasia 
orang lain, karena bukan hak Anda untuk 
menghakimi mereka. Aku lebih memilih orang-
orang yang telah jatuh dalam dosa dan yang 
akan Kupulihkan daripada orang-orang 
munafik yang menunjukkan kesucian namun 
berbuat dosa. Saya lebih suka orang berdosa 
besar, tetapi orang yang tulus, daripada 
berpura-pura melakukan kebajikan palsu. Jika 
kalian ingin menghiasi diri kalian, biarlah itu 
menjadi pakaian ketulusan yang meriah. 
35 Jika Anda menemukan seorang wanita yang 
berbudi luhur dengan perasaan yang tinggi 
dan merasa tidak layak untuk datang 
kepadanya, meskipun Anda mencintainya, dan 
jika Anda kemudian merendahkan dan 
menghinanya dan, setelah menderita dan 
mengakui pelanggaran Anda, berpaling 
kepadanya untuk mendapatkan penghiburan, 
Anda akan mengetuk pintunya dengan sia-sia. 
36 Jika semua wanita yang telah memainkan 
peran dalam kehidupan setiap pria telah 
menerima dari pria itu perkataan dan 
perasaan cinta kasih, rasa hormat, dan 
pengertian, dunia Anda tidak akan berada di 
puncak dosa seperti sekarang ini. (235,18 - 32) 
 
Wanita, istri dan ibu  
37 Kaum wanita, kamulah yang, dengan 
doamu, memelihara sedikit kedamaian yang 



ada di bumi - mereka yang, sebagai penjaga 
rumah yang setia, memastikan bahwa rumah 
itu tidak kekurangan kehangatan cinta kasih. 
Dengan cara ini kalian menyatukan diri kalian 
dengan Maria, Bunda kalian, untuk 
mematahkan kesombongan manusia. (130, 
53) 
38 Wanita, kamu yang membasahi jalan dunia 
ini dengan air matamu dan menandai 
perjalananmu melalui kehidupan ini dengan 
darah: Beristirahatlah bersama-Ku sehingga 
engkau dapat memperoleh kekuatan baru dan 
terus menjadi tempat berlindung dari cinta 
kasih, api rumah, fondasi yang kuat dari 
rumah yang telah Kupercayakan kepadamu di 
bumi. Sehingga Anda dapat terus menjadi 
burung yang sayapnya menutupi pasangan 
dan anak-anak Anda. Aku memberkatimu. 
39 Aku meninggikan laki-laki dan tempat 
perempuan di sebelah kanan laki-laki. Aku 
menguduskan pernikahan dan memberkati 
keluarga. 
40 Pada saat ini Aku datang dengan pedang 
kasih untuk meluruskan segala sesuatu, 
karena sebelumnya telah digeser oleh 
manusia. (217, 29 - 31) 
41 Sungguh Aku berkata kepadamu, 
pembaruan manusia harus dimulai dari wanita 
sehingga buahnya, yang akan menjadi 
manusia masa depan, akan bebas dari noda 
yang telah membawamu kepada 
kemerosotan. 
42 Setelah itu terserah kepada laki-laki untuk 
melakukan bagiannya dalam pekerjaan 
pemulihan ini, karena siapa pun yang telah 
merusak seorang wanita harus 
membangkitkannya kembali. 
43 Hari ini Aku telah menginspirasimu untuk 
menyelamatkan wanita yang tersandung di 
jalannya; dan ketika engkau kemudian 
mempersembahkan kepada-Ku orang yang 
telah engkau selamatkan, Aku akan 
memberinya bunga, berkat, dan damai 
sejahtera yang sangat besar sehingga dia tidak 
akan jatuh lagi. 
44 Jika Anda memenuhi tugas ini dengan cara 
ini, makhluk-makhluk yang telah terluka oleh 
dunia akan merasakan kasih Yesus memasuki 
hati mereka. 
45 Aku akan mendengarnya ketika mereka 
berkata kepada-Ku dalam doa mereka: "Bapa-
Ku, janganlah melihat dosa-dosaku, lihatlah 
hanya pada penderitaanku. Janganlah menilai 

rasa tidak berterima kasihku, lihatlah hanya 
pada kesedihanku." Pada saat itu 
penghiburan-Ku akan turun ke hati yang 
tersiksa itu dan hati itu akan menyucikan 
dirinya dengan air mata. Kalau saja anda tahu 
bahwa doa orang berdosa lebih terasa 
daripada doa orang sombong yang 
menganggap dirinya benar dan suci. (235, 16 - 
17, 43 - 45) 
46 Tentang kasih yang dengannya Aku telah 
memberimu kehidupan, manusia hanya 
menunjukkan sedikit bukti atau karakteristik. 
Dari semua sentimen manusiawi, yang paling 
menyerupai kasih Ilahi adalah kasih keibuan, 
karena di dalamnya terdapat sikap tidak 
mementingkan diri sendiri, penyangkalan diri, 
dan keinginan untuk membahagiakan anak, 
bahkan jika harus berkorban. (242, 39) 
47 Kepada kalian para wanita mandul, Guru 
berkata: Kalian telah sangat menginginkan dan 
meminta agar rahim kalian menjadi sumber 
kehidupan, dan telah berharap bahwa suatu 
malam atau suatu pagi denyutan hati yang 
lembut akan terdengar di dalam diri kalian. 
Tetapi hari-hari dan malam-malam telah 
berlalu, dan hanya isak tangis yang keluar dari 
dadamu, karena tidak ada anak yang 
mengetuk pintu rumahmu. 
48 Betapa banyak di antara kamu yang 
mendengarkan Aku, dan yang telah kehilangan 
semua harapan oleh ilmu pengetahuan, harus 
menjadi berbuah sehingga kamu dapat 
percaya pada kuasa-Ku, dan banyak yang 
mengenali Aku melalui mukjizat ini. 
Perhatikan dan bersabarlah. Jangan lupakan 
firman-Ku! (38, 42 - 43) 
 
Pendidikan anak-anak dan remaja  
49 Para ayah dari keluarga, hindari kesalahan 
dan contoh buruk. Saya tidak menuntut 
kesempurnaan dari Anda, hanya cinta kasih 
dan perhatian kepada anak-anak Anda. 
Persiapkanlah diri Anda secara rohani dan 
jasmani, karena di alam barzakh, legiun besar 
makhluk-makhluk spiritual sedang menunggu 
saat untuk menjadi manusia di antara Anda. 
50 Aku menginginkan umat manusia baru 
yang akan bertambah dan berlipat ganda 
bukan hanya dalam jumlah tetapi juga dalam 
kebajikan, sehingga orang akan melihat kota 
yang dijanjikan itu sudah dekat dan anak-anak 
mereka akan sampai untuk tinggal di 
Yerusalem Baru. 



51 Aku ingin bumi dipenuhi dengan orang-
orang yang berkehendak baik yang merupakan 
buah-buah kasih. 
52 Hancurkanlah Sodom dan Gomora pada 
masa ini, jangan biarkan hatimu terbiasa 
dengan dosa-dosa mereka, dan jangan 
menjadi seperti penduduknya. (38, 44 -47) 
53 Tunjukkanlah jalan kepada anak-anakmu 
dengan semangat, ajarkan mereka untuk 
memenuhi Hukum Roh dan Hukum Materi; 
dan jika mereka melanggarnya, tegurlah 
mereka, karena engkau, sebagai orang tua, 
mewakili Aku di bumi. Ingatlah Yesus yang, 
penuh dengan murka yang kudus, 
memberikan pelajaran kepada para pedagang 
di Yerusalem untuk selamanya, membela 
kepentingan Allah, hukum-hukum yang tidak 
bisa diubah. (41, 57) 
54 Hari ini kalian bukan lagi anak kecil dan 
kalian dapat memahami makna ajaran-Ku. 
Anda juga tahu bahwa roh Anda tidak muncul 
bersamaan dengan tubuh yang Anda miliki, 
dan bahwa asal-usul yang satu bukanlah asal-
usul yang lain. Anak-anak yang Anda gendong 
membawa kepolosan dalam hati mereka, 
tetapi dalam pikiran mereka, mereka 
menyimpan masa lalu yang kadang-kadang 
lebih panjang dan lebih menyeramkan 
daripada masa lalu orang tua mereka sendiri. 
Betapa besar tanggung jawab mereka yang 
harus memelihara hati mereka sehingga roh 
mereka dapat maju di jalan perkembangan 
mereka. 
55 Jangan memandang anak-anak Anda 
dengan kasih yang kurang karena hal ini. 
Ingatlah bahwa Anda tidak tahu siapa mereka, 
atau apa yang telah mereka lakukan. Namun, 
tingkatkanlah kasih sayang dan cinta anda 
kepada mereka dan bersyukurlah kepada Bapa 
anda karena sudah meletakkan rahmat-Nya di 
dalam diri anda untuk menjadikan anda 
sebagai pembimbing dan penasehat bagi 
saudara-saudari rohani anda, yang bagi 
mereka anda adalah orang tua sementara 
dalam hal tubuh dan darah mereka. (56, 31 - 
32) 
56 Saya katakan kepada para ayah dari 
keluarga-keluarga bahwa sama seperti mereka 
peduli tentang masa depan materi anak-anak 
mereka, mereka juga harus peduli tentang 
masa depan rohani mereka, karena misi yang 
telah mereka bawa ke dunia dalam hal ini. (81, 
64) 

57 Ketahuilah bahwa ketika roh berinkarnasi, 
ia membawa serta semua kemampuannya, 
bahwa takdirnya sudah dituliskan, dan oleh 
karena itu ia tidak perlu menerima apa pun di 
dunia terlebih dahulu. Ia membawa pesan 
atau tugas penebusan. Kadang-kadang ia 
menuai benih (yang baik), dan di lain waktu ia 
membayar hutang. Tetapi selalu dalam 
kehidupan ini ia menerima pelajaran tentang 
kasih yang diberikan oleh Bapa-Nya. 
58 Engkau yang membimbing anak-anakmu 
melalui kehidupan ini, pastikan bahwa ketika 
masa kanak-kanak yang polos telah berakhir, 
mereka mengikuti jalan Hukum-Ku. 
Bangkitkan perasaan mereka, ungkapkan 
kepada mereka kapasitas mereka dan selalu 
menginspirasi mereka untuk kebaikan, dan 
sungguh Aku berkata kepadamu, siapa yang 
engkau bawa kepada-Ku dengan cara ini akan 
dipenuhi dengan cahaya yang memancar dari 
api ilahi yang merupakan cinta-Ku. (99, 64 - 
65) 
59 Secara spiritual Anda telah menempuh 
perjalanan yang panjang, dan sekarang Anda 
kagum pada intuisi dan pengungkapan yang 
diungkapkan oleh generasi baru dari masa 
kanak-kanak mereka yang paling lembut. 
Karena mereka adalah roh-roh yang telah 
mengalami banyak hal dan sekarang datang 
lagi untuk memajukan umat manusia - 
sebagian dengan cara-cara roh, dan sebagian 
lainnya dengan cara-cara dunia, sesuai dengan 
kemampuan dan misi mereka. Tetapi dengan 
mereka semua manusia akan menemukan 
kedamaian batin. Makhluk-makhluk yang saya 
bicarakan dengan Anda ini akan menjadi anak-
anak Anda. (220, 14) 
60 Apakah menurut Anda seorang anak, di 
hadapan contoh buruk dari seorang ayah 
duniawi yang jahat atau jahat, melakukan 
kesalahan jika ia tidak mengikuti cara 
hidupnya? Atau apakah menurut Anda, anak 
wajib mengikuti langkah orang tuanya? 
61 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, hati 
nurani dan akal budi akan menjadi orang-
orang yang membimbingmu ke jalan yang 
benar. (271, 33 - 34) 
62 Kepolosan yang diberkati terinfeksi oleh 
kebobrokan dunia, para pemuda mengikuti 
jalannya dengan menakjubkan, dan para 
perawan juga telah kehilangan kesopanan, 
kesucian dan kesucian. Semua kebajikan ini 
telah lenyap dari hati mereka. Mereka telah 



memelihara nafsu duniawi dan hanya 
menginginkan kesenangan yang membawa 
mereka kepada kehancuran. 
63 Aku berbicara kepadamu dengan sangat 
jelas sehingga engkau dapat berangkat dan 
mengambil langkah tegas dalam 
pengembangan rohmu. (344, 48) 
64 Mengilhami kaum muda untuk mencintai 
sesama mereka, memberi mereka cita-cita 
yang besar dan mulia, karena kaum mudalah 
yang esok hari akan berjuang untuk mencapai 
eksistensi di mana keadilan, cinta kasih, dan 
kebebasan roh yang suci bersinar. 
Persiapkanlah dirimu, karena peperangan 
besar yang dibicarakan dalam nubuatan belum 
tiba. (139, 12) 
 
Sepatah kata untuk anak-anak dan para 
perawan  
65 Kalian semua anak-anak memiliki Bapa Ilahi 
dalam diri-Ku, dan jika Aku telah memberimu 
orang tua manusia dalam kehidupan material, 
itu agar mereka dapat memberikan kehidupan 
kepada tubuhmu dan mewakili Bapa Surgawi 
bersamamu. Aku telah berkata kepadamu: 
"Engkau harus mengasihi Allah lebih dari 
segala makhluk ciptaan," dan Aku telah 
menambahkan: "Hormatilah ayah dan ibumu". 
Jadi, jangan mengabaikan tugas Anda. Jika 
Anda belum berterima kasih atas cinta kasih 
orang tua Anda, dan Anda masih memiliki 
mereka di dunia ini, berkatilah mereka dan 
akui jasa-jasa mereka. (9, 19) 
66 Pada hari ini saya berbicara secara khusus 
kepada para gadis yang besok harus 
menerangi kehidupan rumah tangga baru 
dengan kehadiran mereka, yang harus tahu 
bahwa hati pasangan dan hati ibu adalah 
cahaya yang menerangi tempat kudus itu 
sebagaimana Roh menerangi bait suci bagian 
dalam. 
67 Persiapkan diri Anda sekarang agar 
kehidupan baru Anda tidak mengejutkan 
Anda; persiapkan sekarang juga jalan yang 
akan dilalui oleh anak-anak Anda - makhluk-
makhluk spiritual yang sedang menunggu 
waktu untuk mendekati pangkuan Anda, 
untuk mengambil bentuk dan kehidupan 
manusia, untuk memenuhi suatu tugas. 
68 Jadilah rekan sekerja-Ku dalam rencana 
restorasi-Ku, dalam pekerjaan pembaharuan 
dan kebenaran-Ku. 

69 Berpalinglah dari banyak godaan yang 
mengelilingi langkah Anda saat ini. Berdoalah 
untuk kota-kota berdosa di mana begitu 
banyak wanita yang binasa, di mana begitu 
banyak tempat suci dinodai, dan di mana 
begitu banyak pelita padam. 
70 Dengan teladan Anda, sebarkanlah benih 
kehidupan, kebenaran dan cahaya yang akan 
menghentikan konsekuensi dari kurangnya 
spiritualitas dalam diri manusia. 
71 Perawan-perawan dari bangsa ini: 
bangunlah dan persiapkan dirimu untuk 
berperang! Jangan dibutakan oleh nafsu hati, 
jangan dibutakan oleh yang tidak nyata. 
Kembangkan karunia intuisi, inspirasi, 
kepekaan dan kelembutan Anda. Jadilah kuat 
dalam kebenaran dan Anda akan memiliki 
senjata terbaik Anda yang siap untuk 
menghadapi pertempuran kehidupan ini. 
72 Untuk mewariskan cinta kasih dengan 
darah Anda, untuk membantu anak-anak Anda 
dengan esensi kehidupan, yang merupakan 
cinta kasih yang begitu banyak saya bicarakan 
kepada Anda, Anda harus terlebih dahulu 
mengalaminya, membiarkannya meresap ke 
dalam diri Anda dan merasakannya secara 
mendalam. Inilah yang ingin dicapai oleh 
ajaran saya di dalam hati Anda. (307, 31 - 36) 
 
Pernikahan dan keluarga  
73 Hukum pernikahan turun sebagai cahaya 
yang berbicara melalui roh para leluhur 
sehingga mereka harus mengakui bahwa 
persatuan pria dan wanita menandakan 
perjanjian dengan Sang Pencipta. Buah dari 
persatuan ini adalah anak yang di dalam 
dirinya mengalir darah kedua orang tuanya 
sebagai bukti bahwa apa yang disatukan di 
hadapan Allah tidak boleh diputuskan di bumi. 
74 Kebahagiaan yang dirasakan oleh ayah dan 
ibu ketika mereka melahirkan seorang anak, 
sama dengan kebahagiaan yang dialami oleh 
Sang Pencipta ketika Ia menjadi Bapa dengan 
memberikan kehidupan kepada anak-anak 
yang sangat dikasihi-Nya. Kemudian, ketika 
Aku memberikan hukum-hukum kepadamu 
melalui Musa agar engkau dapat memahami 
pasangan pilihan dan tidak menginginkan istri 
sesamamu, itu karena manusia, berdasarkan 
kehendak bebas mereka, telah tersesat ke 
dalam jalan perzinahan dan hawa nafsu. 
75 Setelah waktu ini berlalu, Aku datang ke 
dunia dalam Yesus dan mengangkat 



pernikahan dan dengan itu moralitas dan 
kebajikan manusia melalui instruksi-Ku yang 
penuh rahmat, yang selalu merupakan hukum 
cinta. Saya berbicara dalam perumpamaan 
untuk membuat kata-kata saya tak terlupakan 
dan menjadikan pernikahan sebagai institusi 
yang dikuduskan. 
76 Sekarang aku berada di tengah-tengah 
kamu lagi, aku bertanya kepadamu, laki-laki 
dan perempuan: Apa yang telah Anda buat 
dari pernikahan? Betapa sedikit yang bisa 
menjawab dengan memuaskan! Institusi 
suciku telah dinodai, dari mata air kehidupan 
itu muncul kematian dan kesakitan. Di atas 
putih bersih dari lembaran hukum ini terdapat 
noda dan tanda dari pria dan wanita. Buah 
yang seharusnya manis menjadi pahit, dan 
cawan yang diminum manusia penuh dengan 
empedu. 
77 Engkau menyimpang dari hukum-hukum-
Ku, dan ketika engkau tersandung, engkau 
bertanya kepada dirimu sendiri dengan penuh 
ketakutan: Mengapa ada begitu banyak rasa 
sakit? Karena keinginan daging selalu 
mengindahkan suara hati nurani. Sekarang 
saya bertanya kepada Anda: Mengapa engkau 
tidak memiliki kedamaian, meskipun Aku telah 
memberikan segala sesuatu yang diperlukan 
untuk berbahagia? 
78 Aku membentangkan mantel biru di 
cakrawala surga sehingga kamu dapat 
membangun "sarang cinta" di bawahnya, 
sehingga di sana, jauh dari godaan dan 
keterikatan dunia, kamu dapat hidup dengan 
kesederhanaan burung; karena dalam 
kesederhanaan dan dalam doa yang tulus 
seseorang dapat merasakan kedamaian 
Kerajaan-Ku dan pengungkapan banyak 
misteri. 
79 Setiap orang yang bersatu dalam 
pernikahan di hadapan Keilahian-Ku - bahkan 
jika persatuannya tidak dikukuhkan oleh 
pendeta manapun - membuat perjanjian 
dengan-Ku, sebuah kontrak yang tetap 
tercatat dalam Kitab Tuhan, di mana semua 
takdir dituliskan. 
80 Siapakah yang bisa menghapus kedua 
nama yang saling terkait ini dari sana? 
Siapakah yang dapat menyelesaikan di dunia 
apa yang telah dipersatukan dalam hukum-
Ku? 
81 Jika Aku memisahkanmu, Aku akan 
menghancurkan Pekerjaan-Ku sendiri. Jika 

engkau telah meminta-Ku untuk dipersatukan 
di bumi dan Aku telah mengabulkannya 
untukmu, mengapa engkau tidak menepati 
sumpahmu setelahnya dan mengingkari 
sumpahmu? Bukankah ini merupakan ejekan 
terhadap hukum-Ku dan nama-Ku? (38, 32 - 
37, 39 - 41) 
82 Aku telah berbicara kepada hati seorang 
wanita, ibu dan istri, yang tidak mampu 
menjaga kemurnian hatinya, atau 
memberikan kehangatan kelembutan dan 
pengertian kepada teman dan anak-anaknya. 
83 Bagaimana mungkin pria dan wanita dapat 
meningkatkan kerohanian mereka jika mereka 
belum terlebih dahulu memperbaiki 
kesalahan-kesalahan besar yang ada dalam 
kehidupan manusia mereka? 
84 Pekerjaan-Ku mengharuskan murid-
muridnya tahu bagaimana memberi kesaksian 
tentang hal itu melalui ketulusan dan 
kejujuran tindakan dalam hidup mereka. 
85 Saya bertanya kepada yang satu dan yang 
lainnya: Apakah Anda punya anak? Maka 
kasihanilah mereka. Jika Anda bisa melihat roh 
mereka bahkan untuk sesaat saja, Anda akan 
merasa tidak layak untuk menyebut diri Anda 
sebagai orang tua mereka. Jangan memberi 
mereka contoh yang buruk, berhati-hatilah 
untuk berteriak di hadapan anak-anak. 
86 Saya tahu bahwa pada saat ini, seperti yang 
belum pernah terjadi sebelumnya, ada 
masalah dalam pernikahan - masalah di mana 
orang-orang yang bersangkutan hanya 
menemukan satu solusi: perpisahan, 
perceraian. 
87 Jika manusia memiliki pengetahuan yang 
diperlukan tentang pengetahuan spiritual, ia 
tidak akan melakukan kesalahan besar seperti 
itu, karena ia akan menemukan dalam doa 
dan spiritualisasi inspirasi untuk 
menyelesaikan belitan yang paling sulit dan 
untuk melewati cobaan yang paling sulit. 
88 Terang-Ku menjangkau semua hati, bahkan 
yang sedih dan murung, untuk memberi 
mereka keberanian baru untuk hidup. (312, 36 
- 42) 
89 Pada Era Kedua saya memasuki rumah-
rumah banyak pasangan yang telah menikah 
menurut Hukum Musa, dan tahukah Anda 
bagaimana saya menemukan banyak dari 
mereka? Bertengkar, menghancurkan benih-
benih kedamaian, cinta kasih dan 
kepercayaan. Aku melihat permusuhan dan 



perselisihan di dalam hati mereka, di meja 
makan mereka dan di perkemahan mereka. 
90 Saya juga memasuki rumah banyak orang 
yang - tanpa kehidupan pernikahan mereka 
yang dikukuhkan oleh hukum - mengasihi dan 
hidup seperti burung-burung di sarangnya, 
membelai dan melindungi kekasih kecil 
mereka. 
91 Betapa banyak orang yang tinggal di bawah 
satu atap yang sama tetapi tidak saling 
mengasihi, dan karena mereka tidak saling 
mengasihi, mereka tidak bersatu tetapi 
terpisah secara rohani! Namun mereka tidak 
membiarkan perpecahan mereka diketahui 
karena takut akan hukuman ilahi atau hukum 
manusia atau penghakiman masyarakat, dan 
ini bukanlah pernikahan; dengan orang-orang 
seperti itu tidak ada persekutuan atau 
kebenaran. 
92 Namun mereka memamerkan 
kebersamaan palsu mereka, mengunjungi 
keluarga dan gereja, berjalan-jalan, dan dunia 
tidak mengutuk mereka karena mereka tahu 
bagaimana menyembunyikan kurangnya cinta 
kasih mereka. Di sisi lain, berapa banyak orang 
yang saling mencintai harus bersembunyi, 
menyembunyikan kesatuan mereka yang 
sebenarnya dan menanggung kurangnya 
pengertian dan ketidakadilan. 
93 Manusia belum berevolusi cukup tinggi 
untuk melihat dan menilai kehidupan 
sesamanya dengan benar. Orang-orang yang 
memegang hukum spiritual dan sekuler di 
tangan mereka tidak menerapkan keadilan 
sejati untuk menghukum kasus-kasus seperti 
itu. 
94 Tetapi masa-masa pemahaman dan 
kebijaksanaan yang Aku umumkan kepadamu, 
di mana umat manusia akan disempurnakan, 
akan datang, dan kemudian kamu akan 
melihat, seperti pada zaman para bapa leluhur 
sebelum Musa, bahwa persatuan para kekasih 
dilakukan seperti yang telah Aku lakukan hari 
ini dengan anak-anak-Ku: dengan cara 
spiritual. Demikian juga yang akan engkau 
lakukan di masa-masa yang akan datang: di 
hadapan orang tua dari mereka yang akan 
bersatu, teman-teman dan sanak saudara, 
dalam kerohanian, persaudaraan dan sukacita 
yang terbesar. (357, 25 - 27) 
 

Bab 34 - Kehendak bebas dan hati 
nurani  
 
Pentingnya hati nurani dan kehendak bebas  
1 Dengarlah, murid-murid: Manusia memiliki 
karunia rohani berupa kebebasan kehendak 
dan hati nurani; semua orang datang ke dunia 
ini dengan diberkahi dengan kebajikan-
kebajikan dan dapat memanfaatkannya. Di 
dalam roh mereka terdapat cahaya hati 
nurani; tetapi pada saat yang sama ketika 
tubuh berkembang, bersamaan dengan itu 
berkembanglah nafsu, kecenderungan jahat, 
dan ini berperang dengan kebajikan. 
2 Tuhan mengizinkan hal ini terjadi karena 
tanpa perjuangan tidak ada pahala, dan oleh 
karena itu, hal ini diperlukan bagi Anda untuk 
naik di jalan spiritual. Apa manfaat anak-anak 
Tuhan jika mereka tidak berjuang? Apa yang 
akan Anda lakukan seandainya Anda hidup 
penuh dengan kebahagiaan, seperti yang Anda 
rindukan di dunia ini? Dapatkah Anda, yang 
dikelilingi oleh kenyamanan dan kekayaan, 
mengharapkan kemajuan rohani? Anda akan 
tetap berdiri, karena di mana tidak ada 
perjuangan, di situ tidak ada jasa. 
3 Tetapi jangan salah paham, karena ketika 
saya berbicara tentang perjuangan, yang saya 
maksudkan adalah perjuangan yang Anda 
kembangkan untuk mengatasi kelemahan dan 
nafsu Anda. Perjuangan ini adalah satu-
satunya perjuangan yang memungkinkan 
manusia menguasai keegoisan dan keinginan 
material mereka, sehingga roh, yang 
tercerahkan oleh hati nurani, dapat 
mengambil tempat yang sebenarnya. 
4 Saya menyetujui pergumulan batin ini, 
tetapi bukan pergumulan batin yang dilakukan 
orang dalam keinginan mereka untuk 
memegahkan diri sendiri, yang dibutakan oleh 
ambisi dan kebencian. (9, 42 - 44) 
5 Roh berjuang untuk mencapai pendakian 
dan kemajuannya, sementara "daging" [jiwa] 
menyerah lagi dan lagi pada rangsangan 
dunia. Tetapi roh dan tubuh [jiwa] dapat saling 
menyelaraskan satu sama lain jika keduanya 
hanya memanfaatkan apa yang diizinkan, dan 
inilah yang ditunjukkan oleh ajaran saya 
kepada Anda. 
6 Bagaimana Anda bisa mempraktikkan 
hukum saya setiap saat? Dengan 
mendengarkan suara hati nurani, yang 



merupakan hakim atas tindakan Anda. Aku 
tidak memerintahkan sesuatu yang tidak 
dapat engkau penuhi. Saya ingin meyakinkan 
Anda bahwa jalan menuju kebahagiaan 
bukanlah khayalan, tetapi jalan itu ada, dan 
saya ungkapkan kepada Anda di sini cara 
menempuhnya. 
7 Anda bebas memilih jalan, tetapi adalah 
tugas saya sebagai Bapa untuk menunjukkan 
kepada Anda jalan yang benar, jalan 
terpendek - jalan yang selalu diterangi oleh 
cahaya suar ilahi, yang merupakan cinta saya 
untuk Anda. Karena kamu adalah murid-murid 
yang haus untuk mendengar kata-kata baru 
yang meneguhkan pengetahuanmu dan 
menghidupkan imanmu. (148,53 - 55) 
8 Aku telah menempatkan hati nurani di 
dalam dirimu supaya hati nurani dapat 
menjadi penuntun dalam segala jalanmu, 
karena hati nurani dapat membedakan apa 
yang baik dari apa yang jahat dan apa yang 
benar dari apa yang salah. Dengan terang ini 
Anda tidak akan tertipu, dan Anda juga tidak 
bisa disebut bodoh. Bagaimana mungkin 
seorang spiritualis menipu sesamanya atau 
berusaha menipu dirinya sendiri jika ia 
mengetahui kebenaran? (10, 32) 
9 Manusia di bumi adalah seorang pangeran 
yang kepadanya cinta kasih-Ku dan keadilan-
Ku memberikan gelar ini, dan misi yang 
diterimanya sejak awal adalah untuk 
memerintah atas bumi. 
10 Di atas karunia Ilahi berupa kebebasan 
kehendaknya, Aku menempatkan mercusuar 
yang bersinar untuk menerangi jalan 
hidupnya: hati nurani. 
11 Kebebasan untuk bertindak dan terang hati 
nurani untuk membedakan yang baik dari 
yang jahat adalah dua karunia terbesar yang 
diwariskan oleh kasih Bapa-Ku kepada rohmu. 
Mereka ada di dalam diri manusia bahkan 
sebelum ia dilahirkan, dan bahkan setelah ia 
meninggal. Hati nurani membimbingnya dan 
tidak terpisah darinya dalam keputusasaan, 
atau dalam kehilangan akal budi, atau dalam 
penderitaan kematian, karena hati nurani 
sangat bersatu dengan Roh. (92, 32 - 34) 
12 Roh menikmati kebebasan berkehendak, 
yang dengannya roh memperoleh pahala 
untuk mencapai keselamatan. 
13 Siapakah yang membimbing, mengarahkan 
atau menasihati roh di jalan 
perkembangannya yang bebas, untuk 

membedakan yang boleh dan yang tidak boleh 
dan oleh karena itu tidak tersesat? 
14 Hati nurani adalah Percikan Ilahi, adalah 
cahaya dan kekuatan yang lebih tinggi yang 
membantu manusia untuk tidak berbuat dosa. 
Apakah jasa yang akan ada dalam diri manusia 
jika hati nurani memiliki kekuatan material 
untuk memaksanya tetap dalam kebaikan? 
15 Saya ingin Anda tahu bahwa manfaatnya 
adalah mendengarkan suara itu, yakin bahwa 
suara itu tidak pernah berdusta atau keliru 
dalam apa yang dinasihatkannya, dan dengan 
setia mengikuti petunjuknya. 
16 Seperti yang pasti dapat Anda pahami, 
dibutuhkan latihan dan konsentrasi pada diri 
sendiri untuk dapat mendengar suara itu 
dengan jelas. Siapakah di antara Anda yang 
saat ini sedang mempraktikkan ketaatan ini? 
Jawablah sendiri. 
17 Hati nurani selalu terwujud dalam diri 
manusia, tetapi manusia belum mencapai 
perkembangan yang diperlukan untuk 
membiarkan seluruh hidupnya dibimbing oleh 
cahaya itu. Ia membutuhkan hukum, petunjuk, 
aturan, agama dan nasehat. 
18 Ketika manusia datang untuk bersekutu 
dengan roh mereka, dan bukannya mencari 
yang rohani di luar, melainkan mencarinya di 
dalam batin mereka, mereka akan dapat 
mendengar suara yang lembut, persuasif, 
bijaksana dan adil yang selalu hidup di dalam 
diri mereka tanpa mereka dengarkan, dan 
mereka akan mengerti bahwa di dalam hati 
nurani ada kehadiran Allah, bahwa itu adalah 
perantara sejati yang melaluinya manusia 
dapat bersekutu dengan Bapa dan 
Penciptanya. (287, 26 - 30) 
19 Engkau semua memiliki terang-Ku di dalam 
dirimu, setiap roh memiliki anugerah ini; 
tetapi sementara dalam beberapa orang 
terang ini menjadi semakin kuat, tumbuh, 
menembus keluar untuk membuat dirinya 
dikenal, dalam diri orang lain terang ini tetap 
hanya dalam keadaan rahasia, tersembunyi, 
dan tidak sadar. Tetapi sungguh, Aku berkata 
kepadamu, betapapun terbelakangnya 
seseorang secara rohani, ia akan selalu dapat 
membedakan antara yang baik dan yang jahat, 
itulah sebabnya mengapa kamu semua 
bertanggung jawab kepada-Ku atas 
pekerjaanmu. 
20 Saya harus memberitahukan kepada Anda 
bahwa tanggung jawab Anda akan meningkat 



seiring dengan meningkatnya pengetahuan 
Anda, karena Anda akan menjadi semakin 
peka terhadap arahan hati nurani. (310, 69 - 
70) 
21 Saya ingin Anda tahu bahwa di antara 
semua makhluk di dunia ini, Anda adalah 
makhluk yang paling istimewa yang telah 
dikaruniai roh dan hati nurani. Aku telah 
memberimu kebebasan berkehendak sehingga 
atas kehendak bebasmu sendiri, engkau 
mengambil jalan yang benar yang 
menuntunmu kepada-Ku. Bukan jalan 
berbunga-bunga yang saya tawarkan kepada 
Anda, tetapi jalan doa, pertobatan dan 
perjuangan, dan di jalan ini hati nurani Anda 
akan menuntun Anda. (58, 42) 
22 Apa yang akan terjadi pada roh jika 
kebebasan kehendaknya dicabut? Pertama-
tama, ia tidak akan menjadi roh dan oleh 
karena itu ia tidak akan menjadi makhluk yang 
layak bagi Yang Mahatinggi. Ia akan menjadi 
sesuatu seperti mesin-mesin yang Anda buat, 
sesuatu yang tidak memiliki kehidupan sendiri, 
tanpa kecerdasan, tanpa kehendak, tanpa 
aspirasi. (20, 37) 
23 Saya memberi manusia kebebasan 
berkehendak. Tetapi jika ia harus melangkah 
lebih jauh dalam khayalannya untuk mencela-
Ku karena hal itu, Aku akan memberitahukan 
kepadanya bahwa Aku juga memberinya 
kemauan dan pengertian. Pada saat yang 
sama Aku menyatakan kepadanya hukum-Ku, 
yang merupakan jalan untuk tidak tersandung 
atau tersesat, dan menyalakan cahaya hati 
nurani, yang merupakan suar batin yang 
menerangi jalan roh dan menuntunnya ke 
kehidupan kekal. 
24 Mengapa dosa ada, kejahatan merajalela 
dan peperangan terjadi? Karena manusia tidak 
mendengarkan suara hati nurani dan 
memanfaatkan kebebasan kehendaknya 
dengan buruk. (46, 63 - 64) 
25 Dunia tidak mendengar-Ku, karena suara 
tubuh-tubuh ini, yang melaluinya Aku 
membuat diri-Ku dikenal, hanya memiliki 
jangkauan yang kecil. Oleh karena itu, suara 
hati nurani, yang merupakan hikmat-Ku, yang 
berbicara kepada orang-orang dan 
mengejutkan banyak orang yang, di bawah 
mantra keegoisan mereka, sebaliknya tuli 
terhadap panggilan suara itu, hanya 
memperhatikan sanjungan dan gengsi duniawi 

dan memabukkan diri mereka sendiri dengan 
posisi sosial dan kekuasaan mereka. (164, 18) 
 
Penyalahgunaan kehendak bebas  
26 Hari ini saya mendapati bahwa umat 
manusia secara rohani melemah sebagai 
akibat dari penyalahgunaan karunia kehendak 
bebas. Saya merancang jalan keadilan, cinta 
kasih, belas kasihan, kebaikan. Manusia telah 
menciptakan cahaya lain yang tampak jelas 
yang telah membawanya kepada kehancuran. 
27 Pada saat Aku kembali, firman-Ku akan 
menunjukkan kepadamu jalan yang tidak ingin 
kamu tempuh, dan tidak adil dan tidak masuk 
akal jika ada orang yang mengatakan bahwa 
ajaran ini membingungkan atau membuatmu 
apatis. (126, 5 - 6) 
28 Lihatlah manusia saling menghancurkan 
dan membenci satu sama lain, saling 
merampas kekuasaan satu sama lain tanpa 
segan-segan melakukan kejahatan, tipu daya 
atau pengkhianatan. Ada orang yang mati 
berjuta-juta orang sebagai korban dari sesama 
manusia, dan yang lainnya binasa karena 
pengaruh kejahatan. Apakah ada cahaya di 
dalamnya? Apakah roh yang hidup di dalam 
mereka berbicara? Apa yang ada di sana 
adalah kegelapan dan rasa sakit, akibat 
penyalahgunaan karunia kehendak bebas dan 
tidak mendengarkan suara hati; dan karena 
manusia tidak mengarahkan perhatian mereka 
pada cahaya percikan Tuhan yang Anda semua 
bawa dalam keberadaan Anda, yang 
merupakan sinar cahaya ilahi yang Anda sebut 
hati nurani. (79, 31) 
29 Kebebasan berkehendak adalah ekspresi 
tertinggi, adalah karunia kebebasan yang 
paling sempurna yang diberikan kepada 
manusia di jalan kehidupan, sehingga 
ketekunannya dalam kebaikan, yang diperoleh 
melalui nasihat hati nurani dan melalui 
perjuangan dalam melewati cobaan, akan 
membuatnya mencapai pangkuan Bapa. 
Tetapi kebebasan berkehendak telah 
digantikan oleh ketidaksopanan, hati nurani 
tidak dihiraukan; seseorang hanya 
mendengarkan tuntutan dunia, dan 
spiritualitas telah digantikan oleh 
materialisme. 
30 Dalam menghadapi begitu banyak 
kebingungan dan begitu banyak 
penyimpangan, ajaran-Ku akan tampak tidak 
masuk akal bagi orang-orang di zaman ini. 



Tetapi saya katakan kepada Anda bahwa ini 
adalah ajaran yang benar untuk membuat 
orang membebaskan diri mereka dari 
kelesuan yang telah membuat mereka jatuh. 
(157, 15 - 16) 
31 Firman-Ku adalah jalan, adalah hukum ilahi 
yang menuntunmu kepada kesempurnaan, itu 
adalah cahaya yang mengangkat roh, yang, 
bagaimanapun, menjadi kabur ketika "daging" 
[jiwa] menegaskan dirinya sendiri dengan 
sikap keras kepalanya dan tidak 
mendengarkan panggilan batin dari rohnya. 
32 sebelum roh, yang menyerah di bawah 
dorongan "daging" dan membiarkan dirinya 
didominasi oleh pengaruh dunia yang 
mengelilinginya, menukar posisinya sebagai 
pemimpin dengan posisi sebagai makhluk 
yang tidak berdaya, didorong ke sana kemari 
oleh nafsu dan kelemahan manusia seperti 
daun-daun tandus ketika mereka ditiup tanpa 
arah oleh angin. 
33 Manusia, yang sangat mencintai 
kebebasan, takut untuk tunduk kepada 
Kehendak Ilahi karena takut bahwa rohnya 
pada akhirnya akan menundukkannya dan 
menghilangkan banyak kepuasan manusiawi 
yang ia tahu berbahaya baginya; dan 
karenanya ia meninggalkan jalan yang 
menuntunnya kepada kehidupan sejati. (97, 
36) 
34 Masa ketika orang menggunakan 
kebebasan berkehendak untuk 
menggunakannya demi kesenangan, nafsu 
dasar, permusuhan, dan balas dendam, kini 
akan segera berakhir. Keadilan-Ku 
menghalangi jalan dosa dan sebaliknya 
membuka jalan rekonsiliasi dan pembaharuan 
sehingga orang dapat menemukan jalan damai 
yang telah mereka cari dengan sia-sia dengan 
cara lain. (91, 80) 
35 Aku memberimu karunia kehendak bebas 
dan menghormati kebebasan yang diberkati 
yang diberikan kepada anak-anak-Ku. Tetapi 
Aku juga menempatkan cahaya Ilahi hati 
nurani dalam diri Anda, sehingga dengan 
dibimbing oleh cahaya itu, Anda akan 
mengarahkan indra-indra Anda ke jalan yang 
benar. Tapi saya beritahu Anda: Dalam 
pertempuran antara roh dan tubuh [jiwa], roh 
telah menderita kekalahan, kejatuhan yang 
menyakitkan yang secara bertahap semakin 
menjauhkannya dari Sumber Kebenaran, yaitu 
Aku. 

36 Kekalahannya bukanlah final, melainkan 
sementara; karena ia akan bangkit dari 
kedalaman jurangnya ketika ia tidak bisa lagi 
menahan lapar, haus, telanjang dan 
kegelapannya. Rasa sakit akan menjadi 
keselamatannya, dan kemudian, ketika ia 
mendengar suara hati nuraninya, ia akan 
bangkit dengan kuat dan berseri-seri, 
bersemangat dan terinspirasi, dan 
menggunakan kemampuannya kembali. 
Namun, tidak lagi dengan kebebasan untuk 
menggunakannya untuk kebaikan atau 
kejahatan, tetapi dengan mendedikasikannya 
semata-mata untuk pemenuhan hukum ilahi, 
yang merupakan pelayanan terbaik yang 
dapat engkau persembahkan kepada Roh-Ku. 
(257, 65 - 66) 
 
Kepatuhan yang diperlukan terhadap 
dorongan hati nurani  
37 Betapa jauhnya jutaan makhluk saat ini dari 
realitas yang hidup hanya untuk kehadiran 
materi mereka! Bagaimana mereka bisa 
membuka mata mereka terhadap kenyataan? 
Hanya dengan mendengarkan suara hati 
nurani - suara yang perlu dikumpulkan, 
direnungkan dan didoakan untuk didengar. 
(169, 16) 
38 Kapan pun Anda ingin mengetahui apakah 
jalan yang Anda ikuti adalah jalan 
perkembangan ke atas, Anda harus 
berkonsultasi dengan hati nurani Anda, dan 
jika ada kedamaian di dalamnya, dan amal dan 
niat baik terhadap sesama manusia ada di 
rumah di dalam hati Anda, Anda akan yakin 
bahwa cahaya Anda masih bersinar, dan kata-
kata Anda menghibur dan menyembuhkan. 
39 Tetapi jika Anda menemukan bahwa 
keserakahan, kehendak jahat, materialisme, 
dan kedagingan telah berakar di dalam hati 
Anda, Anda dapat yakin bahwa terang Anda 
telah menjadi kegelapan, penipuan. Apakah 
Anda menginginkan bahwa - ketika Bapa 
memanggil Anda pergi - alih-alih gandum 
emas, Anda akan mendapatkan panenan yang 
kotor? (73,45) 
40 Murid-murid: Jika kalian tidak ingin 
melakukan kesalahan atau kekeliruan, 
periksalah tindakan-tindakan kalian dalam 
terang hati nurani kalian, dan jika ada sesuatu 
yang mengaburkannya, periksalah diri kalian 
dengan seksama, dan kalian akan menemukan 
noda sehingga kalian dapat memperbaikinya. 



41 Ada cermin di dalam diri Anda di mana 
Anda dapat melihat diri Anda sendiri dan 
melihat apakah Anda murni atau tidak. 
42 Rohaniwan akan dikenali dari 
perbuatannya, yang, agar murni, harus didikte 
oleh hati nurani. Siapa pun yang bertindak 
dengan cara ini akan merasa bahwa ia benar 
untuk menyebut dirinya murid-Ku. 
43 Siapakah yang dapat menipu-Ku? Tidak 
ada. Saya tidak menilai Anda dari apa yang 
Anda lakukan, tetapi dari niat yang Anda 
gunakan untuk melakukannya. Aku berada di 
dalam hati nurani Anda dan di luarnya. 
Bagaimana engkau bisa percaya bahwa Aku 
tidak bisa mengetahui perbuatanmu dan 
motifnya? (180, 11 - 13) 
 
Pergulatan antara kehendak bebas dan hati 
nurani  
44 Ketika manusia pertama mendiami bumi, 
Sang Pencipta menempatkan kasih-Nya di 
dalam diri mereka dan memberi mereka roh, 
menyalakan cahaya-Nya di dalam hati nurani 
mereka, dan pada saat yang sama memberi 
mereka kebebasan berkehendak. 
45 Tetapi sementara beberapa orang bersusah 
payah untuk tetap teguh dalam kebaikan, 
melawan semua godaan dengan maksud 
untuk tetap murni, layak bagi Tuhan dan 
selaras dengan hati nurani mereka, yang lain 
menempa rantai dosa dari dosa ke dosa dan 
dari satu pelanggaran ke pelanggaran 
berikutnya, mata rantai demi mata rantai, 
hanya dipimpin oleh suara indera, diperintah 
oleh hawa nafsu mereka; dan menabur 
kesalahan dan godaan di antara sesama 
mereka. 
46 Tetapi di samping makhluk-makhluk 
spiritual yang bingung ini, para nabi-Ku juga 
datang sebagai utusan malaikat keilahian-Ku 
untuk menyadarkan umat manusia, 
memperingatkan bahaya dan mengumumkan 
kedatangan-Ku kepadanya. (250, 38 - 39) 
47 "Daging" [jiwa] terlalu keras kepala dan 
bandel untuk mengikuti arahan dari cahaya 
batin yang Anda sebut hati nurani, dan lebih 
mudah mengikuti dorongan yang 
menggodanya pada ketidaksopanan naluri dan 
nafsunya. 
48 Untuk waktu yang lama, umat manusia 
telah menempuh jalan kehidupan di bumi ini 
dalam perjuangan yang sulit antara hati 
nurani, yang tidak pernah diam, dan "daging", 

yang ingin membuat kultus dan hukumnya 
dari materialisme, tanpa, sampai hari ini, baik 
materi [jiwa] atau roh telah menang, karena 
perjuangan terus berlanjut. 
49 Engkau bertanya kepada-Ku siapa yang 
akan menang? Dan saya katakan kepada Anda 
bahwa tidak lama lagi kemenangan mutlak 
hati nurani akan terjadi, yang akan dilakukan 
melalui Roh di dalam "daging". 
50 Tidakkah engkau menyadari bahwa setelah 
begitu banyak perjuangan dan pergumulan 
yang begitu lama, tubuh yang manusiawi dan 
dapat binasa harus tunduk pada hati nurani 
yang merupakan cahayaku yang kekal? 
51 Pahamilah bahwa setelah perjuangan yang 
begitu panjang, manusia akhirnya akan 
mencapai kepekaan dan kepasrahan yang 
belum pernah ia miliki sebelumnya terhadap 
suara dan kehidupan spiritual yang bergetar 
dan hidup dalam keberadaannya. 
52 Anda semua bergerak menuju titik ini 
tanpa menyadarinya. Tetapi ketika Anda 
melihat kemenangan kebaikan dan keadilan di 
bumi, Anda akan memahami alasan 
perjuangan, pertempuran, dan cobaan. (317, 
21 - 26) 
53 Lihatlah bagaimana manusia berdiri di 
hadapan dan di atas segala sesuatu yang ada 
di sekelilingnya; bahwa ia adalah satu-satunya 
makhluk yang dikaruniai kebebasan kehendak 
dan hati nurani. Dari kebebasan berkehendak 
ini, semua penyimpangan, kejatuhan dan 
dosa-dosa manusia berasal. Tetapi semua itu 
adalah pelanggaran sementara di hadapan 
keadilan dan kekekalan Sang Pencipta. Karena 
di akhirat nanti, hati nurani akan menang atas 
kelemahan tubuh dan godaan roh. Dengan 
demikian akan datang kemenangan cahaya, 
yaitu pengetahuan atas kegelapan, yaitu 
kebodohan. Ini akan menjadi kemenangan 
kebaikan, yaitu cinta kasih, keadilan dan 
keharmonisan, atas kejahatan, yaitu 
keegoisan, ketidakjujuran, ketidakadilan. (295, 
49) 
54 Tidak ada yang mustahil bagi-Ku, 
kehendak-Ku telah terjadi dan akan selalu 
demikian, bahkan jika kadang-kadang tampak 
seolah-olah kehendak manusialah yang 
berkuasa dan bukan kehendak-Ku. 
55 Jalan kehendak bebas manusia, 
kekuasaannya di bumi, kemenangan 
kesombongannya, kendala yang kadang-
kadang ia paksakan dengan penggunaan 



kekuatannya, begitu cepat berlalu 
dibandingkan dengan kekekalan sehingga 
mereka mungkin memang dalam beberapa hal 
mengubah rencana ilahi; tetapi besok, atau 
dalam perjalanan penyempurnaannya, 
kehendak Roh-Ku akan terungkap lebih dan 
lebih lagi atas semua makhluk, memungkinkan 
yang baik untuk bertahan dan menghilangkan 
yang tidak murni. (280, 9 - 10) 
56 Waktunya akan tiba ketika batas-batas 
dunia ini akan dihapuskan melalui cinta kasih, 
dan ketika dunia-dunia akan menjadi lebih 
dekat melalui spiritualisasi. 
57 Sampai saat itu, pergumulan antara hati 
nurani dan kehendak bebas akan terus 
berlanjut, yang akan digunakan dan 
dimanfaatkan oleh manusia untuk membuat 
kehidupannya sesuai dengan keinginannya. 
58 Pergumulan antara kedua kekuatan ini 
akan mencapai klimaksnya dan kemenangan 
akan berpihak pada Roh yang, dalam 
persembahan kasih yang mutlak kepada Bapa-
Nya, akan berkata kepada-Nya: "Tuhan, aku 
melepaskan kebebasan kehendakku, 
genapkanlah kehendak-Mu di dalam diriku 
saja". 
59 Aku akan memberkati orang yang datang 
ke hadapan-Ku dan menyelimutinya dalam 
cahaya-Ku; namun Aku akan memberitahukan 
kepadanya bahwa Aku tidak akan pernah 
mengambil darinya kebebasan yang diberkati 
yang telah dianugerahkan kepadanya. Karena 
barangsiapa melakukan kehendak Bapa-Nya, 
yang setia dan taat, layak untuk dipercayai 
Tuhannya. (213, 61 - 64) 
 
Mengasah hati nurani melalui firman Allah 
yang baru  
60 Pengajaranku, penuh cahaya dan cinta 
kasih, menguatkan roh sehingga dapat 
menjalankan kuasanya atas "daging" [jiwa] 
dan membuatnya begitu peka sehingga 
bisikan hati nurani menjadi semakin nyata 
baginya. 
61 Spiritualitas adalah tujuan yang harus 
dicita-citakan manusia, karena melalui 
spiritualitas, manusia akan mampu menyatu 
sepenuhnya dengan hati nuraninya dan 
akhirnya mampu membedakan yang baik dari 
yang jahat. 
62 Karena kurangnya peningkatan spiritual 
manusia, suara batin yang mendalam dan 
bijaksana, tak tergoyahkan dan benar itu tidak 

dapat didengar dan ditafsirkan secara 
memadai, dan oleh karena itu manusia belum 
mencapai pengetahuan tak terbatas yang 
benar-benar memungkinkannya untuk 
membedakan yang baik dari yang jahat. 
63 Tetapi bukan hanya ini, tetapi ia harus 
menemukan dalam dirinya sendiri kekuatan 
yang diperlukan untuk mengikuti setiap 
dorongan yang baik dan untuk mematuhi 
setiap ilham yang penuh cahaya, dan pada 
saat yang sama menolak setiap godaan, setiap 
pikiran atau dorongan perasaan yang tidak 
jujur atau buruk. (329, 56 - 57) 
64 Betapa mudahnya bagi orang untuk saling 
memahami satu sama lain ketika mereka 
menjadi tenang di dalam diri mereka sendiri 
dan mendengar suara dari akal mereka yang 
lebih tinggi, suara hakim yang tidak ingin 
mereka dengar karena mereka tahu bahwa dia 
memerintahkan mereka untuk melakukan 
kebalikan dari apa yang mereka lakukan. 
65 Selain itu, saya dapat mengatakan kepada 
Anda bahwa jika Anda belum bersedia 
mendengarkan perintah hati nurani Anda, 
Anda belum taat dan bersedia mempraktikkan 
ajaran saya. Anda mengakuinya secara teori, 
tetapi tidak menerapkannya dalam praktik. 
Anda mengaitkan esensi ilahi dengannya - 
mengatakan bahwa Kristus sangat agung dan 
ajarannya sempurna. Tetapi tidak ada seorang 
pun yang ingin menjadi hebat seperti Guru, 
tidak ada seorang pun yang ingin datang 
kepadanya dengan benar-benar 
menjadikannya sebagai teladan. Tetapi Anda 
harus tahu bahwa Aku datang bukan hanya 
agar Anda tahu bahwa Aku hebat, tetapi juga 
agar Anda semua menjadi hebat. (287, 35 - 36) 
66 Aku akan mengumpulkan semua orang dan 
semua bangsa di sekitar pesan baru-Ku, Aku 
akan memanggil mereka seperti gembala 
memanggil domba-dombanya, dan Aku akan 
memberi mereka kedamaian di kandang di 
mana mereka akan menemukan tempat 
berlindung dari cuaca dan badai yang keras. 
67 Anda akan melihat betapa banyak orang, 
meskipun mereka tampaknya tidak memiliki 
sedikit pun jejak iman atau spiritualitas, telah 
memelihara prinsip-prinsip abadi kehidupan 
spiritual dalam roh mereka yang paling murni; 
akan menyadari betapa banyak dari mereka 
yang tampaknya tidak memiliki rasa hormat 
kepada Tuhan sama sekali, memiliki altar yang 



tidak dapat dihancurkan di dalam diri mereka 
di bagian terdalam dari keberadaan mereka. 
68 Di hadapan mezbah batin ini manusia harus 
berlutut secara rohani untuk menangisi 
pelanggaran mereka, perbuatan jahat dan 
penghinaan mereka, dalam pertobatan yang 
tulus atas ketidaktaatan mereka. Di sana, di 
hadapan altar hati nurani, kesombongan 
manusia akan runtuh sehingga manusia tidak 
lagi menganggap diri mereka lebih unggul 
karena ras mereka. Kemudian akan datang 
pengunduran diri, reparasi dan akhirnya 
perdamaian sebagai buah yang sah dari cinta 
dan kerendahan hati, dari iman dan niat baik. 
(321,9 - 11) 
 

Bab 35 - Kekuatan pikiran, perasaan 
dan kehendak 
 
Mengirim dan menerima pikiran dan efeknya 
1 Ada kekuatan-kekuatan yang - tidak terlihat 
oleh penglihatan manusia dan tidak dapat 
dilihat oleh ilmu pengetahuan manusia - 
secara konstan memberikan pengaruh pada 
kehidupan Anda. 
2 Ada yang baik dan ada yang jahat; ada yang 
memberi kesehatan dan ada yang 
menyebabkan penyakit; ada yang terang dan 
ada yang gelap. 
3 Dari mana datangnya kekuatan itu? Dari roh, 
para murid, dari pikiran dan dari perasaan. 
4 Setiap roh yang berinkarnasi atau tidak 
berwujud mengirimkan getaran ketika 
berpikir; setiap perasaan memberikan 
pengaruh. Anda bisa yakin bahwa dunia ini 
penuh dengan getaran ini. 
5 Sekarang Anda dapat dengan mudah 
memahami bahwa di mana seseorang berpikir 
dan hidup dalam kebaikan, pasti ada 
kekuatan-kekuatan dan pengaruh-pengaruh 
yang baik, dan bahwa di mana seseorang 
hidup di luar hukum-hukum dan aturan-aturan 
yang mencirikan kebaikan, keadilan dan cinta 
kasih, pasti ada kekuatan-kekuatan yang tidak 
baik. 
6 Keduanya mengisi ruangan dan saling 
bertarung; keduanya memiliki pengaruh pada 
kehidupan emosional manusia, dan jika 
mereka mampu membedakan, mereka 
menerima inspirasi yang baik dan menolak 
pengaruh buruk. Tetapi jika mereka lemah dan 
tidak terlatih dalam melakukan kebaikan, 

mereka tidak dapat melawan getaran ini dan 
berada dalam bahaya menjadi budak 
kejahatan dan menyerah pada kekuasaannya. 
(40, 58 - 63) 
7 Segala sesuatu yang spiritual di alam 
semesta adalah sumber cahaya, terlihat atau 
tidak terlihat oleh Anda, dan cahaya ini adalah 
kekuatan, adalah kuasa, adalah inspirasi. 
Terang juga mengalir dari gagasan, kata-kata 
dan karya, sesuai dengan kemurnian dan 
keagungan yang dimilikinya. Semakin tinggi 
ide atau karya, semakin halus dan lembut 
getarannya dan inspirasi yang memancar 
darinya, bahkan jika lebih sulit bagi para 
budak materialisme untuk melihatnya. Namun 
demikian, efek spiritual dari pikiran dan karya 
yang tinggi sangatlah besar. (16, 16) 
8 Jika suatu gagasan atau pikiran terang 
muncul dari pikiran Anda, ia akan mencapai 
tujuannya untuk memenuhi tujuan yang 
bermanfaat. Jika alih-alih pikiran kebaikan, 
emanasi yang tidak murni memancar dari 
pikiran Anda, emanasi itu hanya akan 
menyebabkan bahaya ke mana pun Anda 
mengirimnya. Aku berkata kepadamu, pikiran 
juga merupakan perbuatan, dan karena itu 
tetap tertulis dalam buku yang ada di dalam 
hati nuranimu. 
9 Apakah perbuatanmu baik atau jahat, kamu 
akan menerima kembali berkali-kali lipat dari 
apa yang kamu harapkan bagi sesamamu. 
Akan lebih baik bagi Anda untuk melakukan 
kejahatan pada diri Anda sendiri daripada 
mengharapkannya pada salah satu tetangga 
Anda. 
10 Inilah sebabnya mengapa saya mengatakan 
kepada Anda di "Era Kedua": "Apa yang Anda 
tabur, Anda tuai"; karena penting bagi Anda 
untuk mengenali pengalaman Anda dalam 
kehidupan ini dan ingat bahwa panen Anda 
akan memberikan benih yang sama dengan 
yang Anda tabur, tetapi dalam 
pelipatgandaan. 
11 Wahai umat manusia, kalian belum mau 
mempertimbangkan, merasakan atau 
menghayati ajaran Guru kalian! (24, 15 - 18) 
12 Itulah sebabnya Aku mengatakan 
kepadamu bahwa kamu tidak mengetahui 
kekuatan pikiran. Hari ini saya katakan kepada 
Anda bahwa pikiran adalah suara dan 
pendengaran, bahwa pikiran adalah senjata 
dan perisai. Ia menciptakan sekaligus 
menghancurkan. Pikiran memperpendek jarak 



antara mereka yang berjauhan dan 
menemukan mereka yang jejaknya telah 
hilang. 
13 Kenali senjata Anda sebelum pertempuran 
dimulai. Mereka yang tahu bagaimana 
mempersiapkan diri mereka sendiri akan 
menjadi kuat dan tak terkalahkan. Anda tidak 
perlu menggunakan senjata pembunuh. 
Pedangmu haruslah murni dan pikiran yang 
keras, dan perisai iman dan amalmu. Bahkan 
dalam keheningan, suaramu akan bergema 
sebagai pesan perdamaian. (76, 34) 
14 Perhatikanlah, jangan sampai kamu 
mencemari pikiranmu dengan pikiran-pikiran 
yang tidak murni. Ini kreatif, dan jika Anda 
berlindung pada ide yang buruk, itu akan 
berdampak menyeret Anda ke tingkat yang 
lebih rendah, dan pikiran Anda akan diselimuti 
kegelapan. (146, 60) 
15 Pikiran yang bersatu dari sekelompok besar 
orang akan mampu menundukkan pengaruh 
buruk dan mendorong berhala-berhala dari 
tempatnya. (160, 60) 
16 Hari ini saya dapat meyakinkan Anda 
bahwa di masa depan, komunikasi melalui 
pemikiran akan mencapai perkembangan yang 
luar biasa; dan melalui sarana komunikasi ini, 
banyak hambatan akan hilang yang saat ini 
masih memisahkan orang-orang dan dunia. 
Ketika Anda belajar menghubungkan diri Anda 
secara mental dengan Bapa Anda, ketika Anda 
mencapai persekutuan roh dengan roh, 
kesulitan apa yang mungkin ada dalam 
menghubungkan diri Anda dengan saudara-
saudari Anda, yang kelihatan atau tidak 
kelihatan, hadir atau tidak hadir, dekat atau 
jauh? (165, 15) 
17 Pikiranmu selalu sampai kepada-Ku, 
betapapun tidak sempurnanya pikiran itu, dan 
Aku mendengar doamu bahkan jika pikiranmu 
tidak memiliki iman yang harus selalu engkau 
tempatkan di dalamnya. Alasannya adalah 
bahwa Roh-Ku menangkap getaran dan 
perasaan semua makhluk. 
18 Tetapi orang-orang yang, karena keegoisan 
mereka, menjaga jarak satu sama lain, jauh 
dari kehidupan spiritual sebagai akibat dari 
materialisme di mana mereka membiarkan 
diri mereka terjerat saat ini, tidak siap untuk 
dapat berkomunikasi satu sama lain melalui 
pikiran mereka. 
19 Namun demikian, Aku berkata kepadamu, 
bahwa penting bagimu untuk mulai melatih 

rohmu. Untuk mencapai hal ini, "berbicaralah" 
kepada makhluk halus, bahkan jika Anda tidak 
menerima respons yang jelas terlihat dari 
mereka. 
20 Besok, ketika semua orang telah belajar 
memberi, mereka akan menerima lebih 
banyak lagi indikasi-indikasi pemahaman 
rohani yang tidak pernah diimpikan manusia. 
(238,51) 
  
Kekuatan perasaan, keinginan atau 
ketakutan 
21 Setiap saat, pikiran atau getaran spiritual 
memancar dari Anda, tetapi dalam banyak 
kasus Anda memancarkan keegoisan, 
kebencian, kekerasan, kesombongan dan 
nafsu dasar. Anda terluka dan merasakan 
ketika Anda terluka: tetapi Anda tidak 
mencintai, dan karena itu Anda tidak 
merasakan ketika Anda dicintai, dan dengan 
pikiran-pikiran tidak wajar Anda, Anda 
semakin memenuhi lingkungan tempat Anda 
hidup dengan rasa sakit dan mengisi 
keberadaan Anda dengan ketidaknyamanan. 
Tetapi saya katakan kepada Anda: Penuhi 
segala sesuatu dengan kedamaian, dengan 
harmoni, dengan cinta kasih, maka Anda akan 
bahagia. (16, 33) 
22 Jangan pernah berpikir buruk tentang 
mereka yang tidak menyukaimu, dan 
janganlah bersikap pahit terhadap mereka 
yang tidak memahamimu, karena kamu 
sendiri secara mental mengirimkan kepada 
sesamamu perasaan terdalam yang kamu 
miliki terhadap mereka. (105, 37) 
23 Apakah Anda melihat orang-orang yang 
ingin berkuasa melalui kekerasan? Tidak lama 
lagi Anda akan melihat mereka dihukum 
karena kesalahan mereka. 
24 Saya akan membuktikan kepada mereka 
bahwa seseorang hanya bisa benar-benar 
hebat dan berkuasa melalui kebaikan, yang 
merupakan pancaran cinta kasih. (211, 22 - 
23) 
25 Anda tidak memiliki iman untuk 
mengangkat wajah Anda dan tersenyum 
dengan harapan dan menghadapi masa depan 
tanpa rasa takut, tanpa kecurigaan, karena di 
masa depan Aku ada. 
26 Betapa seringnya Anda sakit hanya karena 
Anda memikirkan hal ini; karena di setiap 
kesempatan Anda berpikir bahwa malapetaka 
mengejar Anda dan rasa sakit sedang 



menunggu. Kemudian Anda menarik kekuatan 
gelap melalui pemikiran Anda, yang 
dengannya Anda membayangi kehidupan 
material Anda dan jalan pendakian spiritual 
Anda. 
27 Tetapi aku ada di sini bersamamu untuk 
menghidupkan kembali iman dalam 
kehidupan, dalam kebenaran, dalam 
kekekalan, dalam damai sejahtera yang 
sempurna, dan juga untuk mengajar kamu 
mengenakan terang. (205, 28 - 29) 
 
Kurangnya penaklukan diri  
28 Manusia telah bersalah dua kali lipat: 
bukan hanya karena ia tidak berusaha apapun 
untuk melepaskan perban yang mencegahnya 
mengetahui ajaran tertinggi, tetapi juga 
karena ia belum membebaskan dirinya dari 
belenggu materi, yang, berbeda dengan 
kenikmatan spiritual, telah merayunya pada 
kenikmatan fisik. Inilah alasan mengapa ia 
telah memperbudak dirinya di bawah 
kekuasaan hawa nafsu dan membiarkan 
rohnya menyerupai orang lumpuh yang tidak 
melakukan apa pun untuk sembuh. 
29 Di semua bidang saya melihat mayoritas 
orang tidak stabil, di mana-mana saya hanya 
bertemu dengan orang yang lemah. Dan untuk 
apa hal ini terjadi? Kenyataan bahwa Anda 
tidak memiliki keberanian dan kemauan yang 
cukup untuk keluar dari kotoran di mana Anda 
terjebak, untuk mengatasi kelembaman yang 
menempa belenggu yang mengikat materi, 
dan ini adalah asal dari semua kejahatan, dari 
semua kesalahan. 
30 Tetapi manusia tidak mau menggunakan 
kekuatan yang telah dikaruniai kepadanya, 
yaitu kehendak; kehendak yang menjadi 
pemberi hukum yang tidak terbatas, yang 
menjadi pemimpin tertinggi dan, didukung 
oleh akal budi, untuk bertarung - kekuasaan 
melawan kekuasaan, kekuasaan melawan 
kekuasaan. Di satu sisi nafsu dan keinginan, di 
sisi lain akal budi dan kehendak, sampai yang 
terakhir ini memenangkan pertempuran dan 
Anda dapat mengatakan bahwa Anda 
terbebaskan. 
31 Maka kalian akan dapat menjadi nabi 
besar, orang-orang yang tercerahkan, 
"manusia super". Kemudian Anda akan dapat 
hidup bersama hewan liar dan bermain 
dengan reptil. Karena sesungguhnya Aku 
berkata kepadamu, pelanggaran-pelanggaran 

yang menimpamu itulah yang menyebabkan 
engkau takut kepada saudara-saudara kecilmu 
itu, dan ini juga alasan mengapa mereka 
menyerangmu. 
32 Tetapi jika Anda meluangkan waktu untuk 
mengamati orang-orang, Anda akan 
menemukan bahwa ada orang-orang yang 
lebih liar daripada harimau dan yang memiliki 
lebih banyak racun daripada ular kobra. 
(203,3-6) 

IX Ajaran Kebijaksanaan Ilahi 
 

Bab 36 - Iman, Kebenaran dan 
Pengetahuan  
 
Iman yang mengalahkan segalanya  
1 Untuk menaklukkan kelemahan, 
kesengsaraan, kesengsaraan dan nafsu dan 
untuk menghilangkan keraguan, iman dan 
perbuatan baik sangat diperlukan, yang 
merupakan kebajikan yang menguasai hal-hal 
yang mustahil; dibandingkan dengan mereka, 
hal-hal yang sulit dan yang tidak dapat dicapai 
memudar seperti bayangan. 
2 Aku berkata kepada orang-orang yang 
percaya kepada-Ku di "Era Kedua": "Imanmu 
telah menolongmu." Saya menjelaskannya 
seperti ini karena iman adalah kekuatan 
penyembuhan, kekuatan yang mengubah, dan 
cahayanya memusnahkan kegelapan. (20, 63 - 
64) 
3 Mereka yang masih jauh dari spiritualisasi 
ingin melihat-Ku dalam rupa Yesus untuk 
berkata kepada-Ku: "Tuhan, aku percaya 
kepada-Mu, karena aku telah melihat-Mu". 
Kepada mereka Aku berkata: Berbahagialah 
mereka yang telah percaya tanpa melihat, 
karena mereka telah memberikan bukti 
bahwa, berkat spiritualisasi mereka, mereka 
telah merasakan-Ku di dalam hati mereka. (27, 
75) 
4 Aku ingin kamu tahu apa itu iman, supaya 
kamu mengerti bahwa barangsiapa 
memilikinya, ia adalah pemilik harta yang 
tiada taranya. 
5 Siapa pun yang hidup tercerahkan oleh 
cahaya batin ini tidak akan pernah merasa 
terbuang, ditinggalkan, lemah atau tersesat - 
betapapun miskinnya dunia ini. Imannya 
kepada Bapa, kepada kehidupan, kepada 



takdirnya dan juga kepada dirinya sendiri, 
tidak akan pernah membiarkannya binasa 
dalam pergumulan hidup; dan, terlebih lagi, ia 
akan selalu mampu melakukan pekerjaan-
pekerjaan yang besar dan menakjubkan. (136, 
4 - 5) 
6 Iman itu seperti mercusuar yang menerangi 
jalan hidup Anda sampai Anda tiba di 
pelabuhan kekekalan yang aman. 
7 Iman itu tidak boleh seperti roh-roh yang 
suam-suam kuku dan penakut yang 
mengambil satu langkah ke depan hari ini dan 
satu langkah ke belakang besok, yang tidak 
mau bergumul dengan rasa sakit mereka 
sendiri dan percaya kepada kemenangan Roh 
semata-mata karena belas kasihan Bapa. 
8 Iman adalah apa yang dirasakan oleh roh, 
yang mengetahui bahwa Allah ada di dalam 
dirinya, mengasihi Tuhannya dan bersukacita 
merasakan Dia di dalam dirinya dan mengasihi 
sesamanya. Begitu besarnya iman kepada 
kebenaran Bapa sehingga ia tidak 
mengharapkan sesamanya untuk mengasihi 
dia, untuk mengampuni pelanggaran dan 
pelanggaran, tetapi percaya bahwa besok ia 
akan dipenuhi dengan terang karena ia sudah 
mencapai penyucian melalui jasa-jasanya. 
9 Orang yang beriman memiliki damai 
sejahtera, memiliki kasih dan memiliki 
kebaikan dalam dirinya. 
10 Ia kaya dalam roh dan bahkan dalam hal-
hal materi, tetapi dalam kekayaan yang sejati, 
bukan dalam kekayaan yang kamu pikirkan. 
(263, 12 - 16) 
11 Sekarang saya memberikan bukti bahwa 
iman yang sejati itu ada: ketika hati tidak 
putus asa di saat-saat pencobaan; ketika 
damai sejahtera memenuhi roh di saat-saat 
yang paling kritis. 
12. Orang yang beriman selaras dengan-Ku, 
karena Akulah kehidupan, kesehatan dan 
keselamatan. Barangsiapa mencari pelabuhan 
dan mercusuar ini dalam kebenaran, tidak 
akan binasa. 
13 Dia yang memiliki kebajikan ini melakukan 
keajaiban yang melampaui semua ilmu 
pengetahuan manusia dan menjadi saksi roh 
dan kehidupan yang lebih tinggi. (237,69 - 71) 
 
Mengetahui kebenaran Tuhan  
14 Ketika hati memiliki keyakinan yang baik 
dan pikiran bebas dari prasangka dan ide-ide 
yang tidak jelas, seseorang akan menghargai 

kehidupan dengan lebih baik dan kebenaran 
terlihat dengan lebih jelas. Sebaliknya, jika hati 
seseorang menyimpan keraguan atau 
kesombongan, dan pikirannya keliru, segala 
sesuatu tampak tidak jelas, dan bahkan 
cahaya pun tampak seperti kegelapan. 
15 Carilah kebenaran, itu adalah hidup, tetapi 
carilah dengan kasih, dengan kerendahan hati, 
dengan ketekunan dan dengan iman. (88, 5 - 
6) 
16 Berdoalah, bertanyalah kepada Bapamu di 
dalam doamu, maka di dalam meditasimu 
engkau akan menerima percikan cahaya-Ku 
yang tak terbatas. Jangan berharap untuk 
menerima seluruh kebenaran dalam satu saat. 
Ada roh-roh yang telah lama mencari 
kebenaran, yang meneliti dan mencoba 
menembus semua misteri namun belum 
mencapai tujuan yang diinginkan. 
17 Kristus, Yang Diurapi, menunjukkan jalan 
dengan kata-kata: "Kasihilah satu sama lain". 
Dapatkah Anda membayangkan implikasi dari 
perintah yang luhur ini? Seluruh kehidupan 
umat manusia akan berubah jika Anda hidup 
sesuai dengan ajaran ini. Hanya cinta kasih 
yang akan mampu mengungkapkan kepada 
Anda kebenaran misteri-misteri Ilahi, karena 
cinta kasih adalah asal mula kehidupan Anda 
dan segala sesuatu yang diciptakan. 
18. Rajinlah mencari kebenaran, mencari 
makna hidup, mencintai dan menjadi kuat 
dalam kebaikan, dan Anda akan mengalami 
bagaimana selangkah demi selangkah segala 
sesuatu akan jatuh dari keberadaan Anda yang 
salah, tidak adil atau tidak sempurna. Jadilah 
lebih peka dari hari ke hari terhadap cahaya 
anugerah Ilahi, dan kemudian anda akan 
dapat bertanya langsung kepada Tuhan anda 
tentang semua yang ingin anda ketahui dan 
yang dibutuhkan oleh roh anda untuk 
mencapai kebenaran tertinggi. (136, 40 - 42) 
19. Akulah 'Firman' yang dicari orang karena 
mereka tidak dapat menjangkau-Ku. 
Kebenaran-Ku yang Aku nyatakan kepada 
mereka, karena kebenaran adalah kerajaan 
yang ke dalamnya kamu semua akan masuk 
sesuai dengan kehendak-Ku. 
20 Bagaimana engkau akan menemukan 
kebenaran jika Aku tidak memberitahukan 
kepadamu terlebih dahulu bahwa banyak 
penyerahan diri yang diperlukan untuk itu? 



21 Untuk menemukan kebenaran, kadang-
kadang perlu meninggalkan apa yang dimiliki, 
bahkan meninggalkan diri sendiri. 
22 Orang yang berpuas diri, materialis, dan 
acuh tak acuh tidak dapat melihat kebenaran 
sampai ia menghancurkan tembok-tembok di 
mana ia tinggal. Penting baginya untuk bangkit 
dari hawa nafsu dan kelemahannya untuk 
melihat cahaya-Ku dari wajahnya. (258, 44 - 
47) 
23 Berbahagialah orang yang mencari 
kebenaran, karena ia adalah orang yang haus 
akan kasih, terang dan kebaikan. Carilah dan 
Anda akan menemukannya, carilah kebenaran 
dan kebenaran itu akan datang kepada Anda. 
Teruslah berpikir, teruslah bertanya kepada 
Kitab Kebijaksanaan Ilahi, dan Kitab itu akan 
menjawab anda, karena Bapa tidak pernah 
berdiam diri atau tidak peduli kepada orang 
yang sungguh-sungguh bertanya kepada-Nya. 
24 Berapa banyak dari mereka yang mencari 
kebenaran dalam buku-buku, di antara para 
terpelajar dan dalam berbagai ilmu 
pengetahuan, pada akhirnya akan 
menemukannya di dalam diri mereka sendiri, 
karena Aku telah menempatkan benih 
Kebenaran Abadi di bagian terdalam dari 
setiap manusia? (262, 36 - 37) 
25 Aku tidak dapat menipu kamu! Aku tidak 
pernah melakukan tindakan kepalsuan, Aku 
tidak menyembunyikan diri-Ku dalam 
kegelapan. Kebenaran saya selalu telanjang. 
Tetapi jika manusia belum mampu melihat 
ketelanjangan Roh-Ku, itu karena mereka 
tidak menginginkannya. Aku tidak 
menyembunyikan kebenaran-Ku darimu 
melalui pakaian apa pun. Ketelanjangan-Ku 
ilahi dan murni, ketelanjangan-Ku suci, dan 
Aku akan menunjukkannya kepada semua 
makhluk di alam semesta. Sebagai simbolnya, 
Aku datang ke dunia dalam keadaan telanjang 
sebagai manusia, dan dengan telanjang Aku 
meninggalkanmu. 
26. Aku ingin kebenaran selalu memerintah di 
antara Milik-Ku, karena Aku ada dan akan 
selalu ada dalam kebenaranmu. Aku ingin 
cinta ada di antara kalian, dan cinta-Ku akan 
selalu ada di dalam cinta kalian. 
27. Hanya ada satu kebenaran, satu cinta 
sejati; dan jika kebenaran dan cinta ini ada di 
dalam dirimu, cintamu dan kebenaranmu akan 
menjadi milikku, dan kebenaranku dan cintaku 
akan menjadi milikmu. (327, 33 - 34) 

28 Terang-Ku ada di dalam setiap roh. Anda 
sekarang berada dalam masa ketika Roh-Ku 
akan dicurahkan ke atas manusia. Oleh karena 
itu, Aku berkata kepadamu bahwa segera 
engkau semua akan merasakan kehadiran-Ku - 
yang terpelajar maupun yang bodoh, yang 
besar maupun yang kecil, yang berkuasa 
maupun yang miskin. 
29 Baik sebagian maupun sebagian yang lain 
akan gemetar karena kebenaran Allah yang 
hidup dan benar. (263, 33 - 34) 
 
Realisasi dari yang spiritual dan yang ilahi  
30 Tidak mungkin seorang anak-Ku melupakan 
Aku, karena ia membawa di dalam rohnya hati 
nurani yang merupakan cahaya Roh-Ku yang 
dengannya ia harus mengenali Aku cepat atau 
lambat. 
31 Bagi beberapa orang mudah untuk 
menembus makna firman-Ku dan menemukan 
terang di sana; tetapi bagi yang lain firman-Ku 
adalah teka-teki. 
32 Saya katakan kepada Anda bahwa tidak 
semua orang dapat memahami spiritualitas 
pesan saya pada saat ini. Mereka yang tidak 
bisa harus menunggu waktu yang baru 
sehingga roh mereka dapat membuka 
matanya terhadap cahaya wahyu-wahyu-Ku. 
(36, 4 - 6) 
33 Ketika Aku mengatakan kepadamu bahwa 
hikmat-Ku akan menjadi milikmu, apakah 
kamu percaya bahwa satu kehidupan duniawi 
saja sudah cukup untuk mengetahui semua 
yang harus Aku ungkapkan kepadamu? Jika 
saya katakan kepada Anda bahwa Anda tidak 
dapat memperoleh ilmu pengetahuan 
manusia tanpa menempuh jalan panjang 
pengembangan, Anda bahkan tidak dapat 
memperoleh pengetahuan spiritual tanpa 
pengembangan roh Anda secara lengkap. 
34 Saya tidak menempatkan spiritualisasi 
dalam pertentangan dengan ilmu 
pengetahuan, karena kesalahan ini adalah 
kesalahan manusia, bukan kesalahan saya. 
Sebaliknya, saya mengajarkan Anda untuk 
menyelaraskan yang spiritual dengan yang 
material, yang manusiawi dengan yang ilahi, 
yang sementara dengan yang abadi. Namun 
demikian, saya jelaskan kepada Anda bahwa 
untuk berjalan di jalan kehidupan, pertama-
tama seseorang harus mengetahui jalan yang 
ditunjukkan oleh hati nurani Anda, hukum 



spiritual yang bersumber dari Roh Ilahi. (79, 38 
- 39) 
35 Engkau telah tenggelam begitu rendah dan 
telah menjauhkan dirimu dari hal-hal rohani 
sehingga engkau menganggap semua yang 
supernatural - karena itu milik roh - 
sepenuhnya alamiah. Demikianlah Anda 
menyebut yang ilahi sebagai supernatural, dan 
dengan cara yang sama Anda menganggap 
segala sesuatu yang menjadi milik roh Anda, 
dan ini adalah kesalahan. 
36 Alasannya adalah bahwa Anda hanya 
melihat dan merasakan apa yang berada 
dalam jangkauan indera Anda atau dalam 
genggaman kecerdasan manusiawi Anda, dan 
Anda telah menganggap apa yang berada di 
luar indera dan pikiran sebagai hal yang 
supernatural. (273, 1) 
37 Baik orang yang mencari cahaya 
pengetahuan di alam maupun orang yang 
mencari kebijaksanaan-Ku dalam wahyu 
spiritual harus menempuh jalannya sendiri 
yang dengannya dia akan menemukan semua 
kebenaran yang tidak dapat dia temukan 
dengan cara lain. Karena alasan inilah, Aku 
telah mengutus roh Anda untuk menjalani 
kehidupan demi kehidupan di bumi ini, 
sehingga melalui perkembangan dan 
pengalamannya, roh Anda dapat menemukan 
semua yang ada di dalam dirinya dan di 
sekelilingnya. 
38. Jika kamu mau, ujilah firman-Ku dengan 
seksama, tetapi setelah itu pelajari dan amati 
kehidupan dari sudut pandangnya sehingga 
kamu dapat memastikan kebenaran yang 
terkandung dalam semua yang telah Aku 
katakan kepadamu. 
39. Akan ada saat-saat di mana akan tampak 
bagimu bahwa ada kontradiksi antara apa 
yang Kukatakan kepadamu hari ini dan apa 
yang diwahyukan kepadamu di masa lalu, 
tetapi sebenarnya tidak ada. Orang-oranglah 
yang berada dalam kesalahan. Tetapi sekarang 
semua akan mencapai terang. (105, 54 - 56)X 
 
Prasyarat untuk kognisi spiritual  
40 Kerendahan hati adalah cahaya roh, dan 
sebaliknya, ketiadaan hal yang sama adalah 
kegelapan di dalamnya. Kesombongan adalah 
buah dari kebodohan. Dia yang hebat dengan 
pengetahuan dan terhormat dengan kebajikan 
memiliki kerendahan hati dan kerendahan 
spiritual yang sejati. (101, 61) 

41 Biarlah semua pikiran buruk pergi darimu 
dan kenakanlah pikiran-pikiran yang mulia. 
Kebahagiaan tidak terletak pada apa yang 
dimiliki seseorang secara material, tetapi pada 
apa yang dikenali secara spiritual. Mengetahui 
berarti memiliki dan bertindak sesuai dengan 
itu. 
42 Orang yang memiliki pengetahuan sejati 
adalah orang yang rendah hati. Dia tidak 
bangga dengan kebijaksanaan duniawi, yang 
hanya berusaha untuk mengetahui segala 
sesuatu (duniawi) dan mengingkari segala 
sesuatu yang belum dipahaminya. Dia yang 
membawa cahaya pengetahuan yang diilhami 
dalam dirinya mampu menerima wahyu pada 
waktu yang tepat, sama seperti dia juga tahu 
bagaimana mengharapkannya. Banyak yang 
menyebut diri mereka cendekiawan, tetapi 
matahari, yang bersinar dalam cahaya penuh 
hari demi hari, telah menjadi misteri bagi 
mereka. 
43. Banyak orang mengira bahwa mereka 
mengetahui segala sesuatu, tetapi 
sesungguhnya Aku berkata kepadamu, semut 
yang tanpa disadari melintasi jalan mereka 
juga mengandung misteri yang tak terselami 
bagi mereka. 
44 Orang akan dapat menjelajahi banyak 
keajaiban alam, tetapi selama mereka tidak 
melakukannya di jalan cinta kasih ilahi, 
mereka tidak akan mencapai kebijaksanaan 
sejati yang terkandung dalam kehidupan abadi 
roh. (139, 67 - 70) 
 
Perluasan yang diperlukan dari kesadaran 
manusia 
45 Aku memberikan kebebasan berpikir 
kepada manusia sejak awal. Tetapi dia selalu 
menjadi budak - kadang-kadang karena 
fanatisme, dan dalam kasus lain sebagai budak 
dari pandangan dunia yang salah dari "Firaun" 
dan "Kaisar". Inilah alasan mengapa pada saat 
ini ia dibutakan di hadapan kebebasan yang 
sekarang diperoleh pikiran dan kecerahan 
yang muncul di matanya. Karena pikirannya 
belum terbiasa dengan kebebasan ini. 
46. Manusia telah mengurangi kekuatan 
pemahamannya akan hal-hal rohani, dan oleh 
karena itu ia jatuh ke dalam fanatisme, 
berjalan di jalan yang licik dan seperti 
bayangan dari kehendak orang lain. 
47 Ia telah kehilangan kebebasannya, tidak 
menguasai dirinya sendiri maupun pikirannya. 



48 Tetapi sekarang zaman terang telah tiba, 
waktu di mana Anda harus mematahkan 
rantai-rantai dan melebarkan sayap-sayap 
Anda untuk naik dengan bebas ke dalam yang 
tak terbatas dalam keinginan akan kebenaran. 
(239, 4 - 7) 
49 Abad di mana Anda hidup ini menunjukkan 
dua aspek: yang pertama adalah 
perkembangan pikiran, dan yang lainnya 
adalah kemandekan spiritual. 
50 Sungguh, cahaya ilahi menyinari fakultas-
fakultas intelek, dan dari mereka muncul 
inspirasi besar saya, buah-buahnya 
mengherankan umat manusia; karena intelek 
sekarang menuntut kebebasan dan perluasan 
pengetahuan. Manusia menyelidiki alam, ia 
menyelidiki, menemukan, bergembira, 
bertanya-tanya, tetapi tidak pernah ragu-ragu. 
51 Tetapi setiap kali pikiran muncul dalam 
dirinya untuk memperjelas hubungan dengan 
yang spiritual, dengan kebenaran yang 
terletak di luar materi yang dia ketahui, dia 
takut, dia takut untuk maju ke dalam hal yang 
tidak diketahui, ke dalam hal yang dia anggap 
terlarang, ke dalam hal yang (menurut 
pendapatnya) hanya milik makhluk-makhluk 
tinggi yang layak untuk diselidiki misteri-
misteri Tuhan. 
52 Di sana ia telah menunjukkan dirinya lemah 
dan bodoh, tidak mampu mengatasi 
prasangka-prasangka yang menahannya 
dengan kemauan keras. Di sana ia telah 
menunjukkan dirinya sebagai budak dari 
interpretasi yang dipelintir. 
53 Perkembangan kecerdasan manusia tidak 
akan pernah lengkap sampai kecerdasan itu 
juga berkembang di bidang spiritual. Sadarilah 
betapa besar keterbelakangan roh Anda 
karena Anda telah mengabdikan diri Anda 
hanya pada pengetahuan tentang kehidupan 
duniawi. 
54 Manusia adalah budak dari kehendak orang 
lain, korban dari mantra, kutukan dan 
ancaman. Tetapi, apa yang telah dicapai 
dengan ini? Bahwa ia melepaskan semua 
keinginannya untuk memahami dan mencapai 
pengetahuan tertinggi yang seharusnya 
dimiliki manusia; bahwa ia mencegah dirinya 
untuk dapat menjelaskan apa yang secara 
absurd selalu dianggapnya sebagai rahasia: 
Kehidupan Spiritual. 
55 Apakah menurut Anda kehidupan roh akan 
selamanya menjadi misteri bagi manusia di 

bumi? Jika Anda berpikir demikian, Anda 
berada dalam kesalahan besar. Sesungguhnya 
Aku berkata kepadamu, selama engkau tidak 
mengetahui asal usulmu dan tidak 
mengetahui apa pun yang berhubungan 
dengan roh, engkau akan, terlepas dari semua 
kemajuan ilmu pengetahuanmu, menjadi 
makhluk belaka yang tinggal di dunia yang 
menyedihkan di antara tumbuhan dan hewan. 
Anda akan terus saling bertarung dalam 
peperangan Anda, dan rasa sakit akan terus 
menguasai hidup Anda. 
56 Jika Anda tidak menemukan apa yang Anda 
bawa dalam keberadaan Anda, atau 
menemukan saudara rohani yang berdiam di 
dalam diri setiap orang, dapatkah Anda benar-
benar mengasihi diri Anda sendiri? Tidak, 
anak-anak manusia, bahkan jika kamu 
mengatakan bahwa kamu mengenal-Ku dan 
mengikuti-Ku. Jika engkau menerima ajaran-
Ku secara dangkal, imanmu, pengetahuanmu, 
dan kasihmu akan menjadi palsu. (271, 39 - 
45) 
57 Di dalam Aku, manusia akan menemukan 
keberanian untuk membebaskan diri mereka 
dari kuk kebodohan mereka. 
58 Bagaimana Anda bisa mengharapkan 
perdamaian di bumi dan peperangan berhenti, 
manusia diperbarui dan dosa berkurang, jika 
mereka tidak memiliki pengetahuan rohani, 
yang merupakan prasyarat, asal mula, dan 
dasar kehidupan? 
59 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
selama kebenaran-Ku tidak dipahami atau 
diikuti, keberadaanmu di bumi akan seperti 
bangunan yang dibangun di atas pasir hisap. 
(273, 24 - 26) 
60 Saya katakan kepada manusia bahwa ia 
adalah orang yang tidak dikenal oleh dirinya 
sendiri karena ia belum menembus batinnya, 
karena ia tidak tahu tentang rahasianya, 
karena ia tidak tahu hakikat dirinya yang 
sebenarnya. Tetapi Aku ingin mengajarinya 
pada saat ini isi 'buku' yang telah lama 
tertutup baginya, di mana semua rahasia 
disimpan, yang sudah Aku janjikan untuk 
mencerahkanmu di 'Kedua Kalinya' dengan 
cahaya Roh-Ku. 
61 Sekarang Anda akan benar-benar mengenal 
diri Anda sendiri dan menembus ke dalam 
batin roh Anda. Kemudian Anda akan dapat 
mengatakan bahwa Anda mulai mengenal 
siapa diri Anda. 



62 Manusia akan mengenal asal-usulnya, 
takdirnya, tugasnya, kemampuannya dan 
semua kehidupan yang tak terbatas dan kekal 
yang hidup dan menjalin di sekelilingnya. Ia 
tidak akan lagi dapat menyakiti sesamanya, 
tidak akan lagi dapat membahayakan 
eksistensi sesamanya, juga tidak akan berani 
menodai apa pun yang ada di sekelilingnya, 
karena ia akan menyadari bahwa segala 
sesuatu adalah suci. 
63 Ia akan mengenali apa yang dikandung dan 
disembunyikan oleh rohnya, dan kemudian ia 
akan memiliki gagasan yang jelas dan iman 
yang mendalam bahwa - karena roh itu indah - 
rumah yang telah disediakan Bapa baginya di 
dalam kekekalan pastilah juga indah. (287, 4 - 
6) 
 

Bab 37 - Pemahaman yang benar 
tentang teks-teks Alkitab  
 
Penafsiran kata-kata dan janji-janji Alkitab 
1 Orang-orang telah mengabdikan diri mereka 
untuk mempelajari Perjanjian Lama, memeras 
otak mereka untuk menyelidiki dan 
menafsirkan nubuatan dan janji-janji. Mereka 
di antara mereka yang paling dekat dengan 
kebenaran yang telah menemukan makna 
spiritual dari ajaran saya. Bagi mereka yang 
dengan keras kepala berpegang teguh pada 
penafsiran duniawi - material dan tidak 
memahami atau tidak ingin menemukan 
makna spiritual dari wahyu-wahyu-Ku, akan 
menderita kebingungan dan kekecewaan 
seperti yang diderita oleh orang-orang Yahudi 
ketika Mesias datang, yang mereka bayangkan 
dengan cara yang berbeda dan diharapkan 
berbeda dari kenyataan yang menunjukkan 
bahwa Dia adalah Mesias. (13, 50) 
2. Gagasan palsu yang dimiliki manusia 
tentang keadilan-Ku di masa-masa pertama 
akhirnya akan lenyap untuk memberi jalan 
kepada pengetahuan yang benar tentangnya. 
Keadilan Ilahi pada akhirnya akan dipahami 
sebagai terang yang muncul dari kasih 
sempurna yang ada di dalam Bapa Anda. 
3 Bahwa Allah, yang dianggap manusia 
sebagai pendendam, kejam, pembalas 
dendam, dan tak kenal ampun, akan dirasakan 
dari lubuk hati-Nya sebagai Bapa yang 
memberikan pengampunan atas pelanggaran 
yang dilakukan oleh anak-anak-Nya, sebagai 

Bapa yang dengan penuh kasih meyakinkan 
orang yang berdosa, sebagai Hakim yang, alih-
alih menghukum orang yang telah melakukan 
kesalahan yang menyedihkan, justru 
menawarkan kepadanya kesempatan baru 
untuk keselamatan. 
4 Betapa banyak ketidaksempurnaan yang 
dikaitkan manusia dengan-Ku dalam 
ketidaktahuan mereka karena mereka 
mengira Aku mampu merasakan kemarahan, 
meskipun kemarahan hanyalah kelemahan 
manusia! Ketika para nabi berbicara kepada 
Anda tentang "murka Tuhan yang kudus", saya 
katakan kepada Anda sekarang untuk 
menafsirkan ungkapan itu sebagai keadilan 
ilahi. 
5 Orang-orang dari "Era Pertama" tidak akan 
mengerti bentuk ekspresi yang lain, dan juga 
orang-orang yang tidak bermoral atau kaum 
libertin tidak akan menganggap serius nasihat 
para nabi jika mereka tidak berbicara kepada 
mereka dalam bentuk itu. Adalah penting 
bahwa ilham dari para utusan saya harus 
diungkapkan dalam kata-kata yang akan 
mengesankan otak dan hati orang-orang yang 
hanya memiliki sedikit perkembangan 
spiritual. (104, 11 - 14) 
6 Tulisan-tulisan dari "Era Pertama" 
mewariskan sejarah bangsa Israel dan 
menyimpan nama anak-anaknya, keberhasilan 
dan kegagalannya, karya-karya imannya dan 
kelemahan-kelemahannya, kemuliaan dan 
kejatuhannya, sehingga kitab ini akan 
berbicara kepada setiap generasi baru tentang 
perkembangan bangsa itu dalam 
penyembahannya kepada Allah. Kitab itu 
mewariskan nama-nama para leluhur yang 
mencintai kebajikan dan kebenaran, teladan 
kekuatan iman, dan nama-nama para nabi, 
para pelihat hal-hal yang akan datang, yang 
melalui mulutnya Tuhan selalu berbicara 
ketika Ia melihat umat-Nya di ambang bahaya. 
Ia juga mewariskan nama-nama para 
koruptor, para pengkhianat, orang-orang yang 
tidak patuh, karena setiap kejadian, setiap 
contoh adalah pelajaran dan kadang-kadang 
sebuah simbol. 
 7 ketika Aku tinggal di antara manusia di 
dalam Yesus, Aku menggunakan esensi dari 
tulisan-tulisan itu, dari makna karya-karya itu, 
hanya ketika diperlukan, untuk 
menyampaikan Ajaran-Ku; Aku tidak pernah 
memuji materi dan yang tidak substansial. 



Tidakkah engkau ingat bahwa aku telah 
menyebutkan Habel yang benar, bahwa aku 
memuji kesabaran Ayub dan mengingat 
hikmat dan kemuliaan Salomo? Bukankah Aku 
mengingat Abraham dalam banyak 
kesempatan dan berbicara tentang para nabi, 
dan bukankah Aku mengatakan kepadamu 
dengan mengacu pada Musa bahwa Aku 
datang bukan untuk menghapuskan Hukum 
Taurat yang telah diterimanya, tetapi untuk 
menggenapinya? (102, 31 - 32) 
8 Engkau harus mempelajari wahyu-wahyu 
ilahi yang telah Kuberikan kepadamu setiap 
saat, engkau harus memahami bahasa kiasan 
yang diucapkan kepadamu, engkau harus 
menyadarkan indera rohanimu dengan cara ini 
sehingga engkau mengenali mana yang 
merupakan Firman Tuhan dan mana yang 
merupakan firman manusia, sehingga engkau 
menemukan makna dari ajaran-Ku. 
9 Hanya dari sudut pandang spiritual engkau 
akan dapat menemukan interpretasi yang 
benar dan jujur dari Firman-Ku - baik yang Aku 
kirimkan kepadamu melalui para nabi dan 
yang Aku wariskan kepadamu melalui Yesus, 
atau Firman ini yang Aku berikan kepadamu 
melalui perantaraan para penyambung lidah 
dari 'Era Ketiga'. 
10 Begitu umat manusia ini telah menemukan 
makna sejati dari hukum, ajaran, nubuatan 
dan wahyu, ia akan menemukan yang paling 
indah dan mendalam sehubungan dengan 
keberadaannya. 
11 Kemudian orang akan mengenal kebenaran 
sejati, dan hati mereka akan melihat sekilas 
surga yang sejati; maka kamu juga akan tahu 
apa itu penebusan, penyucian, dan pemulihan. 
(322, 39 - 42) 
12. Tulisan-tulisan di masa lalu dapat 
mengungkapkan kepadamu apa yang Aku 
ulangi untukmu hari ini; tetapi manusia telah 
berani memalsukan kebenaran-Ku untuk 
menyebarkannya secara palsu. Dan Anda 
sekarang memiliki umat manusia yang sakit 
secara spiritual, lelah dan kesepian. 
13 Inilah sebabnya mengapa panggilan-Ku 
untuk bangun terdengar melalui pembawa 
suara, karena Aku tidak ingin kamu berada 
dalam kebingungan. (221, 14 - 15) 
14. Jika tulisan-tulisan murid-murid-Ku, yang 
mewariskan Firman-Ku kepadamu di Era 
Kedua, sampai ke tanganmu dalam keadaan 
rusak, Aku akan membuatmu tahu mana 

perkataan Yesus yang benar. Rohmu akan 
mengenali sebagai palsu mereka yang tidak 
selaras dengan konser ilahi cinta-Ku. (24, 19) 
15 Manusia tidak pernah tanpa wahyu-wahyu-
Ku, yang adalah terang Roh; tetapi ia takut 
untuk memahaminya. Sekarang saya bertanya 
kepada Anda: Apa yang bisa Anda ketahui 
tentang kebenaran dan tentang kekekalan, 
jika Anda dengan keras kepala menghindari 
hal-hal rohani? 
16 Pertimbangkanlah penafsiran materialistis 
yang telah Anda berikan kepada wahyu-wahyu 
saya tentang Zaman Pertama dan Kedua, 
meskipun wahyu-wahyu itu hanya berbicara 
tentang Ilahi dan spiritual. Lihatlah bagaimana 
Anda mengacaukan sifat material dengan 
spiritual, dengan kurangnya rasa hormat Anda 
mengubah yang mendalam menjadi dangkal 
dan yang tinggi menjadi rendah. Tetapi, 
mengapa Anda melakukan ini? Karena dalam 
keinginanmu untuk melakukan sesuatu dalam 
pekerjaan Tuhan, engkau mencari cara untuk 
menyesuaikan ajaran-Ku dengan kehidupan 
duniawimu, dengan kenyamanan 
manusiawimu, yang paling engkau sayangi. 
(281, 18 - 19) 
17. Pada saat ini Aku akan menyebabkan 
ajaran yang Kuberikan kepadamu di Era 
Kedua, yang belum dipahami oleh banyak 
orang dan yang lainnya telah dilupakan, untuk 
dipahami oleh semua orang, dan lebih jauh 
lagi, untuk diikuti karena ajaran-Ku yang baru. 
(92, 12) 
18 Terang Roh Kudus-Ku turun ke atasmu, 
tetapi mengapa engkau melambangkan-Ku 
dalam bentuk burung merpati? Gambar-
gambar dan simbol-simbol itu tidak boleh lagi 
disembah oleh murid-murid baru saya. 
19 Pahamilah ajaran-Ku, umat: Dalam "Era 
Kedua" itu, Roh Kudus-Ku memanifestasikan 
diri-Nya pada saat pembaptisan Yesus dalam 
bentuk seekor burung merpati, karena burung 
ini dalam terbangnya menyerupai hembusan 
Roh, warna putihnya berbicara tentang 
kemurnian, dan dalam tatapannya yang 
lembut dan halus adalah cerminan dari 
ketidakbersalahan. 
20 Bagaimana mungkin seseorang dapat 
membuat yang ilahi dapat dipahami oleh 
orang-orang yang tidak berpendidikan itu jika 
ia tidak menggunakan figur-figur dari 
makhluk-makhluk yang dikenal oleh mereka di 
dunia? 



21. Kristus, yang sedang berbicara kepadamu 
saat ini, dilambangkan dengan seekor anak 
domba, dan bahkan Yohanes melihat-Ku 
seperti ini dalam penglihatan kenabiannya. 
Semua ini disebabkan oleh fakta bahwa jika 
engkau mencari-Ku dalam setiap karya-Ku, 
engkau akan selalu menemukan dalam semua 
ciptaan gambar dari Sang Pencipta kehidupan. 
(8,1 - 3) 
22 Pernah saya katakan bahwa lebih mudah 
seekor unta masuk ke dalam lubang jarum 
daripada seorang kikir yang kaya masuk ke 
dalam Kerajaan Surga. Hari ini Aku berkata 
kepadamu bahwa hati mereka harus 
membebaskan diri mereka dari sikap 
mementingkan diri sendiri dan 
mempraktekkan cinta kasih yang aktif 
terhadap sesama manusia sehingga roh 
mereka dapat melewatinya di jalan 
keselamatan yang sempit. Tidak perlu 
membebaskan diri dari harta benda dan 
kekayaan, tetapi hanya dari sikap 
mementingkan diri sendiri. (62, 65) 
23 Saat ini Aku sedang membangun kembali 
Bait Suci yang Aku maksudkan ketika Aku 
berkata kepada murid-murid-Ku yang sedang 
mengagumi Bait Suci Salomo: "Aku berkata 
kepadamu: Sesungguhnya Aku berkata 
kepadamu, tidak ada satu batupun dari Bait 
Suci itu yang tertinggal di atas batu-batu yang 
lain, tetapi Aku akan membangunnya kembali 
dalam tiga hari." 
24 Aku bermaksud mengatakan bahwa setiap 
pemujaan lahiriah, betapapun indahnya hal itu 
tampak bagi manusia, akan lenyap dari hati 
manusia dan Aku akan membangkitkan di 
tempatnya bait suci Keilahian-Ku yang sejati 
dan rohani. Sekarang adalah "Waktu Ketiga", 
yaitu hari ketiga ketika Aku akan 
menyelesaikan pembangunan kembali Bait-
Ku. (79, 4) 
25 Tuhan tidak memiliki bentuk, karena jika 
Dia memilikinya, Dia akan menjadi makhluk 
yang terbatas, seperti halnya manusia, dan 
kemudian Dia bukan Tuhan. 
26 "Takhta"-Nya adalah kesempurnaan, 
keadilan, kasih, kebijaksanaan, kuasa kreatif, 
kekekalan. 
27 "Surga" adalah kebahagiaan tertinggi yang 
dicapai oleh roh di jalan kesempurnaannya 
ketika ia naik begitu tinggi dalam 
kebijaksanaan dan cinta kasih sehingga 

mencapai tingkat kemurnian yang tidak dapat 
dicapai oleh dosa dan rasa sakit lagi. 
28 Ketika nabi-nabi-Ku berbicara tentang 
Kehidupan Rohani, mereka kadang-kadang 
melakukannya melalui manifestasi manusia 
dan benda-benda yang kamu kenal. 
29 Para nabi melihat takhta-takhta seperti 
takhta-takhta raja-raja bumi - kitab-kitab, 
makhluk-makhluk berwujud manusia, istana-
istana dengan permadani-permadani, kandil-
kandil, Anak Domba, dan banyak lagi figur 
lainnya. Tetapi hari ini Anda harus memahami 
bahwa semua ini hanyalah alegori, simbol, 
makna ilahi, wahyu yang harus diungkapkan 
kepada Anda dalam bentuk gambar karena 
Anda tidak dapat memahami yang lain, yang 
lebih tinggi. 
30 Sekarang saatnya bagimu untuk 
menafsirkan dengan benar makna semua 
perumpamaan dan ajaran-Ku yang telah Aku 
ungkapkan kepadamu melalui alegori, 
sehingga maknanya menembus rohmu dan 
bentuk alegorisnya menghilang. 
31 Ketika Anda sampai pada pengetahuan ini, 
iman Anda akan menjadi benar, karena Anda 
kemudian akan mendirikannya di atas 
kebenaran. (326, 37 - 42) 
32 Sekiranya semua orang yang dipanggil mau 
segera datang ke meja Tuhan, di mana 
makanan yang menyehatkan roh dihidangkan, 
maka meja itu akan penuh; tetapi tidak semua 
orang yang diundang datang. 
33 Adalah kekhasan manusia untuk tidak 
menghargai manfaat Tuhan, dan karena itu 
engkau telah melihat banyak sesamamu 
manusia menolakmu ketika engkau 
memanggil mereka. 
34 Tetapi Aku berkata kepadamu bahwa 
sedikit orang yang duduk di meja-Ku dan yang 
mendengarkan dengan tekun untuk belajar 
dari-Ku akan menjadi orang-orang yang 
memberitahukan kepada orang banyak 
tentang kebesaran Firman-Ku, makna dari 
pengajaran ini yang memanggil manusia untuk 
membangun kembali dunia yang telah 
berakhir dan membuka jalan bagi dunia yang 
lebih bercahaya dan lebih tinggi. (285, 33 - 35) 
  
Wahyu Yesus melalui Rasul Yohanes 
35 Semuanya tertulis di dalam Kitab Tujuh 
Meterai, yang ada di dalam Tuhan dan yang 
keberadaannya dinyatakan kepada umat 
manusia melalui rasul dan nabi Yohanes. 



36. Isi dari kitab itu dinyatakan kepadamu 
hanya oleh Anak Domba Ilahi, karena baik di 
bumi maupun di surga tidak ada roh yang adil 
yang bisa menjelaskan kepadamu rahasia yang 
sangat dalam tentang kasih, kehidupan dan 
keadilan Allah. Tetapi Anak Domba Ilahi, yang 
adalah Kristus, membuka meterai yang 
menutup Kitab Kehidupan, untuk menyatakan 
isinya kepada anak-anak-Nya. (62, 30) 
37 Jika kitab nubuat-nubuat Yohanes dianggap 
oleh beberapa orang sebagai misteri yang 
tidak dapat ditembus dan oleh orang lain 
dalam penafsiran yang keliru, itu disebabkan 
oleh fakta bahwa umat manusia belum 
mencapai spiritualisasi yang diperlukan untuk 
memahami apa yang disajikan di sana; dan 
saya juga dapat memberi tahu Anda bahwa 
hal itu belum dipahami bahkan oleh nabi yang 
kepadanya hal itu diberikan. 
38 Yohanes mendengar dan melihat, dan 
ketika ia mendengar bahwa ia diperintahkan 
untuk menuliskannya, ia langsung taat; tetapi 
ia mengerti bahwa pesan itu adalah untuk 
orang-orang yang akan datang setelah dia 
untuk waktu yang lama. (27, 80 - 81) 
39 Kapankah manusia akan mengalihkan 
perhatiannya kepada apa yang ditinggalkan 
murid-Ku yang terkasih dalam tulisan? Aneh 
adalah cara di mana wahyu-Nya dituliskan, 
misterius maknanya, mendalam hingga tak 
terukur kata-katanya. Siapa yang bisa 
memahaminya? 
40 Orang-orang yang mulai tertarik dengan 
Wahyu Yohanes menyelidikinya, menafsirkan, 
mengamati dan mempelajari. Beberapa orang 
sedikit lebih dekat dengan kebenaran, yang 
lain berpikir bahwa mereka telah menemukan 
makna Wahyu dan memproklamirkannya ke 
seluruh dunia; yang lain lagi bingung, atau 
terlalu lelah untuk menyelidiki lebih lanjut, 
dan akhirnya menyangkal makna ilahi apa pun 
dari pesan itu. 
41 Murid-murid dari "Era Ketiga", sekarang 
saya katakan kepada Anda bahwa jika Anda 
benar-benar memiliki keinginan untuk masuk 
ke dalam tempat kudus ini dan untuk 
mengetahui makna sebenarnya dari wahyu-
wahyu itu, Anda harus mengenal diri Anda 
sendiri dengan doa dari roh ke roh - doa yang 
dipraktikkan Yohanes di pengasingannya. 
42. Pertama-tama, Anda harus memahami 
bahwa wahyu ilahi, meskipun diwakili oleh 
figur-figur dan gambaran-gambaran duniawi, 

semuanya adalah tentang roh manusia, 
tentang perkembangannya, pergumulannya, 
godaan-godaannya dan kejatuhannya, 
pelanggaran-pelanggaran dan 
ketidaktaatannya. Ini adalah tentang 
kebenaran-Ku, kebijaksanaan-Ku, kerajaan-Ku, 
demonstrasi cinta-Ku dan komunikasi-Ku 
dengan manusia, kebangkitan mereka, 
pembaharuan mereka dan akhirnya 
spiritualisasi mereka. 
43 Saya mengungkapkan kepada Anda di sana 
perjalanan kehidupan spiritual umat manusia, 
dibagi ke dalam periode-periode waktu, 
sehingga Anda dapat lebih memahami evolusi 
roh. 
44 Jadi, murid-murid - karena Wahyu 
berhubungan dengan kehidupan rohani Anda, 
sudah sepantasnya Anda mempelajari dan 
merenungkannya dari sudut pandang rohani; 
karena jika Anda menafsirkannya hanya dalam 
hal peristiwa-peristiwa duniawi, Anda, seperti 
banyak orang lain, akan jatuh ke dalam 
kebingungan. 
45 Memang benar bahwa banyak peristiwa 
duniawi yang memiliki rujukan pada 
penggenapan wahyu tersebut dan juga akan 
memiliki hal ini di masa depan. Tetapi 
ketahuilah bahwa peristiwa-peristiwa dan 
tanda-tanda yang terkandung di dalamnya 
juga merupakan gambaran, gambaran dan 
contoh untuk membantumu memahami 
kebenaran-Ku dan memenuhi takdirmu untuk 
bangkit kepada-Ku di jalan kemurnian roh, 
yang mana murid-Ku Yohanes 
meninggalkanmu contoh yang cemerlang, 
yang telah mendahului umat manusia selama 
ribuan tahun dalam persekutuan roh dengan 
roh dengan Tuhannya. (309, 47-51) 
  

Pasal 38 - Tiga Masa Wahyu dan Tujuh 
Zaman Meterai  
 
Ketergantungan perkembangan wahyu-
wahyu Tuhan  
1 Dalam ketiga periode di mana Aku telah 
membagi evolusi umat manusia, Aku 
menunjukkan kepadamu dengan cahaya-Ku 
jalan yang lurus dan sempit yang sama untuk 
pendakian roh, yaitu satu jalan cinta kasih, 
kebenaran dan keadilan. 
2 Aku telah menuntunmu dari satu petunjuk 
ke petunjuk yang lain, dari wahyu ke wahyu 



yang lain, sampai tiba saatnya Aku 
memberitahukan kepadamu bahwa kamu 
sudah dapat berhubungan dengan-Ku dari roh 
ke roh. Mungkinkah umat manusia terhubung 
dengan cara ini pada "Pertama Kali"? - Tidak, 
ia dipaksa untuk melakukan ibadah material, 
dengan ritus dan upacara, dengan pesta-pesta 
dan simbol-simbol tradisional, sehingga ia bisa 
merasa dekat dengan Yang Ilahi dan Spiritual. 
Dari ketidakmampuan untuk mendekati 
spiritual, untuk bangkit menuju yang ilahi, 
untuk mengenali yang lebih dalam dan untuk 
memperjelas misteri, muncullah berbagai 
agama, masing-masing sesuai dengan tingkat 
keterbelakangan spiritual atau kemajuan 
spiritual manusia, beberapa lebih 
mengabdikan diri pada kebenaran daripada 
yang lain, beberapa lebih spiritual daripada 
yang lain, tetapi semua berjuang menuju 
tujuan yang sama. Ini adalah jalan yang dilalui 
oleh roh-roh selama berabad-abad dan 
berabad-abad - jalan yang ditunjuk oleh 
berbagai agama. Beberapa orang telah maju 
hanya dengan sangat lambat, yang lain telah 
berdiri diam, dan yang lain lagi telah tersesat 
dan mencemarkan diri mereka sendiri. (12, 92 
- 93) 
3 Hari ini Aku datang dalam Roh, dan sungguh 
Aku berkata kepadamu: ada orang yang 
menyangka, bahwa Aku lebih dekat kepadamu 
pada zaman dahulu dari pada hari ini. Mereka 
keliru, karena setiap kali saya datang, saya 
semakin dekat dan semakin dekat dengan 
Anda. 
4 ingatlah bahwa di Era Pertama Aku menetap 
di sebuah gunung dan dari sana Aku 
menurunkan kepadamu Hukum-Ku yang diukir 
di batu. Di Era Kedua Aku meninggalkan 
gunung dan turun ke lembah-lembahmu, 
menjadi manusia untuk hidup di antaramu. 
Dan pada saat ini, untuk lebih dekat 
denganmu, Aku telah menjadikan hatimu 
sebagai tempat tinggal-Ku untuk membuat 
diri-Ku dikenal di sana dan untuk berbicara 
kepada manusia dari dalamnya. (3, 31) 
5 Sekarang engkau semua mengerti bahwa 
Aku telah membagi wahyu ilahi-Ku ke dalam 
tiga periode waktu yang besar. 
6 Dalam masa pertumbuhan rohani umat 
manusia, Bapa memberikan Hukum Taurat 
dan menjanjikan seorang Mesias yang akan 
membuka pintu gerbang menuju zaman baru. 

7 Mesias itu adalah Kristus, yang datang 
kepada orang-orang ketika mereka masih 
muda secara rohani. Ia mengajarkan kepada 
manusia cara yang lebih tinggi untuk 
memenuhi hukum yang telah mereka terima 
dari Bapa sebelumnya dan tidak tahu 
bagaimana memenuhinya. "Firman" Allah 
berbicara melalui bibir Yesus, itulah sebabnya 
saya katakan bahwa dunia terus mendengar 
suara dan perintah Bapa mereka melalui 
pengajaran kasih dari Guru yang sempurna. 
8 Yesus, untuk bagian-Nya, menawarkan 
untuk mengirimkan "Roh Kebenaran" kepada 
orang-orang sehingga hal ini akan membuat 
mereka mengerti semua yang belum mereka 
pahami tentang ajaran-Nya. 
9 Sekarang, umat yang terkasih, perkataan 
sederhana dan rendah hati yang Anda dengar 
saat ini adalah suara Roh Kebenaran, adalah 
Cahaya Spiritual Tuhan yang mengalir ke 
dalam diri Anda sehingga Anda dapat 
membuka mata Anda terhadap Era Baru. 
Terang ini, yang membuat Anda secara 
bertahap memahami dengan jelas semua 
wahyu Guru Anda, adalah terang Bapa Anda, 
Roh Kudus, yang mengejutkan umat manusia 
pada tahap perkembangan spiritual yang lebih 
tinggi, yaitu, ketika mendekati dewasa, untuk 
memahami wahyu-wahyu Tuhan. 
10 Dalam segala sesuatu yang dinyatakan oleh 
terang ini kepadamu, kamu akan menerima 
petunjuk Bapa; karena "Firman" ada di dalam 
Aku, dan Roh Kudus adalah Hikmat-Ku sendiri. 
(132, 10 - 15) 
11 Dahulu saya tidak berbicara kepadamu 
seperti ini. Di Era Pertama, Hukum Taurat 
menerangi jiwa manusia; di Era Kedua, Kristus 
menerangi hati manusia melalui cahaya cinta 
kasih. Hari ini, cahaya Roh Kudus menerangi 
roh Anda untuk mengangkatnya di atas segala 
sesuatu yang bersifat manusiawi. 
12 Dari Tuhan yang satu dan sama, Anda telah 
menerima ketiga pesan ini, dan satu zaman 
telah berlalu di antara ketiganya - waktu yang 
diperlukan untuk perkembangan roh agar 
dapat menerima pesan baru atau ajaran baru. 
13 Sekarang kamu dapat mengerti mengapa 
saya menyebut kamu "murid-murid Roh 
Kudus". (229, 50 - 52) 
14 Jika Aku telah memberitahukan kepadamu 
segala sesuatu dalam wahyu-wahyu yang 
pertama, maka tidak perlu bagi Sang Guru, 
Sang Mesias, untuk mengajarkan ajaran-ajaran 



baru kepadamu, atau bagi Roh Kudus untuk 
datang saat ini untuk menunjukkan kepadamu 
kemuliaan-kemuliaan Kehidupan Rohani. 
15 Karena itu Aku berkata kepadamu, 
janganlah kamu berpegang teguh pada apa 
yang telah diwahyukan kepadamu di masa lalu 
seolah-olah itu adalah perkataan terakhir dari 
ajaran-Ku. 
16 Aku datang kepada manusia lagi dan untuk 
waktu yang lama Aku membuat diri-Ku dikenal 
melalui pengertian mereka, dan Aku masih 
dapat mengatakan kepadamu bahwa firman-
Ku yang terakhir belum diucapkan. 
17 Dalam buku hikmat-Ku, selalu cari kata 
terakhir, halaman baru yang mengungkapkan 
kepadamu makna, isi dari apa yang diberikan 
sebelumnya, sehingga kamu dapat menjadi 
murid-Ku dalam kebenaran. (149, 44 - 45) 
 
Tiga Perjanjian Allah  
18 Musa, Yesus dan Elia - inilah jalan yang 
telah ditandai oleh Tuhan bagi manusia untuk 
membantunya bangkit menuju kerajaan 
damai, terang dan kesempurnaan. 
19 Rasakanlah dalam hidup Anda kehadiran 
para utusan Tuhan. Tak seorang pun dari 
mereka telah mati; mereka semua hidup 
untuk menerangi jalan orang-orang yang telah 
tersesat dan untuk membantu mereka bangkit 
dari kejatuhan mereka dan untuk menguatkan 
mereka sehingga, dalam cobaan kesalahan 
mereka, mereka dapat mengabdikan diri 
mereka dengan cinta. 
20 Ketahuilah pekerjaan yang digenapi Musa 
di bumi dengan ilham Yehuwa. Pelajarilah 
secara mendalam ajaran Yesus yang 
melaluinya "Firman Ilahi" berbicara, dan 
carilah makna rohani dari wahyu baruku, yang 
usianya diwakili oleh Elia. (29,20 - 22) 
21 Jika di "Era Kedua" kelahiran saya sebagai 
manusia adalah mukjizat, dan kebangkitan 
rohani saya setelah kematian fisik saya adalah 
mukjizat yang lain - sesungguhnya saya 
katakan kepada Anda - maka manifestasi saya 
pada saat ini melalui pikiran manusia adalah 
mukjizat rohani. 
22 Nubuat-nubuat-Ku akan digenapi pada 
waktu ini sampai yang terakhir. Saya 
meninggalkan tiga wasiat saya yang 
membentuk satu kesatuan. 
23 Mereka yang tadinya mengenal Bapa 
sebagai kasih, pengorbanan dan 
pengampunan harus mengenal Dia dengan 

sempurna pada saat ini, sehingga mereka 
mengasihi dan menyembah Dia dan bukannya 
takut akan kebenaran-Nya. 
24 Jika Anda mematuhi hukum di 'Era 
Pertama', itu karena takut bahwa keadilan 
ilahi akan menghukum Anda; oleh karena itu, 
Aku mengutus 'Firman'-Ku kepadamu 
sehingga Anda akan tahu bahwa Tuhan adalah 
kasih. 
25 Hari ini terang-Ku datang kepadamu supaya 
kamu tidak tersesat dan dapat mencapai 
ujung jalan dalam kesetiaan kepada hukum-
Ku. (4,43 - 47) 
26 Ajaran-ajaran baru-Ku adalah konfirmasi 
dari ajaran-ajaran yang Kuberikan kepadamu 
di Era Kedua, tetapi ajaran-ajaran itu bahkan 
lebih jauh jangkauannya. Ingatlah, dulu Aku 
berbicara kepada hati manusia, tetapi 
sekarang Aku berbicara kepada roh. 
27. Aku tidak menyangkal firman-Ku yang Aku 
berikan kepadamu di masa lalu - sebaliknya, 
Aku memberikan penggenapan dan penafsiran 
yang tepat. Dengan cara yang sama, saya 
berkata kepada orang-orang Farisi yang 
percaya bahwa Yesus ingin menghancurkan 
Hukum Taurat: "Jangan berpikir bahwa saya 
datang untuk membubarkan Hukum Taurat 
atau para Nabi - sebaliknya, saya datang untuk 
menggenapinya". Bagaimana Aku bisa 
menyangkal Hukum Taurat dan nubuat-
nubuat itu, karena keduanya adalah fondasi 
Bait Suci yang harus dibangun di dalam hati 
manusia dalam tiga zaman, dan pengumuman 
kedatangan-Ku ke dunia? (99, 24 - 25) 
28. Hari ini Aku berkata kepadamu lagi: 
'Akulah jalan, kebenaran dan hidup', dan jika 
kamu mencari makna Firman-Ku saat ini, 
kamu akan menemukan di dalamnya hukum 
cinta yang kekal, jalan yang Aku tandai 
untukmu di bumi. 
29 Pada waktu itu, banyak orang percaya 
bahwa Kristus melewatkan jalan dan 
memutarbalikkan Hukum Taurat. Oleh karena 
itu, mereka memerangi dan menganiaya-Nya. 
Tetapi kebenaran, seperti cahaya matahari, 
selalu menang melawan kegelapan. Sekarang 
Firman-Ku akan diperangi lagi, karena 
beberapa orang percaya untuk menemukan 
kontradiksi, ambiguitas, dan kesalahan dalam 
maknanya. Tetapi cahayanya akan sekali lagi 
menyinari kegelapan zaman ini, dan umat 
manusia akan mengakui bahwa jalan dan 
hukum yang telah Aku ungkapkan kepadamu 



adalah sama seperti pada waktu itu dan akan 
selalu demikian. (56, 69 - 70) 
30. Ajaran ini adalah jalan menuju kehidupan 
kekal; siapa pun yang menemukan kekuatan 
dan kesempurnaan yang menggembirakan 
dalam ajaran ini akan tahu bagaimana 
menyatukannya dengan ajaran yang saya 
ajarkan kepada Anda ketika saya berada di 
bumi, karena esensinya sama. 
31. Mereka yang tidak tahu bagaimana 
menemukan kebenaran yang terkandung 
dalam ajaran-Ku bahkan akan dapat 
memastikan bahwa ajaran ini tidak mengarah 
pada tujuan yang sama dengan ajaran Yesus; 
roh-roh yang dibutakan oleh penafsiran yang 
buruk atau dibingungkan oleh fanatisme 
agama tidak akan dapat langsung memahami 
kebenaran wahyu ini. Mereka harus melewati 
jalan cobaan untuk bebas dari pikiran duniawi 
yang menghalangi mereka untuk memahami 
dan memenuhi perintah-Ku yang mengajarkan 
untuk saling mengasihi. (83, 42 - 43) 
32 Sia-sia saja banyak orang akan mengatakan 
bahwa ajaran ini baru, atau bahwa ajaran ini 
tidak ada hubungannya dengan wahyu-wahyu 
ilahi yang diberikan kepadamu di masa lalu. 
Saya yakinkan Anda bahwa semua yang telah 
saya katakan kepada Anda pada saat ini 
melalui akal budi manusia memiliki akar dan 
fondasinya dalam apa yang telah 
diproklamasikan secara nubuat kepada Anda 
di Zaman Pertama dan Kedua. 
33. Tetapi kebingungan yang saya bicarakan 
kepada Anda akan datang karena mereka yang 
menafsirkan wahyu-wahyu itu memaksakan 
penafsiran mereka kepada manusia, dan ini 
sebagian benar dan sebagian lagi keliru. Hal ini 
juga akan terjadi karena cahaya spiritual 
ajaran saya ditahan dari manusia dan kadang-
kadang diberikan dalam bentuk yang 
menyimpang. Oleh karena itu, hari ini, karena 
waktunya telah tiba ketika terang-Ku akan 
membebaskanmu dari kegelapan 
kebodohanmu, banyak orang yang 
menyangkal bahwa ini bisa menjadi terang 
kebenaran, karena menurut mereka ini tidak 
sesuai dengan apa yang Aku ajarkan 
kepadamu sebelumnya. 
34. Aku meyakinkanmu bahwa tidak ada 
firman-Ku yang akan hilang dan bahwa orang-
orang di zaman ini akan mengetahui apa yang 
sebenarnya Aku katakan kepadamu di masa 
lalu. Kemudian, ketika dunia mengenal 

Spiritualisme, dunia akan berkata: "Sungguh, 
semua ini telah dikatakan Yesus!" 
35. Sebenarnya, saya sudah memberitahukan 
semuanya kepada Anda, meskipun dari 
banyak kebenaran yang diwahyukan, saya 
hanya memberitahukan dasar-dasarnya 
kepada Anda. Aku menyerahkannya kepada 
Anda sehingga Anda secara bertahap akan 
belajar memahaminya, karena pada saat itu 
umat manusia belum mampu memahami 
semua yang sekarang Aku tunjukkan kepada 
Anda secara penuh. (155, 24 -27) 
 
Ketiga Kalinya 
36. Ini adalah "Era Ketiga" di mana saya telah 
mengajarkan Anda pelajaran yang akan 
menyatukan umat manusia secara spiritual. 
Karena adalah Kehendak-Ku bahwa bahasa-
bahasa, ras-ras, ideologi-ideologi yang 
berbeda tidak akan lagi menjadi penghalang 
bagi penyatuan mereka. Esensi spiritual yang 
darinya Aku menciptakan roh adalah sama 
dengan yang dimiliki oleh semua orang, dan 
substansi yang menyusun darah yang mengalir 
melalui pembuluh darah manusia adalah sama 
pada semua orang. Oleh karena itu, semua 
setara dan layak bagi-Ku, dan untuk semua 
Aku telah datang kembali. (95, 9) 
37 Perubahan-perubahan yang akan dialami 
oleh kehidupan manusia akan begitu besar 
sehingga akan tampak bagi Anda seolah-olah 
satu dunia berakhir dan dunia yang lain 
dilahirkan. 
38. Seperti halnya setiap saat kehidupan 
manusia telah dibagi ke dalam zaman atau 
zaman-zaman, dan masing-masing zaman 
telah membedakan dirinya sendiri oleh 
sesuatu - apakah oleh penemuan-
penemuannya, oleh wahyu ilahi yang telah 
diterimanya, oleh pengungkapannya dalam 
arti yang indah, apa yang disebut manusia 
sebagai "seni", atau dengan ilmu 
pengetahuannya - sehingga waktu yang 
sekarang dimulai, zaman yang sudah 
menyingsing seperti fajar baru, akan ditandai 
dengan terungkapnya karunia-karunia rohani - 
sisi keberadaan Anda yang seharusnya Anda 
kembangkan untuk menghindarkan diri Anda 
dari begitu banyak kejahatan, tetapi yang 
selalu Anda tunda sampai nanti. 
39 Tidakkah Anda percaya bahwa kehidupan 
manusia dapat sepenuhnya diubahkan ketika 
ia mengembangkan kerohanian, membuka 



karunia-karunia Roh dan memberlakukan 
hukum yang didiktekan oleh hati nurani di 
dunia ini? 
40 Tidak lama lagi semua bangsa akan 
mengerti bahwa Allah telah berbicara kepada 
mereka di setiap zaman, bahwa wahyu-wahyu 
ilahi telah menjadi tangga yang telah 
diturunkan Tuhan kepada manusia sehingga 
mereka dapat naik kepada-Nya. 
41 Zaman baru ini sebagian orang akan 
menyebutnya zaman terang, yang lain 
menyebutnya zaman Roh Kudus, dan yang lain 
lagi menyebutnya zaman kebenaran. Tetapi 
Aku berkata kepadamu bahwa ini akan 
menjadi waktu peningkatan spiritual, 
pemulihan spiritual, reklamasi. 
42. Inilah zaman yang telah lama saya inginkan 
untuk hidup di dalam hati manusia, dan yang 
terus menerus diperjuangkan dan dihancurkan 
oleh dirinya sendiri - zaman yang cahayanya 
terlihat oleh semua orang dan di bawah 
cahayanya semua anak-anak Tuhan bersatu: 
bukan untuk komunitas religius manusia yang 
menyambut beberapa orang dan menolak 
yang lain, yang mengumandangkan 
kebenarannya sendiri dan menyangkal 
kebenaran orang lain, yang menggunakan 
senjata yang tidak layak untuk memaksakan 
dirinya sendiri, atau yang memberikan 
kegelapan sebagai ganti cahaya. (135,53- 54, 
57-59) 
43 Ini adalah "Waktu Ketiga" di mana roh 
manusia harus membebaskan dirinya dari 
rantai materialisme. Ini akan melibatkan 
perjuangan pandangan dunia, yang akan lebih 
sengit daripada yang pernah dikenal dalam 
sejarah manusia. 
44. Korupsi, keegoisan, kesombongan, 
kejahatan, kebohongan, dan semua yang telah 
membayangi hidup Anda akan jatuh seperti 
berhala-berhala yang hancur di kaki orang-
orang yang menyembahnya, untuk memberi 
jalan bagi kerendahan hati. (295,64 - 65) 
 
Tujuh zaman sejarah keselamatan  
45 Tahap perkembangan rohani yang pertama 
di dunia ini diwakili oleh Habel, hamba 
pertama Bapa, yang mempersembahkan 
korban bakarannya kepada Allah. Dia adalah 
simbol pengorbanan. Kebencian bangkit 
melawannya. 
46 Tahap kedua mewakili Nuh. Ia adalah 
lambang iman. Dia membangun bahtera 

dengan ilham ilahi dan memimpin orang-
orang ke dalamnya untuk menyelamatkan 
mereka. Orang banyak bangkit melawan Dia 
dengan keraguan, ejekan dan kekafiran 
mereka. Tetapi Nuh meninggalkan benih 
imannya. 
47 Periode ketiga dilambangkan oleh Yakub. 
Dia mewujudkan kekuatan, dia adalah Israel, 
yang kuat. Ia melihat secara rohani tangga 
surga di mana Anda semua akan naik untuk 
"duduk di sebelah kanan Sang Pencipta". 
Terhadapnya bangkitlah malaikat Tuhan untuk 
menguji kekuatan dan ketekunannya. 
48 Yang keempat dilambangkan oleh Musa, 
dia mewujudkan hukum. Ia menunjukkan loh-
loh yang di atasnya tertulis untuk orang-orang 
di segala zaman. Dialah yang, dengan imannya 
yang luar biasa, membebaskan orang-orang 
untuk memimpin mereka di jalan keselamatan 
menuju Tanah Perjanjian. Ia adalah lambang 
dari hukum. 
49. Periode kelima diwakili oleh Yesus, 
"Firman Ilahi", Anak Domba Tak Bernoda, yang 
telah berbicara kepada Anda setiap saat dan 
akan terus berbicara kepada Anda. Ia adalah 
Cinta Kasih yang karenanya Ia menjadi 
manusia untuk hidup di dunia manusia. Dia 
menderita rasa sakit yang sama, menunjukkan 
kepada umat manusia jalan pengorbanan, 
cinta kasih, dan belas kasihan yang dengannya 
mereka akan memperoleh penebusan dari 
semua dosa mereka. Ia datang sebagai Guru 
untuk mengajarkan bagaimana hidup dalam 
cinta kasih meskipun berasal dari awal yang 
sederhana, untuk pergi ke titik pengorbanan 
diri, dan mati dengan penuh cinta kasih, 
mengampuni dan memberkati. Ia 
mewujudkan tahap kelima, dan simbolnya 
adalah cinta kasih. 
50 Periode keenam diwakili oleh Elia. Ia adalah 
lambang Roh Kudus. Dia datang dengan 
"kereta api" dan membawa terang kepada 
semua bangsa dan semua dunia yang tidak 
kamu kenal tetapi dikenal oleh-Ku, karena 
Akulah Bapa dari semua dunia dan semua 
makhluk. Inilah tahap yang sedang Anda jalani 
saat ini - tahap Elia. Cahaya-Nya yang 
menerangi Anda. Dia adalah wakil dari ajaran-
ajaran yang tersembunyi dan sedang 
diwahyukan kepada manusia pada saat ini. 
51 Periode ketujuh diwujudkan oleh Bapa 
sendiri. Ini adalah tujuan akhir, puncak 



perkembangan. Di dalamnya ada masa kasih 
karunia, Meterai Ketujuh. 
52 Dengan ini misteri Tujuh Meterai 
terpecahkan. Inilah alasan mengapa saya 
mengatakan kepada Anda bahwa zaman 
sekarang mengandung meterai keenam. 
Karena lima di antaranya telah berlalu, yang 
keenam sekarang telah diselesaikan, dan yang 
ketujuh masih tetap tertutup, isinya belum 
datang, belum waktunya untuk tahap ini 
datang kepada Anda. Ketika itu datang, 
anugerah, kesempurnaan dan kedamaian akan 
memerintah. Tetapi untuk mencapainya - 
berapa banyak air mata yang masih harus 
ditumpahkan manusia untuk memurnikan 
rohnya! (161,54 - 61) 
53. Kitab Tujuh Meterai adalah kisah hidup 
Anda, evolusi Anda di bumi, dengan segala 
perjuangan, nafsu, konfrontasi dan akhirnya 
kemenangan kebaikan dan keadilan, cinta dan 
spiritualisasi atas nafsu materialisme. 
54 Percayalah pada kebenaran bahwa segala 
sesuatu ditujukan pada tujuan spiritual dan 
kekal, sehingga Anda dapat memberikan 
setiap pelajaran pada tempat yang tepat. 
55. Selama cahaya Meterai Keenam 
menerangi Anda, akan ada masa perselisihan, 
pelepasan dan pemurnian; tetapi ketika masa 
ini berakhir, Anda akan mencapai periode 
baru di mana Meterai Ketujuh akan membawa 
wahyu-wahyu baru kepada Anda. Betapa puas 
dan bahagianya roh orang yang telah 
ditemukan murni dan siap akan menerima 
waktu yang baru. Selama Meterai Keenam 
menerangi Anda, tubuh dan pikiran akan 
dimurnikan. (13, 53 - 55) 
56. Kitab yang dimeteraikan di surga telah 
dibuka dalam pasal keenam. Ini adalah Kitab 
Tujuh Meterai, yang berisi kebijaksanaan dan 
penghakiman, dan dibuka segelnya karena 
cintaku kepadamu, untuk mengungkapkan 
ajaran-ajarannya yang mendalam kepadamu. 
57 Manusia telah hidup di bumi selama lima 
periode waktu, didorong oleh nafas ilahi dari 
roh. Namun demikian, ia tidak memahami 
makna spiritual kehidupan, tujuan 
keberadaannya, takdirnya dan inti 
keberadaannya. Segala sesuatu adalah misteri 
yang tak tertembus bagi pikirannya dan juga 
bagi rohnya, sebuah buku tersegel yang isinya 
tidak dapat ia tafsirkan. 
58 Samar-samar ia memiliki firasat tentang 
kehidupan spiritual, tetapi tanpa benar-benar 

mengetahui tangga perkembangan yang 
membawa makhluk lebih dekat kepada Tuhan. 
Ia tidak mengetahui misinya yang sangat tinggi 
di bumi dan kebajikan serta karunia yang 
dimiliki rohnya untuk menaklukkan 
pertempuran, untuk bangkit di atas kesulitan 
manusia dan untuk menyempurnakan dirinya 
sendiri secara rohani untuk tinggal di dalam 
Terang Abadi. 
59. Adalah penting bahwa "buku" ilahi harus 
dibuka dan manusia harus merenungkan 
isinya agar dapat menyelamatkan diri mereka 
sendiri dari kegelapan kebodohan, yang 
merupakan asal mula dari semua kejahatan 
yang ada di dunia. Siapa yang bisa membuka 
buku ini? Teolog, ilmuwan atau filsuf? Tidak, 
tidak seorang pun, bahkan roh-roh orang 
benar pun tidak dapat mengungkapkan isinya 
kepadamu, karena apa yang dijaga oleh kitab 
itu adalah hikmat Allah. 
60. Hanya Kristus, "Firman", Dia sendiri, Cinta 
Kasih Ilahi yang dapat melakukannya; tetapi 
bahkan saat itu pun perlu menunggu sampai 
manusia dapat menerima pesan Ilahi tanpa 
dibutakan oleh keagungan Hadirat rohani-Ku. 
Jadi, umat manusia harus melewati lima tahap 
ujian, ajaran, pengalaman dan perkembangan 
untuk mencapai pengungkapan yang tepat 
yang akan memungkinkannya untuk 
mengetahui rahasia-rahasia yang disimpan 
oleh Kitab Kebijaksanaan Tuhan bagi umat 
manusia. 
61 Hukum Allah, Firman Ilahi-Nya yang 
diberikan melalui Kristus, dan semua pesan 
para nabi, utusan, dan utusan adalah benih 
yang menopang iman umat manusia dalam 
janji ilahi yang selalu mengumumkan terang, 
keselamatan, dan keadilan bagi semua orang. 
62. Sekarang adalah waktu yang ditunggu-
tunggu untuk Wahyu Agung, yang melaluinya 
Anda akan memahami semua yang telah 
Kuwahyukan kepada Anda sepanjang zaman 
dan belajar siapa Bapa Anda, siapa diri Anda 
sendiri, dan apa alasan keberadaan Anda. 
63. Sekaranglah saatnya, karena 
perkembangan rohani yang telah engkau 
capai, pencobaan yang telah engkau lalui, dan 
pengalaman yang telah engkau peroleh, 
engkau dapat menerima cahaya hikmat dari 
Roh-Ku yang tersimpan dalam 
perbendaharaan-Ku yang menanti untuk 
memperlengkapi engkau. Dan karena umat 
manusia telah mencapai tingkat evolusi yang 



diperlukan untuk menerima pesan-Ku, Aku 
telah mengirimkan sinar pertama cahaya-Ku, 
yaitu sinar yang satu ini, yang telah membuat 
orang-orang yang tidak berpendidikan dan 
sederhana berbicara dengan penuh semangat, 
melayani sebagai pembawa suara untuk 
syafaat-Ku. 
64 Sinar cahaya ini hanya merupakan 
persiapan, ia bagaikan cahaya fajar ketika 
mengumumkan hari baru. Kelak, cahayaku 
akan menjangkaumu secara penuh, menerangi 
eksistensimu dan menghilangkan bahkan 
bayangan terakhir dari kebodohan, dosa dan 
kesengsaraan. 
65 Saat ini, yang fajarnya Anda kagumi di 
dalam Yang Tak Terbatas, adalah Zaman 
Keenam yang menyingsing dalam kehidupan 
spiritual umat manusia - Era Cahaya, Wahyu, 
penggenapan nubuatan kuno dan janji-janji 
yang terlupakan. Ini adalah Meterai Keenam 
yang, ketika dilepaskan, akan mencurahkan isi 
hikmatnya ke dalam roh Anda dalam pesan 
yang penuh dengan kebenaran, pencerahan 
dan wahyu. (269, 10 - 18) 
66 Murid-murid, Aku ingin kebajikan hatimu 
menjadi pakaian yang menutupi ketelanjangan 
rohmu. Demikianlah Roh Penghibur yang 
dijanjikan di Era Kedua berbicara kepadamu. 
67 Bapa sudah mengetahui rasa sakit dan 
cobaan yang akan menimpa umat manusia 
dan tingkat kebobrokan yang akan dicapai 
manusia. Kedatangan Sang Penghibur 
menandakan bagi Anda pelepasan Meterai 
Keenam, yaitu awal dari tahap baru dalam 
evolusi umat manusia. Sejak saat itu, 
penghakiman ilahi berlaku bagi semua 
manusia; setiap kehidupan, setiap pekerjaan, 
setiap langkah akan dihakimi dengan keras. Ini 
adalah akhir dari sebuah zaman, bukan akhir 
dari kehidupan. 
68 Ini adalah akhir dari masa dosa, dan perlu 
bahwa seluruh isi dari Meterai Keenam dari 
Kitab Allah ini dicurahkan ke atas makhluk-
makhluk rohani dan membangkitkan mereka 
dari kelesuan mereka, sehingga manusia dapat 
mengangkat dirinya sendiri dan mengalami 
keharmonisan rohnya dengan semua ciptaan, 
dan ia dapat mempersiapkan diri untuk waktu 
ketika, melalui Anak Domba, Meterai Ketujuh 
akan dilepaskan, yang akan membawa cawan 
terakhir dari Piala Penderitaan, tetapi juga 
kemenangan kebenaran, kasih dan keadilan 
ilahi. (107, 17 - 19) 

69. Aku ingin umat manusia mempersiapkan 
diri pada saat ini sehingga ketika meterai 
terakhir dilepaskan, orang-orang akan 
menyadarinya dan bergegas untuk mendengar 
dan memahami isi wahyu-wahyu baru. Aku 
ingin bangsa-bangsa dan rakyat menjadi kuat 
untuk menahan penderitaan pada masa itu. 
70. Aku akan memanggil mereka yang tahu 
bagaimana bertahan dari kunjungan pada 
masa itu, dan Aku akan memberi mereka 
pahala atas ketekunan dan iman mereka 
dalam kuasa-Ku, meninggalkan mereka 
sebagai nenek moyang umat manusia yang 
baru. (111, 10 - 11) 
71 Ketika Meterai Ketujuh ditutup bersama 
dengan keenam meterai lainnya, kitab itu juga 
akan tetap tertutup yang merupakan 
penghakiman Allah atas perbuatan manusia, 
dari yang pertama sampai yang terakhir. 
Kemudian Tuhan akan membuka sebuah kitab 
baru yang tidak tertulis untuk mencatat di 
dalamnya kebangkitan orang mati, 
pembebasan orang-orang yang tertindas, 
kelahiran kembali orang-orang berdosa dan 
kemenangan kebaikan atas kejahatan. (107, 
20) 
 

Pasal 39 - Israel duniawi dan Israel 
rohani  
 
Misi historis Israel, kegagalannya 
1 Aku berkata kepadamu, jika manusia 
berpegang teguh pada Hukum Taurat yang 
diingatkan oleh hati nurani mereka, maka 
tidak perlu mengutus pemimpin-pemimpin 
dan nabi-nabi kepadamu, dan tidak pula 
Tuhanmu turun kepadamu dan Aku harus 
mengukir Hukum Taurat-Ku di atas batu pada 
"Pertama Kali", dan Aku harus menjadi 
manusia dan mati sebagai manusia di atas 
kayu salib pada "Kedua Kali". 
2 Ketika Aku membangkitkan suatu bangsa 
dan melimpahi mereka dengan karunia-
karunia kasih karunia, itu bukan supaya 
mereka meninggikan diri mereka sendiri dan 
merendahkan orang lain, tetapi supaya 
mereka menjadi teladan ketundukan kepada 
Allah yang benar dan teladan persaudaraan di 
antara manusia. 
3 Aku memilih orang-orang ini untuk menjadi 
alat kehendak-Ku di bumi dan utusan wahyu-
wahyu-Ku, sehingga mereka akan 



mengundang semua orang untuk hidup dalam 
hukum-Ku, dan sehingga seluruh umat 
manusia pada akhirnya akan membentuk satu 
umat Tuhan. 
4 Bangsa ini telah banyak menderita - 
meskipun mereka adalah bangsa yang terpilih 
- karena mereka percaya bahwa warisan 
hanya untuk dirinya sendiri, bahwa Allahnya 
tidak bisa menjadi Allah bagi bangsa-bangsa 
lain, karena mereka menganggap bangsa-
bangsa lain sebagai orang asing dan tidak 
membiarkan mereka berbagi dalam apa yang 
telah dipercayakan Bapa kepada mereka. Saya 
hanya memisahkannya dari masyarakat lain 
untuk sementara waktu agar tidak terinfeksi 
oleh korupsi dan materialisme. 
5 tetapi ketika ia menjadi egois dan berpikir 
bahwa ia besar dan kuat, Aku membuktikan 
kepadanya bahwa kekuatan dan 
kehebatannya menipu dan Aku mengizinkan 
bangsa-bangsa lain untuk menyerang dan 
membawanya ke dalam perbudakan. Raja-
raja, Firaun dan Kaisar adalah tuannya, 
meskipun saya telah menawarkan diri untuk 
menjadi tuan mereka. 
6 Bapa dalam Kasih-Nya yang tak terbatas 
menyatakan diri-Nya kembali kepada umat-
Nya untuk memberi mereka kebebasan dan 
mengingatkan mereka akan misi mereka; dan 
pada saat ini Aku datang untuk memberi 
mereka ajaran kasih-Ku; tetapi hanya 
pandangan-Ku yang dapat menemukan di 
antara umat manusia anak-anak Israel yang 
Aku panggil dan kumpulkan untuk menerima 
terang Roh Kudus 
7 Aku telah menyatakan diri-Ku di hadapan 
rohmu, karena waktu ketika Aku berbicara 
kepadamu melalui alam dan melalui 
manifestasi material, yang kamu sebut 
mukjizat, telah lama berlalu. Hari ini engkau 
sudah bisa merasakan Aku di dalam rohmu, 
juga di bagian terdalam hatimu. 
8 Pada waktu ini, Palestina tidak menjadi saksi 
wahyu-Ku, karena bukan tempat tertentu 
yang Aku cari, tetapi rohmu. Aku mencari 
"umat Israel menurut roh", bukan menurut 
darah - umat yang memiliki benih rohani yang 
telah mereka terima selama berabad-abad 
oleh belas kasihan-Ku. (63, 64 - 69) 
  
Pembagian orang-orang Yahudi menjadi 
orang-orang yang berpikiran duniawi dan 
rohaniah 

9 Adalah perlu bahwa Bapa, setelah 
kepergian-Nya (di dalam Yesus), merampas 
dari tangan umat-Nya tanah yang telah 
dipercayakan kepada nenek moyang-Nya. 
10 Tanah itu dirampas dari beberapa orang 
sebagai penebusan dan dari yang lain sebagai 
hadiah; karena tanah Kanaan, Palestina yang 
indah di masa lalu, disiapkan oleh-Ku hanya 
sebagai gambaran dari tanah janji yang sejati 
bagi roh. Ketika harta benda itu diambil dari 
orang-orang, orang Yahudi yang berpikiran 
materialistis ditinggalkan tanpa tempat tinggal 
di bumi; tetapi bagian lainnya - umat beriman, 
yang selalu merasakan kehadiran-Ku, tetap 
mengabdi pada kehendak-Ku, tanpa rasa sakit 
karena kehilangan warisan masa lalu itu, 
karena mereka tahu bahwa mereka telah 
dipercayakan dengan anugerah baru dari 
Bapa: warisan Firman-Nya, Firman Ilahi, 
pengorbanan-Nya, Darah-Nya. 
11 Pada saat ini, ketika umat-Ku Israel sudah 
hidup di Era Ketiga, Aku masih melihat mereka 
terbagi menjadi dua kelompok: Yang satu yang 
terwujud, yang dibuat kaya oleh harta benda 
di bumi sebagai balasannya yang tinggi, yang 
membuat bahkan dasar-dasar dunia gemetar 
karena kekuatannya, karena telah 
menempatkan kekuatannya, bakatnya, 
karunia-karunia anugerah yang dicurahkan 
Bapa pada rohnya, untuk melayani dirinya 
sendiri, ambisinya, kebesarannya. 
12 Lihatlah bagaimana orang-orang itu, 
bahkan dalam batas-batas materialismenya, 
telah memberikan bukti kekuatan dalam ilmu-
ilmunya, dalam kemauannya, dalam 
kecerdasannya. Ia menyimpan kebencian di 
lubuk hatinya yang paling dalam karena 
kelaparan, perbudakan, dan penghinaan 
sebelumnya; tetapi hari ini ia bangkit dengan 
kuat dan bangga untuk mempermalukan 
bangsa-bangsa lain, untuk mengintimidasi 
mereka dengan kekuatannya, untuk 
mendominasi mereka. Hari ini, ia sendiri 
adalah yang terpuaskan dan melihat dengan 
puas pada jutaan orang yang lapar dan pada 
massa besar orang yang menjadi budak, budak 
emas mereka, kekuasaan mereka, ilmu 
pengetahuan mereka dan keinginan mereka 
akan prestise. 
13 Tetapi Aku juga melihat bagian lain dari 
umat-Ku, yaitu orang-orang yang tabah dan 
setia - mereka yang selalu dapat merasakan 
kehadiran-Ku, mereka yang selalu mengenali 



kedatangan-Ku di antara manusia, mereka 
yang telah percaya pada wahyu-wahyu-Ku dan 
yang telah taat kepada-Ku terlepas dari segala 
sesuatu dan telah memenuhi perintah-Ku. 
14 Bagian lain itu bukan hanya kamu yang 
telah menjadi saksi perwujudan-Ku melalui 
akal budi manusia di zaman ini; karena 
sebagian dari Umat Rohani Israel tersebar di 
seluruh dunia, dan di tempat di mana masing-
masing berada, ia menerima kasih-Ku yang 
penuh perhatian, ia merasakan kehadiran-Ku, 
ia makan roti-Ku dan menanti-Ku, tanpa 
mengetahui dari mana Aku akan datang, atau 
dengan cara apa, tetapi ia menanti-Ku. 
15 Tetapi mereka yang mengetahui dengan 
baik bagaimana Aku datang, bagaimana Aku 
membuat diri-Ku dikenal, mereka yang 
dipersiapkan untuk masa-masa yang akan 
datang, adalah kamu yang menjadi bagian dari 
144.000 yang dipilih oleh-Ku dari dua belas 
suku bangsa itu - seratus empat puluh empat 
ribu yang akan berada di hadapan banyak 
orang Israel seperti 144.000 kapten yang akan 
memimpin mereka dalam pergulatan rohani 
dari Era Ketiga menuju Pertempuran Besar. 
16 Apakah kamu mengira bahwa umat-Ku 
akan selalu terpecah belah? Sesungguhnya 
Aku berkata kepadamu: Tidak! Bagimu, 
petunjuk, terang dan ujian telah datang; bagi 
mereka, keadilan-Ku dan juga kunjungan-Ku 
telah datang. Aku sekarang memimpin mereka 
dengan langkah besar menuju kebangkitan 
roh mereka, dan meskipun mereka pasti akan 
menyangkal pada saat pertama kedatangan-
Ku yang ketiga ke dunia, seperti mereka 
menyangkal yang kedua, Aku berkata 
kepadamu: Tidak lama lagi adalah waktu 
pertobatan mereka. Mereka hidup dalam 
tradisi lama mereka, tetapi saya melihat 
melalui pikiran dan hati orang-orang Yahudi 
dan memberitahu Anda bahwa mereka 
berpegang teguh pada tradisi mereka lebih 
karena kenyamanan dan ketakutan akan 
wahyu rohani daripada karena keyakinan 
mereka sendiri. Mereka menghindar dari 
manifestasi akhirat; tetapi apa yang akan saya 
usulkan kepada mereka adalah: meninggalkan 
semua yang tidak perlu, praktik belas kasihan, 
cinta kasih dan kerendahan hati. 
17 Kalian harus menghadapi mereka dan 
kalian berdua akan mengangkat senjata 
kalian: yang satu kepada firman, pikiran, doa 
dan bukti-bukti; yang lain kepada talenta 

mereka, kekuatan mereka, tradisi mereka. 
Tetapi Aku akan hadir dalam konfrontasi ini 
dan Aku akan menyebabkan keadilan-Ku 
menang, Aku akan menyebabkan spiritualitas 
menang, roh bangkit di atas daging, untuk 
tunduk dan merendahkannya, dan kemudian 
akan datang rekonsiliasi suku-suku Israel, 
penyatuan umat Tuhan. 
18 Setelah umat itu diperlengkapi, 
sesungguhnya Aku berkata kepadamu, umat 
itu akan memenuhi misinya sampai ia 
menyelesaikan misi besar yang telah diberikan 
Tuhan kepada Umat Pilihan-Nya sejak awal 
waktu, yaitu menjadi anak sulung dan wali 
wahyu Tuhan, sehingga sebagai yang tertua di 
antara saudara-saudara, ia dapat memimpin 
yang lain, berbagi kasih karunia-Nya dengan 
mereka dan membawa semua ke tangan 
kanan Bapa. (332, 17 - 21) 
  
Umat Spiritual Israel  
19 Ketika Aku berbicara tentang 'umat-Ku 
Israel', 'umat Tuhan', yang Aku maksudkan 
adalah mereka yang membawa misi rohani 
bersama mereka ke bumi - mereka yang 
membuat Hukum-Ku dikenal, yang 
memberitakan Aku, yang setia kepada-Ku; 
mereka yang memproklamasikan keberadaan 
Allah yang hidup, yang menyebarkan benih 
kasih, dan yang mampu mengenali di dalam 
Anak kehadiran dan Firman Bapa. Inilah orang-
orang yang membentuk umat Allah, inilah 
Israel, Israel yang kuat, setia, dan bijaksana. Ini 
adalah legiun prajuritku yang setia kepada 
Hukum, kepada Kebenaran. 
20 Mereka yang menganiaya nabi-nabi-Ku, 
yang merobek hati para utusan-Ku - mereka 
yang berpaling dari Allah yang benar untuk 
sujud menyembah berhala - mereka yang 
menyangkal Aku, mengejek-Ku dan menuntut 
darah dan nyawa-Ku, tidak termasuk Umat 
Pilihan, bahkan jika mereka menyebut diri 
mereka orang Israel karena rasnya; mereka 
tidak termasuk umat para nabi, kelompok 
orang yang tercerahkan, tentara yang setia. 
Karena "Israel" adalah nama rohani yang 
digunakan secara tidak sah untuk 
mendominasi suatu ras. 
21 Kamu juga harus tahu bahwa siapa pun 
yang ingin menjadi bagian dari umat-Ku dapat 
mencapainya dengan kasih, belas kasihan, 
semangat, dan ketaatannya pada hukum. 



22 Umat-Ku tidak memiliki negara atau kota 
tertentu di dunia, umat-Ku bukan ras, tetapi 
mereka terwakili dalam semua ras, di antara 
semua orang. Kerumunan orang di sini yang 
mendengar firman-Ku dan menerima wahyu-
wahyu baru hanyalah sebagian dari umat-Ku. 
Bagian lain tersebar di bumi, dan bagian 
lainnya, bagian terbesar, hidup di dunia 
spiritual. 
23 Inilah umat-Ku yang mengenal Aku dan 
mengasihi Aku, yang taat kepada-Ku dan 
mengikut Aku. (159, 55 - 59) 
24 Hari ini Aku berkata kepadamu: Di 
manakah umat-Ku? Di manakah mereka yang 
bijaksana dalam pencobaan, berani dalam 
peperangan, dan tabah dalam kesulitan? 
Mereka tersebar di seluruh dunia. Tetapi Aku 
akan membuat mereka berangkat dengan 
suara-Ku dan menyatukan mereka secara 
rohani sehingga mereka dapat pergi ke 
hadapan semua bangsa. Tetapi Aku berkata 
kepadamu bahwa hari ini akan dibentuk oleh 
orang-orang dari semua ras yang akan 
memahami apa isi perjanjian yang Aku 
harapkan dari semua orang. 
25 Bangsa ini akan menjadi pemberani dan 
garang, tetapi mereka tidak akan memiliki 
senjata-senjata perang, atau kereta perang, 
dan tidak akan menyanyikan lagu-lagu 
pemusnah. Panji-panjinya adalah perdamaian, 
pedangnya kebenaran, dan perisainya kasih. 
26 Tidak seorang pun akan dapat menemukan 
di mana orang-orang ini berada: ada di mana-
mana. Musuh-musuhnya akan mencoba 
menghancurkannya tetapi tidak akan mampu 
melakukannya, karena mereka tidak akan 
menemukannya bersatu secara fisik, karena 
kesatuannya, keteraturannya, dan 
keharmonisannya bersifat spiritual. (157, 48 - 
50) 
27 Pada waktu ini roh Israel sejati bekerja di 
mana-mana. Roh-roh yang merasakan 
kehadiran-Ku, yang menantikan kedatangan-
Ku, yang percaya pada kebenaran-Ku. 
28 Ketika perkataan ini sampai ke tempat lain, 
banyak orang akan mengejek mereka; tetapi 
Aku berkata kepadamu, lebih baik bagi 
mereka untuk tidak menjadikan mereka objek 
ejekan mereka, karena Hari Kiamat akan tiba 
ketika mereka akan bangun dari tidur nyenyak 
mereka dan menyadari bahwa mereka juga 
adalah anak-anak umat Allah. 

29 Kerumunan orang di sini yang 
mendengarkan-Ku hari ini dapat jatuh ke 
dalam kesalahan jika mereka tidak 
mempelajari Firman-Ku dan jika mereka tidak 
membebaskan diri mereka dari cara berpikir 
duniawi-materiil mereka. Mereka mungkin 
akan mengalami nasib yang sama seperti umat 
Israel pada zaman dahulu, yang mendengar 
suara Tuhan, menerima hukum Taurat dan 
memiliki nabi-nabi, itulah sebabnya mereka 
akhirnya percaya bahwa mereka adalah satu-
satunya umat yang dikasihi oleh Tuhan - 
sebuah kesalahan besar yang darinya 
penderitaan besar, penghinaan, pembuangan 
dan penawanan harus membebaskan mereka. 
30 Engkau harus tahu bahwa kasih-Ku tidak 
dapat membagi-bagi engkau semua menurut 
ras atau kepercayaan, dan bahwa ketika Aku 
berbicara tentang 'umat-Ku', itu hanya karena 
sejak awal Aku telah mempersiapkan roh-roh 
yang Aku kirim ke bumi untuk menerangi jalan 
umat manusia dengan cahaya mereka. 
31 Mereka adalah para pengembara abadi 
yang telah hidup di berbagai bangsa dan 
melewati banyak cobaan. Selama ini mereka 
telah menemukan bahwa hukum manusia 
tidak adil, bahwa ungkapan perasaan manusia 
tidak benar, dan bahwa ada ketidakdamaian 
dalam roh manusia. (103, 10 - 14) 
32 Umat Allah akan muncul sekali lagi di 
antara umat manusia - bukan umat yang 
dipersonifikasikan dalam suatu ras, tetapi 
jumlah yang besar, satu legiun murid-murid-
Ku, yang di dalamnya tidak ada darah, ras, 
atau bahasa yang menentukan, tetapi Roh. 
33 Orang-orang ini tidak akan membatasi diri 
mereka sendiri untuk mengajarkan doktrin 
saya melalui tulisan-tulisan. Agar kata-kata 
memiliki kehidupan, kata-kata itu harus 
dihayati. Orang-orang ini tidak hanya akan 
menjadi penyebar tulisan dan buku, tetapi 
juga contoh dan perbuatan. 
34 Hari ini Aku membebaskanmu dari semua 
yang tidak perlu, dari apa yang tidak murni 
dan keliru, untuk memperkenalkanmu pada 
kehidupan yang sederhana dan murni, yang di 
atasnya rohmu dapat melambung tinggi, yang 
menjadi saksi melalui karya-karyanya. 
35 Ketika saatnya tiba, Aku akan 
mempersembahkan umat-Ku kepada umat 
manusia, dan Guru tidak akan malu terhadap 
murid-muridnya, dan murid-murid tidak akan 
menyangkal Guru mereka. Waktu ini akan 



bertepatan dengan perang pandangan dunia, 
yang darinya, seperti nafas perdamaian, 
seperti sinar cahaya, spiritualisme akan 
bangkit. (292, 28 - 31) 
36 Umat-Ku bertumbuh, mereka berlipat 
ganda, tidak hanya di bumi tetapi juga di 
dunia rohani. Di antara para penghuni rohani 
itu adalah mereka yang memiliki hubungan 
darah dengan Anda, entah itu orang tua, 
saudara kandung, atau anak-anak Anda. 
37 Jangan terkejut ketika Aku 
memberitahumu bahwa umat-Ku begitu 
banyak sehingga bumi tidak akan memiliki 
cukup ruang untuk mereka dan bahwa mereka 
akan jauh lebih besar. Begitu Aku telah 
menyatukan mereka dan tidak ada satu pun 
dari anak-anak-Ku yang hilang, 
ketidakterbatasan akan diberikan kepada 
mereka sebagai rumah, lingkup cahaya dan 
anugerah yang tidak ada habisnya. 
38 Di bumi ini Aku hanya mempersiapkanmu, 
Aku memberimu petunjuk-petunjuk yang 
diperlukan melalui pengajaran-Ku sehingga 
engkau dapat mengetahui bagaimana cara 
mendekat kepada kehidupan itu. Umat 
manusia ini hanyalah sebagian dari umat 
Allah. Penting bagi semua orang untuk 
mengetahui pencerahan-pencerahan ini 
sehingga mereka dapat mengarahkan 
kehidupan mereka menuju cita-cita 
kesempurnaan. 
39 Pesan ilahi ini, yang merupakan firman-Ku 
yang diucapkan melalui bibir manusia 
pembawa suara, akan menjangkau semua 
orang sesuai dengan kehendak-Ku. Firman-Ku 
adalah lonceng yang memanggil dunia, 
esensinya akan membangkitkan dan 
menyadarkan orang-orang untuk 
merefleksikan spiritualisasi, tentang takdir roh 
setelah kehidupan ini. (100, 35 - 37) 
 
144.000 orang yang terpilih dan ditandai  
40 Untuk menyebarkan Pekerjaan-Ku di Era 
Ketiga ini, Aku telah memilih 144.000 roh dari 
antara orang banyak dan menandai mereka 
dengan ciuman cahaya ilahi, bukan ciuman 
Yudas, bukan pula dengan meterai aliansi yang 
menempatkan rohmu dalam bahaya. Tanda-
Ku adalah tanda yang Roh Kudus tempatkan 
dalam diri orang-orang pilihan-Nya sehingga 
mereka dapat memenuhi misi besar di "Era 
Ketiga" ini. 

41. Mereka yang menyandang tanda ini tidak 
bebas dari bahaya - sebaliknya, mereka lebih 
banyak dicobai dan lebih banyak diuji daripada 
yang lain. Ingatlah masing-masing dari kedua 
belas orang yang dipilih oleh-Ku di "Era 
Kedua" dan Anda akan mengkonfirmasi apa 
yang Kukatakan kepadamu sekarang. Di antara 
mereka ada saat-saat keraguan, kelemahan, 
kebingungan, dan bahkan ada yang 
mengkhianati-Ku dengan menyerahkan-Ku 
kepada algojo-algojo-Ku melalui ciuman. 
42 Betapa tidak seharusnya orang-orang yang 
terpilih pada masa ini harus berjaga-jaga dan 
berdoa agar tidak menyerah pada godaan! 
Tetapi Aku berkata kepadamu, sesungguhnya 
di antara seratus empat puluh empat ribu 
orang itu akan ada pengkhianat-pengkhianat. 
43 Tanda ini menandakan pengabaian, 
penugasan, dan pertanggungjawaban kepada 
Tuhan. Ini bukan jaminan terhadap godaan 
atau penyakit; karena jika demikian, apa 
manfaatnya bagi umat pilihan saya? Upaya 
apa yang akan dilakukan roh Anda untuk tetap 
setia pada firman-Ku? 
44 Saya berbicara kepada Anda dengan cara 
ini karena ada banyak hati di antara orang-
orang di sini yang ingin menjadi bagian dari 
jumlah orang-orang pilihan itu. Tetapi Aku 
telah melihat bahwa lebih dari keinginan 
untuk melayani umat manusia melalui 
karunia-karunia yang Aku berikan dengan 
Tanda, keinginan untuk merasa aman atau 
kesombonganlah yang menggerakkan mereka 
untuk meminta Aku memanggil mereka. Aku 
akan menguji anak-anak murid-Ku ini, dan 
mereka akan meyakinkan diri mereka sendiri 
bahwa firman-Ku tidak berdasar. 
45 Tanda itu adalah tanda yang tak terlihat 
yang melaluinya orang yang memakainya 
dengan cinta kasih, rasa hormat, semangat 
dan kerendahan hati dapat memenuhi 
tugasnya. Kemudian ia akan dapat melihat 
bahwa tanda itu adalah anugerah Ilahi yang 
membuatnya bangkit di atas rasa sakit, yang 
mencerahkannya dalam cobaan-cobaan besar, 
yang menyingkapkan kepadanya kesadaran-
kesadaran yang mendalam dan membukakan 
baginya, di mana pun ia menghendaki, jalan di 
mana roh maju. 
46 Tanda itu seperti mata rantai yang 
menghubungkan orang yang memilikinya 
dengan dunia spiritual, itu adalah sarana bagi 
pikiran dan firman dunia spiritual untuk 



memanifestasikan dirinya di duniamu, itulah 
sebabnya Aku memberitahumu bahwa orang 
yang ditandai adalah utusan dari-Ku, bahwa 
dia adalah utusan-Ku dan alat-Ku. 
47 Besarlah tugas serta tanggung jawab yang 
ditandai terhadap pekerjaan saya. Tetapi ia 
tidak sendirian di jalannya, di sisinya selalu 
ada malaikat pelindung yang melindunginya, 
membimbingnya, menginspirasi dan 
mendorongnya. 
48 Betapa kuatnya dia yang tahu bagaimana 
berpegang teguh pada salibnya dengan cinta, 
dan betapa sulit dan pahitnya jalan bagi orang 
terpilih yang tidak menemukan dirinya siap 
untuk memikul tanda ilahi dari orang terpilih 
di "Waktu Ketiga". 
49 Aku berkata kepada semua orang yang 
mendengarkan-Ku untuk belajar berjaga-jaga 
dan berdoa, memikul salib mereka dengan 
cinta kasih dan bertindak benar dan taat, 
sehingga kehidupan ini, yang bagi rohmu 
berarti reinkarnasi yang paling penuh cahaya, 
tidak akan menjadi tandus dan nantinya harus 
menangisi waktu yang hilang dan kemampuan 
yang tidak terpakai. 
50 Kalian semua merenungkan ajaran ini, baik 
yang ditandai atau tidak, karena kalian semua 
memiliki takdir yang harus dipenuhi dalam 
pekerjaan-Ku. (306, 3 - 4 & 7 - 12) 
51 Sangat banyak "suku-suku Israel menurut 
roh." Dari masing-masing mereka, Aku akan 
memilih dua belas ribu orang dan 
menandainya di dahi mereka. Tetapi "umat 
Israel" tidak terbatas pada 144.000. Umat 
Pilihan itu sangat besar. 
52 Guru mengajarkan kepada Anda di "Era 
Kedua" bahwa banyak di antara yang 
terpanggil dan sedikit di antara yang terpilih; 
tetapi semua "umat Israel" akan dipanggil dan 
Aku akan menandai 144.000 di antara mereka. 
Dalam semua itu saya akan menempatkan 
kedamaian, spiritualitas dan awal dialog dari 
roh ke roh. (312, 7 - 8) 
53. Akulah Bapa yang universal, kasih-Ku turun 
ke semua hati. Aku telah datang kepada 
semua bangsa di bumi. Tetapi jika Aku telah 
memilih bangsa Meksiko ini untuk Firman-Ku 
dan wahyu-wahyu-Ku dicurahkan ke atasnya 
dalam segala kepenuhannya, itu karena Aku 
menemukannya rendah hati, karena Aku 
menemukan kebajikan dalam penduduknya 
dan menjelma dalam diri mereka sebagai 
makhluk spiritual dari "umat Israel". 

54 Tetapi tidak semua termasuk dalam 
kebangsaan ini, tidak semua berinkarnasi. 
Tersebar di seluruh dunia masih ada makhluk-
makhluk rohani yang termasuk dalam jumlah 
orang-orang pilihan. Mereka telah ditandai, 
Aku telah membuka mata mereka, Aku telah 
membuat hati mereka peka, dan dari roh ke 
roh mereka berbicara dengan-Ku. (341, 25) 
55 Di antara umat manusia hidup sebagian 
dari 144.000 yang ditandai oleh-Ku. Hamba-
hamba-Ku ini tersebar di seluruh dunia, 
memenuhi tugas mereka untuk berdoa bagi 
perdamaian dan bekerja untuk persaudaraan 
manusia. Mereka tidak mengenal satu sama 
lain; tetapi mereka memenuhi takdir mereka - 
untuk menerangi jalan sesama mereka - 
beberapa secara intuitif, yang lain tercerahkan 
oleh wahyu ini. 
56 Mereka yang ditandai oleh cintaku ini 
sebagian adalah orang-orang sederhana, 
tetapi ada juga yang dihormati di dunia. 
Mereka hanya dapat dikenali dari spiritualitas 
kehidupan mereka, dari karya-karya mereka, 
dari cara berpikir dan memahami wahyu-
wahyu Ilahi. Mereka tidak menyembah 
berhala, sok suci, atau sembrono. Mereka 
nampaknya tidak mempraktekkan agama, 
namun ada penyembahan batin antara roh 
mereka dengan Tuhan mereka. 
57 Mereka yang ditandai dengan cahaya Roh 
Kudus adalah seperti sekoci, mereka adalah 
penjaga, mereka adalah penasihat dan 
benteng. Saya telah memberikan mereka 
cahaya dalam roh mereka, dengan kedamaian, 
dengan kekuatan, dengan balsem 
penyembuhan, dengan kunci yang diam-diam 
membuka pintu yang paling enggan, dengan 
"senjata" untuk mengatasi rintangan yang 
tidak dapat diatasi oleh orang lain. Tidak perlu 
bagi mereka untuk menunjukkan gelar 
duniawi agar kemampuan mereka diakui. 
Mereka tidak tahu ilmu pengetahuan namun 
mereka adalah "dokter"; mereka tidak tahu 
hukum namun mereka adalah penasihat; 
mereka miskin dalam hal harta duniawi 
namun mereka dapat melakukan banyak hal 
baik dalam perjalanan hidup mereka. 
58. Di antara orang banyak di sini yang datang 
untuk menerima firman-Ku, banyak yang 
datang hanya untuk peneguhan amanat 
mereka. Karena bukan di bumi di mana 
karunia-karunia rohani diberikan kepada 
mereka, atau di mana amanat diberikan 



kepada mereka. Sesungguhnya Aku berkata 
kepadamu, cahaya yang dimiliki setiap roh 
adalah cahaya yang telah diperolehnya selama 
perjalanan panjang perkembangannya. 
(111,18 - 21) 
59. Umat manusia akan menjadi orang 
percaya, Pekerjaan-Ku akan menyebar ke 
seluruh dunia. Saya akan mulai dengan 
144.000 orang yang ditandai yang akan 
berjuang dengan taat, dengan kasih dan 
pengabdian, pada saat perselisihan iman dan 
pandangan dunia. Di tengah-tengah 
peperangan ini, mereka akan menjadi seperti 
rantai yang menawarkan kepada dunia bukan 
rantai perbudakan, tetapi sebuah perjanjian 
rohani yang ditandai dengan kebebasan dan 
persaudaraan. Para prajurit ini tidak akan 
sendirian, dunia roh saya akan menemani dan 
melindungi mereka. Mereka akan melakukan 
mukjizat dalam perjalanan mereka dan 
dengan demikian menjadi saksi kebenaran-Ku. 
(137,9) 
 

Bab 40 - Kekuatan Baik dan Jahat  
 
Asal mula kebaikan dan kejahatan 
1 Ketika Bapa menciptakan Anda, Dia 
menempatkan Anda pada anak tangga 
pertama dari tangga ke surga sehingga Anda 
akan memiliki kesempatan untuk benar-benar 
mengenal dan memahami Pencipta Anda saat 
Anda menempuh jalan ini. Tetapi betapa 
sedikit yang memulai jalur perkembangan ke 
atas saat meninggalkan anak tangga pertama! 
Sebagian besar bergabung bersama dalam 
ketidaktaatan dan pemberontakan mereka, 
memanfaatkan karunia kebebasan dengan 
buruk dan tidak mendengarkan suara hati 
nurani; mereka membiarkan diri mereka 
didominasi oleh materi dan dengan demikian 
menciptakan kekuatan - kekuatan jahat - dan 
menggali jurang di mana pengaruh mereka 
harus menyeret saudara-saudari mereka, yang 
memulai perjuangan berdarah antara 
kelemahan dan kerusakan mereka dan 
keinginan mereka untuk ditinggikan dan 
dimurnikan. (35, 38) 
2 Dosa asal tidak berasal dari persatuan pria 
dan wanita. Aku, Sang Pencipta, 
memerintahkan penyatuan ini ketika Aku 
berkata kepada keduanya: "Tumbuh dan 
berkembang biak". Ini adalah hukum pertama. 

Dosa terletak pada penyalahgunaan yang 
dilakukan manusia atas karunia kehendak 
bebas. (99, 62) 
3 "Daging" [jiwa] takut berperang dengan roh 
dan mencari cara untuk mencobanya melalui 
kesenangan dunia untuk mencegah 
pembebasannya atau setidaknya 
menundanya. Lihatlah bagaimana manusia 
memiliki penggodanya sendiri di dalam 
dirinya! Itulah sebabnya saya katakan bahwa 
ketika ia menaklukkan dirinya sendiri, ia telah 
memenangkan pertempuran. (97, 37) 
4 Di zaman ini, ketika bahkan udara, bumi dan 
air diracuni oleh perbuatan jahat manusia, 
betapa sedikitnya orang yang tidak terinfeksi 
oleh kejahatan atau oleh kegelapan! (144, 44) 
5 Ratapan umat manusia sampai kepada-Ku; 
kesedihan anak-anak, pemuda-pemuda, pria 
dan wanita dewasa dan orang tua bangkit. Ini 
adalah seruan yang menuntut keadilan, adalah 
permohonan yang memohon perdamaian, 
untuk belas kasihan yang datang dari Roh. 
Karena benih cinta kasih di dunia ini sudah 
rusak, dan tahukah Anda di mana cinta kasih 
itu berada sekarang? Di bagian terdalam dari 
hati manusia, begitu dalam di dalam hati 
manusia sehingga manusia tidak dapat 
menemukannya, karena kebencian, keinginan 
untuk berkuasa, ilmu pengetahuan, dan 
kesombongan telah menghancurkan 
benihnya, dan tidak ada spiritualitas maupun 
belas kasihan. Cawan penderitaan semakin 
lama semakin penuh, dan dunia meminumnya 
sampai habis. (218, 12) 
6 Dari mezbah ke mezbah, dari ritus ke ritus 
dan dari sekte ke sekte, orang-orang bergerak 
dalam keinginan untuk mendapatkan roti 
kehidupan tanpa menemukannya, dan karena 
kekecewaan mereka menjadi penghujat, 
mengambil jalan tanpa tujuan dan hidup 
tanpa Tuhan dan tanpa hukum. 
7 tetapi ingatlah, hai manusia, bahwa di 
antara mereka ada makhluk-makhluk roh yang 
agung, bahwa di antara mereka aku 
menemukan nabi-nabi dan murid-murid Roh 
Kudus! (217, 49) 
8 Di dalam denominasi, orang mengenali 
kuasa kejahatan dan telah 
mempersonifikasikannya dalam bentuk 
manusia. Mereka mengenalinya sebagai 
kerajaan yang kuat dan telah memberinya 
berbagai nama. Orang-orang takut ketika 
mereka percaya bahwa Dia dekat, tanpa 



memahami bahwa pencobaan berakar pada 
nafsu, pada kelemahan, yang baik dan jahat 
yang diaduk di dalam diri manusia. 
9 Kejahatan menguasai dunia pada saat ini 
dan telah menciptakan suatu kekuatan, suatu 
kuasa yang memanifestasikan dirinya dalam 
segala hal. Dan di dalam rohani ada pasukan 
makhluk rohani yang tidak sempurna, makhluk 
rohani yang kebingungan, cenderung kepada 
kejahatan dan balas dendam, yang 
kekuatannya bersatu dengan kejahatan 
manusia untuk membentuk kerajaan 
kejahatan. 
10 Kuasa itu menentang Yesus di "Era Kedua" 
dan menunjukkan kerajaannya kepada-Nya. 
"Daging"-Ku yang sangat peka dicobai, tetapi 
kekuatan rohani-Ku menaklukkan godaan; 
karena Aku harus menjadi penakluk dunia, 
"daging", godaan dan kematian, karena Aku 
adalah Guru yang turun kepada manusia 
untuk memberikan contoh kekuatan. (182, 42 
- 43) 
11 Dengan damai sejahtera yang engkau 
rasakan di dalam rohmu, engkau dapat 
mengetahui kehadiran-Ku. Tidak ada seorang 
pun kecuali Aku yang bisa memberikan 
kedamaian sejati. Roh yang berasal dari 
kegelapan tidak bisa memberikannya kepada 
Anda. Aku mengatakan hal ini kepadamu 
karena banyak hati yang takut akan jerat 
makhluk penggoda yang kepadanya manusia 
telah memberikan kehidupan dan bentuk 
sesuai dengan imajinasi mereka. 
12 Betapa salahnya orang menafsirkan 
keberadaan pangeran kegelapan! Betapa 
banyak, bagaimanapun juga, yang lebih 
percaya pada kekuatannya daripada 
kekuatanku, dan betapa jauhnya manusia dari 
kebenaran dalam hal ini! 
13 Kejahatan itu ada, semua kejahatan dan 
dosa berasal darinya, yaitu, mereka yang 
melakukan kejahatan selalu ada, baik di bumi 
maupun di rumah atau dunia lain. Tetapi 
mengapa Anda mempersonifikasikan semua 
kejahatan yang ada dalam satu makhluk, dan 
mengapa Anda membandingkannya dengan 
Ketuhanan? Aku bertanya padamu: Apakah 
yang dimaksud dengan makhluk yang tidak 
murni di hadapan kuasa-Ku yang absolut dan 
tak terbatas, dan apakah dosamu di hadapan 
kesempurnaan-Ku? 
14 Dosa tidak berasal dari dunia. Ketika roh-
roh keluar dari Tuhan, beberapa tetap berada 

dalam kebaikan, sementara yang lain, 
menyimpang dari jalan ini, menciptakan jalan 
lain, yaitu jalan kejahatan. 
15 Kata-kata dan perumpamaan-
perumpamaan yang diberikan kepadamu pada 
masa-masa sebelumnya dalam bentuk kiasan 
sebagai wahyu, telah ditafsirkan secara keliru 
oleh umat manusia. Pengetahuan intuitif yang 
dimiliki manusia tentang hal-hal supranatural 
dipengaruhi oleh imajinasi mereka, sehingga 
mereka secara bertahap membentuk 
kekuatan ilmu pengetahuan jahat, kultus, 
takhayul dan mitos-mitos yang bertahan 
hingga saat ini. 
16 Setan-setan tidak dapat keluar dari Allah; 
kamu telah merancangnya dengan pikiranmu. 
Gagasan yang engkau miliki tentang makhluk 
itu, yang terus-menerus engkau lawan 
dengan-Ku, adalah salah. 
17 Aku telah mengajar kalian untuk berjaga-
jaga dan berdoa agar kalian dapat 
membebaskan diri kalian dari godaan dan 
pengaruh buruk, yang mungkin datang dari 
manusia maupun dari makhluk spiritual. 
18 Saya telah mengatakan kepada Anda untuk 
menempatkan roh di atas "daging" [jiwa] 
karena roh adalah makhluk yang lemah yang 
terus-menerus dalam bahaya jatuh jika Anda 
tidak menjaganya. Hati, pikiran, dan indera 
adalah pintu terbuka yang melaluinya nafsu 
dunia menghajar roh. 
19 Jika engkau membayangkan bahwa 
makhluk-makhluk kegelapan seperti monster, 
Aku melihat mereka hanya sebagai makhluk 
yang tidak sempurna yang kepadanya Aku 
mengulurkan Tangan-Ku untuk 
menyelamatkan mereka, karena mereka juga 
adalah anak-anak-Ku. (114, 54 - 62) 
20 Setiap kali Anda melakukan sesuatu yang 
baik, Anda berkata: "Saya mulia, saya murah 
hati, saya dermawan; oleh karena itu saya 
melakukan ini". Saya katakan kepada Anda: 
Jika engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan 
itu di dalam nama Tuhanmu, engkau akan 
menjadi rendah hati karena kebaikan berasal 
dari Tuhan dan Aku telah 
menganugerahkannya kepada rohmu. 
21 Oleh karena itu, barangsiapa yang 
menganggap perbuatan baiknya berasal dari 
hati manusianya, menyangkal Roh-Nya dan 
Dia yang mengaruniakan kebajikan-kebajikan 
itu kepada mereka. 



22 Di sisi lain, ketika Anda melakukan sesuatu 
yang jahat, Anda mencuci tangan seperti 
Pilatus, dan Anda menyalahkan perbuatan itu 
kepada Bapa, dengan mengatakan: "Itu 
kehendak Allah, itu tertulis; Allah 
menghendakinya, itu adalah takdir". 
23. Anda mengatakan bahwa tidak ada yang 
terjadi tanpa kehendak Tuhan untuk 
membebaskan Anda dari kesalahan Anda. 
Tetapi sungguh, Aku berkata kepadamu, 
engkau keliru, karena kesalahanmu, 
kesengsaraanmu, terjadi tanpa kehendak 
Tuhan. 
24 Sadarilah bahwa Yang Mahakuasa tidak 
pernah memaksa Anda dengan paksa, dengan 
kekuatannya. Inilah yang Anda lakukan 
terhadap saudara-saudari Anda yang lebih 
lemah. 
25 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
kejahatan, ketidakjujuran, kurangnya 
keharmonisan adalah milikmu; kasih, 
kesabaran, ketenangan pikiran berasal dari 
Allah. 
26 Setiap kali Anda mengasihi, Pencipta roh 
Anda yang mengilhami Anda. Kapan pun Anda 
membenci, itu adalah Anda, kelemahan Anda 
yang mendorong Anda dan menghancurkan 
Anda. Setiap kali sesuatu yang jahat terjadi 
dalam hidup Anda, Anda dapat yakin bahwa 
itu adalah perbuatan Anda. 
27 Tetapi kemudian kamu bertanya kepada 
dirimu sendiri: Mengapa Tuhan mengizinkan 
hal ini? Bukankah Dia menderita karena dosa-
dosa kita? Apakah Dia tidak menangis ketika 
melihat kita menangis? Berapa biaya yang 
harus Dia keluarkan untuk menghindarkan kita 
dari kejatuhan ini? 
28 Aku berkata kepadamu: selama engkau 
tidak mengasihi, Allah akan menjadi sesuatu 
yang tidak dapat engkau pahami, karena 
kebesaran Penciptamu di luar pemahamanmu. 
29 Menjadi kuat, hebat, bijaksana, belajar 
mencintai. Jika Anda mengasihi, Anda tidak 
akan lagi memiliki keinginan kekanak-kanakan 
untuk mencoba memahami Tuhan, karena 
dengan demikian Anda akan melihat-Nya dan 
merasakan-Nya, dan ini sudah cukup bagi 
Anda. (248, 29 - 32) 
  
Kebanggaan dan kerendahan hati  
30 Jadikan kerendahan hati sebagai salah satu 
sekutu terbaik Anda untuk mencapai kenaikan 
spiritual. Karena pintu gerbang kerajaan surga, 

yaitu kerajaan roh, tertutup sama sekali bagi 
orang-orang yang congkak. Ia tidak pernah 
melewati mereka, dan juga tidak akan pernah 
berhasil. Tetapi jika ia menjadi rendah hati, 
Aku akan menjadi yang pertama memujinya, 
dan rahmat-Ku yang akan membuka pintu 
keabadian baginya. (89, 45) 
31 Sekarang mengikuti ajaran-Ku yang lain, 
murid-murid: Sesungguhnya Aku berkata 
kepadamu, ketika kamu merasa kuat, hebat 
atau superior, kamu menjauh dari-Ku karena 
kesombonganmu mencekik perasaan 
kerendahan hati. Tetapi ketika engkau merasa 
kecil, ketika engkau menyadari bahwa engkau 
bagaikan atom-atom di tengah-tengah 
ciptaan-Ku, maka engkau mendekat kepada-
Ku; karena karena kerendahan hatimu engkau 
mengagumi-Ku, engkau mengasihi-Ku dan 
merasa Aku dekat denganmu. Kemudian Anda 
memikirkan semua yang agung dan tak dapat 
dipahami yang dimiliki Tuhan di dalam diri-
Nya dan yang ingin Anda ketahui dan alami. 
Anda seolah-olah mendengar gema bisikan 
ilahi dalam roh Anda. (248, 22) 
32 Murid-murid: Ketika manusia memiliki 
pengetahuan yang benar tentang pekerjaan 
yang telah dilakukannya, ia tidak membiarkan 
dirinya dibutakan oleh kesia-siaan. Ia tahu 
bahwa jika perasaan hina ini merasuk ke 
dalam dirinya, kecerdasannya akan meredup 
dan ia tidak lagi dapat maju di jalan 
perkembangan, ia akan berhenti dan 
tenggelam dalam kelesuan. 
33 Kesombongan telah menghancurkan 
banyak orang, menghancurkan banyak bangsa 
yang berkembang dan meruntuhkan budaya-
budaya Anda. 
34 Selama masyarakat memiliki dorongan, 
efisiensi dan kemajuan sebagai cita-cita, 
mereka mengalami kelimpahan, kemegahan 
dan kemakmuran. Tetapi ketika kesombongan 
membuat mereka merasa superior, ketika 
cita-cita mereka untuk berkembang ke atas 
digantikan oleh ambisi yang tak pernah 
terpuaskan untuk memiliki segalanya untuk 
diri mereka sendiri, mereka mulai selangkah 
demi selangkah, tanpa menyadarinya dan 
tanpa menginginkannya, untuk 
menghancurkan segala sesuatu yang telah 
mereka bangun dan akhirnya terjun ke dalam 
jurang yang dalam. 
35 Sejarah manusia penuh dengan 
pengalaman seperti itu. Oleh karena itu, saya 



katakan kepada Anda bahwa adalah benar 
bagi "orang-orang" untuk muncul di dunia 
dengan cita-cita besar, yang, meskipun selalu 
sadar akan perbuatan baik mereka, tidak 
membayangkan apa pun tentang mereka. 
Dengan cara ini perjalanannya tidak akan 
terhenti, dan kemegahan yang telah 
dicapainya sejauh ini akan dilampaui esok hari 
dan ditingkatkan lagi di kemudian hari. 
36 Ketika saya berbicara kepada Anda dengan 
cara ini, saya tidak hanya mencoba 
menginspirasi Anda dengan tujuan-tujuan 
material: Aku ingin firman-Ku ditafsirkan 
dengan benar sehingga engkau semua tahu 
bagaimana menerapkannya pada hal-hal 
rohani maupun materi. 
37 Kesombongan tidak dapat menimpa 
manusia hanya dalam kehidupan materialnya 
saja, dan sebagai bukti dari apa yang saya 
katakan kepada Anda, pertimbangkanlah 
kejatuhan dan kegagalan denominasi-
denominasi besar, yang digerogoti fondasinya 
oleh kesombongan, kesombongan, 
kemegahan palsu mereka. Setiap kali mereka 
berpikir bahwa mereka berada di puncak 
kekuasaan mereka, seseorang datang dan 
mengguncang mereka dari mimpi mereka, 
menunjukkan kepada mereka kesalahan 
mereka, penyimpangan mereka, 
penyimpangan mereka dari hukum dan dari 
kebenaran. 
38 Hanya melalui pengetahuan yang nyata 
dan pemenuhan hukum-Ku di hadapan hati 
nurani, umat manusia ini akan dapat naik ke 
kehidupan yang tinggi; karena hati nurani, 
yang adalah terang-Ku, sempurna, tidak 
terselubung, adil, tidak pernah menjadi sia-sia 
atau berjalan di jalan yang bengkok. (295, 18 - 
24) 
 
Orang baik, orang yang berkehendak baik  
39 Belajarlah untuk mengenal-Ku, kalian 
semua, sehingga tidak ada yang menyangkal-
Ku - kenalilah Aku sehingga konsepmu tentang 
Tuhan didasarkan pada kebenaran dan kamu 
tahu bahwa di mana kebaikan menunjukkan 
dirinya, di situlah Aku berada. 
40 Kebaikan tidak bercampur dengan apa pun. 
Kebaikan adalah kebenaran, adalah cinta 
kasih, adalah belas kasihan, adalah 
pengertian. Kebaikan jelas dapat dikenali dan 
tidak salah lagi. Kenali itu agar Anda tidak 
salah. 

41 Setiap orang bisa menempuh jalan yang 
berbeda; tetapi ketika mereka semua bertemu 
pada satu titik, yaitu kebaikan, mereka pada 
akhirnya akan mengenali dan bersatu. 
42 Tidak demikian halnya ketika mereka terus-
menerus menipu diri mereka sendiri dengan 
memberikan penampilan kejahatan sebagai 
kebaikan dan menutupi kejahatan sebagai 
kebaikan, seperti yang terjadi pada orang-
orang di zaman ini. (329, 45 - 47) 
43 Selama hampir 2.000 tahun Anda telah 
mengulang-ulang kalimat yang didengar oleh 
para gembala Betlehem: "Damai sejahtera di 
bumi bagi orang-orang yang berkehendak 
baik"; tetapi kapankah Anda mempraktekkan 
kehendak baik untuk memperoleh hak atas 
perdamaian? Sesungguhnya Aku berkata 
kepadamu, engkau justru melakukan yang 
sebaliknya. 
44 Engkau telah kehilangan hak untuk 
mengulangi kalimat ini; oleh karena itu, Aku 
datang hari ini dengan kata-kata dan ajaran 
baru, sehingga bukan kalimat dan frasa yang 
harus dicetak dalam pikiranmu, tetapi makna 
ajaran-Ku yang akan menembus hati dan 
rohmu. 
45 Jika engkau ingin mengulangi firman-Ku 
seperti yang Aku berikan kepadamu, 
lakukanlah, tetapi ketahuilah bahwa selama 
engkau tidak merasakannya, firman itu tidak 
akan berpengaruh. Ucapkanlah dengan 
perasaan dan kerendahan hati yang intim, 
rasakanlah bahwa semua itu beresonansi di 
dalam hati Anda, maka Aku akan menjawab 
Anda sedemikian rupa sehingga Aku akan 
membuat seluruh keberadaan Anda gemetar. 
(24, 33 - 34) 
46 Aku berkata lagi: Damai sejahtera bagi 
orang-orang yang berkehendak baik yang 
mencintai kebenaran, karena mereka 
melakukan sesuatu untuk tunduk pada 
Kehendak Ilahi. Dan mereka yang 
menempatkan diri mereka di bawah 
perlindungan-Ku pasti merasakan kehadiran-
Ku - baik dalam roh mereka maupun dalam 
kehidupan manusiawi mereka, dalam 
pergumulan mereka, dalam kebutuhan 
mereka, dalam cobaan mereka. 
47 Orang-orang yang berkehendak baik adalah 
anak-anak yang mematuhi hukum Bapa 
mereka. Mereka berjalan di jalan yang benar, 
dan ketika mereka sangat menderita, mereka 
mengangkat roh mereka kepada-Ku dalam 



kerinduan akan pengampunan dan 
kedamaian. 
48 Mereka tahu bahwa rasa sakit sering kali 
diperlukan dan oleh karena itu mereka 
menanggungnya dengan kesabaran. Hanya 
ketika hal itu menjadi tak tertahankan, mereka 
meminta agar beban salib mereka 
diringankan. "Tuhan," kata mereka kepada-Ku, 
"Aku tahu bahwa rohku membutuhkan 
pemurnian, penderitaan, untuk berkembang 
ke atas. Anda lebih tahu daripada saya apa 
yang saya butuhkan. Anda tidak bisa memberi 
saya apa pun yang tidak saya butuhkan. 
Karena itu, jadilah kehendak-Mu bagiku." 
49 Berbahagialah mereka yang berpikir dan 
berdoa dengan cara ini, karena mereka 
mencari teladan dari Guru mereka untuk 
diterapkan dalam ujian hidup mereka. (258, 
52 - 53) 
 
Kejahatan, manusia kecanduan kejahatan  
50 Pada saat ini pengaruh kejahatan lebih 
besar daripada pengaruh kebaikan. Oleh 
karena itu, kekuatan yang ada dalam diri 
manusia adalah kekuatan jahat, yang darinya 
muncul sikap mementingkan diri sendiri, 
kebohongan, percabulan, kesombongan, 
kesombongan, kehancuran, dan semua nafsu 
yang lebih rendah. Dari keseimbangan moral 
yang terganggu ini, muncullah penyakit-
penyakit yang menyiksa manusia. 
51 Rakyat tidak memiliki senjata untuk 
melawan kekuatan-kekuatan ini. Mereka telah 
dikalahkan dan dibawa sebagai tawanan ke 
dalam jurang kehidupan tanpa cahaya rohani, 
tanpa sukacita yang sehat, tanpa berjuang 
untuk kebaikan. 
52 Baru saja, ketika manusia mengira dia 
berada di puncak pengetahuan, dia tidak tahu 
bahwa dia berada di jurang yang dalam. 
53 Aku, yang mengetahui permulaan dan 
masa depanmu di dalam kekekalan, sejak awal 
mula memberikan senjata kepada manusia 
yang dengannya mereka dapat berperang 
melawan kekuatan jahat. Tetapi mereka 
meremehkan mereka dan lebih memilih 
pertempuran antara kejahatan melawan 
kejahatan, di mana tidak ada yang menang 
karena semua akan kalah. 
54 Ada tertulis bahwa kejahatan tidak akan 
menang, yang berarti bahwa pada akhir 
zaman, kebaikanlah yang akan menang. 

55 Jika kamu bertanya kepada-Ku apa senjata 
yang Aku gunakan untuk memperlengkapi 
manusia untuk berperang melawan kekuatan 
atau pengaruh kejahatan, Aku katakan 
kepadamu bahwa senjata-senjata itu adalah 
doa, ketekunan dalam Hukum Taurat, iman 
dalam Firman-Ku, dan kasih kepada satu sama 
lain. (40, 65 - 70) 
56 Kejahatan telah tumbuh di antara manusia, 
umat-Ku. Kebaikan, kebajikan, cinta kasih 
telah lemah dalam menghadapi serbuan 
kejahatan, penyakit, wabah, sampar dan 
kemalangan. Semua yang merupakan benih 
kerusakan telah menginfeksi hati orang baik, 
telah menyebabkan beberapa orang 
tersandung, telah mengurangi jumlah orang 
beriman, karena kejahatan telah 
menggunakan kekuatan besar atas umat 
manusia. 
57 Saya telah mengizinkan hal-hal seperti itu 
terjadi demi kebebasan berkehendak yang 
diberikan kepada Anda. Karena di balik semua 
kerusakan, semua kegelapan dan tipu daya 
manusia, ada cahaya Ilahi, hati nurani, yang 
tidak dan tidak akan pernah lenyap. Ada 
entitas asli, yaitu roh yang menjaga ciuman 
yang diberikan Bapa tidak ternoda, dan yang 
merupakan Meterai Ilahi yang dengannya Aku 
telah mengutus semua anak-anak-Ku keluar di 
jalan pertempuran. Dengan atribut ini, tidak 
ada satu pun dari roh-roh ini yang akan hilang. 
(345, 11 -12) 
 
Pertempuran antara kebaikan dan kejahatan  
58. Engkau juga heran akan kekerasan yang 
telah diungkapkan oleh pria dan wanita dalam 
kejahatan mereka di sepanjang zaman 
keberadaan manusia. Buku historiografi Anda 
telah mengumpulkan nama-nama mereka. Di 
dalam buku kenangan keberadaan Anda, di 
dalam buku di mana Tuhan menuliskan dan 
mencatat semua perbuatan Anda, semua 
pekerjaan Anda, nama-nama mereka juga 
termasuk di dalamnya, dan Anda telah 
mengherankan bahwa roh, hati manusia, 
dapat mengandung begitu banyak kekuatan 
untuk melakukan kejahatan, dapat 
mempertahankan keberanian yang begitu 
besar agar tidak bergidik pada perbuatannya 
sendiri; bahwa ia dapat membungkam suara 
hati nuraninya agar tidak mendengar 
panggilan Tuhan untuk 
mempertanggungjawabkan, yang Dia tuntut 



melalui itu dari semua anak-anak-Nya. Dan 
betapa seringnya kehidupan roh-roh itu di 
planet ini menjadi panjang dan langgeng. 
59 Orang-orang ini, yang menentang kasih-Ku 
dan keadilan-Ku karena kebebasan kehendak, 
Aku menggunakan dan memanfaatkan 
ketidaktaatan mereka untuk menjadikan 
mereka hamba-hamba-Ku. Berpikir bahwa 
mereka bertindak bebas, semua pikiran, 
perkataan, dan perbuatan mereka adalah alat 
keadilan-Ku - baik dalam kaitannya dengan diri 
mereka sendiri maupun dengan orang lain. 
60 Tetapi kapan pemerintahan itu akan 
berakhir? - Bapa berkata kepadamu: 
Pemerintahan kejahatan tidak pernah 
mendominasi umat manusia, karena bahkan di 
masa-masa kerusakan terbesar sekalipun, ada 
orang-orang yang setia kepada-Ku, taat 
kepada instruksi-Ku dan rasul-rasul Hukum-Ku. 
Tetapi perjuangan selalu ada sejak awal. 
61 Manakah di antara kedua kekuatan itu 
yang sejauh ini lebih unggul dalam 
pertempuran? Itu adalah kejahatan! Oleh 
karena itu, Aku harus membuat diri-Ku 
terdengar secara fisik di antara engkau semua 
untuk berdiri di sampingmu, untuk 
menghidupkan kembali harapan dan imanmu 
kepada-Ku, untuk memberikan kehangatan 
pada hatimu dan untuk memberitahumu: 
engkau tidak sendirian di jalan, Aku tidak 
pernah berbohong kepadamu. Engkau tidak 
boleh mengubah prinsip-prinsip yang telah 
Aku tempatkan di dalam dirimu. Inilah jalan 
kebaikan dan cinta kasih. (345, 48 - 49) 
62 Lihatlah bagaimana cahayaku memecah 
kabut duniamu. Aku memang berperang 
melawan manusia, tetapi hanya untuk 
membasmi semua kejahatan yang hidup di 
dalam hati mereka. Aku akan menaruh terang 
dan kuasa kasih-Ku di dalam diri mereka yang 
setia mengikuti-Ku dan mereka kemudian 
akan berkata: "Marilah kita mencari naga yang 
menanti-nantikan kita - binatang buas yang 
membuat kita berdosa dan menyinggung 
Tuhan". Mereka akan mencarinya di lautan, di 
padang pasir, di gunung-gunung dan di hutan-
hutan, di tempat yang tak terlihat, dan tidak 
akan menemukannya, karena ia hidup di 
dalam hati manusia. Hanya ini yang telah 
melahirkannya, dan di sana ia tumbuh sampai 
mendominasi bumi. 
63 Ketika kilatan pedang cahayaku melukai 
hati setiap manusia, kekerasan yang berasal 

dari kejahatan akan semakin lemah dan 
semakin lemah sampai ia lenyap. Kemudian 
engkau akan berkata: "Tuhan, dengan kuasa 
ilahi dari belas kasihan-Mu, aku telah 
mengalahkan naga yang aku pikir telah 
menunggu dari yang tak terlihat, tanpa 
berpikir bahwa aku membawanya di dalam 
hatiku sendiri." 
64 Begitu kebijaksanaan bersinar dalam diri 
semua orang - siapakah yang masih berani 
mengubah kebaikan menjadi kejahatan? Lalu, 
siapakah yang masih mau menyerahkan yang 
kekal untuk yang fana? Sesungguhnya Aku 
berkata kepadamu: tidak ada seorang pun, 
karena kamu semua akan kuat dalam hikmat 
ilahi. Dosa hanyalah akibat dari ketidaktahuan 
dan kelemahan. (160, 51 - 54) 
 
Godaan dan rayuan  
65 Umat manusia membudidayakan banyak 
"pohon"; kelaparan dan kesengsaraan 
manusia membuat mereka mencari 
keteduhan dan buah dari pohon-pohon itu 
yang menawarkan keselamatan, keadilan atau 
kedamaian. Pohon-pohon ini adalah ajaran 
dari orang-orang yang sering diilhami oleh 
kebencian, keegoisan, hasrat untuk berkuasa 
dan megalomania. Buahnya adalah kematian, 
darah, kehancuran dan penodaan terhadap 
hal yang paling suci dalam kehidupan 
manusia, yaitu kebebasan berkeyakinan, 
berpikir, berbicara - dengan kata lain, 
perampokan kebebasan pikirannya. Kekuatan 
gelaplah yang bangkit untuk melawan cahaya. 
(113, 52 - 53) 
66 Aku telah mengatakan kepadamu, hai Israel 
yang terkasih, bahwa akan tiba saatnya ketika 
juru bicara yang buruk akan muncul untuk 
memberikan akses kepada Yesus palsu, dan 
dalam usaha materi mereka akan menipu dan 
mengatakan bahwa melalui mereka Guru 
berbicara. Akan muncul "pemimpin" palsu dan 
"nabi" palsu, "tentara" palsu yang akan 
mencoba menyesatkan Anda dari jalan terang 
dan kebenaran dengan kata-kata dan 
perjuangan materi mereka. (346, 38) 
67 Berdoalah, sadarilah bahwa sekarang 
adalah waktu ketika keadilan dan cahayaku 
telah membangkitkan semua kekuatan gelap. 
Ini adalah masa yang sulit dan berbahaya, 
karena bahkan makhluk-makhluk yang tinggal 
dalam kegelapan akan berpura-pura menjadi 
makhluk-makhluk terang di antara Anda untuk 



merayu Anda, untuk membingungkan Anda. 
Aku memberikan terang-Ku kepadamu 
sehingga engkau tidak menyimpang dari jalan, 
atau membiarkan dirimu ditipu oleh mereka 
yang menyalahgunakan nama-Ku. 
68 Para penyesat bukan hanya makhluk tak 
kasat mata, Anda juga menemukan mereka 
menjelma dalam diri orang-orang yang 
berbicara kepada Anda tentang ajaran yang 
berpura-pura sebagai cahaya tetapi 
bertentangan dengan ajaran-Ku. Anda tidak 
boleh mendengarkan mereka. (132, 7 - 8) 
69 Kerajaan-Ku kuat dan berkuasa, dan jika 
Aku telah mengizinkan kekuatan lain untuk 
bangkit di hadapan kekuatan dan kuasa-Ku - 
yaitu kejahatan - itu adalah untuk 
membuktikan milik-Ku; sehingga dalam 
menghadapi tipu daya, kegelapan, kamu dapat 
mengalami dan melihat kekuatan cahaya-Ku 
dan kebenaran-Ku. Hal ini agar Anda dapat 
mengenali bahwa kerajaan bayang-bayang 
gelap penyimpangan dan godaan, meskipun 
memiliki kekuatan yang besar, adalah alat-Ku, 
dan pada kenyataannya Aku 
menggunakannya. 
70 Ketika Aku mengujimu, itu bukan untuk 
menghentikanmu di jalan perkembanganmu, 
karena Aku menunggu kedatanganmu di 
kerajaan-Ku. Tetapi Aku ingin engkau datang 
kepada-Ku dengan kemenangan setelah 
pertempuran, kuat setelah pertempuran, 
penuh cahaya pengalaman spiritual setelah 
ziarah yang panjang, penuh pahala di dalam 
roh, sehingga engkau dapat mengangkat 
wajahmu dengan rendah hati dan melihat 
Bapa pada saat Dia mendekat untuk 
memberikan Ciuman Ilahi-Nya - ciuman yang 
mengandung semua kebahagiaan dan 
kesempurnaan bagi rohmu. (327, 8 - 9) 
 
Kejahatan moral  
71 Orang-orang, orang-orang, kalian semua 
yang saling berbenturan satu sama lain! Aku 
telah menemukan engkau menyangkal 
kejahatanmu dan membanggakan apa yang 
engkau anggap sebagai kebesaran, sambil 
menyembunyikan noda-noda rasa malumu. 
Tetapi Aku berkata kepadamu, bahwa orang 
yang menganggap dirinya terpuji dalam 
kehebatannya yang nyata, adalah orang yang 
miskin secara rohani. Dan kepada mereka 
yang, karena kurangnya kebajikan, menghujat 
kesalahan orang lain dan menghakimi 

pelanggaran orang lain, saya harus 
mengatakan bahwa mereka adalah orang-
orang munafik dan sangat jauh dari keadilan 
dan kebenaran. 
72 Bukan hanya mereka yang membunuh 
yang mencabut nyawa tubuh, tetapi juga 
mereka yang mencabik-cabik hati melalui 
fitnah. Mereka yang membunuh perasaan 
hati, iman, cita-cita, adalah pembunuh roh. 
Dan berapa banyak dari mereka yang hidup 
bebas, tanpa penjara dan tanpa rantai. 
73 Jangan terkejut bahwa Aku berbicara 
kepadamu dengan cara ini, karena Aku 
melihat di antara kamu rumah-rumah yang 
hancur karena, dengan mengabaikan tugas-
tugasmu, kamu telah masuk ke dalam 
komitmen-komitmen baru di luar mereka, 
tanpa peduli dengan rasa sakit dan 
ditinggalkannya orang-orang yang kamu cintai. 
Lihatlah di sekeliling Anda, berapa banyak 
rumah tangga yang hancur, berapa banyak 
wanita yang menjadi korban, dan berapa 
banyak anak tanpa ayah. Bagaimana mungkin 
kelembutan dan cinta kasih bisa ada di dalam 
hati mereka? Tidakkah engkau berpikir bahwa 
orang yang telah membunuh kebahagiaan 
orang-orang itu dan menghancurkan apa yang 
suci adalah seorang penjahat? 
74 Anda telah menjadi begitu terbiasa dengan 
kejahatan sehingga Anda bahkan menyebut 
orang-orang yang menciptakan senjata-
senjata kematian baru itu hebat karena 
mereka dapat menghancurkan jutaan nyawa 
dalam sekejap. Dan Anda bahkan menyebut 
mereka cendekiawan. Di mana alasan Anda 
dalam hal itu? Seseorang hanya bisa menjadi 
besar oleh Roh, dan hanya bisa belajar dari 
orang yang berjalan di jalan kebenaran. 
(235,36 - 39) 
 
Ketidakberdayaan dan kefanaan kejahatan  
75 Besar, sangat besar, adalah kebobrokan 
manusia di matamu, tampak mengerikan 
bagimu kekuatan dan kekuatan kejahatan 
yang dilakukan manusia; namun Aku katakan 
kepadamu bahwa itu lemah dibandingkan 
dengan kekuatan keadilan-Ku, dibandingkan 
dengan Keilahian-Ku yang adalah Tuhan atas 
takdir, kehidupan, kematian dan semua 
ciptaan. (54, 70) 
76 Hanya makhluk yang mahakuasa seperti 
Aku yang bisa bertarung dengan-Ku. Tetapi 
apakah engkau percaya bahwa jika dewa 



muncul dari-Ku, itu akan menentang-Ku? Atau 
apakah Anda percaya bahwa hal itu bisa 
muncul dari ketiadaan? Tidak ada yang bisa 
muncul dari ketiadaan. 
77 Aku adalah Semua dan tidak pernah 
dilahirkan. Akulah awal dan akhir, Alfa dan 
Omega dari segala yang diciptakan. 
78 Dapatkah engkau membayangkan bahwa 
salah satu makhluk yang diciptakan oleh-Ku 
dapat menjangkau Tuhan? Semua makhluk 
memiliki batas, dan untuk menjadi Tuhan, 
maka perlu untuk tidak memiliki batas. 
Mereka yang telah menghargai mimpi-mimpi 
kekuasaan dan kebesaran telah jatuh ke dalam 
kegelapan kesombongan mereka sendiri. (73, 
34 - 35) 
79 Sungguh Aku berkata kepadamu, tidak ada 
kekuatan yang dapat menentang kasih-Ku. 
Musuh-musuh terbukti lemah, kekuatan lawan 
lemah, senjata-senjata yang mencoba 
melawan kebenaran dan keadilan selalu 
rapuh. 
80 Pertempuran yang dilancarkan oleh 
kekuatan jahat melawan keadilan ilahi telah 
tampak bagimu sebagai konflik yang tak 
berkesudahan. Namun, di hadapan kekekalan, 
itu akan menjadi seperti sesaat, dan 
pelanggaran yang dilakukan selama masa 
ketidaksempurnaan roh Anda akan menjadi 
seperti noda kecil yang akan dihapus oleh 
kebajikan Anda dan keadilan-Ku yang penuh 
kasih untuk selamanya. (179, 12 - 13) 
 
Kekuatan pengampunan  
81 Kalian semua, saya minta kepada kalian, 
anggaplah orang-orang di sini sebagai wakil-
wakil kalian: Kapankah kalian akan bangkit di 
dalam diri kalian sendiri, saling mengasihi dan 
saling mengampuni kesalahan kalian? Kapan 
akhirnya akan ada kedamaian di planet Anda? 
82 Pengampunan, yang muncul dari cinta 
kasih, mengajarkan ajaran saya sendiri, dan 
memiliki kekuatan yang kuat untuk mengubah 
kejahatan menjadi kebaikan, untuk mengubah 
dan mentransformasikan orang berdosa 
menjadi orang yang berbudi luhur. 
83 Belajarlah untuk memaafkan dan Anda 
akan memiliki awal kedamaian di dunia Anda. 
Jika perlu memaafkan seribu kali, Anda harus 
melakukannya seribu kali. Apakah Anda tidak 
sadar bahwa rekonsiliasi pada waktu yang 
tepat akan menyelamatkan Anda dari 
meminum secangkir kesedihan? (238, 12 -14) 

84 Selama engkau manusia, ingatlah Aku di 
atas kayu salib itu, bagaimana Aku 
mengampuni, memberkati dan 
menyembuhkan algojo-algojo-Ku, sehingga di 
sepanjang perjalanan hidupmu yang sulit, 
engkau juga dapat memberkati mereka yang 
bersalah kepadamu dan melakukan segala 
kebaikan yang mungkin bagi mereka yang 
telah melakukan kejahatan kepadamu. Siapa 
pun yang bertindak dengan cara ini adalah 
murid-Ku, dan sungguh Aku berkata 
kepadanya bahwa rasa sakitnya akan selalu 
singkat, karena Aku akan membuatnya 
merasakan kekuatan-Ku pada saat-saat 
pencobaannya. (263, 56) 
85 Saling memaafkanlah dan dengan berbuat 
demikian kamu akan menemukan kelegaan 
bagi dirimu sendiri dan bagi orang yang telah 
bersalah kepadamu. Jangan membawa beban 
kebencian atau dendam dalam rohmu; jadilah 
murni di dalam hati dan kamu akan 
menemukan rahasia kedamaian dan akan 
hidup sebagai rasul-rasul kebenaran-Ku. 
(243,63) 
 

Bab 41 - Hubungan antara dunia dan 
akhirat  
 
Inspirasi dan bantuan dari dunia spiritual 
1 Anda semua bergerak di tangga 
kesempurnaan spiritual; beberapa telah 
mencapai perkembangan yang tidak dapat 
Anda pahami saat ini, yang lain akan menyusul 
Anda. 
2 Roh-roh yang agung, yang besar karena 
perjuangan mereka, karena cinta kasih 
mereka, karena usaha mereka, mencari 
keharmonisan dengan saudara-saudari 
mereka yang kecil, dengan yang jauh, yang 
lalai; tugas-tugas mereka mulia dan tinggi, 
cinta kasih mereka kepada KeilahianKu dan 
kepada kalian juga sangat besar. 
3 Makhluk-makhluk spiritual ini tahu bahwa 
mereka diciptakan untuk beraktivitas, untuk 
perkembangan yang lebih tinggi; mereka tahu 
bahwa bagi anak-anak Tuhan tidak ada 
ketidakaktifan. Dalam ciptaan semuanya 
adalah kehidupan, gerakan, keseimbangan, 
harmoni; dan oleh karena itu makhluk-
makhluk yang tak terhitung banyaknya ini 
bekerja, mengerahkan diri mereka sendiri dan 
bersukacita dalam perjuangan mereka, karena 



mengetahui bahwa dengan cara ini mereka 
memuliakan Tuhan mereka dan melayani 
kemajuan dan kesempurnaan sesama mereka. 
4 Hari ini, karena engkau berada di luar jalan 
yang ditandai untukmu oleh Hukum-Ku, 
engkau tidak tahu pengaruh yang diberikan 
oleh saudara-saudaramu ini terhadapmu; 
tetapi jika engkau memiliki kepekaan untuk 
merasakan pancaran, inspirasi dan pesan yang 
mereka kirimkan kepadamu, engkau akan 
memiliki firasat tentang segudang pekerjaan 
dan karya-karya mulia yang mereka 
dedikasikan untuk keberadaan mereka. 
5 Anda harus tahu bahwa makhluk-makhluk 
roh itu, dalam cinta kasih dan rasa hormat 
mereka terhadap hukum Sang Pencipta, tidak 
pernah mengambil apa yang bukan miliknya, 
atau menyentuh apa yang dilarang, atau 
masuk ke tempat yang mereka tahu tidak 
boleh mereka masuki, jangan sampai mereka 
membawa ketidakharmonisan pada 
komponen-komponen dasar ciptaan. 
6 Betapa berbedanya manusia di bumi 
melakukannya, yang dalam keinginan mereka 
untuk menjadi besar dan berkuasa di dunia, 
tanpa sedikit pun menghormati ajaran-Ku, 
mencari dengan kunci ilmu pengetahuan 
kekuatan-kekuatan alam yang merusak, 
membuka gerbang bagi kekuatan-kekuatan 
yang tidak diketahui dan dengan cara ini 
menghancurkan keharmonisan di alam yang 
mengelilingi mereka! 
7 Kapankah manusia akan tahu bagaimana 
membuat dirinya menerima untuk 
mendengarkan nasihat bijak dari dunia 
spiritual dan dengan cara ini membiarkan 
dirinya dibimbing oleh inspirasi-inspirasinya? 
8 Sungguh, Aku berkata kepadamu, ini akan 
cukup untuk membawamu dengan selamat ke 
puncak gunung yang akan datang kepadamu; 
di sana engkau akan melihat di hadapanmu 
jalan yang lurus dan bercahaya yang dilalui 
oleh roh-roh yang sekarang hanya ada di sana 
untuk berbuat baik kepadamu dan 
membantumu dalam kesulitanmu, 
membawamu selangkah demi selangkah lebih 
dekat ke ujung jalan di mana Bapamu menanti 
engkau semua. 
9 Karena saya telah berbicara kepada Anda 
tentang kebaikan dan ketinggian spiritual 
makhluk-makhluk itu, saya harus memberi 
tahu Anda bahwa mereka, seperti Anda, juga 
memiliki sejak awal karunia kehendak bebas, 

yaitu kebebasan bertindak yang sejati dan 
kudus, yang merupakan bukti kasih Sang 
Pencipta kepada anak-anak-Nya. (20,28 - 36) 
10. Kamu tidak berjalan sendirian, karena 
dorongan dan terang-Ku menyertai kamu 
masing-masing. Tetapi seandainya hal ini 
tampak kecil bagimu, Aku telah menempatkan 
makhluk spiritual cahaya di sisi setiap makhluk 
manusia untuk mengawasi langkahmu, untuk 
membuatmu merasakan bahaya, untuk 
melayanimu sebagai teman dalam 
kesendirianmu dan sebagai tongkat dalam 
perjalanan hidup. Mereka adalah entitas yang 
Anda sebut malaikat pelindung atau 
pelindung. 
11 Jangan pernah menunjukkan rasa tidak 
berterima kasih kepada mereka, dan jangan 
tuli terhadap dorongan mereka, karena 
kekuatan Anda tidak akan cukup untuk 
melewati semua ujian kehidupan. Anda 
membutuhkan mereka yang lebih maju dari 
Anda dan yang mengetahui sesuatu tentang 
masa depan Anda karena Aku telah 
mengungkapkannya kepada mereka. 
12 Perjuangan makhluk-makhluk itu sangat 
sulit selama Anda tidak mencapai 
spiritualisasi, karena Anda hanya 
menyumbangkan sedikit sekali dari pihak 
Anda untuk mendukung mereka dalam misi 
mereka yang sulit. 
13 Ketika spiritualitas Anda memungkinkan 
Anda untuk merasakan dan merasakan 
kehadiran saudara-saudari Anda yang bekerja 
tanpa terlihat, tanpa tampilan apa pun, demi 
kesejahteraan dan kemajuan Anda, maka 
Anda akan menyesal karena telah memaksa 
mereka untuk menderita begitu banyak demi 
dosa-dosa Anda. Tetapi ketika pandangan 
terang ini muncul dalam diri Anda, itu hanya 
karena pandangan terang itu telah menjadi 
terang dalam pikiran Anda. Kemudian welas 
asih, rasa syukur dan pengertian terhadap 
mereka akan terbangun. 
14 Betapa besar kebahagiaan yang akan ada 
dalam diri para pelindung Anda ketika mereka 
melihat bahwa usaha mereka didukung oleh 
Anda dan bahwa inspirasi mereka selaras 
dengan ketinggian Anda! 
15 Anda memiliki begitu banyak saudara dan 
saudari dan begitu banyak teman di "Lembah 
Rohani" yang tidak Anda kenal. 
16 Besok, ketika pengetahuan tentang 
kehidupan spiritual telah menyebar ke seluruh 



lingkaran bumi, umat manusia akan 
menyadari pentingnya makhluk-makhluk di 
sisi Anda dan orang-orang akan memberkati 
pemeliharaan saya. (334, 70 - 76) 
17 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya jika 
imanmu teguh, engkau tidak akan mempunyai 
keinginan untuk merasakan kehadiran yang 
rohani dengan indera kedagingan, karena 
dengan demikian rohlah yang akan merasakan 
dengan kepekaannya yang halus dunia yang 
berdenyut tanpa henti di sekitarmu. 
18 Ya, umat manusia, jika Anda merasa jauh 
dari dunia spiritual, makhluk-makhluk itu tidak 
dapat merasa jauh dari manusia, karena tidak 
ada jarak, tidak ada batas, tidak ada rintangan 
bagi mereka. Mereka hidup dalam spiritual, 
dan oleh karena itu mereka tidak bisa jauh 
dari kehidupan manusia, yang tujuan 
tertingginya adalah perkembangan ke atas 
dan kesempurnaan roh. (317, 48 - 49) 
19 Satu-satunya jarak yang ada antara Anda 
dan Tuhan, atau antara Anda dan makhluk 
roh, bukanlah jarak material, tetapi jarak 
spiritual, yang disebabkan oleh kurangnya 
persiapan Anda, kemurnian atau kemauan 
Anda untuk menerima ilham dan pengaruh 
spiritual. 
20 Jangan pernah membuat jarak antara 
dirimu dan Gurumu, atau antara dirimu dan 
dunia spiritual, maka kamu akan selalu 
menikmati manfaat yang dicurahkan oleh 
cinta-Ku kepada mereka yang tahu bagaimana 
mencarinya. Anda akan selalu merasakan 
bahwa dunia spiritual dekat dengan hati 
mereka yang mempersiapkan diri untuk 
merasakannya. 
21 Betapa jauhnya jarak yang dibuat oleh 
umat manusia di zaman ini antara dirinya 
sendiri dan kehidupan rohani! Begitu 
hebatnya sehingga orang-orang zaman 
sekarang merasa bahwa Allah sangat jauh dari 
mereka dan menganggap Kerajaan Surga itu 
jauh dan tidak mungkin tercapai. (321, 76 - 78) 
22 Aku berkata kepadamu bahwa tidak ada 
pikiran manusia yang tidak hidup di bawah 
pengaruh dunia roh. 
23 Banyak yang akan menyangkal hal ini, 
tetapi tidak ada yang dapat membuktikan 
bahwa tidak mungkin pikiran manusia dapat 
menerima pikiran dan getaran tidak hanya 
dari makhluk roh dan sesamanya, tetapi juga 
dari pikiran saya. 

24 Ini adalah wahyu bagi seluruh umat 
manusia - sebuah wahyu yang, ketika 
disebarkan, akan menemukan hati yang 
terbuka yang menerimanya dengan sukacita 
yang besar; demikian pula, wahyu ini juga 
akan menghadapi lawan-lawan yang keras 
kepala dan para pejuang. 
25 Tetapi apa yang dapat mereka lakukan 
untuk mencegah cahaya kerajaan rohani 
bersinar dalam kehidupan manusia? Sarana 
apa yang akan digunakan oleh orang-orang 
kafir untuk menghilangkan getaran itu? 
Siapakah dia yang percaya bahwa dirinya 
berada di luar pengaruh universal yang 
merupakan kuasa kreatif dan vital dari Tuhan? 
26 Saya berbicara kepada hati nurani Anda, 
kepada roh Anda dan kepada akal Anda, tetapi 
saya katakan sekali lagi bahwa Anda 
menerima pesan-pesan, gagasan-gagasan dan 
inspirasi-inspirasi dari alam-alam eksistensi 
yang lain, dan bahwa sama seperti Anda tidak 
tahu dari mana roh Anda berasal untuk 
menjelma di dalam tubuh Anda ini, Anda juga 
tidak tahu siapa yang secara kasatmata dan 
tak terlihat bermanifestasi padanya. (282, 33- 
37) 
  
Roh-roh yang bingung dan berniat buruk  
27 Kali ini berbeda dari yang pertama dan 
kedua. Hari ini Anda hidup dalam kekacauan 
elemen-elemen yang tidak dilepaskan, terlihat 
dan tidak terlihat. Celakalah orang yang tidak 
berjaga-jaga, karena ia akan dikalahkan, dan 
orang yang diperlengkapi harus berjuang! 
28 Ribuan mata yang tidak kelihatan sedang 
mengawasimu; beberapa untuk menyergap 
dan menjatuhkanmu dalam perjalananmu, 
yang lain untuk melindungimu. (138, 26 - 27) 
29 Legiun besar makhluk spiritual yang 
bingung berperang dengan manusia, 
memanfaatkan ketidaktahuan, kebodohan, 
dan kurangnya visi spiritual mereka; dan 
manusia belum melengkapi senjata cinta kasih 
mereka untuk melindungi diri dari serangan 
mereka, itulah sebabnya mereka tampak 
seperti makhluk yang tidak berdaya dalam 
pertempuran ini. 
30 Penting sekali bahwa pengajaran rohani 
saya datang kepadamu untuk mengajar kamu 
bagaimana memperlengkapi dirimu untuk 
menjadi pemenang dalam pertempuran ini. 
31 Dari dunia tak terlihat yang menenun dan 
hidup di dunia Anda sendiri, datanglah 



pengaruh-pengaruh yang menyengsarakan 
manusia - baik dalam pikiran mereka, dalam 
perasaan mereka, atau dalam kehendak 
mereka - dan membuat mereka menjadi 
hamba, budak, alat, korban yang setia. 
Manifestasi spiritual muncul di mana-mana, 
namun orang-orang duniawi masih tidak mau 
merasakan apa yang mengelilingi roh mereka. 
32 Adalah penting untuk memulai 
pertempuran, untuk menghancurkan 
kegelapan, sehingga ketika terang itu muncul 
dalam diri manusia, semua orang dapat 
bangkit bersatu dalam persekutuan yang 
benar dan melalui doa menjadi pemenang 
dalam pertempuran yang mereka lakukan 
melawan kekuatan-kekuatan yang telah 
mendominasi mereka begitu lama. 
33 Orang dan bangsa telah menyerah pada 
kekuatan pengaruh-pengaruh itu tanpa 
disadari oleh umat manusia. Penyakit langka 
dan tidak dikenal yang dihasilkan oleh mereka 
telah membuat orang bingung dan 
membingungkan para ilmuwan. 
34 Betapa banyak perselisihan, betapa banyak 
kebingungan dan penderitaan yang telah 
ditimbun manusia atas dirinya sendiri. Tidak 
adanya doa, moralitas dan spiritualitas telah 
menarik makhluk-makhluk yang tidak murni 
dan terganggu. Tetapi apa yang bisa 
diharapkan dari mereka yang terpencil tanpa 
cahaya dan tanpa persiapan? 
35 Ada orang-orang yang telah kamu tipu dan 
tindas, yang telah kamu ganggu dan hina. 
Mereka hanya bisa membuat Anda 
kebingungan dan kegelapan, mereka hanya 
bisa membalas dendam, dan mereka hanya 
mencela Anda. (152,22 - 28) 
36 Legiun makhluk-makhluk kegelapan datang 
seperti awan petir di antara umat manusia, 
menyebabkan pergolakan, membingungkan 
pikiran dan menggelapkan hati. Dan meskipun 
umat manusia ini memiliki senjata untuk 
mempertahankan diri dari serangan 
berbahaya ini, sebagian tidak tahu bagaimana 
menggunakannya dan sebagian lainnya 
bahkan tidak curiga bahwa mereka 
memilikinya. (240, 53) 
37. Umat manusia saat ini, sebesar apapun 
jumlahnya di mata Anda, sangat kecil 
dibandingkan dengan dunia makhluk spiritual 
yang mengelilinginya. Dengan kekuatan yang 
luar biasa, pasukan-pasukan itu menyerbu 
jalan-jalan manusia; tetapi mereka tidak 

melihat, merasakan, atau mendengar dunia 
yang mengelilingi mereka. (339, 29) 
38 Seseorang yang kecanduan kehidupan 
berdosa mampu menyeret di belakangnya 
segerombolan makhluk kegelapan yang akan 
menyebabkan dia meninggalkan jejak 
pengaruh yang tidak baik di jalannya. (87, 7) 
39 Jika Anda bisa melihat dari sini "lembah 
spiritual" di mana makhluk-makhluk 
materialisasi berada di rumah - mereka yang 
tidak bekerja apa-apa untuk perjalanan 
spiritual setelah kehidupan ini - Anda akan 
hancur. Tetapi tidak sesaat pun Anda akan 
berkata, "Betapa mengerikannya keadilan 
Tuhan!" Tidak, sebaliknya Anda akan berseru: 
"Betapa tidak tahu berterima kasih, betapa 
tidak adil dan kejamnya kita terhadap diri kita 
sendiri! Betapa acuh tak acuh terhadap roh 
kita, dan betapa dinginnya kita sebagai murid-
murid Yesus!" 
40 Oleh karena itu, Bapa telah mengizinkan 
makhluk-makhluk itu untuk memanifestasikan 
diri mereka pada waktu-waktu tertentu dalam 
kehidupan Anda dan memberi Anda kabar 
yang menyakitkan dan menakutkan tentang 
kehidupan mereka yang suram dan tanpa 
damai. Mereka adalah penghuni dunia yang 
tidak memiliki cahaya yang bersinar dari 
rumah spiritual, atau keindahan bumi yang 
sebelumnya mereka huni. (213, 52 - 53) 
41 Legiun makhluk-makhluk spiritual yang 
berkeliaran tanpa tujuan di seluruh dunia dan 
mengetuk pintu hati orang-orang dengan 
berbagai cara, seringkali merupakan suara-
suara yang ingin memberitahu Anda untuk 
bangun, untuk membuka mata Anda terhadap 
kenyataan, untuk bertobat dari kesalahan-
kesalahan Anda dan memperbarui diri Anda 
sehingga nanti, ketika Anda meninggalkan 
tubuh Anda di pangkuan bumi, Anda tidak 
perlu menangisi kesepian Anda, kebodohan 
Anda dan materialisme Anda seperti yang 
mereka lakukan. Kenali dalam hal ini 
bagaimana cahaya muncul bahkan dari 
kegelapan, karena tidak ada daun dari pohon 
yang bergerak tanpa kehendak-Ku; demikian 
juga, manifestasi spiritual yang meningkat dari 
hari ke hari pada akhirnya akan membanjiri 
manusia sedemikian rupa sehingga pada 
akhirnya mereka akan menaklukkan 
skeptisisme umat manusia. (87, 65) 
42 Berdoalah untuk mereka yang 
meninggalkanmu dan berangkat ke akhirat, 



karena tidak semua berhasil menemukan 
jalan, tidak semua mampu bangkit secara 
spiritual, dan juga tidak semua mencapai 
kedamaian dalam waktu singkat. 
43 Beberapa hidup dalam spiritual di bawah 
khayalan kehidupan material; beberapa 
menderita penyesalan yang hebat; yang lain 
mati rasa, terkubur di bawah bumi bersama 
dengan tubuh mereka, dan yang lainnya tidak 
dapat memisahkan diri mereka dari orang-
orang yang mereka cintai, dari mereka yang 
tertinggal di dunia, karena ratapan, keegoisan 
dan kebodohan manusiawi menahan mereka, 
mengikat mereka dengan materi dan 
menghalangi mereka dari kedamaian, cahaya 
dan kemajuan. 
44 Izinkanlah roh-roh yang masih berada di 
dunia ini tanpa menjadi milik mereka; 
biarkanlah mereka melepaskan barang-barang 
yang mereka miliki dan cintai dalam 
kehidupan ini sehingga mereka dapat 
membangkitkan roh mereka ke 
ketidakterbatasan di mana warisan sejati 
menanti mereka. (106, 35 - 37) 
45 Akan sangat menyenangkan bagi roh Anda 
untuk diterima oleh mereka pada saat 
kedatangan Anda di "lembah rohani" dan 
menerima tanda-tanda terima kasih atas belas 
kasihan yang Anda tunjukkan kepada mereka. 
Sukacita Anda akan sangat besar ketika Anda 
melihat mereka dipenuhi dengan cahaya. 
46. Tetapi alangkah sedihnya jika Anda 
bertemu dengan segerombolan makhluk yang 
digelapkan oleh kebingungan, dan mengetahui 
bahwa mereka mengharapkan perbuatan 
cinta kasih dari sisi Anda, dan Anda tidak 
memberikannya kepada mereka. (287, 58) 
47 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu: Jika 
Aku memperlakukan kalian manusia dengan 
begitu banyak cinta dan belas kasihan, Aku 
juga berbalik dengan cinta kasih yang sama 
terhadap mereka yang menebus pelanggaran 
masa lalu mereka di akhirat. Aku mengirimkan 
cahaya-Ku kepada makhluk-makhluk ini untuk 
membebaskan mereka dari gangguan mereka, 
yang seperti kegelapan, dan dari tuduhan diri 
sendiri, yang merupakan "api", untuk 
kemudian mengirim mereka di antara 
manusia; sehingga mereka yang sebelumnya 
menabur rasa sakit di hati, sekarang, dengan 
dibekali dengan cahaya pengetahuan, bisa 
menjadi dermawan dan pelindung saudara-
saudari mereka sendiri. (169, 6) 

 
Pertempuran roh-roh untuk rakyat  
48 Di luar kehidupan manusiawi Anda, ada 
dunia roh, saudara-saudari Anda, makhluk-
makhluk yang tidak terlihat oleh manusia, 
yang bertarung di antara mereka sendiri untuk 
menaklukkan Anda. 
49 Perjuangan itu memiliki alasannya dalam 
perbedaan perkembangan di mana beberapa 
orang dan yang lainnya menemukan diri 
mereka sendiri. Sedangkan makhluk-makhluk 
cahaya, yang dibawa oleh cita-cita cinta kasih, 
keharmonisan, kedamaian dan kesempurnaan, 
memercikkan jalan umat manusia dengan 
cahaya, selalu menginspirasinya dengan 
kebaikan dan mengungkapkan kepadanya 
segala sesuatu yang demi kebaikan umat 
manusia, makhluk-makhluk yang masih 
berpegang teguh pada materialisme bumi, 
yang belum mampu melepaskan diri mereka 
dari keegoisan mereka dan cinta mereka 
untuk dunia, atau yang tanpa batas 
memelihara kecanduan dan kecenderungan 
manusia, menabur jalan manusia dengan 
kebingungan dengan cara menggelapkan 
intelek, dengan membutakan hati, dengan 
memperbudak kehendak untuk 
memanfaatkan manusia dan menjadikan 
mereka sebagai alat dari rencana mereka, 
atau untuk menggunakan mereka seolah-olah 
mereka adalah tubuh mereka sendiri. 
50 Sementara Dunia Cahaya Spiritual 
berusaha memenangkan roh manusia untuk 
membuka jalan menuju keabadian; sementara 
para host yang diberkati itu bekerja keras 
tanpa henti, meningkat dalam cinta kasih, 
menjadi perawat di tempat tidur kesakitan, 
penasihat di sisi manusia yang menanggung 
beban tanggung jawab yang besar; menjadi 
penasihat bagi yang muda, pelindung anak-
anak, sahabat bagi mereka yang lupa dan 
hidup sendiri, pasukan makhluk tanpa cahaya 
kebijaksanaan spiritual dan tanpa perasaan 
cinta kasih yang menggembirakan juga bekerja 
tanpa henti di antara manusia. Tetapi tujuan 
mereka bukanlah untuk memudahkan jalan 
Anda menuju kerajaan spiritual - tidak; niat 
makhluk-makhluk ini sepenuhnya berlawanan, 
usaha mereka adalah untuk mendominasi 
dunia, untuk terus menjadi penguasanya, 
untuk mengabadikan diri mereka di bumi, 
untuk mendominasi orang-orang dan 
menjadikan mereka budak dan alat kehendak 



mereka - dengan kata lain: jangan biarkan 
mereka mengambil apa yang selalu mereka 
anggap sebagai milik mereka: dunia. 
51 Jadi, murid-murid, ada pertempuran sengit 
yang terjadi antara makhluk yang satu dan 
makhluk yang lain - pertempuran yang tidak 
terlihat oleh mata fisik Anda, tetapi yang 
pantulannya terasa hari demi hari di dunia 
Anda. 
52 Agar umat manusia ini dapat 
mempertahankan diri dan membebaskan diri 
dari pengaruh buruk, ia membutuhkan 
pengetahuan tentang kebenaran yang 
mengelilinginya, ia perlu belajar berdoa 
dengan roh, dan ia juga perlu tahu dengan 
kemampuan apa yang dikaruniakan kepada 
makhluknya agar dapat menggunakannya 
sebagai senjata dalam pertempuran besar 
antara kebaikan melawan kejahatan, antara 
terang melawan kegelapan, antara 
spiritualisasi melawan materialisme. 
53 Justru Dunia Cahaya Spiritual yang bekerja 
dan berjuang dan mempersiapkan segala 
sesuatu sehingga suatu hari nanti dunia akan 
berangkat ke jalan menuju spiritualisasi. 
54 Pikirkanlah semua ini dan engkau akan 
dapat membayangkan sengitnya perjuangan 
saudara-saudaramu yang berjuang untuk 
keselamatan manusia - perjuangan yang 
merupakan cawan bagi mereka yang 
dengannya engkau terus-menerus memberi 
mereka empedu ketidakbersyukuran untuk 
diminum, karena engkau membatasi dirimu 
untuk menerima dari mereka semua kebaikan 
yang mereka berikan kepadamu, tetapi tanpa 
pernah menempatkan dirimu di sisi mereka 
untuk membantu mereka dalam perjuangan 
mereka. 
55 Hanya sedikit dari mereka yang tahu 
bagaimana bergabung dengan mereka, hanya 
sedikit dari mereka yang mau menerima 
inspirasi mereka dan mengikuti petunjuk 
mereka. Tetapi betapa kuatnya mereka 
menjalani kehidupan, betapa terlindungnya 
mereka, kesenangan dan inspirasi apa yang 
mengilhami semangat mereka! 
56 Mayoritas orang terbelah di antara dua 
pengaruh, tanpa memilih salah satu, tanpa 
sepenuhnya mengikatkan diri mereka pada 
materialisme, tetapi juga tanpa berusaha 
membebaskan diri mereka dari pengaruh itu 
dan untuk merohanikan kehidupan mereka, 
yaitu, untuk mengangkat mereka melalui 

kebaikan, pengetahuan dan kekuatan 
spiritual. Mereka ini masih sepenuhnya 
berperang dengan diri mereka sendiri. 
57 Mereka yang telah sepenuhnya menyerah 
pada materialisme, bahkan tanpa 
mempedulikan suara hati nurani, dan yang 
mengabaikan segala sesuatu yang 
berhubungan dengan roh mereka, tidak lagi 
berjuang, mereka telah ditaklukkan dalam 
pertempuran. Mereka percaya bahwa mereka 
telah menang, percaya bahwa mereka telah 
bebas, dan tidak menyadari bahwa mereka 
adalah tawanan dan bahwa akan perlu bagi 
pasukan terang untuk turun ke kegelapan 
untuk membebaskan mereka. 
58 Saya mengirim pesan cahaya ini kepada 
semua orang di bumi agar orang-orang dapat 
terbangun, sehingga mereka dapat menyadari 
siapa musuh yang harus mereka lawan sampai 
mereka mengalahkannya, dan senjata apa 
yang mereka bawa tanpa menyadarinya. (321, 
53 - 63) 
 
Hubungan dengan dunia roh Tuhan  
59 Murid-murid, sadarlah dan kenali waktu di 
mana Anda hidup. Aku berkata kepadamu: 
sama seperti tidak ada seorang pun yang 
dapat menghentikan keadilan-Ku, demikian 
pula tidak ada seorang pun yang dapat 
menutup pintu-pintu gerbang menuju ke luar 
yang telah dibukakan oleh belas kasihan-Ku 
bagimu. Tak seorang pun akan mampu 
mencegah pesan-pesan cahaya, harapan dan 
kebijaksanaan mencapai umat manusia dari 
dunia-dunia tersebut. (60, 82) 
60 Saya telah mengizinkan Anda untuk 
melakukan kontak dengan makhluk-makhluk 
di alam barzakh untuk waktu yang singkat, 
yang tidak saya setujui di 'Era Kedua' karena 
Anda tidak siap untuk itu - baik mereka 
maupun Anda. Pintu ini telah dibukakan oleh-
Ku pada saat ini, dan dengannya Aku 
membuat pengumuman para nabi-Ku dan 
beberapa janji-Ku menjadi kenyataan. 
61 Pada tahun 1866, pintu yang tak terlihat ini 
terbuka untuk Anda, dan juga organ transmisi 
dari mereka yang dipilih untuk itu, untuk 
memberitahukan pesan yang akan dibawa 
oleh Roh Cahaya kepada manusia. 
62 Sebelum tahun itu, roh-roh itu telah 
menampakkan diri di antara bangsa-bangsa 
dan orang-orang di bumi, yang merupakan 



tanda-tanda yang menanti-nantikan 
kedatangan-Ku. (146, 15) 
63 Seandainya orang-orang zaman sekarang 
tidak begitu keras dan tidak berperasaan, 
mereka pasti akan menerima pesan-pesan dari 
dunia spiritual sepanjang waktu, dan kadang-
kadang mereka akan menemukan diri mereka 
dikelilingi oleh banyak makhluk yang bekerja 
tanpa henti menuju kebangkitan manusia, dan 
mereka akan menemukan bahwa mereka 
tidak pernah sendirian. 
64 Beberapa orang menyebut dunia itu "tak 
terlihat", yang lain "dunia lain". Tetapi 
mengapa? Hanya karena mereka tidak 
memiliki iman untuk "melihat" yang rohani, 
dan karena kesengsaraan manusiawi mereka 
membuat mereka merasa jauh dan asing 
dengan dunia yang seharusnya mereka 
rasakan di dalam hati mereka. (294, 32 - 33) 
65 Anda kagum bahwa makhluk roh sedang 
bermanifestasi atau berkomunikasi dengan 
Anda tanpa berpikir bahwa Anda juga 
mengekspresikan diri Anda dan bahkan 
memanifestasikan diri Anda di dunia lain, di 
alam lain. 
66 "Daging" [jiwamu] tidak menyadari bahwa 
rohmu bersatu dengan-Ku pada saat-saat doa, 
tidak mampu merasakan pendekatan kepada 
Tuhanmu melalui karunia ini - tidak hanya 
kepada roh-Ku tetapi juga kepada roh 
saudara-saudaramu yang kamu ingat pada 
saat-saat doa. 
67 Anda juga tidak menyadari bahwa pada 
jam-jam istirahat Anda, ketika tubuh tertidur, 
roh, sesuai dengan tingkat perkembangan dan 
spiritualisasinya, melepaskan diri dari 
tubuhnya dan muncul di tempat-tempat yang 
jauh, bahkan di dunia spiritual yang bahkan 
tidak dapat dibayangkan oleh pikiran Anda. 
68 Tidak ada yang terkejut dengan 
pengungkapan ini. Pahamilah bahwa saat ini 
Anda sedang mendekati penyempurnaan 
zaman. (148, 75 - 78) 
69 Aku ingin pikiran-pikiran murni menjadi 
bahasa di mana engkau berkomunikasi 
dengan saudara-saudaramu yang tinggal di 
dalam rohani, agar engkau saling memahami 
dengan cara ini, dan sungguh, jasa-jasa dan 
pekerjaan baikmu akan berguna bagi mereka; 
seperti halnya pengaruh anak-anak-Ku, 
inspirasi mereka dan perlindungan mereka 
akan menjadi bantuan yang kuat bagimu di 

jalan hidupmu, sehingga engkau dapat datang 
kepada-Ku bersama-sama. 
70 Spiritualisasikan diri Anda dan Anda akan 
mengalami dalam hidup Anda kehadiran yang 
bermanfaat dari makhluk-makhluk tersebut: 
belaian ibu yang meninggalkan anaknya di 
bumi, kehangatan dan nasihat dari ayah yang 
juga harus meninggal dunia. (245, 7 - 8) 
71 Karya ini akan dikritik dan ditolak oleh 
banyak orang ketika mereka mengetahui 
bahwa entitas spiritual telah membuat diri 
mereka dikenal di dalamnya. Tetapi jangan 
khawatir, karena hanya orang-orang bodohlah 
yang akan melawan bagian dari ajaran saya 
ini. 
72 Betapa seringnya para rasul, para nabi, dan 
utusan Tuhan berbicara kepada dunia di 
bawah pengaruh makhluk-makhluk cahaya 
spiritual tanpa disadari oleh manusia, dan 
betapa seringnya Anda masing-masing 
bertindak dan berbicara di bawah kehendak 
entitas-entitas spiritual tanpa Anda 
menyadarinya! Dan justru hal ini, yang selalu 
terjadi, sekarang telah saya konfirmasikan 
kepada Anda. (163, 24 - 25) 
73 Jika hanya rasa ingin tahu yang menuntun 
Anda untuk berjuang untuk bersatu dengan 
yang di luar sana, Anda tidak akan 
menemukan kebenaran; jika keinginan untuk 
kebesaran atau kesombongan harus 
menuntun Anda ke sana, Anda tidak akan 
menerima manifestasi yang benar. Jika 
pencobaan memperdaya hatimu dengan 
tujuan-tujuan yang salah atau kepentingan-
kepentingan yang mementingkan diri sendiri, 
engkau juga tidak akan menerima 
persekutuan dengan terang Roh Kudus-Ku. 
Hanya penghormatanmu, doamu yang murni, 
cintamu, belas kasihanmu, peningkatan 
spiritualmu yang akan menyebabkan 
keajaiban rohmu melebarkan sayapnya, 
melintasi ruang dan mencapai rumah-rumah 
rohani, sejauh yang menjadi Kehendak-Ku. 
74 Inilah anugerah dan penghiburan yang Roh 
Kudus maksudkan untukmu, sehingga kamu 
akan melihat satu rumah yang sama dan 
meyakinkan dirimu sendiri bahwa tidak ada 
kematian dan tidak ada keterasingan, bahwa 
tidak ada satu pun dari ciptaan-Ku yang mati 
sehubungan dengan Kehidupan Kekal. Karena 
dalam 'Waktu Ketiga' ini, Anda juga akan 
dapat merangkul dalam pelukan spiritual 
makhluk-makhluk yang telah meninggalkan 



kehidupan duniawi ini dan yang telah Anda 
kenal, yang telah Anda cintai dan kehilangan 
di dunia ini tetapi tidak dalam keabadian. 
75 Banyak di antara Anda yang telah 
melakukan kontak dengan makhluk-makhluk 
itu dengan bantuan "pekerja" saya. Tetapi 
sungguh saya katakan kepada Anda, ini 
bukanlah cara yang sempurna untuk 
melakukan kontak, dan waktunya semakin 
dekat ketika makhluk spiritual yang menjelma 
dan yang tidak menjelma akan dapat 
berkomunikasi satu sama lain dari roh ke roh, 
tanpa masih menggunakan sarana material 
atau manusiawi apa pun, yaitu, melalui ilham, 
melalui karunia kehalusan spiritual, wahyu 
atau firasat. Mata roh Anda akan dapat 
melihat kehadiran alam barzakh, kemudian 
hati Anda akan merasakan ekspresi kehidupan 
dari makhluk-makhluk yang menghuni 
"lembah rohani", dan kemudian sukacita roh 
Anda, serta pengetahuan dan kasih Anda 
kepada Bapa, akan menjadi luar biasa. 
76 Kemudian Anda akan tahu apa kehidupan 
roh Anda, siapa itu dan siapa itu, dengan 
mengenal diri Anda sendiri tanpa melihat diri 
Anda sendiri dalam batas-batas sempit seperti 
yang sesuai dengan tubuh Anda. Karena Bapa 
berkata kepadamu: bahkan jika materi 
tubuhmu memang kecil - betapa miripnya 
rohmu dengan Roh Ilahi-Ku! (244,21-24) 
 

Bab 42 - Rasa Bersalah dan 
Penebusan, Ujian dan Penderitaan  
 
Kebutuhan akan pertobatan dan penebusan 
dosa 
1 Jika Aku sering mengizinkan kamu minum 
cawan yang sama yang kamu berikan kepada 
saudara-saudaramu, itu karena beberapa 
orang hanya dengan cara ini akan memahami 
kejahatan yang mereka sebabkan; dan dengan 
melalui pencobaan yang sama yang mereka 
buat orang lain alami, mereka akan 
mengetahui rasa sakit yang mereka buat 
mereka rasakan. Hal ini akan mencerahkan 
roh mereka dan akan menghasilkan 
pemahaman, pertobatan, dan akibatnya, 
penggenapan Hukum-Ku. 
2 Tetapi jika Anda ingin menghindari 
penderitaan atau meminum cawan kepahitan, 
Anda dapat melakukannya dengan melunasi 
utang Anda melalui pertobatan, melalui 

perbuatan baik, melalui semua yang 
diperintahkan oleh hati nurani Anda untuk 
Anda lakukan. Dengan cara ini Anda akan 
membayar hutang cinta kasih, Anda akan 
mengembalikan kehormatan, kehidupan atau 
kedamaian, kesehatan, sukacita atau roti yang 
telah Anda rampas dari sesama manusia. 
3 Lihatlah betapa berbedanya kenyataan 
kebenaran-Ku dengan gagasan yang kamu 
miliki tentang Bapamu! 
4 jangan lupa: jika Aku telah mengatakan 
kepadamu bahwa tidak seorang pun di antara 
kamu akan hilang, Aku pasti telah mengatakan 
kepadamu bahwa setiap utang harus dibayar 
dan setiap pelanggaran dihapus dari kitab 
kehidupan. Terserah Anda untuk memilih jalan 
untuk mencapai-Ku. Anda masih memiliki 
kebebasan berkehendak. 
5 Jika Anda lebih suka hukum pembalasan 
zaman dahulu, seperti yang masih dilakukan 
oleh orang-orang dari bangsa-bangsa yang 
sombong, lihatlah hasil-hasilnya! 
6 Jika Anda ingin hasta yang Anda gunakan 
untuk mengukur sesama manusia untuk 
mengukur Anda juga, Anda bahkan tidak perlu 
menunggu Anda masuk ke dalam kehidupan 
yang lain untuk menerima kebenaran-Ku; 
karena di sini (di bumi), ketika Anda tidak 
menduganya, Anda akan mendapati diri Anda 
berada dalam situasi kritis yang sama dengan 
yang telah Anda tempatkan sesama manusia. 
7 tetapi jika engkau ingin hukum yang lebih 
tinggi datang untuk membantumu, bukan 
hanya untuk membebaskanmu dari rasa sakit 
yang paling engkau takuti, tetapi juga untuk 
menanamkan pikiran-pikiran mulia dan 
perasaan-perasaan yang baik, berdoalah, 
berserulah kepada-Ku, dan kemudian pergilah 
berjuang untuk menjadi lebih baik dan lebih 
baik lagi, untuk menjadi kuat dalam 
pencobaan - dengan kata lain, membayar 
dengan kasih utang yang harus engkau bayar 
kepada Bapa dan sesamamu. (16, 53 - 59) 
8 Sering saya ditanya oleh seseorang: "Guru, 
jika Engkau mengampuni pelanggaran kami, 
mengapa Engkau mengizinkan kami menebus 
pelanggaran kami dengan rasa sakit?" Untuk 
ini saya katakan kepada Anda: Aku 
mengampunimu, tetapi perlu untuk menebus 
pelanggaran-pelanggaran itu sehingga engkau 
dapat memulihkan kemurnian rohmu. (64, 14) 
9 Aku telah memberitahukan kepadamu 
bahwa bahkan noda yang terakhir pun akan 



terhapus dari hati manusia, tetapi Aku juga 
memberitahukan kepadamu bahwa setiap 
orang harus membasuh noda-nodanya sendiri. 
Ingatlah bahwa Aku berkata kepadamu: 
"Dengan hasta yang kamu ukur, kamu akan 
diukur", dan "apa yang kamu tabur, kamu 
akan menuai". (150,47) 
10 Dari persembahan material yang diberikan 
manusia kepada-Ku, Aku hanya menerima niat 
baik jika itu baik dalam kebenaran; karena 
hadiah tidak selalu mengungkapkan niat yang 
murah hati dan mulia. Betapa sering orang 
mempersembahkan kurban mereka kepada-
Ku untuk menutupi perbuatan jahat mereka 
atau untuk menuntut sesuatu dari-Ku sebagai 
imbalannya. Itulah sebabnya Aku mengatakan 
kepadamu bahwa kedamaian roh tidak dapat 
dibeli, bahwa noda-noda gelapmu tidak akan 
terhapus oleh kekayaan materi, bahkan jika 
engkau dapat menawarkan harta terbesar 
kepada-Ku. 
11 Pertobatan, kesedihan karena telah 
menyinggung perasaan-Ku, pembaharuan, 
koreksi, perbaikan atas pelanggaran yang 
telah dilakukan, semua ini dengan kerendahan 
hati yang telah Aku ajarkan kepadamu - ya, 
maka manusia mempersembahkan kepada-Ku 
kurban hati, pikiran dan pikiran yang sejati, 
yang jauh lebih berkenan kepada Bapamu 
daripada dupa, bunga-bunga dan lilin-lilin. (36, 
27 - 28) 
  
Tindakan Pendamaian  
12 Engkau telah memiliki kesempatan demi 
kesempatan, dan dalam hal ini engkau dapat 
mengenali kasih-Ku yang tak terbatas 
untukmu; karena Aku telah memberimu 
karunia-karunia dan memberikan kesempatan 
kepadamu untuk menebus kesalahanmu, 
untuk memurnikan dan menyempurnakan 
rohmu, alih-alih menghukummu atau 
mengutukmu selamanya, seperti yang engkau 
pikirkan sebelumnya. 
13 Siapakah, yang mengetahui ajaran-ajaran 
ini dan mempercayainya sebagai kebenaran, 
yang berani berpaling dari tugas-tugasnya di 
bumi, karena mengetahui bahwa dengan 
melakukan hal itu ia akan membawa 
penebusan yang lebih berat bagi rohnya? 
14 Karena meskipun benar bahwa kebenaran-
Ku menawarkan kepadamu kesempatan-
kesempatan baru untuk menghilangkan noda 
dan menebus kesalahan, juga benar bahwa 

dengan setiap kesempatan jumlah cobaan 
meningkat, dan bahwa kerja keras dan 
penderitaan menjadi lebih intens setiap kali, 
sama seperti kesalahan yang dilakukan 
menjadi lebih serius. 
15 Tugas Anda - jangan berbicara tentang 
hukuman - adalah memulihkan, memperbarui, 
menebus kesalahan, dan membayar utang 
terakhir. Tidak seorang pun - baik Bapa 
Surgawi Anda, maupun saudara-saudari Anda 
di bumi atau di "lembah rohani" - yang akan 
melakukan apa yang hanya Anda yang harus 
melakukannya, meskipun Aku katakan bahwa 
Aku akan selalu menjawab panggilan Anda. 
Ketika engkau merasa kesepian dan 
ditinggalkan, engkau akan merasakan 
kehadiran-Ku, dan dunia spiritual akan selalu 
datang untuk mendukungmu dalam beban 
salibmu. (289, 45 -47) 
16 Hanya kasih-Ku dan keadilan-Ku yang dapat 
melindungi hari ini mereka yang lapar dan 
haus akan kasih-Ku. Aku sendiri, dalam 
keadilan-Ku yang sempurna, mampu 
menyambut orang yang mengambil nyawanya 
sendiri. 
17 Jika mereka tahu bahwa ditinggalkan roh 
lebih mengerikan daripada kesepian di dunia 
ini, mereka akan dengan sabar dan berani 
bertahan sampai hari terakhir keberadaan 
duniawi mereka. (165, 73 - 74) 
18 Aku tidak membinasakan anak-anak-Ku, 
betapapun mereka menyinggung perasaan-Ku; 
Aku menjaga mereka dan memberi mereka 
kesempatan untuk menebus kesalahan 
mereka dan kembali ke jalan yang telah 
mereka tinggalkan. Tetapi meskipun Aku telah 
mengampuni mereka, mereka dihadapkan 
pada buah perbuatan mereka, dan inilah yang 
menghakimi mereka dan menunjukkan jalan 
yang benar kepada mereka. (96, 55) 
 
Penyebab cobaan dan penderitaan  
19 Kenali dirimu sendiri! Aku telah melihat 
keberadaan orang-orang sepanjang masa dan 
mengetahui apa yang telah menjadi penyebab 
semua rasa sakit dan ketidakbahagiaan 
mereka. 
20 Sejak awal, saya telah melihat manusia 
saling mencabut nyawa satu sama lain karena 
iri hati, karena materialisme, karena kelaparan 
akan kekuasaan; mereka selalu mengabaikan 
roh mereka, karena percaya bahwa mereka 
hanyalah materi, dan ketika saatnya tiba 



untuk meninggalkan bentuk manusia di bumi, 
yang tersisa hanyalah apa yang mereka 
ciptakan dalam kehidupan material mereka, 
tanpa menuai kebahagiaan apa pun bagi roh; 
karena mereka tidak mencarinya, tidak 
memikirkannya, tidak peduli pada kebajikan 
roh, atau untuk pengetahuan. Mereka puas 
hidup tanpa mencari jalan yang menuntun 
mereka kepada Allah. (11, 42 - 43) 
21 Hari ini, meskipun peradaban Anda telah 
maju, Anda telah semakin menjauhkan diri 
dari alam materi, serta dari yang spiritual, dari 
yang murni, dari apa yang berasal dari Tuhan. 
Oleh karena itu, dengan setiap tahap 
kehidupan Anda, Anda jatuh ke dalam 
kelemahan yang semakin besar, ke dalam 
penderitaan yang semakin besar, meskipun 
Anda ingin menjadi lebih kuat dan lebih 
bahagia setiap hari yang Anda habiskan di 
bumi. Tetapi kamu sekarang akan mengambil 
langkah maju dalam pemenuhan hukum-Ku, 
wahai penduduk bumi! (16, 35) 
22 Cobaan yang engkau hadapi di jalan 
hidupmu bukanlah kebetulan, Aku telah 
mengirimkannya kepadamu sehingga engkau 
dapat memperoleh pahala. Tidak ada daun 
pohon yang bergerak tanpa Kehendak-Ku, dan 
Aku ada di dalam karya penciptaan yang besar 
maupun kecil. 
23 Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya 
kamu mengerti buah apa yang harus kamu 
tuai dari setiap pencobaan, supaya 
penebusanmu lebih singkat. Pikullah salibmu 
dengan kasih dan Aku akan membuatmu 
menanggung penebusanmu dengan 
kesabaran. (25, 6) 
24 Jika, di antara tawa, kesenangan, dan kesia-
siaan, manusia melupakan-Ku dan bahkan 
menyangkal-Ku, mengapa mereka putus asa 
dan gemetar ketika mereka menuai panen air 
mata yang menyiksa roh dan tubuh mereka? 
Kemudian mereka menghujat, mengatakan 
bahwa tidak ada Tuhan. 
25 Manusia cukup berani untuk berbuat dosa, 
bertekad untuk menyimpang dari jalan 
Hukum-Ku; tetapi Aku jamin bahwa dia sangat 
pengecut ketika harus menebus dan 
membayar utang-utangnya. Namun demikian, 
Aku menguatkanmu dalam kepengecutanmu, 
melindungimu dalam kelemahanmu, 
menarikmu keluar dari kelesuanmu, 
mengeringkan air matamu, dan memberimu 
kesempatan baru sehingga engkau bisa 

mendapatkan kembali cahaya yang hilang dan 
menemukan jalan Hukum-Ku yang terlupakan. 
26 Aku datang untuk membawakan 
kepadamu, seperti pada Era Kedua, roti dan 
anggur kehidupan, baik untuk roh maupun 
untuk tubuh, sehingga kamu dapat hidup 
selaras dengan segala sesuatu yang diciptakan 
oleh Bapamu. 
27 Di jalan-Ku kebajikan tumbuh subur, tetapi 
di jalanmu ada duri, jurang dan kepahitan. 
28 Siapa pun yang mengatakan bahwa jalan 
Tuhan penuh duri tidak tahu apa yang dia 
katakan, karena Aku tidak menciptakan rasa 
sakit bagi anak-anak-Ku; tetapi mereka yang 
telah menyimpang dari jalan terang dan damai 
harus menderita akibat kesalahan mereka 
ketika mereka kembali kepada-Nya. 
29 Mengapa kamu meminum cawan 
penderitaan? mengapa engkau melupakan 
perintah Tuhan, serta misi yang Kupercayakan 
kepadamu? Karena engkau telah 
menggantikan Hukum-Ku dengan hukummu, 
dan di sini engkau memiliki hasil dari 
kebijaksanaanmu yang sia-sia: penderitaan 
pahit, perang, fanatisme, kekecewaan, dan 
kebohongan yang mencekikmu dan 
mengisimu dengan keputusasaan. Dan hal 
yang paling menyakitkan bagi manusia yang 
termaterialisasi, bagi dia yang menundukkan 
segala sesuatu pada perhitungannya dan 
hukum-hukum material dunia ini, adalah ini, 
bahwa setelah kehidupan ini ia masih akan 
membawa beban penyimpangan dan 
kecenderungannya. Maka penderitaan roh 
Anda akan sangat besar. 
30 Lepaskan beban dosamu di sini, penuhi 
Hukum-Ku dan segera datang. Mintalah 
pengampunan atas semua yang telah engkau 
sakiti dan serahkan sisanya kepada-Ku, karena 
singkatnya akan menjadi waktumu untuk 
mengasihi, jika engkau benar-benar 
memutuskan untuk melakukannya. (17, 37 - 
43) 
31 Datanglah kepada-Ku, kamu semua yang 
membawa kesedihan yang tersembunyi di 
dalam hatimu. Diam-diam Anda membawa 
rasa sakit di dalam diri Anda karena 
pengkhianatan yang telah menyebabkan 
Anda, dan kepahitan Anda sangat besar 
karena itu adalah makhluk yang sangat Anda 
cintai yang sangat menyakiti Anda. 
32 Berdiamlah di dalam dirimu sendiri 
sehingga doa dapat menerangi kamu dan 



kamu dapat mengetahui apakah kamu bukan 
penyebab pengkhianatan itu pada suatu 
waktu. Kemudian doa akan menguatkan anda 
dalam pemikiran bahwa anda harus 
mengampuni mereka yang mengkhianati anda 
dalam kasih, iman, dan kepercayaan anda. 
33 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
pada saat engkau mengampuni orang yang 
telah menyakitimu, engkau akan merasakan 
damai sejahtera-Ku sepenuhnya; karena pada 
saat itu rohmu akan bersatu dengan roh-Ku 
dan Aku akan membentangkan mantel-Ku 
untuk mengampunimu dan membungkusmu 
berdua dalam kasih-Ku. (312, 49 - 51) 
34 Sebenarnya, Guru berkata kepadamu: Aku 
telah mempersiapkan bagi setiap roh suatu 
kerajaan damai dan kesempurnaan. Tetapi 
kerajaan yang telah Aku siapkan ini ditentang 
oleh kerajaan lain: dunia. Sementara kerajaan-
Ku dimenangkan melalui kerendahan hati, 
cinta kasih dan kebajikan, perebutan kerajaan 
lain membutuhkan kesombongan, ambisi, 
kesombongan, keserakahan, mementingkan 
diri sendiri, dan kebencian. 
35 Setiap saat dunia telah menentang 
kerajaan-Ku, setiap saat mereka yang 
mengikuti-Ku telah diganggu dan dicobai di 
jalan mereka, baik oleh pengaruh-pengaruh 
yang terlihat maupun kekuatan-kekuatan yang 
tak terlihat. 
36 Ini bukan satu-satunya saat engkau telah 
berjalan di atas duri untuk mencapai-Ku, ini 
bukan pertama kalinya rohmu tersandung 
dalam upaya mencapai Hadirat-Ku. Setiap saat 
Anda telah bertempur dalam pertempuran di 
bagian terdalam dari keberadaan Anda. 
37 Inspirasi Roh-Ku menerangi batinmu dan 
telah menyalakan pertempuran dengan 
kekuatan-kekuatan gelap, dengan cahaya-
cahaya palsu, kebajikan-kebajikan palsu, 
dengan materi, dengan segala sesuatu yang 
berlebihan, dengan segala kemuliaan palsu 
dunia ini. (327, 3) 
38 Aku memberkati rasa sakit yang telah 
engkau tanggung demi Aku, karena segala 
sesuatu yang engkau derita demi Aku akan 
membuatmu layak untuk selamanya. (338,61) 
 
Keyakinan, kepasrahan dan kerendahan hati 
dalam cobaan  
39 Bagi roh, kehidupan manusia adalah wadah 
yang di dalamnya roh memurnikan dirinya 
sendiri dan landasan tempat roh ditempa. 

Sangat penting bagi manusia untuk memiliki 
cita-cita di dalam jiwanya, iman kepada 
Penciptanya dan cinta akan takdirnya, agar 
bisa memikul salibnya dengan kesabaran 
sampai ke puncak Kalvari-nya. 
40 Tanpa iman dalam kehidupan kekal, 
manusia jatuh ke dalam keputusasaan pada 
semua cobaan yang berat, tanpa cita-cita yang 
tinggi ia tenggelam ke dalam materialisme, 
dan tanpa kekuatan untuk menahan 
kekecewaan, ia akan binasa dalam kesedihan 
atau keburukan. (99, 38 - 39) 
41 Aku berkata kepadamu untuk mengasihi 
salibmu, karena jika kamu memberontak 
terhadap salib itu sambil memikulnya di 
pundakmu, rasa sakitnya akan merobek luka 
yang dalam di hatimu. Aku sungguh-sungguh 
mencintai salib-Ku, hai manusia; tetapi 
tahukah kamu apa yang Kusebut salib-Ku? 
Salib-Ku terdiri dari kalian, wahai manusia, 
yang sangat Kukasihi. (144, 20) 
42 Keyakinan, ketundukan dan kerendahan 
hati terhadap apa yang telah Aku tetapkan 
akan membuat jalan cobaan menjadi lebih 
pendek, karena dengan demikian engkau tidak 
akan berjalan di jalan penderitaan lebih dari 
sekali. Tetapi jika pemberontakan, 
ketidakpuasan, atau bahkan penghujatan 
muncul dalam pencobaan, kunjungan akan 
berlangsung lebih lama, karena Anda harus 
menempuh jalan itu lagi sampai pelajarannya 
dipetik. (139, 49) 
43 Aku berkata kepadamu: cobaan-cobaan 
yang diciptakan manusia untuk dirinya sendiri 
pada waktu ini sangat sulit, karena itu 
diperlukan untuk keselamatannya. 
44 Pada setiap manusia yang dikasihi, keadilan 
ilahi akan berlangsung untuk menuntut 
pertanggungjawaban atas pekerjaan setiap 
makhluk manusia. 
45 Betapa pentingnya manusia memperoleh 
pengetahuan tentang arti penebusan rohani, 
sehingga, dengan menyadari bahwa roh 
memiliki masa lalu yang hanya diketahui oleh 
Allah, ia dapat menerima cawan 
penderitaannya dengan kasih, kesabaran, rasa 
hormat dan bahkan sukacita, karena 
mengetahui bahwa dengan demikian ia 
membasuh noda-noda masa lalu dan masa 
kini, membayar hutang dan memperoleh 
pahala di hadapan Hukum Taurat. 
46 Tidak akan ada peningkatan spiritual dalam 
penderitaan selama seseorang tidak 



menderita dengan cinta kasih, dengan rasa 
hormat terhadap keadilan-Ku dan penyerahan 
diri terhadap apa yang telah diperoleh setiap 
orang untuk dirinya sendiri. Tetapi hanya 
peningkatan di tengah-tengah cobaan ini yang 
akan dapat memberikan pengetahuan kepada 
orang-orang tentang apa itu hukum perbaikan 
spiritual. (352,36 - 37, 42 - 43) 
 
Makna penderitaan dan rasa sakit 
47 Jika Anda mengaitkan cobaan hidup 
dengan kebetulan, Anda tidak akan bisa 
menjadi kuat. Tetapi jika Anda memiliki 
gagasan tentang apa itu penebusan, apa itu 
keadilan dan pemulihan, Anda akan 
menemukan ketinggian dan kepasrahan dalam 
iman Anda untuk menang dalam pencobaan. 
48 Adalah Kehendak-Ku untuk menguji rohmu 
dengan berbagai cara, karena Aku 
membentuk, membentuk dan 
menyempurnakannya. Untuk ini Aku 
menggunakan segala sesuatu dan semua 
orang; sebagai alat Aku menggunakan baik 
orang benar maupun orang jahat. Suatu waktu 
Aku menggunakan terang, di lain waktu Aku 
menjadikan kegelapan sebagai hamba-Ku. 
Oleh karena itu, Aku berkata kepadamu: 
ketika engkau berada dalam situasi kritis, 
ingatlah kepada-Ku, Gurumu, yang akan 
menjelaskan kepadamu dengan segala kasih 
alasan dari pencobaan itu. 
49 Ada cawan-cawan yang harus diminum 
oleh semua orang, beberapa lebih cepat dan 
yang lain lebih lambat, sehingga semua orang 
dapat memahami dan mengasihi-Ku. 
Kesengsaraan, penyakit, fitnah, aib adalah 
cawan yang sangat pahit yang tidak hanya 
sampai ke bibir orang berdosa. Ingatlah bahwa 
pada "Saat Kedua" itu, Yang Maha Mulia 
mengosongkan cawan paling pahit yang bisa 
Anda bayangkan. Ketaatan, kerendahan hati 
dan kasih yang dengannya cawan penderitaan 
diminum akan membuat salib menjadi lebih 
ringan dan pencobaan berlalu lebih cepat. (54, 
4 - 6) 
50 Semua yang ada di sekeliling Anda 
bertujuan untuk memurnikan Anda, tetapi 
tidak semua menganggapnya seperti itu. 
Jangan biarkan rasa sakit yang Anda minum 
dari cawan penderitaan Anda menjadi 
mandul. Dari rasa sakit, Anda bisa 
mendapatkan cahaya, yaitu kebijaksanaan, 
kelembutan, kekuatan dan kepekaan. (81,59) 

51 Ketahuilah, murid-murid, bahwa rasa sakit 
menghilangkan buah-buah yang buruk dari 
hati Anda, memberi Anda pengalaman dan 
menyebabkan kesalahan Anda diperbaiki. 
52 Dengan cara ini, Bapamu menguji kamu 
sehingga pikiranmu menjadi terang. Tetapi jika 
Anda tidak mengerti dan menderita tanpa 
hasil karena Anda tidak menemukan makna 
pelajaran bijak-Ku, rasa sakit Anda tidak ada 
artinya dan Anda tidak mengevaluasi 
pelajaran tersebut. (258,57 - 58) 
53 Orang-orang berteriak: Jika ada Allah yang 
penuh belas kasihan dan kasih - mengapa 
orang baik harus menderita di tangan orang 
jahat, orang benar di tangan orang berdosa? 
54 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
anak-anak-Ku, tidak ada seorang pun yang 
datang ke dunia ini untuk keselamatannya 
sendiri. Ia bukan individu yang menyendiri, 
tetapi merupakan bagian dari keseluruhan. 
55 Dalam tubuh manusia, apakah organ yang 
sehat dan sempurna tidak menderita ketika 
organ-organ lainnya sakit? 
56 Ini adalah perbandingan material sehingga 
Anda dapat memahami hubungan yang ada 
antara masing-masing orang dan yang lainnya. 
Yang baik harus menderita di tangan yang 
jahat, tetapi yang baik tidak sepenuhnya tidak 
bersalah jika mereka tidak bekerja untuk 
kemajuan spiritual saudara-saudari mereka. 
Tetapi sebagai individu, masing-masing 
memiliki tanggung jawabnya sendiri, dan 
sebagai bagian dari roh-Ku dan serupa 
dengan-Nya, ia memiliki kehendak dan 
kecerdasan untuk berkontribusi pada 
kemajuan semua orang. (358, 18 - 19) 
57 Tafsirkan ajaran-Ku dengan benar, jangan 
berpikir bahwa roh-Ku bersukacita ketika 
melihat penderitaanmu di bumi, atau bahwa 
Aku ingin mencabut semua yang 
menyenangkanmu untuk menyenangkan-Ku di 
dalamnya. Aku datang untuk membuatmu 
mengenali dan mematuhi hukum-hukum-Ku 
karena hukum-hukum itu layak dihormati dan 
dipertimbangkan, dan karena ketaatannya 
akan memberimu kebahagiaan dan kedamaian 
abadi. (25, 80) 
58 Saya harus memberitahu Anda bahwa 
selama Anda tinggal di bumi, Anda harus 
berusaha untuk membuat keberadaan Anda di 
bumi senyaman mungkin. Tidak perlu 
menangis, menderita dan "berdarah" tanpa 



henti untuk mendapatkan kedamaian di 
akhirat. 
59 Jika engkau dapat mengubah bumi ini dari 
lembah air mata menjadi dunia kebahagiaan, 
di mana engkau akan saling mengasihi, di 
mana engkau akan berusaha untuk berbuat 
baik dan hidup dalam Hukum-Ku, sungguh Aku 
berkata kepadamu, kehidupan ini akan lebih 
berjasa dan lebih tinggi dalam pandangan-Ku 
daripada kehidupan yang penuh penderitaan, 
kemalangan dan air mata, betapapun besar 
kemauan yang engkau miliki untuk 
menanggungnya. (219,15 - 16) 
60 Bersukacitalah karena tidak ada rasa sakit 
yang berlangsung selamanya; penderitaanmu 
hanya sementara dan segera berlalu. 
61 Waktu penebusan dan pemurnian hanya 
sekejap bagi orang yang memandang cobaan 
dengan spiritualitas; sebaliknya, bagi orang 
yang sepenuhnya terserap dalam 
materialisme, apa yang pada kenyataannya 
akan segera berakhir akan berlangsung lama. 
62 Sebagaimana detak jantung Anda berlalu, 
demikianlah dalam ketidakterbatasan 
kehidupan manusia berlalu. 
63 Tidak ada alasan untuk takut, karena 
seperti desahan yang keluar dari seseorang, 
seperti air mata yang ditumpahkan, atau 
seperti perkataan yang diucapkan, 
demikianlah penderitaan manusia akan 
berlalu. 
64 Di dalam kelembutan Tuhan yang tak 
terbatas, semua rasa sakit dan kesedihan 
Anda akan lenyap menjadi tidak ada artinya. 
(12, 5-9) 
 

Bab 43 - Penyakit, Penyembuhan dan 
Pembaharuan  
 
Asal dan makna penyakit  
1 Ketika manusia, dengan meninggalkan doa 
dan perbuatan baik, meninggalkan jalan 
kebaikan, ia kehilangan kekuatan moralnya, 
kerohaniannya, dan terkena godaan, dan 
dalam kelemahannya ia mengizinkan dosa-
dosa, dan ini membuat hati sakit. 
2 Tetapi Aku datang sebagai tabib ke 
perkemahan orang sakit dan memberikan 
kepadanya semua kasih dan perhatian-Ku. 
Cahaya-Ku bagaikan air segar di bibirnya yang 
panas karena demam dan ketika ia merasakan 
balsem-Ku di dahinya, ia berkata kepada-Ku: 

"Tuhan, hanya belas kasihan-Mu yang bisa 
menyelamatkanku. Saya sangat sakit jiwa dan 
kematian akan segera menghampiri saya". 
3 Tetapi Aku berkata kepadanya: "Engkau 
tidak akan mati, sebab Aku, yang adalah 
Hidup, telah datang dan semua yang hilang 
dari padamu akan dikembalikan kepadamu". 
(220, 39) 
4 Manfaat apa yang dapat diperoleh orang 
sakit yang tidak mampu melakukan usaha apa 
pun? Pahalanya bisa berlipat ganda dan besar 
jika ia tahu bagaimana mempersenjatai dirinya 
dengan kesabaran dan penyerahan diri, jika ia 
rendah hati di hadapan Kehendak Ilahi dan 
mampu memberkati-Ku meskipun dalam 
keadaan sakit. Karena teladannya akan 
menerangi banyak hati yang tinggal dalam 
kegelapan, yang putus asa dan menyerah pada 
kejahatan atau memikirkan kematian ketika 
cobaan menimpa mereka. 
5 Jika orang-orang ini menemukan contoh 
iman, kerendahan hati dan pengharapan 
dalam perjalanan mereka, yang muncul dari 
hati yang juga sangat menderita karena 
memikul salib yang sangat berat, mereka akan 
merasa bahwa hati mereka telah disentuh 
oleh seberkas cahaya. 
6 Memang demikianlah adanya: karena 
mereka tidak dapat mendengar suara hati 
nurani mereka sendiri, mereka harus 
menerima cahaya roh hati nurani yang 
ditransmisikan oleh orang lain kepada mereka 
melalui teladan dan imannya. 
7 Jangan menyerah, jangan pernah 
menyatakan dirimu gagal, jangan tunduk pada 
beban penderitaanmu. Selalu siapkan pelita 
iman Anda yang menyala-nyala di depan mata 
Anda. Iman dan kasih Anda ini akan 
menyelamatkan Anda. (132, 38 - 39) 
 
Penyembuhan dari kekuatan sendiri  
8 kamu meminta kepada-Ku untuk 
menyembuhkan kamu, tetapi Aku berkata 
kepadamu: Sesungguhnya tidak ada 
seorangpun yang dapat menjadi tabib yang 
lebih baik dari pada kamu sendiri. 
9 Apa gunanya Aku menyembuhkanmu dan 
menghilangkan penderitaanmu kalau kamu 
tidak membuang kesalahan, dosa, kejahatan 
dan ketidaksempurnaanmu? Bukan rasa sakit 
yang menjadi penyebab penyakit Anda, tetapi 
dosa-dosa Anda. Lihat, inilah asal mula rasa 
sakit! Jadi lawanlah dosa, pisahkan dirimu 



darinya, dan kamu akan baik-baik saja. Tetapi 
untuk melakukan ini adalah tugas Anda. Saya 
hanya mengajari Anda dan membantu Anda. 
10 Jika Anda menemukan alasan penderitaan 
Anda melalui hati nurani Anda dan berusaha 
keras untuk melawannya, Anda akan 
sepenuhnya merasakan kuasa ilahi yang akan 
membantu Anda untuk menang dalam 
pertempuran dan memenangkan kebebasan 
spiritual Anda. 
11 Betapa besar kepuasan Anda ketika Anda 
merasa bahwa melalui jasa-jasa Anda sendiri, 
Anda telah mencapai kebebasan dari rasa 
sakit dan Anda telah mencapai kedamaian. 
Kemudian Anda akan berkata, "Bapa-Ku, 
Firman-Mu adalah kesembuhanku. 
Pengajaranmu adalah keselamatanku." (8, 54 - 
57) 
12 Balsem penyembuh yang sejati, orang-
orang - yang menyembuhkan semua penyakit 
- berasal dari kasih. 
13 Cinta dengan roh, cinta dengan hati dan 
pikiran, maka Anda akan memiliki kekuatan 
yang cukup tidak hanya untuk menyembuhkan 
penyakit tubuh atau untuk menghibur 
kebutuhan manusia yang kecil, tetapi untuk 
menjernihkan misteri-misteri spiritual, 
ketakutan besar dari roh, gangguan dan 
penyesalannya. 
14 Balsem itu melonggarkan cobaan besar, 
menyalakan cahaya, menenangkan kesedihan, 
melelehkan rantai yang menyempitkan. 
15 Orang yang ditinggalkan oleh ilmu 
pengetahuan akan kembali sehat dan hidup 
saat bersentuhan dengan 'balsem ini'; roh 
yang telah terlepas akan kembali saat 
mendengar kata-kata cinta dari saudara yang 
memanggilnya (296, 60 - 63). 
16 Hapuskan rasa sakit! Kehidupan yang 
diciptakan oleh-Ku tidak dipenuhi dengan rasa 
sakit. Penderitaan muncul dari ketidaktaatan 
dan pelanggaran anak-anak Allah. Rasa sakit 
adalah karakteristik dari kehidupan yang telah 
diciptakan manusia dalam ketidaksopanan 
mereka. 
17 Angkatlah matamu dan temukan 
keindahan karya-karya-Ku. Persiapkanlah 
dirimu di dalam hati agar engkau dapat 
mendengar konser ilahi, jangan 
mengecualikan dirimu dari pesta ini. Jika Anda 
menutup diri, bagaimana Anda bisa berbagi 
dalam kebahagiaan ini? Anda akan hidup 
dengan sedih, tersiksa dan sakit. 

18 Aku ingin kalian menjadi nada-nada yang 
harmonis dalam konser universal, untuk 
memahami bahwa kalian telah muncul dari 
sumber kehidupan, untuk merasakan bahwa 
di dalam setiap roh ada cahaya-Ku. Kapankah 
engkau akan mencapai kedewasaan penuh di 
mana engkau dapat berkata kepada-Ku: 
"Bapa, serahkanlah rohku kepada Roh-Mu, 
begitu juga kehendak dan hidupku." 
19 Sadarilah bahwa Anda tidak akan bisa 
mengatakan ini selama indera Anda sakit dan 
roh Anda terpisah dari jalan yang benar. 
20 Anda hidup di bawah siksaan penyakit atau 
takut tertular penyakit. Tetapi, apa artinya 
penyakit fisik dibandingkan dengan 
pelanggaran roh? Tidak ada, jika roh mampu 
bangkit; karena dalam rahmat-Ku engkau akan 
selalu menemukan pertolongan. 
21 Sama seperti darah yang mengalir melalui 
pembuluh darah Anda dan menghidupkan 
seluruh tubuh, demikian juga kuasa Allah 
meresap ke dalam roh Anda sebagai aliran 
kehidupan. Tidak ada alasan untuk sakit jika 
Anda memenuhi hukum. Hidup adalah 
kesehatan, sukacita, kebahagiaan, harmoni. 
Jika Anda sakit, Anda tidak bisa menjadi 
gudang barang-barang ilahi. 
22 Kalian orang-orang yang sakit pikiran, hati 
atau tubuh, Guru berkata kepada kalian: 
Mintalah roh anda, yang adalah anak dari 
Yang Mahakuasa, untuk kembali ke jalan yang 
benar, untuk menyembuhkan penderitaan 
anda, dan untuk membantu anda dalam 
kelemahan anda. (134, 57 - 59) 
 
Pembaharuan manusia  
23 Kesombongan - kelemahan yang sudah 
terlihat pada manusia pertama - akan dilawan 
melalui spiritualisasi. Ini adalah perjuangan 
yang selalu ada antara roh dan "daging" [jiwa]. 
Karena sementara roh, dalam kerinduannya 
akan esensi Bapa, cenderung kepada Yang 
Kekal dan Yang Tinggi, "daging" hanya mencari 
apa yang memuaskan dan menyanjungnya, 
bahkan jika itu merugikan roh. 
24 Perjuangan ini, yang menunjukkan dirinya 
pada setiap manusia, adalah kekuatan yang 
muncul dalam diri manusia itu sendiri sebagai 
akibat dari pengaruh yang diberikan dunia 
kepadanya. Karena duniawi menuntut semua 
yang sesuai dengan sifatnya. 
25 Jika roh mampu mengendalikan kekuatan 
itu dan membimbingnya ke arah yang benar, 



dia akan menyelaraskan kedua sifat dalam 
dirinya sendiri dan akan mencapai kemajuan 
dan pendakian mereka. Sebaliknya, jika ia 
membiarkan dirinya dikuasai oleh kekuatan 
"daging", ia akan mendapati dirinya tergoda 
oleh keburukan, ia akan menjadi perahu tanpa 
kemudi di tengah badai. (230, 64) 
26 Anda - orang-orang yang tidak percaya dan 
ragu-ragu - tidak dapat mempercayai dunia 
yang penuh keadilan, juga tidak dapat 
membayangkan kehidupan yang penuh cinta 
kasih dan kebajikan di bumi Anda. Singkatnya, 
engkau menganggap dirimu tidak mampu 
melakukan apa pun yang baik, dan engkau 
juga tidak memiliki keyakinan pada dirimu 
sendiri. 
27 Tetapi Aku percaya kepadamu, Aku tahu 
benih yang ada di dalam diri setiap anak-Ku, 
karena Aku menciptakan mereka, karena Aku 
memberi mereka hidup melalui kasih-Ku. 
28 Aku memang menaruh harapanku pada 
manusia, aku percaya pada keselamatannya, 
pada kelayakannya dan pada kemajuannya. 
Karena ketika Aku menciptakannya, Aku 
menetapkan dia untuk menjadi penguasa 
bumi, di mana ia harus membuat tempat cinta 
kasih dan kedamaian, dan Aku juga 
menetapkan bahwa rohnya harus tumbuh 
kuat dalam perjuangan hidup, sehingga 
dengan pahala ia dapat mencapai hidup dalam 
terang kerajaan kesempurnaan, yang 
merupakan warisan kekalnya. (326,44-46) 
 

Bab 44 - Kehidupan dalam Indera Ilahi  
 
Keseimbangan yang diperlukan  
1 Takdir setiap orang ditandai oleh tugas 
rohani dan tugas kemanusiaannya. Keduanya 
harus selaras satu sama lain dan berjuang 
menuju satu tujuan. Sesungguhnya Aku 
berkata kepadamu, Aku tidak hanya akan 
mengevaluasi pekerjaan rohanimu tetapi juga 
pekerjaan materialmu. Karena di dalamnya 
Aku akan menemukan pahala yang akan 
membantu rohmu untuk mencapai-Ku. (171, 
23) 
2 Sampai sekarang, kesombongan manusia 
telah membuatnya mengabaikan bagian 
rohani, dan kurangnya pengetahuan ini telah 
mencegahnya menjadi sempurna. 
3 Selama manusia tidak belajar untuk menjaga 
keselarasan antara kekuatan fisik dan 

kekuatan spiritualnya, ia tidak akan dapat 
menemukan keseimbangan yang seharusnya 
ada dalam hidupnya. (291, 26 - 27) 
4 Murid: Meskipun Anda hidup di dunia, Anda 
bisa menjalani kehidupan rohani. Karena Anda 
tidak boleh berpikir bahwa spiritualisasi terdiri 
dari berpaling dari apa yang sesuai dengan 
tubuh, tetapi membawa hukum manusia ke 
dalam keselarasan dengan hukum ilahi. 
5 Berbahagialah orang yang mempelajari 
hukum-hukum-Ku dan tahu bagaimana 
menyatukan hukum-hukum itu dengan 
hukum-hukum manusia menjadi satu, karena 
ia akan sehat, kuat, murah hati dan bahagia. 
(290, 26 - 27) 
 
Kenikmatan yang baik dan yang dapat binasa  
6 Saya tidak menyuruh Anda berpaling dari 
tugas-tugas duniawi Anda atau dari 
kenikmatan hati dan indera yang sehat. Saya 
hanya meminta Anda untuk meninggalkan apa 
yang meracuni roh Anda dan membuat tubuh 
Anda sakit. 
7 Orang yang hidup di dalam hukum Taurat 
memenuhi apa yang ditentukan oleh hati 
nuraninya. Dia yang menolak kesenangan 
yang diizinkan untuk terjun ke dalam 
kesenangan terlarang bertanya-tanya, bahkan 
pada saat-saat kesenangan terbesar, mengapa 
dia tidak bahagia atau damai. Karena dari 
kenikmatan ke kenikmatan, ia tenggelam 
semakin dalam sampai ia binasa di jurang 
tanpa menemukan kepuasan sejati bagi hati 
dan jiwanya. 
8 Beberapa orang harus mengalah dan 
mengosongkan cawan di mana mereka 
mencari kesenangan tanpa menemukannya, 
sampai tetes terakhir, sehingga mereka dapat 
mendengar suara Dia yang mengundang 
mereka selamanya ke perjamuan hidup yang 
kekal. (33, 44 - 46) 
9 Ilmuwan memotong buah dari pohon ilmu 
pengetahuan dengan tangan yang penuh 
hormat, tanpa terlebih dahulu mendengarkan 
suara hati nuraninya, di mana Hukum-Ku 
berbicara kepadanya, untuk memberitahukan 
kepadanya bahwa semua buah dari pohon 
kebijaksanaan adalah baik, dan oleh karena itu 
siapa pun yang memetiknya dapat 
melakukannya semata-mata untuk 
kepentingan sesamanya. 
10 Contoh-contoh yang telah saya berikan 
menunjukkan kepada Anda mengapa manusia 



tidak mengenal kasih atau kedamaian surga 
batin yang seharusnya dimiliki manusia di 
dalam hatinya selamanya karena ketaatannya 
kepada Hukum Taurat. 
11 Untuk membantumu menemukan hal yang 
sama, Aku mengajar orang-orang berdosa, 
yang tidak taat, yang tidak tahu berterima 
kasih, dan yang sombong, untuk membuatmu 
mengerti bahwa kamu dikaruniai roh, bahwa 
kamu memiliki hati nurani, bahwa kamu dapat 
sepenuhnya menilai dan mengevaluasi apa 
yang baik dan apa yang jahat, dan untuk 
menunjukkan kepadamu jalan yang akan 
menuntunmu ke surga kedamaian, 
kebijaksanaan, cinta kasih tak terbatas, 
keabadian, kemuliaan, dan keabadian. (34, 15 
- 17) 
12 Manusia tidak selalu menafsirkan ajaran 
saya dengan benar. Aku tidak pernah 
mengajarkanmu untuk mengabaikan atau 
menahan diri dari menikmati buah-buah yang 
baik yang disetujui dan diizinkan oleh hukum-
hukum-Ku. Aku hanya mengajarkan bahwa 
engkau tidak boleh mengusahakan, apalagi 
mencintai, yang tidak perlu, yang tidak 
berguna; bahwa engkau tidak boleh 
memanfaatkan yang mudah rusak, yang 
haram, seperti buah-buahan yang bermanfaat 
bagi roh dan tubuh. Tetapi segala sesuatu 
yang halal bagi roh atau hati dan untuk 
kebaikannya, Aku telah memuji kamu, karena 
itu sesuai dengan hukum-hukum-Ku. (332, 4) 
13 Banyak waktu yang harus dilalui manusia 
untuk mencapai kedewasaan rohani. Anda 
selalu menyerah pada dua ekstrem: yang 
pertama adalah materialisme, di mana Anda 
mencari kesenangan duniawi yang lebih besar, 
dan ini sebenarnya merugikan karena 
menghalangi roh untuk memenuhi tugasnya. 
Tetapi engkau juga harus menghindari 
ekstrem yang lain: penyangkalan "daging", 
penyangkalan total terhadap semua yang 
menjadi milik kehidupan ini; karena Aku 
mengutusmu ke bumi ini untuk hidup sebagai 
manusia, sebagai manusia, dan Aku telah 
menunjukkan kepadamu jalan yang benar 
sehingga engkau dapat hidup sedemikian rupa 
sehingga engkau "memberikan kepada Kaisar 
apa yang menjadi milik Kaisar, dan kepada 
Allah apa yang menjadi milik Allah". 
14 Aku telah menciptakan dunia ini untukmu, 
dengan segala keindahan dan 
kesempurnaannya. Aku telah memberi Anda 

tubuh manusia yang melaluinya Anda dapat 
mengembangkan semua kemampuan yang 
telah Kuberikan kepada Anda untuk mencapai 
kesempurnaan. 
15 Bapa tidak ingin kamu menyangkal semua 
yang baik yang ditawarkan dunia ini 
kepadamu. Tetapi janganlah engkau 
menempatkan tubuh di atas roh, karena 
tubuh itu fana, tetapi roh adalah milik 
kekekalan. (358,7 - 9) 
 
Kekayaan yang diberkati dan tidak diberkati  
16 Jika kehendak-Ku menjadikanmu pemilik 
harta duniawi, Aku memberikannya kepadamu 
sehingga kamu membaginya dengan saudara-
saudaramu yang membutuhkan, dengan 
mereka yang tidak memiliki kekayaan atau 
dukungan, dengan mereka yang lemah dan 
yang sakit. Namun, banyak di antara mereka 
yang tidak memiliki apa-apa di dunia ini dapat 
berbagi kekayaan spiritual mereka dengan 
Anda. (96, 27) 
17 Saya ingin segala sesuatu menjadi milik 
Anda, tetapi Anda secara sadar menggunakan 
apa yang Anda butuhkan; bahwa Anda tahu 
bagaimana menjadi kaya secara rohani dan 
memiliki banyak hal dalam materi, jika Anda 
memanfaatkannya dengan baik dan 
memberikan satu serta yang lainnya nilai dan 
peringkat yang sebenarnya. 
18 Bagaimana mungkin roh orang yang sangat 
kaya dapat membahayakan dirinya sendiri jika 
apa yang dimilikinya adalah untuk 
kepentingan sesamanya? Dan bagaimana 
mungkin orang yang berkuasa bisa celaka 
ketika rohnya tahu bagaimana menarik diri 
pada suatu kesempatan untuk berdoa dan dia 
bersekutu dengan-Ku melalui doanya? (294, 
38) 
19 Janganlah kamu berkata kepada-Ku: 
"Tuhan, aku telah melihat kemiskinan di 
antara orang-orang yang mengikut Engkau. 
Tetapi di antara mereka yang bahkan tidak 
mengingat-Mu, atau menyebut nama-Mu, aku 
melihat kelimpahan, kesenangan dan 
kenikmatan." 
20 Umat-Ku tidak boleh menganggap kasus-
kasus ini sebagai bukti bahwa orang yang 
mengikuti-Ku pasti miskin di dunia. Tetapi Aku 
berkata kepadamu bahwa damai sejahtera 
yang dimiliki oleh mereka yang mendengarkan 
di sini dan mengabdikan sebagian dari hidup 
mereka untuk berbuat baik tidak mengenal 



mereka yang sangat kamu irii, dan mereka 
juga tidak dapat memperolehnya dengan 
semua kekayaan mereka. 
21 Beberapa orang tahu bagaimana memiliki 
barang-barang dunia dan barang-barang roh 
pada saat yang sama. Yang lain tidak diberikan 
kepada dunia karena mereka melupakan roh, 
dan yang lain lagi hanya tertarik pada dunia 
karena mereka berpikir bahwa hukum-hukum 
ilahi adalah musuh dari kekayaan duniawi. 
22 Barang adalah dan tetaplah barang, tetapi 
tidak semua tahu bagaimana 
menggunakannya dengan benar. Anda juga 
harus tahu bahwa tidak semua yang dimiliki 
banyak orang telah saya berikan kepada 
mereka. Beberapa orang memiliki apa yang 
telah mereka terima dari-Ku sebagai 
kompensasi, sama seperti ada orang lain yang 
telah mencuri semua yang mereka miliki. 
23 Bukti terbaik yang dapat diterima orang 
tentang pemenuhan tugas mereka dalam 
hidup adalah ketenangan pikiran, bukan 
gemerincing uang logam. (197, 24 - 27) 
24 Ketika Aku berkata kepadamu, "Mintalah, 
maka akan diberikan kepadamu", kamu 
meminta kepada-Ku hal-hal duniawi. Tetapi 
sungguh, betapa sedikitnya yang engkau 
minta kepada-Ku! Mintalah kepada-Ku di atas 
segalanya untuk semua yang baik bagi rohmu. 
Jangan mengumpulkan harta di bumi, karena 
ada pencuri di sini! Kumpulkanlah harta di 
dalam kerajaan Bapa, karena di sana kekayaan 
anda akan aman, dan itu akan memberikan 
kebahagiaan dan damai sejahtera bagi roh 
anda. 
25 Harta di bumi adalah kekayaan, kekuasaan 
dan gelar-gelar kebesaran palsu. Harta karun 
roh adalah perbuatan-perbuatan baik. (181, 
68 - 69) 
26 Orang yang sombong berpikir bahwa 
dirinya hebat tanpa menjadi hebat, dan orang 
yang miskin adalah orang yang puas dengan 
kekayaan yang tidak perlu dari kehidupan ini 
tanpa menemukan nilai-nilai sejati dari hati 
dan roh. Betapa miskinnya keinginannya, 
ketamakannya, cita-citanya! Betapa sedikitnya 
yang ia puaskan! 
27 Tetapi orang yang tahu bagaimana hidup 
adalah orang yang telah belajar memberikan 
kepada Allah apa yang menjadi milik Allah, 
dan kepada dunia apa yang menjadi milik 
dunia. Barangsiapa yang tahu bagaimana 
menyegarkan dirinya di pangkuan alam tanpa 

menjadi budak materi, ia tahu bagaimana 
caranya hidup, dan bahkan jika ia kelihatannya 
tidak memiliki apa pun, ia adalah tuan atas 
harta benda kehidupan ini dan sedang menuju 
ke harta karun kerajaan Allah. (217, 19 - 20) 
 
Hukum Memberi 
28 Jika manusia beriman kepada Firman-Ku, 
membawa-Ku di dalam hati mereka, mereka 
akan selalu menghadirkan kalimat-Ku yang 
pernah Kukatakan kepada orang banyak yang 
mendengarkan-Ku: "Sungguh Aku berkata 
kepadamu, bahkan jika engkau hanya 
memberikan segelas air, itu tidak akan sia-sia." 
29 Tetapi orang-orang berpikir: Jika mereka 
memberikan sesuatu dan tidak mendapatkan 
imbalan apa pun, maka mereka 
mempertahankan apa yang mereka miliki 
dengan menyimpannya untuk diri mereka 
sendiri. 
30 Sekarang Aku berkata kepadamu bahwa 
dalam keadilan-Ku ada keseimbangan yang 
sempurna sehingga kamu tidak pernah takut 
untuk memberikan apa pun dari apa yang 
kamu miliki. Apakah Anda melihat orang-
orang yang mengumpulkan dan menumpuk 
harta dan tidak membiarkan siapa pun berbagi 
dalam harta mereka? Orang-orang itu 
memiliki roh yang mati di dalam diri mereka. 
31 Di sisi lain, mereka yang sampai nafas 
terakhir dari keberadaan mereka telah 
mendedikasikan diri mereka untuk tugas 
memberikan kepada sesama mereka segala 
sesuatu yang mereka miliki, sampai mereka 
melihat diri mereka sendiri sendirian, 
ditinggalkan dan miskin di saat-saat terakhir 
mereka - mereka ini selalu dibimbing oleh 
cahaya iman yang telah menunjukkan kepada 
mereka di kejauhan dekatnya "Tanah 
Perjanjian" di mana kasih-Ku menanti mereka 
untuk memberi mereka kompensasi atas 
semua pekerjaan mereka. (128, 46 - 49) 
32 Datanglah ke sini sehingga saya dapat 
membangkitkan Anda kepada kehidupan sejati 
dan mengingatkan Anda bahwa Anda 
diciptakan untuk memberi. Tetapi selama 
Anda tidak mengetahui apa yang Anda bawa 
dalam diri Anda, mustahil bagi Anda untuk 
memberikan kepada orang yang 
membutuhkannya. 
33 Lihatlah bagaimana segala sesuatu yang 
mengelilingi Anda memenuhi misi untuk 
memberi. Unsur-unsur, bintang-bintang, 



makhluk-makhluk, tanaman, bunga-bunga dan 
burung-burung - segala sesuatu, dari yang 
terbesar hingga yang tidak lagi terlihat, 
memiliki kapasitas dan takdir untuk memberi. 
Mengapa Anda membuat pengecualian, 
meskipun Anda adalah orang yang paling 
diberkahi dengan anugerah ilahi untuk 
mengasihi? 
34 Betapa lebih banyak lagi kamu harus 
bertambah dalam hikmat, dalam kasih, dalam 
kebajikan dan dalam kemampuan, sehingga 
kamu dapat menjadi terang di jalan saudara-
saudaramu yang lebih muda! Betapa tinggi 
dan indahnya takdir yang telah ditetapkan 
Bapa Anda bagi Anda! (262, 50 - 52) 
 
Pemenuhan tugas dan pekerjaan  
35 Di "Ketiga Kalinya" pengajaran rohani saya 
akan memberikan kebebasan kepada roh 
untuk melebarkan sayapnya dan bangkit 
kepada Bapa untuk mempersembahkan 
penyembahan yang sejati kepada-Nya. 
36 Tetapi manusia, sebagai manusia, juga 
memiliki pelayanan kepada Allah untuk 
dipersembahkan kepada Sang Pencipta, dan 
pelayanan ini terdiri dari pemenuhan tugas-
tugasnya di bumi dengan mematuhi hukum-
hukum manusia, menunjukkan moralitas dan 
penilaian yang baik dalam tindakan-
tindakannya, dan memenuhi tugas-tugas 
sebagai ayah, anak, saudara, teman, tuan, dan 
hamba. 
37 Siapa pun yang hidup dengan cara ini akan 
menghormati Aku di bumi dan akan 
memungkinkan rohnya melambung untuk 
memuliakan Aku. (229, 59 - 61) 
38 Siapa pun yang menghindari beban 
tugasnya, siapa pun yang meninggalkan jalan 
yang benar atau mengabaikan komitmen yang 
telah dibuat jiwanya kepada-Ku untuk 
mengambil kewajiban sesuai dengan selera 
atau kehendaknya, tidak akan dapat memiliki 
kedamaian sejati di dalam hatinya, karena 
jiwanya tidak akan pernah merasa puas dan 
tenang. Mereka yang selalu mencari 
kesenangan untuk melupakan siksaan dan 
kegelisahan mereka dengan menipu diri 
mereka sendiri dengan kesenangan palsu dan 
kepuasan sesaat. 
39 Aku membiarkan mereka pergi dengan cara 
mereka karena Aku tahu bahwa bahkan jika 
hari ini mereka menjauhkan diri mereka 
sendiri, melupakan-Ku dan bahkan 

menyangkal-Ku, mereka akan segera 
memahami betapa tidak berartinya kekayaan, 
gelar-gelar, kesenangan dan kehormatan 
dunia ketika kenyataan membangunkan 
mereka dari impian mereka akan kebesaran di 
bumi, ketika manusia harus menghadapi 
kebenaran rohani, kekekalan, keadilan ilahi, 
yang tak seorang pun dapat menghindarinya. 
40 Tidak seorang pun tidak menyadari hal ini, 
karena Anda semua memiliki roh yang, melalui 
karunia intuisi, mengungkapkan kepada Anda 
realitas kehidupan Anda - jalan yang telah 
ditetapkan bagi Anda dan semua yang harus 
Anda wujudkan di atasnya. Tetapi Anda ingin 
sekali melepaskan diri Anda dari setiap 
sumpah spiritual agar merasa bebas dan 
sebagai tuan atas hidup Anda. (318, 13 - 15) 
41 Sebelum roh Anda dikirim ke planet ini, roh 
Anda diperlihatkan "ladang", roh Anda 
diberitahu bahwa misinya adalah untuk 
menabur perdamaian, bahwa pesannya 
adalah pesan spiritual, dan roh Anda 
menantikannya dan berjanji untuk setia dan 
taat pada misinya. 
42 Mengapa Anda takut untuk menabur 
sekarang? Mengapa Anda sekarang merasa 
tidak layak atau tidak mampu melaksanakan 
pekerjaan yang begitu disenangi oleh roh 
Anda ketika ditugaskan kepadanya? Karena 
Anda telah membiarkan hawa nafsu 
menghalangi jalan Anda dan dengan demikian 
menyangkal jalan Roh, berusaha 
membenarkan keragu-raguan dengan alasan-
alasan kekanak-kanakan. 
43 Jangan datang dengan tangan kosong ke 
"lembah" dari mana Anda datang. Saya tahu 
bahwa penderitaan Anda akan sangat besar. 
(269, 32 - 34) 
44 Setiap orang ditugaskan sejumlah makhluk 
halus untuk membimbing atau merawat, dan 
tugas ini tidak berakhir dengan kematian 
jasmani. Roh terus menabur, mengolah dan 
menuai, di dunia roh maupun di bumi. 
45 Roh-roh yang lebih besar memimpin roh-
roh yang lebih kecil, dan roh-roh ini pada 
gilirannya memimpin roh-roh lain yang lebih 
kecil lagi perkembangannya, sementara 
Tuhanlah yang memimpin mereka semua 
menuju rintangan-Nya. 
46 Ketika saya sekarang mengatakan kepada 
Anda bahwa roh-roh yang lebih besar 
memimpin roh-roh yang lebih kecil, saya tidak 
bermaksud mengatakan bahwa roh-roh ini 



telah besar sejak awal, dan bahwa roh-roh ini 
harus selalu kecil dibandingkan dengan 
saudara-saudaranya. Mereka yang sekarang 
hebat adalah karena mereka telah berevolusi 
dan berkembang ke atas dalam memenuhi 
tugas mulia untuk mencintai, melayani dan 
membantu mereka yang belum mencapai 
tingkat perkembangan spiritual ini, yang masih 
lemah - mereka yang tersesat dan mereka 
yang menderita. 
47 Mereka yang kecil hari ini akan menjadi 
besar esok hari karena ketekunan mereka di 
jalan pembangunan. (131, 19 - 21) 
 

Bab 45 - Takdir, makna dan 
pemenuhan dalam kehidupan  
 
Penyelenggaraan dan Takdir Tuhan dalam 
Takdir Manusia  
1 Sekarang adalah waktu terang, ketika 
manusia, selain percaya, akan mengerti, 
bernalar, dan merasakan kebenaran-Ku. 
2 Tujuan dari ajaran saya adalah untuk 
meyakinkan semua orang bahwa tidak ada 
seorang pun yang datang ke dunia ini tanpa 
alasan yang sah, bahwa alasan ini adalah Cinta 
Kasih Ilahi, dan bahwa takdir semua manusia 
adalah untuk memenuhi misi cinta kasih. 
3 Setiap saat, sejak awal, manusia bertanya 
kepada diri mereka sendiri: Siapakah saya? 
Kepada siapakah saya berhutang nyawa? 
Mengapa saya ada? Untuk apa saya datang ke 
sini, dan ke mana saya akan pergi? 
4 Untuk sebagian dari ketidakpastian dan 
kurangnya pengetahuan mereka, mereka 
telah menerima jawabannya dalam 
penjelasan-Ku dan melalui refleksi mereka 
tentang apa yang telah Aku ungkapkan 
kepadamu dari waktu ke waktu. 
5 Tetapi beberapa orang berpikir bahwa 
mereka sudah mengetahui segala sesuatu; 
tetapi Aku berkata kepadamu, mereka 
terjebak dalam kesalahan besar karena apa 
yang tersimpan di dalam Kitab Kebijaksanaan 
Allah tidak mungkin ditemukan oleh manusia 
sampai hal itu dinyatakan kepada mereka; dan 
ada banyak yang terkandung di dalam Kitab 
Kebijaksanaan Ilahi ini, isinya tidak terbatas. 
(261, 4 - 6) 
6 Takdir memiliki belas kasihan yang telah 
Allah taruh di dalamnya. Nasib manusia penuh 
dengan kebaikan Ilahi. 

7 Anda sering tidak menemukan kebaikan ini 
karena Anda tidak tahu bagaimana 
mencarinya. 
8 jika, di dalam takdir yang telah ditetapkan 
bagi setiap roh oleh-Ku, engkau membuka 
jalan yang keras dan pahit bagi dirimu sendiri, 
Aku berusaha untuk melunakkannya, tetapi 
tidak pernah menambah kepahitannya. 
9 Orang saling membutuhkan satu sama lain di 
dunia ini, tidak ada yang terlalu banyak dan 
tidak ada yang terlalu sedikit. Semua 
kehidupan saling membutuhkan satu sama 
lain demi kesempurnaan dan keharmonisan 
eksistensi mereka. 
10 Orang miskin membutuhkan orang kaya 
dan orang kaya membutuhkan orang miskin. 
Yang jahat membutuhkan yang baik dan yang 
baik membutuhkan yang pertama. Yang tidak 
tahu membutuhkan yang tahu, dan yang tahu 
membutuhkan yang tidak tahu. Anak-anak 
kecil membutuhkan anak-anak yang lebih 
besar, dan pada gilirannya mereka 
membutuhkan anak-anak. 
11 Masing-masing dari kalian ditempatkan 
oleh hikmat Allah di dunia ini di tempat kalian 
dan dekat dengan orang yang akan bersama 
kalian. Setiap orang ditugaskan untuk tinggal 
di lingkaran di mana ia akan tinggal dan di 
mana ada makhluk roh yang menjelma dan 
tidak berwujud yang dengannya ia akan hidup. 
12 Dengan demikian, masing-masing dengan 
caranya sendiri, Anda secara bertahap akan 
bertemu dengan semua orang yang tugasnya 
mengajarkan Anda cinta yang mengangkat 
Anda; dari orang lain, Anda akan menderita 
rasa sakit yang memurnikan Anda. Beberapa 
orang akan membawa penderitaan kepada 
Anda karena Anda membutuhkannya, 
sementara yang lain akan memberi Anda kasih 
mereka untuk mengimbangi kepahitan Anda; 
tetapi semua memiliki pesan untuk Anda, 
sebuah ajaran yang harus Anda pahami dan 
manfaatkan. 
13 Jangan lupa bahwa setiap roh yang 
menjelma atau tidak menjelma yang melintasi 
jalan hidup Anda dalam bentuk apa pun akan 
membantu Anda dalam takdir Anda. 
14 betapa banyak roh-roh terang yang telah 
Aku kirimkan ke dunia untukmu dan engkau 
tidak berhenti untuk memberkati kasih-Ku 
kepadamu! 
15 Banyak roh yang Aku kirimkan kepadamu 
yang tidak engkau perhatikan tanpa 



menyadari bahwa mereka adalah bagian dari 
takdirmu, tetapi karena engkau tidak mengerti 
bagaimana menerimanya, engkau tetap 
dengan tangan hampa dan kemudian harus 
meneteskan air mata penyesalan. 
16 Kemanusiaan, takdir Anda adalah untuk 
selaras dengan semua makhluk ciptaan. 
Keselarasan yang saya bicarakan kepada Anda 
ini adalah yang terbesar dari semua hukum, 
karena di dalamnya Anda menemukan 
persekutuan yang sempurna dengan Tuhan 
dan karya-Nya. (11, 10 -16; 22 - 25) 
17 Barangsiapa mengingkari takdirnya, maka 
ia menolak nama terhormat 'anak ketuhanan-
Ku'. Jika ia tidak percaya akan keberadaan 
saya, ia tidak bisa memiliki keyakinan akan 
cinta kasih saya. 
18 Jika bagi beberapa orang kehidupan ini 
sangat pahit dan menyedihkan, ketahuilah 
bahwa keberadaan ini bukan satu-satunya, 
bahwa ini hanya panjang dalam penampilan, 
dan bahwa dalam takdir setiap makhluk ada 
misteri yang hanya Aku yang dapat 
menembusnya. (54, 8 - 9) 
19 Keberadaan manusia di bumi hanyalah 
sesaat dalam keabadian, nafas kehidupan 
yang menjiwai manusia untuk sementara 
waktu dan segera pergi lagi, untuk kembali 
lagi nanti dan memberikan nafas kepada 
tubuh yang baru. (12,4) 
20 Setiap orang ditakdirkan untuk menerima 
apa yang akan datang kepadanya selama 
perjalanan hidupnya. Sementara beberapa 
orang menerima dan menggunakannya pada 
waktu yang tepat, yang lain menyia-
nyiakannya, dan beberapa bahkan tidak tahu 
bagaimana mempersiapkan diri untuk 
menerimanya. Tetapi ketika mereka kembali 
ke dunia spiritual, mereka menjadi sadar akan 
semua yang ditakdirkan untuk mereka, dan 
yang mereka tidak tahu bagaimana cara 
memperolehnya atau bagaimana cara 
mendapatkannya. (57, 31) 
21 Tidak ada seorang pun yang lahir secara 
kebetulan, tidak ada yang diciptakan secara 
kebetulan. Pahamilah Aku dan engkau akan 
menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang 
bebas dalam jalan hidupnya, bahwa ada 
hukum yang membimbing dan mengatur 
semua takdir. (110, 29) 
22 Manusia percaya bahwa ia bertindak sesuai 
dengan kehendaknya, ia percaya bahwa ia 
bebas dari pengaruh yang lebih tinggi 

terhadap dirinya, dan akhirnya menganggap 
dirinya mandiri dan pembentuk nasibnya 
sendiri, tanpa mencurigai bahwa saatnya akan 
tiba ketika semua orang akan mengerti bahwa 
kehendakku-lah yang telah dilakukan terhadap 
mereka. (79, 40) 
23 Berusahalah untuk mendapatkan pahala 
yang baik bagi dirimu sendiri dengan 
menanam buah yang baik bagi sesamamu. 
Persiapkanlah dirimu untuk masa-masa yang 
akan datang, karena sebelum kepergian-Ku 
masih akan ada perselisihan di antara kamu, 
karena pencobaan akan menghampiri kamu 
semua. Anda harus waspada. Berdoa dan 
mempraktekkan instruksi saya. Sesungguhnya 
Aku berkata kepadamu, waktu singkat yang 
engkau curahkan untuk mempraktikkan 
kebaikan ini akan membuat efek 
menguntungkannya terasa pada banyak 
generasi yang akan datang setelah engkau. 
Tidak seorang pun yang mampu atau akan 
mampu menentukan nasibnya sendiri; ini 
adalah milik saya sendiri. Percayalah pada 
kehendak-Ku dan Anda akan menempuh jalan 
kehidupan sampai akhir tanpa kesulitan besar. 
24 Terimalah dengan benar ketika Aku 
mengatakan kepadamu bahwa tidak ada 
sehelai daun pohon pun yang bergerak tanpa 
Kehendak-Ku; maka kamu akan tahu kapan 
Aku yang mengujimu dan kapan kamu 
mengosongkan cawan penderitaanmu - untuk 
menuduh-Ku setelah itu. Kemudian kalian 
akan menjadi hakim dan menjadikan-Ku 
terdakwa. 
25 Kenali kesalahan Anda dan perbaiki. 
Belajarlah untuk memaafkan kesalahan 
sesama manusia, dan jika Anda tidak dapat 
mengoreksi mereka, setidaknya sebarkanlah 
selubung kesabaran di atas mereka. (64, 43 - 
44) 
26 Jangan menjadi fatalis yang memperkuat 
keyakinan bahwa takdir Anda persis seperti 
yang Tuhan tempatkan di jalan hidup Anda, 
dan jika Anda menderita, itu karena sudah 
tertulis, dan jika Anda bersukacita: alasannya 
adalah karena hal itu juga tertulis. Saya telah 
meyakinkan Anda bahwa Anda akan menuai 
apa yang telah Anda tabur. 
27 Tetapi dengarkan baik-baik sekarang: pada 
beberapa kesempatan Anda akan segera 
menerima tuaian, dan pada kesempatan lain 
Anda harus masuk ke dalam keberadaan baru 
untuk menuai dan memanen benih Anda. 



Pikirkanlah dengan baik apa yang baru saja 
kukatakan kepadamu, dan engkau akan 
menghilangkan banyak penilaian buruk 
tentang keadilan-Ku dan banyak 
ketidakjelasan. (195, 53) 
 
Sekolah kehidupan  
28 Orang-orang seperti anak-anak yang tidak 
memikirkan konsekuensi dari tindakan 
mereka, dan oleh karena itu mereka tidak 
mengerti bahwa batu sandungan yang mereka 
temui dalam perjalanan mereka hanyalah 
rintangan yang dipasang oleh Guru untuk 
menghentikan jalan mereka yang tidak masuk 
akal atau untuk menghindarkan mereka dari 
membuat keputusan yang buruk. 
29 Sekarang saya ingin kamu bersikap seperti 
orang dewasa, untuk mempertimbangkan 
pekerjaanmu, perbuatanmu, dan menimbang 
kata-katamu. Inilah cara untuk membawa 
kebijaksanaan dan keadilan ke dalam hidup 
Anda. Selain itu, Anda harus merenungkan 
fakta bahwa kehidupan adalah ujian yang 
sangat besar dan konstan bagi jiwa. 
30 Di jalan-Ku tidak ada seorang pun yang 
binasa, dan meskipun ada saat-saat ketika 
seseorang runtuh di bawah beban salib, kuasa 
yang lebih tinggi membangkitkannya lagi dan 
mendorongnya. Kuasa ini berasal dari iman. 
(167, 55 - 57) 
31 Dari pemahaman yang diperoleh manusia 
dari ajaran-ajaran ini dan dari ketaatan pada 
hukum-hukum yang mengatur alam semesta, 
tergantung kebahagiaan mereka, yang 
sebagian orang pikir tidak ada di bumi dan 
sebagian lain berpikir bahwa Aku sendiri 
memilikinya dalam kelimpahan, tetapi yang 
sangat baik terungkap dalam kedamaian roh 
Anda. 
32 Sekarang engkau tahu, wahai umat yang 
terkasih, bahwa kebahagiaanmu ada di dalam 
dirimu sendiri, sehingga engkau dapat 
mengajarkan kepada manusia bahwa di dasar 
keberadaan mereka, di mana menurut mereka 
hanya ada kepahitan, kebencian dan dendam, 
penyesalan dan air mata, ada cahaya yang 
tidak dapat dipadamkan oleh apa pun, yaitu 
cahaya roh. (178, 6 - 7) 
33 Masa lalu rohani Anda tidak diketahui oleh 
"daging" Anda [jiwa]. Saya meninggalkannya 
tercetak dalam roh Anda sehingga bisa seperti 
buku yang terbuka dan diungkapkan kepada 
Anda melalui hati nurani dan intuisi. Inilah 

keadilan-Ku yang, alih-alih mengutukmu, 
memberimu kesempatan untuk menebus 
kesalahan atau memperbaiki kesalahan. 
34 Jika masa lalu dihapus dari pikiran Anda, 
Anda harus melalui cobaan masa lalu dari awal 
lagi; tetapi jika Anda mendengar suara 
pengalaman Anda dan membiarkan cahaya itu 
menerangi Anda, Anda akan melihat jalan 
Anda dengan lebih jelas dan cakrawala lebih 
terang. (84, 46) 
 
Makna dan nilai kehidupan manusia  
35 Ketahuilah bahwa keadaan alamiah 
manusia adalah kebaikan, kedamaian pikiran, 
dan keharmonisan dengan semua yang 
mengelilinginya. Siapa pun yang tetap konstan 
dalam mempraktikkan kebajikan-kebajikan ini 
sepanjang hidup, maka ia sedang berjalan di 
atas jalan yang benar yang akan menuntunnya 
kepada pengetahuan tentang Tuhan. 
36 Tetapi jika Anda menyimpang dari jalan ini 
dan melupakan hukum yang seharusnya 
membimbing tindakan Anda, Anda harus 
menebus dengan air mata untuk saat-saat 
Anda telah hidup jauh dari jalan keluhuran 
spiritual, yang merupakan keadaan alami di 
mana manusia harus selalu tetap tinggal. (20, 
20) 
37 Banyak orang telah menjadi begitu terbiasa 
dengan dunia dosa dan penderitaan di mana 
Anda hidup sehingga mereka berpikir bahwa 
kehidupan ini adalah yang paling alamiah, 
bahwa bumi ditakdirkan untuk menjadi 
lembah air mata dan tidak akan pernah bisa 
menampung kedamaian, kerukunan dan 
kemajuan spiritual. 
38 Orang-orang yang berpikir demikian 
terjebak dalam tidur kebodohan. Mereka yang 
berpikir bahwa dunia ini ditakdirkan oleh-Ku 
untuk menjadi lembah air mata dan 
penebusan dosa adalah keliru. Eden yang 
Kutawarkan kepada umat manusia dapat dan 
akan kembali, karena semua yang telah 
Kuciptakan adalah kehidupan dan cinta. 
39 Oleh karena itu, mereka yang mengklaim 
bahwa dunia ini ditakdirkan oleh Tuhan 
sebagai tempat penderitaan manusia adalah 
keliru. Sebaliknya, mereka harus mengatakan 
bahwa mereka sendiri yang mengutuknya 
untuk misi penghakiman, padahal sebenarnya 
diciptakan untuk kegembiraan dan 
penyegaran makhluk roh yang telah menjadi 
manusia. 



40 Tidak ada seorang pun yang ditakdirkan 
untuk berdosa, meskipun segala sesuatu telah 
diramalkan untuk menyelamatkan manusia 
dari kejatuhannya. 
41 Manusia tidak ingin berkembang ke atas 
melalui kasih, dan ia juga tidak ingin menjadi 
bijaksana dengan memenuhi hukum-Ku; dan 
ia lupa bahwa keadilan-Ku, yang selalu ia coba 
hindari, melindunginya, karena keadilan-Ku 
muncul dari kasih yang sempurna. (169, 10 - 
13) 
42 Jika kamu memahami Firman-Ku, kamu 
akan mengerti bahwa maksud Bapa ketika Dia 
mengutusmu ke dunia untuk berjalan di jalan 
yang penuh bahaya dan godaan bukanlah agar 
kamu tersesat di jalan itu. Karena semua itu 
dirancang sebelumnya sehingga engkau akan 
menerima pelajaran yang diperlukan untuk 
pengembangan roh, untuk memberimu 
pengalaman yang kurang, dan akhirnya, untuk 
membuatmu kembali kepada-Ku dengan 
penuh cahaya. 
43 Ketika rohmu keluar dari-Ku, itu seperti 
percikan api yang harus diubah oleh angin 
menjadi nyala api sehingga ketika engkau 
kembali kepada-Ku, cahayamu akan menjadi 
satu dengan cahaya Keilahian. 
44 Saya berbicara kepada Anda dari puncak 
Gunung Baru. Di sana Aku menantimu, dan 
sungguh Aku berkata kepadamu: pada hari 
kedatanganmu akan ada pesta di alam ini. 
45 Engkau datang ke sana di jalan kesakitan 
dan dengan demikian membersihkan 
pelanggaran-pelanggaranmu - jalan yang tidak 
Aku gambarkan sebelumnya tetapi yang 
diciptakan manusia. Engkau juga membiarkan-
Ku berjalan di jalan ini. Tetapi sejak saat itu 
jalan pengorbanan dan kesakitan telah 
dimuliakan oleh darah-Ku. (180, 64 - 65) 
46 Manusia pada akhirnya akan memahami 
bahwa kerajaannya juga bukan dari dunia ini, 
bahwa tubuh atau cangkang manusianya 
hanyalah alat yang melaluinya rohnya 
merasakan dunia cobaan dan perbaikan ini. 
Dia akhirnya akan belajar bahwa kehidupan ini 
hanyalah sebuah pelajaran besar, yang 
diilustrasikan dengan gambar-gambar dan 
gambaran-gambaran yang luar biasa, sehingga 
murid-murid, yaitu, semua manusia, dapat 
lebih memahami pelajaran-pelajaran yang 
diberikan oleh kehidupan kepada mereka, 
yang melaluinya, jika mereka mampu 
mengevaluasinya dengan benar, mereka akan 

mencapai perkembangan roh mereka dan 
memahami makna perjuangan yang membuat 
mereka kuat; - rasa sakit yang mengikis, kerja 
keras yang memuliakan, pengetahuan yang 
mencerahkan, dan cinta kasih yang 
meninggikan. 
47 Seandainya keberadaan ini adalah satu-
satunya - sungguh, Aku berkata kepadamu, 
Aku akan menyingkirkan rasa sakit darinya 
sejak dulu, karena akan menjadi tidak adil jika 
engkau datang ke dunia ini hanya untuk 
meminum secangkir penderitaan. Tetapi 
mereka yang menderita dan menangis hari ini 
melakukannya karena mereka dulu menikmati 
pesta pora. Tetapi rasa sakit ini akan 
memurnikan mereka dan membuat mereka 
layak untuk naik dan menikmati dalam bentuk 
yang lebih murni di rumah Tuhan. (194, 34 - 
35) 
48 Cobaan yang terkandung dalam kehidupan 
manusia begitu berat sehingga perlu 
dipermanis dengan semua kesenangan rohani 
dan jasmani yang membuat beban salibnya 
lebih menyenangkan dan lebih mudah bagi 
manusia. 
49 Aku memberkati semua orang yang 
menemukan dalam kehangatan rumah tangga 
mereka sukacita terbaik dari keberadaan 
mereka dan yang berusaha untuk menjadikan 
cinta orang tua mereka untuk anak-anak, cinta 
anak-anak untuk orang tua mereka, dan 
saudara-saudari untuk satu sama lain sebagai 
pelayanan kepada Tuhan. Karena persatuan, 
keharmonisan, dan kedamaian itu seperti 
keharmonisan yang ada di antara Bapa 
semesta dan keluarga spiritualnya. 
50 Di rumah-rumah ini cahaya roh bersinar, 
damai sejahtera kerajaan-Ku berdiam, dan 
ketika penderitaan datang mereka lebih 
mudah ditanggung, dan saat-saat pencobaan 
tidak terlalu pahit. 
51 Bahkan lebih berjasa lagi adalah mereka 
yang mencari kepuasan dalam 
memberikannya kepada orang lain dan yang 
bersukacita dalam sukacita yang sehat dari 
sesama mereka. Mereka adalah rasul-rasul 
sukacita, dan mereka memenuhi misi yang 
besar. 
52 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, jika 
engkau tahu bagaimana mencari saat-saat 
kepuasan dan sukacita, serta bagaimana 
menjaga jam-jam kedamaian batin, engkau 
akan memilikinya sepanjang hidupmu di bumi. 



Tetapi untuk ini, Anda harus terlebih dahulu 
meningkatkan semangat Anda, perasaan Anda 
dan cara Anda berpikir tentang kehidupan. 
53 Pesan yang Kukirimkan kepadamu melalui 
Firman-Ku ini dipenuhi dengan cahaya yang 
akan menerangi jalanmu dan memberikan 
perkembangan ke atas yang akan 
mengajarkanmu untuk hidup dalam damai dan 
menikmati semua yang telah Kuberkati 
keberadaanmu dengan sehat. 
54 Umat manusia ini masih harus berjuang 
keras untuk melawan bayang-bayang 
penderitaan dan untuk mengatasi 
kecenderungannya terhadap kesenangan 
palsu dan kepuasan yang menipu. Ia harus 
berjuang melawan fanatisme religius yang 
mencegahnya untuk mengakui kebenaran; ia 
harus berjuang melawan fatalisme yang 
membuatnya percaya bahwa segala sesuatu 
sedang menuju kehancuran akhir yang darinya 
tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya 
sendiri, dan ia harus berjuang melawan 
materialismenya yang membuatnya hanya 
mencari kesenangan sesaat - kenikmatan 
sensual yang menjerumuskan roh ke dalam 
jurang keburukan, rasa sakit, keputusasaan 
dan kegelapan. 
55 Aku memberikan cahayaku kepadamu 
sehingga engkau dapat meninggalkan bayang-
bayang dan, di planet yang telah engkau ubah 
menjadi lembah air mata ini, akhirnya 
menemukan kesenangan sejati dari roh dan 
hati, yang di sampingnya semua sukacita 
lainnya adalah kecil dan tidak berarti. 
(303, 28-33) 
 

X Materialisme dan Spiritualisme 
 

Bab 46 - Manusia Materialistis yang 
Sesat 
 
Kelambanan, ketidaktahuan dan arogansi 
manusia 
1 Tujuan akhir dari penciptaan dunia ini 
adalah manusia, untuk kesenangannya Aku 
telah menambahkan makhluk-makhluk dan 
kekuatan-kekuatan alam lainnya sehingga ia 
dapat menggunakannya untuk pelestarian dan 
penyegarannya. 

2 Jika dia telah mencintai dan mengenal-Ku 
sejak awal, sejak masa kanak-kanak rohaninya, 
dia sekarang akan menjadi bagian dari dunia 
roh yang agung di mana tidak akan ada 
kebodohan atau perbedaan, di mana engkau 
semua akan setara dalam pengetahuan dan 
dalam kehalusan perasaanmu. 
3 Tetapi betapa lambatnya manusia 
berkembang! Berapa banyak periode waktu 
yang telah berlalu sejak ia hidup di bumi, dan 
tetap saja ia belum berhasil memahami tugas 
spiritual dan takdir sejatinya. Dia belum 
mampu menemukan rohnya di dalam dirinya, 
yang tidak mati karena memiliki kehidupan 
abadi; dia belum memahami bagaimana hidup 
selaras dengan roh itu, juga belum mengakui 
hak-haknya, dan ini, yang kehilangan 
kebebasannya, tidak mengembangkan 
karunia-karunianya dan tetap berdiri. (15, 24) 
4 Manusia, yang berpaling dari pemenuhan 
Hukum-Ku, telah menciptakan berbagai 
gagasan, teori, agama, dan doktrin yang akan 
memecah belah dan membingungkan umat 
manusia dan mengikat roh ke materi dan 
mencegahnya bangkit dengan bebas. Tetapi 
terang Roh Kudus-Ku menerangi semua orang 
dan menunjukkan kepada mereka jalan 
kehidupan yang benar, di mana hanya ada 
satu penuntun, yaitu hati nurani. (46, 44) 
5 Seorang materialis hanya mencintai 
kehidupan manusia. Tetapi karena ia 
menyadari bahwa segala sesuatu di dalam 
dirinya bersifat sementara, ia berniat untuk 
menjalaninya secara intens. 
6 Kemudian, ketika rencana atau keinginannya 
tidak membuahkan hasil, atau rasa sakit 
menimpanya dengan cara tertentu, dia putus 
asa dan menghujat; dia menantang takdir dan 
menyalahkan takdir karena tidak memberinya 
manfaat yang dia yakini dia berhak 
mendapatkannya. 
7 Mereka adalah makhluk spiritual yang lemah 
dalam tubuh yang tidak lentur, mereka adalah 
makhluk yang secara moral belum matang 
yang diuji dengan berbagai cara untuk 
membuat mereka memahami penghargaan 
yang salah di mana mereka menganggap 
karya-karya yang sedikit berjasa dalam 
materialisasi mereka. 
8 Betapa banyak orang yang terwujud ingin 
mengubah nasib mereka! Betapa mereka 
merindukan segala sesuatu berjalan sesuai 



dengan ide dan kehendak mereka. (258, 48 - 
50) 
9 Sekarang engkau dapat memahami bahwa 
ketika Aku selalu mengungkapkan diri-Ku 
kepada manusia dalam kebijaksanaan, itu 
adalah untuk membebaskan makhluk-makhluk 
rohani yang dipenjara oleh pikiran yang 
terbatas. 
10 Masih ada orang dengan pikiran terbatas 
tanpa inspirasi di zaman ini. Sementara orang 
seharusnya sudah memiliki pikiran jernih yang 
terbuka melalui perkembangan mereka, 
banyak yang masih berpikir dan hidup seperti 
di era primitif. 
11 Yang lain telah membuat kemajuan besar 
dalam ilmu pengetahuan dan merangkum diri 
mereka sendiri dalam kesombongan dan 
egoisme mereka, berpikir bahwa mereka telah 
mencapai puncak pengetahuan. Tetapi 
mereka telah berhenti dalam perjalanan 
menuju kemajuan spiritual mereka. (180, 32 - 
33) 
12 Jika manusia hidup secara sadar dengan 
memperhatikan kehidupan yang lebih tinggi 
yang ada dan bergetar di atasnya, dan jika ia 
tahu bagaimana berkonsultasi dengan rohnya 
- berapa banyak ketidaknyamanan yang akan 
ia hindarkan, berapa banyak jurang yang akan 
ia selamatkan dari dirinya. Tetapi sepanjang 
hidupnya ia meminta nasihat dari mereka 
yang tidak memiliki solusi untuk keraguan dan 
ketidakpastiannya: para ilmuwan yang telah 
menembus alam material, tetapi tidak 
mengetahui kehidupan spiritual karena roh di 
dalam diri mereka telah jatuh ke dalam 
kelesuan. 
13 Roh manusia harus bangkit untuk 
menemukan dirinya sendiri, untuk 
menemukan semua kemampuan yang 
dipercayakan kepadanya untuk 
mendukungnya dalam perjuangannya. 
14 Hari ini manusia seperti daun kecil kurus 
yang jatuh dari pohon kehidupan dan mainan 
angin, tunduk pada seribu perubahan, lemah 
dalam menghadapi kekuatan alam, lemah dan 
sengsara dalam menghadapi kematian, 
padahal seharusnya dia menjadi penguasa 
bumi sebagai pangeran yang diutus oleh-Ku 
untuk menyempurnakan dirinya sendiri di 
dunia. (278, 4 - 6) 
15 Waktu penghakiman telah tiba ketika Aku 
akan bertanya kepada beberapa orang: 
Mengapa engkau menyangkal-Ku? Dan yang 

lainnya: Mengapa engkau menganiaya Aku? 
Apakah dia berhak menyangkal keberadaan 
Kerajaan-Ku yang belum mampu menembus 
dirinya sendiri? Jika engkau tidak mengetahui 
kebenaran-Ku, jika engkau tidak tahu 
bagaimana menemukannya, itu tidak berarti 
bahwa kebenaran itu tidak ada. Jika Anda 
berpikir bahwa hanya apa yang dapat Anda 
pahami saja yang ada, saya katakan kepada 
Anda bahwa ada banyak hal yang belum Anda 
ketahui, dan kesombongan Anda sangat besar. 
16 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya 
barangsiapa menyangkal Allah dan kerajaan-
Nya, ia telah menyangkal dirinya sendiri. Siapa 
pun yang ingin menarik kekuatan dari dirinya 
sendiri, berpikir bahwa dirinya mandiri dan 
menghargai perasaan sombong bahwa ia bisa 
menjadi hebat tanpa membutuhkan Tuhan, 
tidak akan sampai terlalu jauh di dunia ini, 
akan segera tersesat, dan penderitaannya 
akan sangat menyakitkan. 
17 Di manakah orang-orang yang benar-benar 
bijaksana? 
18 Pengetahuan berarti merasakan kehadiran-
Ku. Pengetahuan adalah dibimbing oleh 
cahaya-Ku dan melakukan kehendak-Ku. 
Pengetahuan adalah untuk memahami 
hukum, pengetahuan adalah untuk mengasihi. 
(282, 19 - 22) 
19 Saat ini kebodohan rohani Anda begitu 
besar sehingga ketika Anda memikirkan 
mereka yang telah pergi ke dunia lain, Anda 
berkata: "Kasihan, dia meninggal dan harus 
meninggalkan segalanya dan telah pergi 
selamanya." 
20 Seandainya saja Anda tahu betapa 
kasihannya makhluk-makhluk itu memandang 
Anda dari dunia spiritual ketika mereka 
mendengar Anda berbicara seperti ini. Kasihan 
adalah apa yang mereka rasakan untuk Anda 
dalam menghadapi kebodohan Anda! Karena 
jika Anda bisa melihat mereka, bahkan untuk 
sesaat saja, Anda akan terdiam dan kewalahan 
oleh kebenaran! (272, 46 - 47) 
21 Anda telah lebih mementingkan nilai-nilai 
material daripada yang mereka miliki, dari 
spiritual, di sisi lain, Anda tidak ingin tahu apa-
apa, dan kecintaan Anda pada dunia telah 
menjadi begitu besar sehingga Anda bahkan 
berusaha sebisa mungkin untuk menyangkal 
segala sesuatu yang berhubungan dengan 
spiritual, karena Anda berpikir bahwa 



pengetahuan ini bertentangan dengan 
kemajuan Anda di bumi. 
22 Aku berkata kepadamu, bahwa 
pengetahuan tentang rohani tidak 
mempengaruhi kemajuan manusia, baik dari 
segi moral, maupun dari segi ilmu 
pengetahuannya. Sebaliknya, cahaya itu 
menyingkapkan kepada manusia kekayaan 
pengetahuan yang tak terhingga yang saat ini 
tidak diketahui oleh ilmu pengetahuannya. 
23 Selama manusia menolak untuk menaiki 
tangga spiritualisasi, ia tidak akan dapat 
mendekati kemuliaan sejati yang akan 
memberinya di pangkuan Bapa kebahagiaan 
tertinggi sebagai anak Allah - anak yang layak 
dari Roh-Ku, karena kasih-Nya, ketinggian dan 
pengetahuan-Nya. (331, 27 - 29) 
  
Kurangnya kemauan untuk melepaskan diri, 
usaha dan tanggung jawab 
24 Jika umat manusia tidak begitu keras 
kepala berpegang teguh pada 
ketidaktahuannya, keberadaannya di bumi 
akan berbeda. Tetapi manusia menentang 
perintah-perintah-Ku, mengutuk takdir 
mereka, dan bukannya bekerja sama dengan-
Ku dalam pekerjaan-Ku, mereka mencari cara 
untuk menghindari hukum-hukum-Ku untuk 
memaksakan kehendak mereka. 
25 Aku juga berkata kepadamu: Jika orang 
mau memperhatikan dengan seksama setiap 
tindakan mereka, mereka akan melihat 
bagaimana mereka memberontak terhadap-
Ku di setiap kesempatan. 
26 ketika Aku mencurahkan berkat-berkat-Ku 
secara berlimpah kepada manusia, mereka 
menjadi egois; ketika Aku membiarkan 
mereka menikmati kegembiraan hidup, 
mereka menjadi tidak bermoral; ketika Aku 
menguji kekuatan mereka untuk membuat roh 
mereka kuat, mereka memberontak; ketika 
Aku membiarkan piala penderitaan sampai ke 
bibir mereka untuk memurnikan mereka, 
mereka mengutuk kehidupan dan merasakan 
iman mereka memudar ketika Aku 
mengizinkan cawan penderitaan mencapai 
bibir mereka untuk memurnikan mereka, 
mereka mengutuk kehidupan dan merasakan 
iman mereka memudar; ketika Aku 
menempatkan di pundak mereka beban 
keluarga besar, mereka putus asa dan ketika 
Aku mengambil salah satu kerabat mereka 
dari bumi, mereka menuduh-Ku tidak adil. 

27 Tidak pernah engkau semua setuju, tidak 
pernah Aku mendengar engkau semua memuji 
nama-Ku dalam pencobaanmu, dan Aku juga 
tidak pernah mengalami engkau semua 
mencoba untuk bekerja sama dalam 
pekerjaan penciptaan-Ku. (117, 55 - 57) 
28 Aku telah menempatkan kebesaran dalam 
diri manusia, tetapi bukan yang ia perjuangkan 
di bumi. Kebesaran yang saya bicarakan 
adalah pengorbanan, cinta kasih, kerendahan 
hati, belas kasihan. Manusia senantiasa 
melarikan diri dari kebajikan-kebajikan ini, dan 
dengan itu berpaling dari kebesarannya yang 
sejati dan martabat yang sudah 
dianugerahkan Bapa kepadanya sebagai anak-
Nya. 
29 Anda menghindari kerendahan hati karena 
Anda pikir itu berarti kemiskinan. Anda 
melarikan diri dari cobaan karena 
kesengsaraan menakutkan Anda tanpa 
menyadari bahwa cobaan itu membebaskan 
roh Anda. Anda juga melarikan diri dari 
spiritual karena Anda pikir hanya membuang-
buang waktu untuk mendalami pengetahuan 
ini, tanpa menyadari bahwa Anda 
meremehkan cahaya yang lebih tinggi 
daripada ilmu pengetahuan manusia mana 
pun. 
30 Inilah sebabnya mengapa Aku telah 
memberitahumu bahwa ada banyak orang 
yang, meskipun mengaku mengasihi Aku, tidak 
mengasihi-Ku, dan meskipun mereka mengaku 
percaya kepada-Ku, mereka tidak memiliki 
iman. Mereka telah melangkah lebih jauh 
dengan mengatakan kepada-Ku bahwa 
mereka siap untuk mengikuti-Ku, tetapi 
mereka ingin mengikuti-Ku tanpa salib. 
Namun Aku telah mengatakan kepada mereka 
bahwa siapa pun yang ingin mengikuti-Ku 
harus memikul salibnya dan mengikuti-Ku. 
Setiap orang yang memeluk salibnya dengan 
kasih akan mencapai puncak gunung di mana 
ia akan menghembuskan nafas terakhirnya di 
bumi ini untuk dibangkitkan kembali ke 
kehidupan kekal. (80, 37 - 39) 
31 Alih-alih menghilangkan kesengsaraan yang 
mengelilingi mereka di mana-mana, orang-
orang saat ini justru mengambil keuntungan 
sebesar-besarnya untuk diri mereka sendiri. 
32 Mengapa manusia tidak berevolusi ke atas 
dalam keinginan akan suatu cita-cita yang 
akan memberi mereka perasaan yang lebih 
murni dan aspirasi yang lebih layak bagi jiwa? 



Karena mereka tidak mau melihat melampaui 
apa yang terlihat oleh mata fana mereka, 
yaitu, melampaui kebutuhan mereka, 
kesenangan duniawi mereka dan ilmu 
pengetahuan materialistik mereka. 
33 Mereka telah menggunakan dan 
memanfaatkan waktu yang diberikan kepada 
mereka di dunia untuk memiliki kekayaan dan 
kesenangan sebanyak mungkin - berpikir 
bahwa ketika tubuh mereka berakhir, maka 
berakhirlah semuanya bagi mereka. 
34. Alih-alih berkembang ke atas dan 
menganggap dirinya sebagai anak Tuhan, 
manusia, dalam kesombongannya yang 
bodoh, tenggelam ke tingkat makhluk yang 
lebih rendah, dan ketika hati nuraninya 
berbicara kepadanya tentang Ketuhanan dan 
Kehidupan Rohani, rasa takut akan keadilan 
Tuhan menguasainya dan dia lebih memilih 
untuk membungkam suara batin ini dan tidak 
'menyia-nyiakan' pikiran tentang peringatan-
peringatan itu. 
35 Ia tidak memikirkan tentang 
keberadaannya sendiri, atau tentang keadaan 
rohani dan jasmaninya. Bagaimana mungkin 
sebaliknya selain bahwa ia adalah debu dan 
kesengsaraan selama ia hidup dan berpikir 
dengan cara ini? (207, 18) 
36 Ajaran-Ku, yang merupakan penjelasan 
Hukum Taurat setiap saat, datang kepadamu 
sebagai jalan menuju terang, sebagai jalan 
masuk yang aman bagi roh. Namun demikian, 
dengan menggunakan kebebasan 
berkehendak yang diberikan kepada mereka 
dan berkeinginan untuk mengikuti jalan hidup 
mereka, manusia selalu memilih jalan yang 
mudah, yaitu materialisasi. Beberapa orang, 
dalam melakukannya, telah sepenuhnya 
mengabaikan panggilan hati nurani, yang 
selalu mengarahkan ke arah spiritual; dan 
yang lain telah menciptakan kultus dan ritus 
untuk percaya bahwa mereka berjalan dengan 
langkah yang teguh di jalan spiritual, 
sementara sebenarnya mereka sama egoisnya 
dengan mereka yang telah membuang nama 
dan firman-Ku dari kehidupan mereka. (213, 
51) 
37 Jalannya sudah diaspal dan pintunya 
terbuka bagi setiap orang yang ingin datang 
kepada-Ku. 
38 Jalannya sempit, ini sudah diketahui oleh 
Anda sejak lama. Tidak diketahui oleh siapa 
pun bahwa hukum-Ku dan ajaran-Ku adalah 

yang paling murni dan tidak bengkok, 
sehingga tidak seorang pun dapat berpikir 
untuk mengubahnya sesuai dengan 
kenyamanan atau keinginannya. 
39 Jalan yang luas dan pintu gerbang yang 
terbuka lebar tidak lain adalah jalan yang 
menuntun roh Anda ke dalam terang, 
kedamaian, dan keabadian. Jalan yang luas 
adalah jalan yang tidak bermoral, 
ketidaktaatan, kesombongan, dan 
materialisme - jalan yang diikuti oleh sebagian 
besar orang dalam upaya untuk melepaskan 
diri dari tanggung jawab spiritual mereka dan 
penilaian batin dari hati nurani mereka. 
40 Jalan ini tidak bisa tak terbatas karena tidak 
benar atau sempurna. Oleh karena itu, karena 
jalan ini, seperti halnya segala sesuatu yang 
manusiawi, terbatas, manusia suatu hari akan 
mencapai ujungnya, di mana ia akan berhenti 
sejenak untuk membungkuk dalam kengerian 
di jurang yang merupakan akhir dari jalan 
tersebut. Kemudian kekacauan akan pecah di 
dalam hati mereka yang telah lama 
menyimpang dari jalan yang benar. 
41 Pada beberapa orang akan ada pertobatan, 
di mana mereka akan menemukan terang 
yang cukup untuk menyelamatkan diri mereka 
sendiri, pada yang lain akan ada kekecewaan 
pada akhir yang mereka anggap tidak adil dan 
tidak logis, dan yang lain lagi akan menghujat 
dan memberontak melawan Tuhan. Tetapi 
sesungguhnya Aku berkata kepadamu, ini 
akan menjadi awal dari kembalinya kepada 
terang. (333, 64 - 68) 
  
Kesengsaraan spiritual manusia  
42 Aku tidak salah dalam apa yang telah Aku 
ciptakan; manusia, bagaimanapun, telah 
kehilangan jalan yang telah ditetapkan dan 
kehidupan; tetapi segera dia akan kembali 
kepada-Ku seperti Anak yang Hilang yang 
menyia-nyiakan semua warisannya. 
43 Dengan ilmu pengetahuannya, dia telah 
menciptakan dunia baru, sebuah kerajaan 
palsu. Ia telah membuat hukum, ia telah 
mendirikan takhta untuk dirinya sendiri dan 
menganugerahi dirinya dengan tongkat dan 
mahkota. Tetapi betapa cepat berlalu dan 
menipu kemuliaan-Nya: nafas samar-samar 
dari kebenaran-Ku sudah cukup dan 
fondasinya berguncang dan seluruh kerajaan-
Nya runtuh. Tetapi kerajaan perdamaian, 



keadilan dan cinta kasih, yang belum dapat 
dimenangkannya, jauh dari hati manusia. 
44 Kenikmatan dan kepuasan yang diberikan 
oleh pekerjaan manusia hanyalah khayalan 
belaka. Hati mereka digerogoti oleh rasa sakit, 
kegelisahan, dan kekecewaan yang 
bersembunyi di balik topeng senyuman. 
45 Inilah yang telah dibuat dari kehidupan 
manusia, dan mengenai kehidupan roh dan 
hukum-hukum yang mengaturnya, ini telah 
diselewengkan karena telah dilupakan bahwa 
ada juga kekuatan-kekuatan dan elemen-
elemen yang menjiwai roh dan yang 
dengannya manusia harus tetap berhubungan 
untuk menahan cobaan dan godaan dan untuk 
mengatasi semua rintangan dan kesulitan di 
jalan pendakiannya menuju kesempurnaan. 
46 Cahaya yang menjangkau setiap roh dari 
tak terhingga bukanlah dari Bintang Raja; 
kekuatan yang diterima roh dari alam barzakh 
bukanlah efluvia dari bumi; sumber cinta 
kasih, kebenaran, dan kesehatan yang 
memuaskan kehausan roh akan pengetahuan 
bukanlah air lautan atau mata air Anda; 
Atmosfer yang mengelilingi Anda bukan 
semata-mata materi, melainkan efluensi, 
nafas dan inspirasi yang menerima roh 
manusia langsung dari Sang Pencipta segala 
sesuatu, dari Dia yang menciptakan kehidupan 
dan mengaturnya dengan hukum-hukumNya 
yang sempurna dan tidak berubah. 
47 Jika manusia menaruh sedikit niat baik 
untuk kembali ke jalan kebenaran, dia akan 
langsung merasakan belaian kedamaian 
sebagai insentif. Tetapi setiap kali roh 
terwujud di bawah pengaruh materi, ia 
menyerah pada cakarnya, dan alih-alih 
menjadi tuan dari kehidupan ini, juru mudi 
yang mengemudikan kapalnya, ia menjadi 
budak kelemahan dan kecenderungan 
manusia dan menderita karam di tengah 
badai. 
48 Saya telah mengatakan kepada Anda 
bahwa roh datang sebelum tubuh, sama 
seperti tubuh datang sebelum pakaian. Tubuh 
yang Anda miliki hanyalah pakaian sementara 
dari roh. (80, 49 - 53) 
49 Oh, seandainya saja semua orang akan 
melihat cahaya yang terbit dari zaman ini - 
betapa besar harapan yang ada di dalam hati 
mereka! Tetapi mereka tertidur. Mereka 
bahkan tidak tahu bagaimana cara menerima 
cahaya yang dikirim oleh bintang kerajaan 

setiap hari - cahaya yang seperti gambaran 
cahaya yang memancar dari Sang Pencipta. 
50 Ia membelai Anda dan menyadarkan Anda 
akan perjuangan eksistensi sehari-hari, tanpa 
orang-orang yang tidak peka terhadap 
keindahan ciptaan berhenti sejenak untuk 
berterima kasih kepada-Ku. Kemuliaan bisa 
berlalu begitu saja tanpa mereka sadari, 
karena mereka selalu bangun dengan penuh 
kekuatiran dan lupa berdoa untuk mencari 
kekuatan rohani di dalam Aku. 
51 Mereka juga tidak mencari kekuatan bagi 
tubuh di sumber-sumber alam. 
Mereka semua berlari-lari dengan tergesa-
gesa dan bekerja keras tanpa tahu untuk apa, 
melakukannya tanpa tujuan yang jelas dalam 
pikiran. Justru dalam perjuangan eksistensi 
yang tidak berperasaan dan tidak masuk akal 
inilah mereka telah mewujudkan roh mereka 
dan menjadikannya egois. 
52 Kemudian, ketika hukum-hukum roh, yang 
merupakan terang kehidupan, dilupakan, 
manusia menghancurkan diri mereka sendiri, 
mereka membunuh diri mereka sendiri dan 
merampas roti mereka, tanpa mendengar 
suara hati nurani, tanpa memperhatikan, 
tanpa berhenti sejenak untuk merenung. 
53 Tetapi jika seseorang bertanya kepada 
mereka bagaimana mereka menilai kehidupan 
mereka saat ini, mereka akan segera 
menjawab bahwa tidak pernah di masa 
lampau begitu banyak cahaya yang bersinar 
dalam kehidupan manusia seperti sekarang 
ini, dan bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah 
mengungkapkan begitu banyak rahasia 
kepada mereka. Tetapi mereka harus 
mengatakan hal ini dengan topeng 
kebahagiaan di depan wajah mereka, karena 
di dalam hati mereka, mereka akan 
menyembunyikan semua penderitaan dan 
kesengsaraan spiritual mereka. (104, 33 - 34) 
54 Aku mengutus roh untuk berinkarnasi di 
bumi dan menjadi manusia sehingga ia akan 
menjadi pangeran dan penguasa dari semua 
yang ada di atasnya, dan bukan agar ia 
menjadi budak dan korban, atau 
membutuhkan seperti yang sebenarnya Aku 
lihat. Manusia adalah budak dari 
kebutuhannya, hawa nafsunya, keburukannya 
dan kebodohannya. 
55 Dia adalah korban penderitaan, salah 
langkah dan pukulan nasib yang disebabkan 
oleh kurangnya peningkatan spiritual yang 



dibawanya saat dia berjalan di bumi. Ia miskin 
karena, karena tidak mengetahui warisan yang 
menjadi haknya dalam hidup, ia tidak tahu apa 
yang dimilikinya dan berperilaku seolah-olah 
ia tidak memiliki apa-apa. 
56 Umat manusia ini pertama-tama harus 
terbangun sehingga dapat mulai belajar dalam 
Kitab Kehidupan Rohani dan kemudian segera, 
melalui transmisi dunia gagasan ini dari 
generasi ke generasi, benih yang diberkati 
akan muncul di mana Firman-Ku akan 
digenapi. 
57 Saya telah mengatakan kepada Anda 
bahwa suatu hari umat manusia ini akan 
mencapai spiritualisasi dan akan tahu 
bagaimana hidup selaras dengan semua 
makhluk ciptaan, dan roh, pikiran, dan hati 
akan berjalan selaras. (305, 9 - 11) 
 
Perilaku duniawi yang salah dan 
konsekuensinya  
58 Ketika saya melihat orang-orang terjerat 
dalam peperangan yang saling membunuh 
demi kepemilikan harta dunia, saya tidak bisa 
tidak membandingkan orang-orang dengan 
anak-anak kecil yang bertengkar karena hal-
hal yang tidak ada nilainya. Anak-anak masih 
menjadi orang-orang yang memperebutkan 
sedikit kekuasaan atau sedikit emas. Apa arti 
harta benda ini di samping kebajikan-
kebajikan yang dimiliki orang lain di 
dalamnya? 
59 Orang yang memecah belah masyarakat 
dengan menabur kebencian di hati mereka 
tidak dapat dibandingkan dengan orang yang 
mendedikasikan hidupnya untuk tugas 
menabur benih persaudaraan yang merangkul 
semua orang. Orang yang menyebabkan 
penderitaan di antara sesamanya tidak dapat 
dibandingkan dengan orang yang 
mendedikasikan hidupnya untuk tugas 
meringankan penderitaan sesamanya. 
60 Setiap manusia memimpikan sebuah takhta 
di bumi, meskipun manusia telah mengalami 
sejak awal betapa kecilnya nilai sebuah takhta 
di dunia ini. 
61 Aku menjanjikanmu tempat di kerajaan-Ku, 
tetapi hanya sedikit sekali yang 
mengklaimnya, dan itu karena orang-orang 
tidak mau mengerti bahwa orang yang paling 
kecil dari Raja alam surgawi lebih besar 
daripada raja yang paling berkuasa di bumi. 

62 Manusia masih anak-anak kecil, tetapi 
kunjungan besar yang akan datang ke atas 
mereka akan membuat mereka mengalami 
begitu banyak hal dalam waktu yang singkat 
sehingga mereka akan segera beralih dari 
masa kanak-kanak ini menuju kedewasaan, 
dan kemudian - dengan dibekali dengan buah-
buah pengalaman - mereka akan berseru: 
"Yesus, Bapa kita, benar, marilah kita pergi 
kepada-Nya". (111, 3 - 7) 
63 Orang-orang berjuang untuk keabadian di 
dunia dan mencoba mencapainya melalui 
karya-karya material, karena kemuliaan 
duniawi - meskipun bersifat sementara - 
menyengat mata, dan mereka melupakan 
kemuliaan roh karena mereka meragukan 
keberadaan kehidupan itu. Kurangnya iman 
dan tidak adanya spiritualisasi yang telah 
menempatkan selubung skeptisisme di depan 
mata manusia. (128, 45) 
64 Perkembangan manusia, kemajuannya, 
ilmu pengetahuannya, dan peradabannya 
tidak pernah memiliki tujuan pendakian roh, 
yang merupakan hal tertinggi dan termulia 
yang ada dalam diri manusia. Perjuangannya, 
ambisinya, keinginan dan kekhawatirannya 
selalu memiliki tujuan di dunia ini. Di sini ia 
telah mencari pengetahuan, di sini ia telah 
mengumpulkan harta, di sini ia telah 
mendapatkan kesenangan, kehormatan, 
penghargaan, posisi kekuasaan dan 
perbedaan, di sini ia ingin menemukan 
kemuliaannya. 
65 Karena itu Aku berkata kepadamu: 
Sementara alam maju selangkah demi 
selangkah tanpa henti dalam hukum 
perkembangannya yang tak henti-hentinya 
menuju penyempurnaan, menuju 
kesempurnaan, manusia telah tertinggal di 
belakang, tidak mengalami kemajuan; dan 
karena itulah pukulan takdirnya di bumi, 
karena itu cobaan, rintangan, dan pukulan 
yang dia temui di jalan kehidupannya. (277, 
42) 
66 Saya ingin Anda memiliki aspirasi, berjuang, 
bermimpi untuk menjadi hebat, kuat dan 
bijaksana, tetapi tentang barang-barang roh 
yang kekal. 
67 Karena untuk mendapatkan barang-barang 
itu, semua kebajikan diperlukan, seperti belas 
kasihan, kerendahan hati, pengampunan, 
kesabaran, kemurahan hati, dengan kata lain, 
cinta kasih. Dan semua kebajikan 



meninggikan, memurnikan dan 
menyempurnakan roh. 
68 Di dunia yang menyedihkan ini, di rumah 
sementara ini, manusia - untuk menjadi besar, 
berkuasa, kaya atau terpelajar - harus egois, 
salah, pendendam, kejam, acuh tak acuh, 
tidak manusiawi dan sombong, dan semua ini 
harus membawanya ke dalam pertentangan 
ekstrim dengan apa yang merupakan 
kebenaran, cinta kasih, kedamaian, 
kebijaksanaan sejati dan keadilan. (288,32) 
69 Ketika manusia menemukan dirinya secara 
rohani, ia merasakan kehadiran Bapa di dalam 
dirinya. Tetapi jika ia tidak tahu siapa dirinya 
atau dari mana asalnya, ia merasa Aku jauh, 
asing, tidak terjangkau, atau ia tetap mati 
rasa. 
70 Hanya roh yang terbangun yang dapat 
menembus alam kebenaran. Dengan ilmu 
pengetahuannya saja, manusia tidak akan 
mampu mengenalinya. 
71 Aku melihat bahwa manusia berjuang 
untuk pengetahuan, ketenaran, kekuatan, 
kekayaan dan kekuasaan, dan Aku 
menawarkan mereka sarana untuk mencapai 
semua ini - tetapi dalam kualitas yang benar 
dan esensial, dalam kebenaran spiritualnya, 
bukan dalam hal yang eksternal dan menipu 
dari dunia, bukan dalam hal yang sementara 
dan menipu. 
72 Ketika manusia mengabdikan dirinya pada 
materi dan mengurung dirinya dalam ruang 
kecil dunia seperti dunia Anda, ia menjadi 
miskin, ia membatasi dan menekan jiwanya, 
tidak ada yang tersisa baginya kecuali apa 
yang dimilikinya atau apa yang diketahuinya. 
Maka menjadi penting baginya untuk 
kehilangan segalanya, sehingga ia dapat 
membuka matanya terhadap kebenaran, dan, 
setelah menyadari kesalahannya, mengalihkan 
pandangannya kembali kepada Yang Kekal. 
(139, 40 - 43) 
 

Bab 47 - Materialisme dan 
Spiritualisme  
 
Dampak dari materialisme yang berlaku  
1 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya Aku 
berkata kepadamu, banyak orang akan lari 
dari pengajaran-Ku karena takut akan dirasuk 
roh, tetapi bukan akal budi atau roh yang 
berbicara di dalam diri mereka, melainkan 

hawa nafsu "kedagingan" (jiwa) yang 
mendasar. 
2 Ketika suatu roh hidup mengabdikan diri 
pada kebenaran, roh itu akan meninggalkan 
materialisme seperti orang yang menjauhkan 
dirinya dari lingkungan yang tercemar. Roh 
yang berpikiran tinggi menemukan 
kebahagiaan dalam moralitas - di mana 
kedamaian memerintah, di mana cinta kasih 
berdiam. (99, 41 - 42) 
3 Selidikilah firman-Ku sampai kamu yakin 
akan kemurnian dan kebenarannya. Hanya 
dengan demikian, Anda akan mampu 
menempuh jalan Anda dengan berani dan 
berdiri teguh melawan gangguan gagasan 
materialistik yang mengancam jiwa. Karena 
materialisme adalah kematian, adalah 
kegelapan, adalah kuk dan racun bagi roh. 
Jangan pernah menukar cahaya atau 
kebebasan roh Anda dengan roti duniawi atau 
dengan barang-barang materi yang 
menyedihkan! 
4 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu: 
Barangsiapa yang percaya kepada hukum-Ku 
dan bertekun dalam iman sampai akhir tidak 
akan pernah kekurangan makanan materi 
kehidupan, dan pada saat-saat persatuannya 
dengan roh-Ku, ia akan selalu menerima roti 
kehidupan kekal melalui belas kasihan-Ku yang 
tak terbatas. (34, 61 - 62) 
5 Materialisme menghalangi perkembangan 
roh sebagai rintangan yang luar biasa. Umat 
manusia telah terhenti di depan tembok ini. 
6 Anda berada di dunia di mana manusia telah 
mampu mengembangkan kekuatan inteleknya 
dalam penerapan ilmu pengetahuan yang 
berhubungan dengan materi. Tetapi 
penilaiannya tentang eksistensi spiritual masih 
terbatas, pengetahuannya tentang semua 
yang tidak sepenuhnya milik materi 
terbelakang. (271, 37 - 38) 
7 Cobaan yang sedang dialami dunia Anda 
adalah tanda-tanda akhir suatu zaman, adalah 
kejatuhan atau pergolakan kematian dari 
zaman materialisme; karena materialisme 
telah ada dalam ilmu pengetahuan Anda, 
dalam tujuan-tujuan Anda, dan dalam hasrat-
hasrat Anda. Materialisme telah menentukan 
pengabdianmu kepada-Ku, dan juga semua 
pekerjaanmu. 
8 Cinta dunia, keserakahan akan hal-hal 
duniawi, keinginan daging, kesenangan dari 
semua keinginan dasar, keegoisan, cinta diri, 



dan kesombongan adalah kekuatan yang 
dengannya engkau menciptakan kehidupan 
sesuai dengan kecerdasan dan kehendak 
manusiamu, buah-buah yang Aku buat engkau 
menuai sehingga pengalamanmu akan 
menjadi sempurna. 
9 Tetapi jika zaman ini, yang sekarang akan 
segera berakhir, akan ditandai dalam sejarah 
umat manusia oleh materialismenya - sungguh 
saya katakan kepada Anda, zaman baru akan 
ditandai oleh spiritualitasnya. Karena di 
dalamnya hati nurani dan kehendak roh akan 
membangkitkan di bumi dunia makhluk-
makhluk yang berhati tinggi melalui cinta 
kasih - kehidupan di mana seseorang 
merasakan roh Bapa bergetar dalam roh anak-
anak, karena dengan demikian semua karunia 
dan kemampuan yang saat ini hidup 
tersembunyi dalam diri Anda akan memiliki 
ketidakterbatasan sebagai bidang aktivitas 
mereka. (305, 41 - 42) 
 
Hakikat spiritualisme 
10 Spiritualisme bukanlah campuran dari 
agama-agama. Ini adalah doktrin yang paling 
murni dan paling sempurna dalam 
kesederhanaannya, ini adalah cahaya Tuhan 
yang turun kepada roh manusia di "Era Ketiga" 
ini. (273, 50) 
11 Spiritualisme saya sebut sebagai wahyu 
yang berbicara kepada Anda tentang 
kehidupan roh, yang mengajarkan Anda untuk 
berkomunikasi secara langsung dengan Bapa 
Anda, dan yang mengangkat Anda di atas 
kehidupan materi. 
12 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
spiritualisme bukanlah sesuatu yang baru, juga 
bukan hanya milik zaman ini, tetapi itu adalah 
wahyu yang telah diwahyukan lebih dan lebih 
lagi sesuai dengan evolusi spiritual umat 
manusia. 
13 Karena ajaran yang saya berikan kepada 
Anda adalah spiritualisme, yang mengajarkan 
Anda kasih yang sempurna kepada Allah dan 
sesama Anda, dan mengundang Anda ke jalan 
yang menuntun Anda kepada kesempurnaan, 
maka spiritualisme juga adalah apa yang 
diajarkan oleh Hukum Allah kepada Anda di 
"Era Pertama", dan Firman Kristus di Era 
Kedua. (289, 20 - 22) 
14 Spiritualisme bukanlah agama; ini adalah 
ajaran yang sama yang saya sebarkan dalam 
pribadi Yesus untuk bimbingan semua orang di 

seluruh dunia. Ini adalah ajaran-Ku tentang 
cinta kasih, keadilan, pengertian dan 
pengampunan. 
15 Dalam "Ketiga Kalinya" ini, Aku hanya 
berbicara kepada Anda dengan kejelasan yang 
lebih besar karena perkembangan spiritual, 
fisik dan intelektual Anda. (359, 60 - 61) 
16 Spiritualisme datang untuk menghancurkan 
adat istiadat dan tradisi yang telah 
diperkenalkan oleh manusia dan yang telah 
menghentikan roh. Spiritualisme adalah 
perkembangan dan peningkatan roh yang 
tidak terputus, yang memurnikan dan 
menyempurnakan dirinya sendiri melalui 
fakultas dan kualitasnya sampai mencapai 
Penciptanya. Spiritualisme menunjukkan cara 
roh menerima, merasakan dan 
mengekspresikan Tuhannya. Spiritualisme 
membebaskan roh dan membawanya pada 
perkembangan. 
17 Spiritual adalah kekuatan universal dan 
cahaya universal, yang ada di dalam segala 
sesuatu dan milik semua orang. Ajaran saya 
seharusnya tidak tampak aneh bagi siapa pun. 
18 Kualitas-kualitas roh tidak berubah karena 
mereka adalah kebajikan-kebajikan Keilahian-
Ku, kekuatan abadi. Namun, pahamilah bahwa 
tergantung pada bagaimana Anda hidup, 
kemurnian yang dapat Anda tunjukkan akan 
lebih besar atau lebih kecil. (214, 57 - 59) 
 
Siapakah yang bisa dengan benar menyebut 
diri mereka seorang spiritualis?  
19 Mereka yang telah mencapai spiritualitas 
tertentu karena ketekunan mereka, 
perkembangan mereka, dan cinta mereka 
terhadap ajaran Bapa akan menjadi spiritualis, 
bahkan jika bibir mereka tidak 
mengatakannya. 
20 Orang yang memiliki iman dan 
menunjukkan kemurahan hati dalam 
tindakannya akan mencerminkan apa yang 
dimiliki rohnya. (236, 27 -28) 
21 Spiritualis mengetahui bahwa Yang 
Mahakuasa ada dalam segala sesuatu, bahwa 
dunia, alam semesta dan ketidakterbatasan 
diresapi oleh esensi dan kehadiran-Ku. 
22 Barangsiapa yang dengan demikian 
mengenali dan memahami Aku adalah bait 
Allah yang hidup dan tidak akan lagi 
mewujudkan wahyu-wahyu Roh melalui 
simbol-simbol atau gambar-gambar. (213, 31 - 
32) 



23 Spiritualisme adalah wahyu yang 
menyingkapkan dan mengajarkan kepada 
Anda semua yang Anda miliki dan bawa dalam 
diri Anda. Itu membuat Anda menyadari 
bahwa Anda adalah karya Tuhan, bahwa Anda 
bukan hanya materi, bahwa ada sesuatu di 
atas "daging" Anda yang mengangkat Anda di 
atas tingkat alam yang mengelilingi Anda dan 
di atas kotoran nafsu Anda. 
24 Ketika manusia mencapai spiritualitas, 
setiap ajaran dan setiap ajaran akan menjadi 
bagian dari cahaya rohnya. Bahkan jika 
ingatannya tidak menyimpan satu kalimat 
atau satu kata pun dari ajaran saya, ia akan 
membawa esensi ajaran saya di dalam dirinya 
karena ia telah memahaminya, karena ia 
merasakannya dan mengikutinya. (240, 17 - 
18) 
25 Rohaniwan yang baik adalah orang yang, 
untuk semua kemiskinan harta bendanya, 
merasa dirinya menguasai, kaya dan 
berbahagia, karena ia tahu bahwa Bapanya 
mengasihinya, bahwa ia memiliki saudara-
saudari yang harus dikasihi, dan bahwa harta 
dunia adalah nomor dua setelah kekayaan 
roh. 
26 Seorang spiritualis yang baik juga akan 
menjadi orang yang, sebagai pemilik barang-
barang materi, tahu bagaimana 
menggunakannya untuk tujuan yang baik dan 
menggunakannya sebagai sarana yang 
diberikan kepadanya oleh Tuhan untuk 
memenuhi misi penting di bumi. 
27 Tidak perlu menjadi miskin, terhina atau 
sengsara untuk diperhitungkan di antara 
mereka yang mengikuti-Ku, sama seperti tidak 
perlu menjadi salah satu dari mereka yang 
menderita untuk dikasihi oleh-Ku. Sebenarnya, 
Aku berkata kepadamu bahwa menurut 
Kehendak-Ku, engkau akan selalu kuat, sehat, 
dan pemilik semua yang telah Aku ciptakan 
untukmu. 
28 Kapankah kamu akan tahu bagaimana 
menjadi pemilik warisanmu, menghargai 
setiap anugerah dan memberikan segala 
sesuatu pada tempatnya yang tepat dalam 
hidup? (87,28 - 30) 
 
Spiritualisme dalam agama dan denominasi 
29 Saat ini manusia hidup dalam zaman 
kebingungan karena mereka belum 
memahami bahwa seluruh hidup mereka dan 
semua upaya mereka harus membawa mereka 

pada pengungkapan roh mereka, yang 
tujuannya haruslah persekutuan roh mereka 
dengan Sang Pencipta. 
30 Kultus yang dianut mayoritas orang saat ini 
adalah materialisme. 
31 Selama doktrin-doktrin dan agama-agama 
bersikeras pada perbedaan mereka, dunia 
akan terus memberi makan kebenciannya dan 
tidak akan mampu mengambil langkah yang 
menentukan menuju penyembahan Tuhan 
yang sejati. 
32 Tetapi kapankah orang akan mengerti dan 
bersatu dan dengan demikian mengambil 
langkah pertama untuk saling mengasihi, jika 
masih ada orang yang, karena berpikir bahwa 
mereka memiliki kunci atau rahasia 
keselamatan makhluk rohani dan kunci 
kehidupan kekal, tidak mengakui semua orang 
yang berjalan di jalan lain, karena, menurut 
pendapat mereka, mereka tidak layak untuk 
datang kepada Tuhan? 
33 Maka, sadarilah tujuan sejati Spiritualisme, 
yang ajarannya berada di atas setiap 
denominasi, setiap ideologi manusia, dan 
setiap sekte. (297, 38 -41) 
34 Spiritualisme bukanlah doktrin baru yang 
berusaha untuk mencapai perkembangan 
ajaran iman di masa lalu - tidak, itu adalah 
wahyu yang sama dengan wahyu dari Era 
Pertama dan "Era Kedua". Ini adalah fondasi 
dari semua agama yang ingin saya ingatkan 
kepada umat manusia di masa-masa 
keterpisahan ini, sehingga tidak melupakan 
asal-usulnya. 
35 Karya-karya manusia, adat istiadatnya, dan 
cara dia mengesankan indra untuk 
menyanjung dirinya sendiri dalam berbagai 
agamanya dan untuk dibanggakan, 
bertentangan dengan apa yang ingin 
disampaikan oleh karya saya di hadapan 
dunia. (363, 9) 
36 Pada saat ini saya memberimu ajaran-
ajaran baru untuk direnungkan - ajaran cinta 
kasih yang akan menebus dan mengangkatmu, 
kebenaran-kebenaran yang, meskipun pahit, 
akan menjadi terang di jalanmu. 
37 Spiritualisme di masa ini, sama seperti 
Kekristenan di masa lalu, akan diperangi dan 
dianiaya dengan kemarahan, dengan 
kekejaman dan kemarahan; tetapi di tengah-
tengah perjuangan, spiritualisme akan 
muncul, melakukan mukjizat dan 
menaklukkan hati. 



38 Materialisme, keegoisan, kesombongan, 
dan cinta dunia akan menjadi kekuatan yang 
bangkit melawan wahyu ini, yang tidak baru 
atau berbeda dari yang Kubawa kepadamu di 
masa lalu. Ajaran yang sekarang telah saya 
ungkapkan kepada Anda, dan yang Anda beri 
nama Spiritualisme, adalah esensi dari Hukum 
dan ajaran yang telah diungkapkan kepada 
Anda di Era Pertama dan "Era Kedua". 
39 Ketika umat manusia memahami 
kebenaran ajaran ini, kebenarannya dan 
pengetahuan tak terbatas yang 
diungkapkannya, mereka akan mengusir dari 
hati mereka setiap ketakutan, setiap 
prasangka, dan menjadikannya sebagai 
panduan hidup mereka. (24, 48 - 51) 
40 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, di 
seluruh penjuru dunia ada spiritualis yang 
tersebar - orang-orang yang matang yang akan 
membawa kedamaian bagi umat manusia. 
41 Tetapi saya katakan kepada Anda bahwa 
persatuan antara para spiritualis dari seluruh 
lingkaran bumi tidak akan melalui organisasi 
gereja baru, karena kekuatan mereka tidak 
akan bersifat material. Kesatuan mereka akan 
bersifat mental, ideal, dan dalam hal 
pekerjaan mereka, dan dengan cara ini 
kekuatan mereka tidak akan terkalahkan, 
karena mereka akan mengambilnya dari 
Sumber Kekal yang ada dalam Roh-Ku. 
42 Kepada mereka semua Aku mengilhamkan 
kebenaran-Ku dan juga mencari mereka 
sehingga semua ketidakmurnian dapat keluar 
dari hati dan pikiran mereka, karena ini tidak 
boleh bercampur dengan cahaya-Ku. 
43 Mereka semua memiliki tugas untuk 
memastikan bahwa ajaran Spiritualis 
dijelaskan dan dapat dilihat dengan jelas 
melalui kemampuan spiritual mereka dan 
tidak terkontaminasi oleh filosofi manusia. 
(299, 30 - 32) 
44 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
sejarah spiritualisme akan ditulis dalam 
sejarah manusia dengan huruf-huruf yang 
bersinar. 
45 Bukankah Israel membuat dirinya abadi 
dengan membebaskan dirinya dari kuk Mesir? 
Bukankah orang-orang Kristen membuat diri 
mereka abadi melalui kasih dalam pawai 
kemenangan mereka? Demikian juga, para 
spiritualis akan membuat diri mereka abadi 
dalam perjuangan mereka untuk kebebasan 
roh. (8,64-65) 

  

Bab 48 - Karunia-karunia rohani dan 
spiritualisasi  
 
Kemampuan spiritual manusia 
1 Setiap kali manusia yang ragu-ragu, tidak 
percaya dan materialistis ini bertemu dengan 
wahyu ilahi atau apa yang disebutnya 
mukjizat, ia segera mencari alasan atau bukti 
untuk menunjukkan bahwa tidak ada 
pekerjaan supernatural, juga tidak pernah ada 
mukjizat seperti itu. 
2 Ketika seseorang muncul yang menunjukkan 
kemampuan spiritual yang tidak biasa, ia 
mengalami ejekan, keraguan atau 
ketidakpedulian untuk membungkam 
suaranya. Dan ketika Alam, sebagai alat 
Keilahianku, mengarahkan suara keadilannya 
dan teriakannya yang mengkhawatirkan 
kepada manusia, mereka mengaitkan 
semuanya dengan kebetulan. Tetapi tidak 
pernah umat manusia begitu tidak peka, tuli 
dan buta terhadap semua yang ilahi, spiritual 
dan abadi seperti pada saat ini. 
3 Jutaan orang menyebut diri mereka orang 
Kristen, tetapi mayoritas dari mereka tidak 
mengetahui Doktrin Kristus. Mereka mengaku 
mencintai semua pekerjaan yang saya lakukan 
sebagai manusia, tetapi dalam cara mereka 
percaya, berpikir, dan melihat sesuatu, 
mereka membuktikan bahwa mereka tidak 
mengetahui esensi dari ajaran saya. 
4 Aku mengajarkan kepadamu kehidupan roh, 
menyatakan kepadamu kemampuan-
kemampuan yang ada di dalamnya; untuk 
itulah Aku datang ke dunia. 
5 Aku menyembuhkan orang sakit tanpa obat 
apa pun, berbicara dengan roh-roh, 
membebaskan orang yang kerasukan dari 
pengaruh-pengaruh aneh dan supranatural, 
bercakap-cakap dengan alam, mengubah diri-
Ku sebagai manusia menjadi makhluk roh dan 
sebagai makhluk roh kembali menjadi 
manusia, dan setiap pekerjaan ini selalu 
bertujuan untuk menunjukkan jalan menuju 
pengembangan roh. (114, 1 - 4) 
6 Engkau memiliki harta yang sesungguhnya di 
dalam dirimu, kemampuan dan talenta yang 
bahkan tidak engkau sangka-sangka, dan 
sebagai akibat dari ketidaktahuanmu, engkau 
meneteskan air mata seperti orang yang 
membutuhkan. Apa yang Anda ketahui 



tentang kekuatan doa dan kekuatan pikiran? 
Apa yang Anda ketahui tentang makna 
mendalam dari dialog roh dengan roh? Tidak 
ada, Anda manusia yang materialistis dan 
berpikiran duniawi! (292,14) 
7 Saya mengharapkan spiritualisasi dari dunia. 
Bagi-Ku, nama-nama yang digunakan setiap 
gereja atau sekte untuk membedakan dirinya 
sendiri tidak memiliki arti, atau kemegahan 
yang kurang lebih besar dari ritus-ritus dan 
bentuk-bentuk lahiriah ibadahnya. Ini hanya 
mencapai indera manusia, tetapi tidak pada 
roh saya. 
8 Saya mengharapkan spiritualitas dari 
manusia, karena itu berarti peningkatan 
kehidupan, cita-cita kesempurnaan, cinta akan 
kebaikan, berpaling kepada kebenaran, 
menjalankan aktivitas cinta kasih, 
keharmonisan dengan diri sendiri, yang 
merupakan keharmonisan dengan orang lain 
dan karenanya dengan Tuhan. (326, 21 - 22) 
9 Spiritualisasi tidak berarti kesalehan, juga 
tidak mengandaikan praktik ritus apa pun, dan 
juga bukan merupakan bentuk ibadah lahiriah. 
Spiritualisasi berarti pengembangan semua 
kemampuan manusia - baik yang termasuk 
bagian manusiawi maupun yang berada di luar 
indera jasmani dan merupakan kekuatan, 
kualitas, kemampuan dan indera roh. 
10 Spiritualisasi adalah penggunaan yang 
benar dan baik dari semua karunia yang 
dimiliki manusia. Spiritualisasi adalah 
keharmonisan dengan semua yang 
mengelilingi Anda. (326, 63 - 66) 
11 Pada zamannya Aku mengajarkan 
kepadamu kebajikan yang terbesar, yaitu 
belas kasihan; Aku mengilhami hatimu dan 
membuat perasaanmu peka. Sekarang Aku 
menyatakan kepadamu karunia-karunia yang 
dikaruniai rohmu, sehingga engkau dapat 
mengembangkannya dan menggunakannya 
untuk berbuat baik di antara sesamamu. 
12 Pengetahuan tentang Kehidupan Rohani 
akan memungkinkan Anda melakukan 
pekerjaan yang serupa dengan yang dilakukan 
Guru Anda. Ingatlah bahwa saya telah 
mengatakan kepada Anda bahwa ketika Anda 
mengembangkan kemampuan Anda, Anda 
akan melakukan mukjizat yang nyata. (85, 20 -
21) 
13 Anda semua memiliki karunia-karunia roh 
yang mulai terungkap di "Era Ketiga" ini 
melalui perkembangan yang telah dicapai oleh 

makhluk-makhluk spiritual. Intuisi, wajah 
rohani, wahyu, nubuatan, ilham sedang 
menunjukkan diri mereka dengan jelas di 
antara manusia, dan ini adalah pengumuman 
waktu yang baru, ini adalah terang dari Kitab 
Tujuh Meterai yang dibuka pada saat ini di 
pasal keenamnya. 
14 Tetapi Anda yang tahu untuk apa 
manifestasi ini dan memahami waktu di mana 
Anda hidup - arahkan karunia rohani Anda ke 
jalan cinta kasih. Selalu siap untuk 
menawarkan bantuan cinta kasih Anda dan 
Anda akan sesuai dengan hukum-Ku dan akan 
menjadi teladan bagi sesama manusia. 
Kemudian kalian akan menjadi murid-murid-
Ku dan akan diakui sebagai murid. (95,18) 
15 Begitu manusia mencintai dan tahu 
bagaimana memaafkan satu sama lain, begitu 
kerendahan hati ada di dalam hati mereka dan 
mereka telah mencapai bahwa roh menang 
atas tubuh [jiwa], baik "daging" [jiwa], 
maupun dunia, atau nafsu akan membentuk 
tabir tebal yang menghalangi Anda dari 
melihat Jalan di belakang atau di depan Anda. 
Sebaliknya, "daging" yang di-spiritualisasi 
dengan mengikuti ajaran-Ku akan menjadi 
seperti seorang hamba yang taat pada 
perintah hati nurani, berbeda dengan apa 
yang ada saat ini: sebuah rintangan, jerat, 
penutup mata di depan mata roh. (122, 32) 
16 Intuisi, yang merupakan penglihatan 
spiritual, firasat dan ramalan, mencerahkan 
pikiran dan membuat jantung berdetak lebih 
cepat untuk pesan dan suara yang diterimanya 
dari ketidakterbatasan. (136, 46) 
17 Melalui karunia intuisi yang telah 
Kuberikan kepada semua manusia, engkau 
dapat menemukan banyak hal yang 
tersembunyi dalam misteri hati - banyak 
tragedi yang tidak hanya mempengaruhi 
kehidupan duniawi sesamamu tetapi juga roh 
mereka. 
18 Bagaimana Anda dapat menembus 
keintiman hati mereka tanpa menyakiti 
mereka dan tanpa mencemarkan rahasia 
mereka? Bagaimana menemukan penderitaan 
tersembunyi yang membayangi kehidupan 
sesama manusia? Saya telah mengatakan 
kepada Anda: intuisi, kemampuan yang 
merupakan bagian dari karunia rohani 
penglihatan dan yang harus menerima 
perkembangan penuh dalam diri Anda melalui 
doa, menunjukkan kepada Anda jalan untuk 



meringankan penderitaan setiap sesama 
Anda. (312, 73 -74) 
19 Betapa banyak misteri yang masih ada bagi 
manusia. Dia dikelilingi oleh makhluk yang tak 
terlihat dan tak dapat diraba yang seharusnya 
sudah terlihat dan nyata baginya. 
20 Kehidupan yang penuh dengan keindahan 
dan wahyu berdenyut di atas eksistensi 
manusia, tetapi mereka dalam kebutaan 
mereka belum mampu melihatnya. (164, 56 - 
57) 
21 Seseorang yang diperlengkapi oleh ajaran 
saya akan mampu melakukan pekerjaan-
pekerjaan manusia super. Cahaya akan 
mengalir dari roh dan tubuhnya, suatu 
kekuatan dan tenaga yang akan 
memungkinkannya untuk mencapai apa yang 
tidak dapat dicapai oleh kecerdasannya 
sendiri. (252, 4 - 5) 
22 Inilah saatnya cahaya ilahi akan bersinar 
sepenuhnya dalam diri para pengikut-Ku, yang 
akan mengungkapkan karunia-karunia Roh 
dan membuktikan bahwa mereka tidak 
memerlukan harta duniawi maupun ilmu 
duniawi untuk melakukan kebaikan dan 
melakukan mukjizat. Mereka akan 
menyembuhkan dalam nama-Ku, memulihkan 
orang sakit yang putus asa, mengubah air 
menjadi balsem dan membangkitkan orang 
mati dari tempat tidur mereka. Doa-doa Anda 
akan memiliki kekuatan untuk menenangkan 
badai, menenangkan kekuatan alam dan 
memerangi wabah penyakit dan pengaruh 
jahat. 
23 Orang-orang yang kerasukan akan 
dibebaskan dari obsesi mereka, penganiaya 
dan penindas mereka melalui firman, doa dan 
otoritas murid-murid baru saya. (160, 28 - 29) 
24 Spiritualisasi berarti pemurnian perasaan, 
kemurnian dalam hidup, iman, amal, 
menolong sesama, kerendahan hati di 
hadapan Tuhan dan penghormatan yang 
mendalam atas karunia yang telah diterima. 
Jika Anda dapat mencapai salah satu dari 
kebajikan ini, Anda mulai menembus dengan 
penglihatan spiritual Anda ke rumah cinta 
kasih dan kesempurnaan. Dengan cara yang 
sama, ketika Anda mencapai spiritualisasi, 
Anda sudah bisa mengatakan di bumi bahwa 
Anda tinggal di Rumah Spiritual, meskipun 
hanya pada saat-saat doa Anda. Pada saat 
yang sama, Anda akan menerima cahaya yang 
akan mengungkapkan kepada Anda peristiwa-

peristiwa yang ada di masa depan, karena bagi 
roh yang melambung tinggi, apa yang akan 
datang tidak lagi menjadi misteri. 
25 Ya, murid-murid, hanya dalam kehidupan 
manusia, manusia tidak tahu apa yang akan 
terjadi di masa depan, apa yang akan terjadi 
besok. Ia tidak tahu takdirnya, tidak tahu jalan 
yang harus ditempuhnya dan apa 
kesudahannya. 
26 Manusia tidak dapat menanggung 
pengetahuan tentang semua cobaan yang 
harus ditanggungnya dalam keberadaannya. 
Oleh karena itu, dalam cinta kasih-Ku yang 
penuh belas kasihan kepadanya, Aku telah 
menempatkan tabir misteri antara masa kini 
dan masa depannya, dan dengan demikian 
mencegah pikirannya menjadi bingung jika ia 
mengetahui segala sesuatu yang masih harus 
ia alami dan alami penderitaannya. 
27 Di sisi lain, roh, makhluk yang diberkahi 
dengan kekuatan dan diciptakan untuk 
kekekalan, memiliki kemampuan untuk 
mengetahui masa depan, karunia untuk 
mengetahui takdirnya, dan kekuatan untuk 
memahami dan menerima semua cobaan 
yang menantinya. Ia tahu bahwa di akhir jalan, 
ketika jalan itu telah dilalui dalam ketaatan 
kepada Hukum Taurat, ia akan tiba di Tanah 
Perjanjian, Surga Roh, yang merupakan 
keadaan peninggian, kemurnian dan 
kesempurnaan yang akhirnya akan ia capai. 
28 Anda tidak dapat mencapai tingkat 
spiritualitas Guru Anda untuk mengetahui apa 
takdir Anda, apa yang akan terjadi di masa 
depan; tetapi karena ketinggian batin Anda, 
saya akan membiarkan Anda merasakan 
dekatnya suatu peristiwa. 
29 Firasat ini, visi spiritual masa depan ini, 
pengetahuan tentang takdir Anda ini, hanya 
akan Anda capai sejauh keberadaan Anda, 
yang terdiri dari tubuh [jiwa] dan roh, secara 
bertahap berkembang lebih tinggi di jalan 
spiritualisasi, yaitu iman, ketulusan, cinta 
terhadap kehidupan, cinta dan suka menolong 
terhadap sesama Anda, kerendahan hati dan 
cinta terhadap Tuhan Anda. (160, 6- 9,13 - 14) 
30 Waspadalah agar engkau tidak memerangi 
mereka yang, seperti engkau, berangkat untuk 
memenuhi misi yang dipercayakan oleh 
Keilahian-Ku kepada mereka - sehingga 
engkau dapat mengenali nabi-nabi yang benar 
dan yang palsu, membenarkan pekerjaan 



beberapa orang dan menghancurkan 
pekerjaan yang lain. 
31 Sebab inilah saatnya semua kekuatan 
bangkit untuk berperang. Lihatlah bagaimana 
kebaikan melawan kejahatan, terang melawan 
kegelapan, pengetahuan melawan 
kebodohan, perdamaian melawan perang. 
(256, 66) 
  
Prasyarat dan karakteristik spiritualitas sejati  
32 Ketahuilah bahwa di dalam diri setiap 
orang ada Yudas. Ya, murid-murid, karena 
dalam kasus Anda, tubuh [jiwa] adalah Yudas 
dari roh; tubuhlah yang menolak cahaya 
spiritualisasi yang bersinar, yang menunggu 
roh untuk menjerumuskannya ke dalam 
materialisme, ke dalam nafsu-nafsu dasar. 
33 Tetapi karena tubuh Anda membawa Anda 
ke tepi jurang, Anda tidak boleh 
mengutuknya. Tidak, karena engkau 
membutuhkannya untuk kemajuanmu dan 
harus mengatasinya melalui spiritualisasimu, 
sama seperti Aku mengatasi Yudas melalui 
kasih-Ku. (150, 67 - 68) 
34 Sebelum engkau mulai mengajarkan 
prinsip-prinsip hidup-Ku dan menjelaskan 
isinya, engkau harus mulai mengikuti ajaran 
yang telah Aku ungkapkan kepadamu dengan 
mengasihi sesamamu, menjalani kehidupan 
yang mengarah ke spiritual dan menabur 
jalanmu dengan aktivitas kasih dan cahaya. 
Jika Anda tidak melakukan hal ini, saya 
katakan sekarang bahwa Anda belum 
memahami spiritualisme. Ini mengungkapkan 
sifat sejati Anda kepada Anda, melaluinya 
Anda dapat membentuk gagasan yang jelas 
tentang Bapa Anda dan mengenali diri Anda 
sendiri. 
35 Memang benar bahwa untuk mencapai 
spiritualitas, Anda memerlukan penyerahan 
diri, usaha dan pengorbanan tertentu. Tetapi 
ketika kerinduan akan eksistensi yang lebih 
tinggi telah terbangun di dalam diri Anda, 
ketika cinta kasih mulai bersinar dalam diri 
Anda, atau ketika hasrat akan spiritual telah 
muncul, akan menjadi suatu kegembiraan bagi 
Anda, alih-alih pengorbanan atau penyerahan 
diri, untuk menyingkirkan semua yang Anda 
miliki dalam diri Anda yang tidak berguna, 
berbahaya atau buruk. (269, 46 - 47) 
36 Sadarilah selalu bahwa engkau semua sama 
di hadapan-Ku, bahwa engkau semua memiliki 
asal usul yang sama dan semua memiliki 

tujuan yang sama, bahkan jika secara lahiriah 
setiap takdir menunjukkan dirinya berbeda. 
37 Jangan pernah lupa bahwa kalian semua 
harus mencapai-Ku, yang berarti bahwa kalian 
semua - meskipun dengan cara yang berbeda - 
harus membuat pahala yang diperlukan untuk 
mencapai ketinggian spiritual terbesar. Oleh 
karena itu, jangan pernah menganggap siapa 
pun lebih rendah. 
38 Kesombongan tidak boleh berakar dalam 
diri seorang spiritualis. Di sisi lain, kerendahan 
hati yang sejati harus selalu menjadi 
temannya, maka perbuatannya, bukannya 
menyilaukan dengan cahaya palsu, akan 
menemukan kebaikan di hati sesama manusia. 
(322, 32 - 34) 
39 Penabur Spiritualisme yang baik tidak akan 
pernah membedakan diri mereka dengan 
sesuatu yang bersifat eksternal atau material. 
Tidak ada kostum, lencana, atau cara 
berbicara khusus yang akan ada di antara 
mereka. Segala sesuatu tentang perilaku 
mereka akan menjadi saksi kesederhanaan 
dan kerendahan hati. Namun demikian, jika 
mereka membedakan diri mereka dengan apa 
pun, itu adalah amal dan spiritualitas mereka. 
40 Pengkhotbah spiritualisme yang sejati tidak 
akan dikenal karena kefasihan mereka, tetapi 
karena kebijaksanaan dan kesederhanaan 
perkataan mereka, dan di atas semua itu 
karena kebenaran pekerjaan mereka dan 
kebaikan hidup mereka. (194, 24 - 25) 
41 Spiritualisasi adalah kejernihan, 
kesederhanaan, penyerahan diri kepada cinta 
kasih dan perjuangan untuk mencapai 
kesempurnaan roh. (159, 64) 
 
Efek menguntungkan dari spiritualitas  
42 Melalui spiritualisasi, seseorang mencapai 
tingkat ketinggian yang memungkinkan 
manusia untuk menerima gagasan-gagasan di 
luar apa yang dapat dibayangkan oleh 
pikirannya dan memiliki kekuatan atas materi. 
43 Pertimbangkan sejenak: Jika peningkatan 
spiritual roh dipraktekkan dalam mempelajari 
ciptaan material yang disajikan alam kepada 
Anda, atau dalam tujuan manusia lainnya, 
maka Anda dapat membayangkan buah-buah 
yang dapat Anda petik jika penemuan-
penemuan Anda tidak hanya dikaitkan dengan 
penelitian dengan intelek, tetapi jika Anda 
juga berpartisipasi dalam wahyu spiritual yang 



akan diberikan oleh Dia yang menciptakan 
segala sesuatu kepada Anda. (126,26 - 27) 
44 Ketika orang mencapai spiritualitas, 
mereka akan menjadi makhluk yang lebih 
unggul dari segala sesuatu yang 
mengelilinginya. Karena sampai sekarang 
mereka hanya makhluk lemah yang berada 
dalam belas kasihan kekuatan alam, kekuatan 
dan pengaruh yang tidak seharusnya lebih 
unggul dari manusia karena mereka tidak 
berada di atas mereka. (280, 29) 
45 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
spiritualitas juga akan diwariskan, itulah 
sebabnya mengapa engkau harus berusaha 
untuk menanamkan kemurnian hati dan 
penerimaan spiritual kepada anak-anakmu. 
Mereka akan berterima kasih kepada-Mu 
karena Engkau telah menunjukkan belas 
kasihan-Mu dengan memberikan kepada 
mereka tubuh yang bebas dari hawa nafsu, 
dengan pikiran yang jernih, hati yang peka, 
dan roh yang waspada terhadap panggilan 
hati nuraninya. (289, 65) 
46 Satu-satunya tujuan pekerjaan saya adalah 
spiritualisasi semua manusia, karena dalam 
spiritualisasi mereka akan menjadi satu dan 
saling memahami. Dalam spiritualisasi, 
mereka akan melihat nama-nama, bentuk-
bentuk luar dari agama-agama mereka lenyap, 
yang selama ini menjadi penyebab 
keterpisahan spiritual mereka, karena masing-
masing telah menafsirkan Tuhannya dengan 
cara yang berbeda. 
47 Segera setelah mereka semua mendekati 
spiritualisasi di jalan mereka yang berbeda, 
mereka akan menyadari bahwa satu-satunya 
hal yang kurang adalah membebaskan diri 
mereka sendiri dari materialisme mereka agar 
dapat menafsirkan secara spiritual apa yang 
selama ini mereka pahami secara material. 
48 Spiritualisasi adalah semua yang saya minta 
dari manusia saat ini, maka mereka akan 
melihat cita-cita tertinggi mereka terpenuhi 
dan konflik mereka yang paling serius 
diselesaikan dalam batas-batas apa yang 
diizinkan. (321, 22-23, 29) 
 

XI Kemanusiaan 
 

Bab 49 - Agama dan Yurisprudensi  
 
Tidak ada agama atau denominasi yang 
merupakan satu-satunya yang benar  
1 Saya tidak datang untuk membangkitkan 
fanatisme agama di antara manusia; ajaran 
saya sangat jauh dari mengajarkan hal-hal 
yang salah; saya menginginkan perbaikan, 
iman, amal, spiritualisasi. Fanatisme adalah 
perban gelap di depan mata, adalah hasrat 
yang tidak sehat, adalah kegelapan. Berjaga-
jagalah agar benih jahat ini tidak masuk ke 
dalam hati Anda. Ingatlah bahwa fanatisme 
kadang-kadang tampak seperti cinta. 
2 memahami bahwa kegelapan ini telah 
menimpa umat manusia pada saat ini. 
Sadarilah bahwa meskipun bangsa-bangsa 
kafir telah lenyap dari bumi dan sebagian 
besar umat manusia mengaku menyembah 
Tuhan yang benar, manusia tidak mengenal-
Ku atau mengasihi-Ku; karena peperangan, 
kebencian, dan kurangnya keharmonisan 
mereka adalah bukti bahwa mereka belum 
membiarkan Aku hidup di dalam hati mereka. 
3 Di atas kegelapan "fanatisme" agama dan 
penyembahan berhala ini, angin puyuh besar 
sedang mendekat yang akan memurnikan 
kultus spiritual umat manusia ini. Ketika 
pekerjaan ini selesai, pelangi kedamaian akan 
bersinar tanpa batas. (83, 60 - 62) 
4 Saya telah mengizinkan adanya agama-
agama di bumi yang merupakan jalan bagi roh 
yang mengarah kepada Tuhan. Setiap agama 
yang mengajarkan kebaikan dan cinta kasih 
serta memuji belas kasihan adalah baik karena 
mengandung cahaya dan kebenaran. Ketika 
orang layu di dalamnya dan mengubah apa 
yang semula baik menjadi buruk, jalan itu 
hilang di bawah materialisme dan dosa. 
5 Oleh karena itu, pada saat ini Aku 
menunjukkan kepadamu kebenaran-Ku yang 
baru, yang merupakan jalan, esensi kehidupan 
dan hukum, sehingga engkau dapat mencari 
hukum ini, yang merupakan mercusuar dan 
bintang penuntun, melampaui bentuk-bentuk 
dan ritus-ritus, melampaui segala sesuatu 
yang manusiawi. Siapa pun yang mencari-Ku 
dengan cara ini akan menjadi seorang 
spiritualis. (197, 10 - 11) 
6 tidak ada seorang pun yang akan tersesat; 
beberapa orang akan tiba lebih cepat di jalan 
yang telah saya tunjukkan kepadamu dan yang 



lainnya akan tiba kemudian di jalan yang 
mereka ikuti. 
7 Dalam semua agama, manusia dapat 
menerima ajaran yang dibutuhkannya untuk 
menjadi baik. Tetapi jika ia tidak mencapai hal 
ini, ia menyalahkan agama yang dianutnya dan 
tetap menjadi dirinya yang selama ini. 
8 Semua agama adalah jalan; beberapa lebih 
sempurna dari yang lain, tetapi semua 
bertujuan baik dan berusaha untuk datang 
kepada Bapa. Jika ada sesuatu yang tidak 
memuaskanmu dalam agama-agama yang 
engkau ketahui, jangan kehilangan iman 
kepada-Ku. Berjalanlah di jalan cinta kasih dan 
engkau akan menemukan keselamatan, 
karena jalan-Ku diterangi oleh kekuatan cinta 
kasih. (114, 43) 
9 Agama-agama adalah jalan kecil yang 
menuntun makhluk-makhluk spiritual ke jalan 
yang benar di mana mereka bisa naik 
selangkah demi selangkah sampai mereka 
datang kepada-Ku. Selama manusia di bumi 
menganut agama yang berbeda, mereka akan 
terpecah belah. Tetapi begitu mereka berada 
di jalan cinta kasih dan kebenaran, mereka 
akan bersatu, mereka akan menjadi satu 
dengan cahaya tunggal itu; karena hanya ada 
satu kebenaran. (243, 5) 
10 Penyatuan agama-agama akan datang 
ketika semangat manusia bangkit di atas 
materialisme, tradisi, prasangka dan 
fanatisme. Kemudian orang-orang akan 
bersatu secara rohani dalam satu 
penyembahan: yaitu kebaikan karena cinta 
kepada Allah dan sesama. Ketika ini terjadi, 
umat manusia akan memasuki periode 
kesempurnaan. (187, 43) 
11 Perpecahan rohani manusia disebabkan 
oleh fakta bahwa beberapa orang 
menggunakan satu cabang (dari pohon wahyu 
ilahi) dan yang lainnya menggunakan cabang 
yang lain. Hanya ada satu pohon, tetapi 
cabangnya banyak. Tetapi orang-orang tidak 
mau menerima ajaran saya dengan cara ini, 
dan perselisihan memisahkan mereka dan 
memperdalam perbedaan mereka. Setiap 
orang percaya memiliki kebenaran, setiap 
orang merasa berada di pihak yang benar. 
Tetapi Aku berkata kepadamu: Selama engkau 
hanya mencicipi buah dari satu cabang dan 
menolak buah dari cabang yang lain, engkau 
tidak akan sampai pada kesadaran bahwa 
semua buah berasal dari pohon ilahi, yang 

totalitasnya hanya mewakili kebenaran yang 
lengkap. 
12 Ketika saya berbicara kepada Anda tentang 
kebenaran-kebenaran ini, jangan berpikir 
bahwa yang dimaksud Guru adalah bentuk-
bentuk lahiriah dari penyembahan dari 
agama-agama yang berbeda, tetapi prinsip 
fundamental yang mendasari masing-masing 
agama tersebut. 
13 Angin badai yang kuat sekarang membuat 
dirinya terasa. Hembusan anginnya, ketika 
mengguncang pohon, menyebabkan berbagai 
buahnya jatuh, dan buah-buah itu akan 
dicicipi oleh mereka yang belum pernah 
mengenalnya sebelumnya. 
14 Kemudian mereka akan berkata: "Betapa 
sesat dan butanya kita ketika - didorong oleh 
fanatisme kita - kita menolak semua buah 
yang ditawarkan saudara-saudara kita kepada 
kita, hanya karena buah-buah itu tidak kita 
kenal!" 
15 Bagian dari cahaya saya ada di setiap 
kelompok orang, di setiap komunitas. Oleh 
karena itu, janganlah ada seorang pun yang 
menyombongkan diri karena memiliki seluruh 
kebenaran. Oleh karena itu, pahamilah bahwa 
jika Anda ingin menembus lebih jauh ke inti 
Yang Kekal, jika Anda ingin menjangkau lebih 
jauh dari tempat yang telah Anda datangi 
sejauh ini, maka Anda harus terlebih dahulu 
menyatukan pengetahuan yang satu dengan 
pengetahuan yang lain dan dengan cara ini 
dengan yang lainnya. Kemudian cahaya yang 
jernih dan sangat terang akan memancar 
keluar dari keharmonisan ini, yang sampai 
sekarang Anda cari di dunia tanpa 
menemukannya. 
16 "Kasihilah satu sama lain", ini adalah 
pepatah saya, perintah tertinggi saya untuk 
orang-orang, tanpa memandang kepercayaan 
atau agama. 
17 Dekatkanlah dirimu satu sama lain dengan 
memenuhi perintah tertinggi ini dan kamu 
akan menemukan Aku hadir di dalam dirimu 
masing-masing. (129, 36 - 41) 
 
Permusuhan agama-agama terhadap 
pembangunan  
18 Manusia lebih mementingkan kehidupan 
manusianya daripada kehidupan rohaninya, 
meskipun ia sering menyadari bahwa manusia 
itu sementara dan rohani itu kekal. Inilah 
alasan mengapa, walaupun ia telah maju 



dalam peradaban dan ilmu pengetahuannya, 
namun ia tetap diam secara spiritual dan 
tenggelam dalam tidur dalam agamanya. 
19 Lihatlah satu agama ke agama lain dan 
Anda akan melihat bahwa tidak ada satu pun 
dari mereka yang menunjukkan bukti 
perkembangan, pembukaan atau 
kesempurnaan. Masing-masing 
diproklamasikan sebagai kebenaran tertinggi; 
tetapi karena mereka yang mengakuinya 
berpikir bahwa mereka menemukan dan 
mengetahui segala sesuatu di dalamnya, 
mereka tidak berusaha untuk maju selangkah 
lebih jauh. 
20 Wahyu-wahyu Ilahi, hukum Tuhan, ajaran 
saya dan proklamasi saya telah membuat 
Anda memahami sejak awal bahwa manusia 
adalah makhluk yang tunduk pada evolusi. 
Lalu mengapa tidak ada satupun denominasi 
Anda yang mengkonfirmasi dan memverifikasi 
kebenaran ini? 
21 Aku berkata kepadamu: Hanya ajaran yang 
membangkitkan roh, yang menyalakan cahaya 
di dalamnya, yang menumbuhkannya dan 
mengungkapkan kepadanya apa yang 
terkandung di dalam dirinya, yang 
membangkitkannya setiap kali tersandung dan 
membuatnya maju tanpa henti - hanya ajaran 
itu yang diilhami oleh kebenaran. Tetapi, 
bukankah ini persis seperti apa yang telah 
dinyatakan oleh ajaran-Ku kepada Anda setiap 
saat? 
22 Namun demikian, untuk waktu yang lama 
Anda telah mengalami kemandekan rohani 
karena Anda lebih mementingkan apa yang 
menyangkut kehidupan Anda di bumi 
daripada apa yang menyangkut roh Anda. 
Tetapi agar tidak meninggalkan spiritual 
sepenuhnya, Anda telah membentuk agama-
agama Anda sedemikian rupa sehingga tidak 
mengganggu sedikit pun penyelesaian 
pekerjaan dan tugas Anda di bumi. 
23 Kemudian, ketika Anda mengikuti tradisi 
keagamaan itu, Anda berpikir Anda sedang 
melakukan keadilan kepada Tuhan, Anda 
berusaha menenangkan hati nurani Anda, dan 
Anda berpikir Anda sedang mengamankan 
jalan masuk Anda ke dalam kerajaan surga. 
24 Betapa bodohnya, umat manusia! Kapan 
Anda akhirnya akan sadar akan kenyataan? 
Tidakkah engkau menyadari bahwa ketika 
engkau mengikuti adat istiadat agamamu, 

engkau tidak memberikan apa pun kepada-Ku, 
dan rohmu juga kosong? 
25 Jika engkau meninggalkan gerejamu dan 
berkata: "Sekarang aku telah memenuhi 
tugasku kepada Tuhan", engkau telah jatuh ke 
dalam kesalahan besar karena engkau 
mengira telah memberikan sesuatu kepada-
Ku, meskipun engkau harus tahu bahwa 
engkau tidak dapat memberikan apa pun 
kepada-Ku, tetapi engkau dapat menerima 
banyak hal dari-Ku dan memberikan banyak 
hal kepada dirimu sendiri. 
26 Anda berpikir bahwa penggenapan Hukum 
Taurat terbatas pada pergi ke tempat-tempat 
itu, dan ini adalah kesalahan besar lainnya. 
Karena tempat-tempat ini harus menjadi 
sekolah di mana siswa harus belajar untuk 
nantinya. Berdiri kembali dalam kehidupan 
sehari-hari, ia harus secara praktis 
menerapkan pelajaran yang telah dipelajari, 
yang merupakan penggenapan Hukum Taurat 
yang sejati. (265, 22 - 27) 
 
Hubungan antara agama dan ilmu 
pengetahuan  
27 Sejak awal mula, para pembawa pesan 
Hukum Taurat dan pengajaran Roh telah 
menjadikan ilmuwan sebagai lawan mereka. 
Pertempuran besar telah pecah di antara 
keduanya, dan waktunya telah tiba bagi-Ku 
untuk memberitahukan sesuatu kepadamu 
tentang perselisihan ini. 
28 Saya menciptakan dunia ini untuk berfungsi 
sebagai rumah sementara bagi makhluk roh 
yang berinkarnasi. Tetapi sebelum mereka 
akan mengisinya, Aku menganugerahi mereka 
dengan fakultas-fakultas roh, pikiran dan 
kehendak. 
29 Saya tahu sebelumnya takdir dan 
perkembangan makhluk ciptaan saya. Aku 
menempatkan di dalam bumi, bagian 
dalamnya, permukaannya dan atmosfernya 
semua elemen yang diperlukan untuk 
pelestarian, pemeliharaan, pengembangan 
dan juga penyegaran manusia. Tetapi agar 
manusia dapat menemukan rahasia alam 
sebagai sumber kehidupan, Aku mengizinkan 
kecerdasannya terbangun. 
30 Demikianlah telah diwahyukan kepada 
manusia permulaan dari ilmu pengetahuan 
yang Anda semua mampu, meskipun selalu 
ada orang-orang yang memiliki bakat yang 
lebih besar yang misinya adalah untuk 



merebut rahasia kekuatan dan elemen-
elemennya dari Alam untuk kepentingan dan 
kenikmatan umat manusia. 
31 Saya juga mengutus roh-roh agung ke bumi 
sehingga mereka akan mengungkapkan 
kepada Anda kehidupan supernatural - yang 
berada di atas alam ini, di luar ilmu 
pengetahuan. Melalui wahyu-wahyu ini, telah 
diwahyukan eksistensi dari suatu Wujud yang 
universal, kuat, kreatif, mahakuasa dan 
mahahadir, yang memiliki kehidupan setelah 
kematian manusia, kehidupan roh yang kekal. 
32 Tetapi karena yang satu membawa misi 
spiritual dan yang lain membawa misi ilmiah, 
maka yang satu dan yang lain, agama dan ilmu 
pengetahuan, setiap saat berdiri saling 
berhadapan sebagai musuh dalam 
pertempuran. 
33 Hari ini Aku berkata kepadamu bahwa 
materi dan roh bukanlah kekuatan yang 
berlawanan; keharmonisan akan memerintah 
di antara keduanya. Cahaya adalah wahyu 
spiritual-Ku, dan cahaya juga merupakan 
wahyu dan penemuan ilmu pengetahuan. 
Tetapi jika engkau telah mendengar dari-Ku 
bahwa Aku sering menemukan kesalahan 
dengan pekerjaan para ilmuwan, itu karena 
banyak dari mereka telah menyalahgunakan 
energi, elemen-elemen yang sebelumnya tidak 
diketahui dan kekuatan alam untuk tujuan-
tujuan merusak, permusuhan, kebencian dan 
balas dendam, dominasi duniawi dan 
perjuangan yang tidak wajar untuk kekuasaan. 
34 Saya dapat mengatakan kepada Anda 
bahwa dengan mereka yang telah 
menjalankan misi mereka dengan cinta kasih 
dan niat baik - dengan mereka yang telah 
dengan hormat dan rendah hati memasuki 
perbendaharaan rahasia saya, saya senang 
mengungkapkan rahasia besar kepada mereka 
demi kebaikan putri saya, umat manusia. 
35 Ilmu pengetahuan telah menuntun umat 
manusia sejak awal dunia untuk menapaki 
jalan kemajuan material, yang dengan cara itu 
manusia telah menemukan buah-buah ilmu 
pengetahuan - ada yang manis dan ada yang 
pahit di setiap kesempatan. 
36 Sekaranglah saatnya bagi Anda untuk 
memahami bahwa semua cahaya adalah milik 
Roh-Ku, bahwa semua kehidupan berasal dari 
Keilahian-Ku, karena Akulah perbendaharaan 
rahasia, sumber asli dan asal mula semua 
ciptaan. 

37 Pertempuran spiritual melawan sains akan 
hilang dari kehidupan manusia sampai-sampai 
spiritual akan bersatu dengan sains dalam satu 
cahaya yang menerangi jalan manusia ke 
dalam ketidakterbatasan. (233, 25 -34) 
 
Kekejaman dan ketidakadilan keadilan 
duniawi  
38 Aku datang untuk menghapuskan hukum-
hukummu yang salah sehingga hanya hukum-
hukum yang dibentuk oleh perintah-perintah-
Ku dan selaras dengan hikmat-Ku yang dapat 
memerintahmu. Hukum-hukum-Ku dibentuk 
oleh cinta kasih, dan karena hukum-hukum itu 
berasal dari Keilahian-Ku, maka hukum-hukum 
itu tidak berubah dan kekal, sedangkan 
hukum-hukummu bersifat sementara dan 
kadang-kadang kejam dan egois. 
39 Hukum Bapa terbuat dari kasih, dari 
kebaikan, seperti balsem yang memberikan 
penghiburan dan membangkitkan orang 
berdosa sehingga ia dapat menanggung 
perbaikan atas pelanggarannya. Hukum kasih 
Bapa selalu menawarkan kesempatan yang 
murah hati untuk pembaharuan moral kepada 
orang yang melanggar, sementara hukum 
anda, sebaliknya, mempermalukan dan 
menghukum orang yang telah melanggar, dan 
seringkali orang yang tidak bersalah dan 
lemah. 
40 Di dalam yurisprudensi Anda ada 
kekejaman, pembalasan dendam dan 
kurangnya belas kasihan. Hukum Kristus 
adalah persuasi yang penuh kasih, keadilan 
yang tak terbatas dan kebenaran yang 
tertinggi. Kalian sendirilah yang menjadi hakim 
kalian, saya, di sisi lain, adalah pembela kalian 
yang tak kenal lelah; tetapi kalian harus tahu 
bahwa ada dua cara untuk membayar 
kesalahan kalian: satu dengan cinta kasih dan 
satu lagi dengan rasa sakit. 
41 Pilihlah sendiri, Anda masih menikmati 
karunia kehendak bebas. (17, 46 - 48) 
42 Aku adalah Hakim Ilahi yang tidak pernah 
menjatuhkan hukuman yang lebih berat 
daripada pelanggarannya. Berapa banyak dari 
mereka yang menuduh diri mereka sendiri di 
hadapan-Ku, Aku mendapati mereka murni. Di 
sisi lain, berapa banyak orang yang 
mengumandangkan kemurnian mereka dan 
saya mendapati mereka korup dan bersalah. 
43 Betapa tidak adilnya keadilan manusia! 
Betapa banyak korban dari hakim yang buruk 



yang menebus kejahatan orang lain! Betapa 
banyak orang yang tidak bersalah telah 
melihat jeruji penjara tertutup di depan mata 
mereka, sementara orang yang bersalah 
berjalan bebas, tanpa terlihat menyeret beban 
pencurian dan kejahatannya. (135, 2 - 3) 
44 Karena keadilan manusia tidak sempurna, 
penjara-penjara Anda penuh dengan korban, 
dan tempat-tempat eksekusi telah ternoda 
oleh darah orang-orang yang tidak bersalah. 
Ah, berapa banyak penjahat yang saya lihat 
menikmati kebebasan dan rasa hormat di 
dunia, dan berapa banyak koruptor yang telah 
Anda dirikan monumen untuk menghormati 
ingatan mereka! 
45 Seandainya Anda bisa melihat makhluk-
makhluk ini ketika mereka kemudian hidup di 
dunia spiritual dan cahaya terbit di dalam roh 
mereka! Bukannya penghormatan yang tidak 
masuk akal dan tidak berguna, anda akan 
mengirimkan doa untuk menghibur mereka 
dalam pertobatan mereka yang berat. (159, 44 
- 45) 
 
Kebenaran diri manusia yang keras hati  
46 Biarlah kasihlah yang menuntun anda, 
sehingga anda dapat menjadi duta-duta sejati 
dari Penghibur Ilahi. Karena kamu, yang belum 
jatuh ke dalam jurang apapun, selalu cepat 
menuduh, menghakimi. Engkau mengutuk 
sesamamu tanpa belas kasihan sedikit pun, 
dan ini bukan ajaran-Ku. 
47 Jika, sebelum Anda menghakimi, Anda mau 
memeriksa diri Anda sendiri dan kesalahan-
kesalahan Anda - saya jamin, penilaian Anda 
akan lebih berbelas kasih. Anda menganggap 
mereka yang berada di penjara sebagai orang 
yang buruk, dan menganggap mereka yang 
berada di rumah sakit sebagai orang yang 
tidak beruntung. Engkau menjauhkan diri dari 
mereka tanpa menyadari bahwa mereka layak 
memasuki kerajaan cinta-Ku. Anda tidak ingin 
berpikir bahwa mereka juga memiliki hak 
untuk menerima sinar matahari, yang 
diciptakan untuk memberikan kehidupan dan 
kehangatan kepada semua makhluk tanpa 
terkecuali. 
48 Mereka yang tertutup di tempat-tempat 
penebusan sering kali merupakan cermin di 
mana orang tidak ingin melihat diri mereka 
sendiri karena mereka tahu bahwa gambar 
yang diungkapkan oleh cermin itu kepada 

mereka dalam banyak kasus adalah gambar 
dari sebuah tuduhan. (149, 51 - 53) 
 
Keadilan duniawi sebagai kejahatan yang 
diperlukan  
49 Tetap saja keadilan yang ada di bumi tidak 
menunjukkan perbuatan yang benar. Saya bisa 
melihat kurangnya belas kasihan, kurangnya 
pengertian dan kekerasan hati. Tetapi setiap 
orang akan tetap menerima penghakiman-Nya 
yang sempurna. 
50 Aku telah mengizinkan cobaan-cobaan ini, 
dan selama manusia tidak memenuhi hukum-
hukum-Ku, selama ia berpaling dari mengikuti 
perintah-perintah mereka, akan ada 
seseorang di bumi yang membengkokkan 
hatinya, yang melanggarnya. 
51 Jika Anda memenuhi Hukum Taurat, tidak 
perlu ada hakim di dunia ini, tidak akan ada 
hukuman, Anda tidak memerlukan 
pemerintahan. Masing-masing akan 
menentukan tindakannya sendiri, dan semua 
akan diatur oleh-Ku. Engkau semua akan 
terinspirasi oleh hukum-hukum-Ku, dan 
tindakanmu akan selalu bersifat amal, yang 
bertujuan untuk spiritualisasi dan cinta kasih. 
52 Tetapi umat manusia telah jatuh ke dalam 
jurang yang dalam: amoralitas, keburukan, 
dosa telah menguasai hati manusia, dan inilah 
konsekuensinya: Anda harus meminum cawan 
yang pahit, Anda harus menderita penghinaan 
di tangan orang-orang yang, meskipun mereka 
adalah saudara-saudara Anda, menjalankan 
kekuasaan di bumi. 
53 Tetapi rendah hatilah, sabarlah 
menanggung penghakiman, ingatlah bahwa 
Akulah Hakim yang sempurna. (341,53) 
 

Bab 50 - Pendidikan dan ilmu 
pengetahuan  
 
Kesombongan dan kebanggaan akan 
pengetahuan  
1 Saya bertanya kepada orang-orang saat ini, 
yang menganggap diri mereka paling maju 
dalam sejarah dunia ini: Sudahkah Anda, 
dengan semua bakat Anda, menemukan cara 
untuk menciptakan perdamaian, mencapai 
kekuasaan dan kemakmuran tanpa 
membunuh, menghancurkan atau 
memperbudak tetangga Anda? Apakah Anda 
percaya bahwa kemajuan Anda adalah benar 



dan nyata ketika Anda secara moral berguling-
guling di lumpur dan secara rohani 
mengembara dalam kegelapan? Aku tidak 
memerangi ilmu pengetahuan, karena Aku 
sendiri yang memberikannya kepada manusia; 
yang menjadi keberatanku adalah tujuan yang 
kadang-kadang Anda gunakan. (37, 56) 
2 Umat manusia, putri cahaya, bukalah 
matamu, sadarilah bahwa engkau sudah hidup 
di zaman roh! 
3 mengapa engkau melupakan Aku dan ingin 
mengukur kekuatanmu dengan kekuatan-Ku? 
Aku berkata kepadamu bahwa Aku akan 
menempatkan tongkat-Ku di tanganmu pada 
hari ketika seorang sarjana dengan ilmunya 
akan menciptakan makhluk yang serupa 
denganmu dan memberinya roh dan 
memberinya hati nurani. Tetapi panen Anda 
akan berbeda pada awalnya. (125, 16 - 17) 
4 Mengapa ada dan masih ada orang yang, 
setelah mempelajari ilmu pengetahuan 
manusia melalui penggunaan kemampuan 
yang diberikan kepada mereka oleh Sang 
Pencipta, menggunakan hal yang sama untuk 
melawan dan menolak ilmu pengetahuan 
ilahi? Karena kesombongan mereka tidak 
mengizinkan mereka untuk memasuki 
perbendaharaan Tuhan dengan kerendahan 
hati dan penghormatan, dan mereka mencari 
tujuan dan tahta mereka di dunia ini. (154, 27) 
5 Hari ini, manusia merasa hebat, ia 
meninggikan kepribadiannya dan malu untuk 
mengatakan "Tuhan". Dia memberi-Nya nama 
lain agar tidak membahayakan 
kesombongannya, agar tidak jatuh dari 
tumpuan posisi sosialnya. Oleh karena itu 
mereka menyebut-Ku: Kecerdasan Kosmis, 
Arsitek Alam Semesta. Tetapi Aku telah 
mengajarkan kepadamu untuk mengatakan 
kepada-Ku "Bapa Kami", "Bapa-Ku", seperti 
yang Aku ajarkan kepadamu di "Era Kedua". 
Mengapa manusia berpikir bahwa mereka 
merendahkan atau mengurangi kepribadian 
mereka ketika mereka memanggil-Ku "Bapa"? 
(147, 7) 
6 Betapa rendahnya manusia telah tenggelam 
dalam materialismenya, sehingga akhirnya ia 
menyangkal Dia yang menciptakan segala 
sesuatu! Bagaimana pikiran manusia bisa 
menjadi gelap sedemikian rupa? Bagaimana 
mungkin ilmu pengetahuanmu mengingkari-
Ku dan menodai kehidupan dan alam seperti 
yang telah dilakukannya? 

7 Dalam setiap pekerjaan yang ditemukan 
oleh ilmu pengetahuanmu, Aku hadir; dalam 
setiap pekerjaan Hukum-Ku dinyatakan dan 
Suara-Ku didengar. Bagaimana mungkin 
orang-orang ini tidak merasa, tidak melihat, 
dan tidak mendengar? Apakah ini merupakan 
tanda kemajuan dan peradaban untuk 
menyangkal keberadaanku, cintaku dan 
keadilanku? Maka Anda tidak lebih maju 
daripada manusia primitif, yang tahu 
bagaimana menemukan dalam setiap 
kekuatan alam dan dalam setiap keajaiban 
alam, karya dari suatu Makhluk yang ilahi, 
lebih tinggi, bijaksana, adil, dan berkuasa, 
yang kepadanya mereka menganggap semua 
yang baik dalam semua yang ada dan karena 
itu menyembahnya. (175, 72 - 73) 
8 Aku memberikan firman-Ku yang baru 
kepada manusia, supaya mereka tahu bahwa 
mereka tidak ditinggalkan, supaya mereka 
dapat bangun oleh suara roh mereka, dan 
mengetahui bahwa keajaiban-keajaiban ilahi 
yang besar menanti roh mereka setelah 
kehidupan ini. 
9 Tentang hal itu Aku telah berbicara kepada 
manusia, dan hal yang sama dialami oleh 
orang yang tahu bagaimana berdoa untuk 
berhubungan dengan yang rohani, seperti 
yang juga disaksikan oleh orang yang melalui 
ilmu pengetahuan menyelidiki rahasia-rahasia 
alam. Pada kedua jalan ini, baik intelek 
maupun roh akan menemukan lebih banyak 
dan lebih banyak lagi yang mereka cari. 
10 Tetapi kapankah waktunya tiba ketika 
manusia akan diilhami oleh cinta untuk studi 
dan penelitiannya? Hanya ketika hal ini 
terjadi, maka pekerjaan-Nya di dunia akan 
menjadi abadi. Selama motif ilmu 
pengetahuan adalah keinginan untuk 
berkuasa, arogansi, materialisme atau 
kebencian, manusia akan terus menerus 
mengalami teguran dari kekuatan alam yang 
tidak dilepaskan yang menghukum ketergesa-
gesaan mereka. 
11 Betapa banyak orang yang 
menyombongkan diri dalam kejahatan, dalam 
kesombongan, dalam usaha yang sia-sia, 
betapa banyak orang yang memakai mahkota, 
padahal mereka celaka dan telanjang secara 
rohani. Betapa besar kontras antara apa yang 
Anda anggap sebagai kebenaran Anda dan 
kebenaran-Ku! (277, 31 - 32 , 36)  
 



Konsekuensi dari pemikiran materialistis  
12 Jika orang merasakan cinta sejati kepada 
sesama manusia, mereka tidak perlu 
menderita kekacauan yang mereka alami; 
segala sesuatu yang ada di dalam diri mereka 
akan menjadi harmonis dan damai. Tetapi 
mereka tidak memahami kasih ilahi ini, dan 
mereka hanya menginginkan kebenaran 
ilmiah, kebenaran turunan - yang dapat 
mereka buktikan dengan proses pemikiran 
manusiawi mereka: Mereka menginginkan 
kebenaran yang menarik bagi otak, bukan 
yang mencapai hati, dan sekarang mereka 
mendapatkan hasil dari materialisme mereka: 
kemanusiaan yang egois dan palsu yang penuh 
dengan penderitaan. (14, 42) 
13 Jangan membayangkan apa pun tentang 
buah-buah ilmu pengetahuan Anda, karena 
sekarang Anda telah membuat kemajuan 
besar dalam hal itu, umat manusia paling 
menderita, ada kesengsaraan yang paling 
besar, kekhawatiran, penyakit, dan perang 
saudara. 
14 Manusia belum menemukan ilmu 
pengetahuan yang sejati - yang dicapai melalui 
jalan cinta kasih. 
15 Lihatlah bagaimana kesombongan telah 
membutakan Anda; setiap bangsa ingin 
memiliki ulama terbesar di bumi. 
Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, para 
ulama belum menembus jauh ke dalam 
misteri Tuhan. Saya dapat mengatakan kepada 
Anda bahwa pengetahuan yang dimiliki 
manusia tentang kehidupan masih dangkal. 
(22, 16 - 18) 
16 Apakah yang paling Anda inginkan pada 
saat-saat ini di bumi? Kedamaian, kesehatan 
dan kebenaran. Sesungguhnya Aku berkata 
kepadamu, karunia-karunia ini tidak akan 
diberikan kepadamu oleh ilmu 
pengetahuanmu sebagaimana yang telah 
kamu terapkan. 
17 Para cendekiawan mempertanyakan Alam 
dan dia menjawab setiap pertanyaan mereka; 
tetapi di balik pertanyaan-pertanyaan itu tidak 
selalu ada niat baik, disposisi yang baik atau 
amal. Manusia tidak dewasa dan tidak cerdas, 
yang merampas dari alam rahasianya dan 
mencemarkan batinnya - yang 
menghormatinya bukan dengan mengambil 
dari sumbernya bahan mentah untuk saling 
berbuat baik seperti saudara dan saudari 

sejati, tetapi demi tujuan yang egois dan 
kadang-kadang merusak. 
18 Semua ciptaan berbicara kepada mereka 
tentang Aku, dan suara mereka adalah suara 
cinta; namun betapa sedikit yang tahu 
bagaimana mendengar dan memahami 
bahasa ini! 
19 mengingat bahwa ciptaan itu adalah Bait 
Suci tempat Aku tinggal, tidakkah kamu takut 
bahwa Yesus akan muncul di sana, mengambil 
cambuk dan mengusir para pedagang dan 
semua orang yang mencemarkannya? (26, 34 - 
37) 
20 Aku menyatakan kepada manusia karunia 
ilmu pengetahuan, yaitu cahaya. Tetapi 
manusia telah menciptakan kegelapan 
dengannya dan menyebabkan rasa sakit dan 
kehancuran. 
21 Manusia berpikir bahwa mereka berada di 
puncak kemajuan manusia. Untuk ini saya 
bertanya kepada mereka: Apakah Anda 
memiliki kedamaian di bumi? Apakah ada 
persaudaraan di antara manusia, moralitas 
dan kebajikan di rumah-rumah? Apakah Anda 
menghormati kehidupan sesama manusia? 
Apakah Anda menunjukkan perhatian kepada 
yang lemah? - Sesungguhnya Aku berkata 
kepadamu, jika kebajikan-kebajikan ini ada 
dalam dirimu, engkau akan memiliki nilai-nilai 
tertinggi dalam kehidupan manusia. 
22 Kebingungan merajalela di antara manusia 
karena Anda telah menempatkan di atas 
tumpuan mereka yang telah membawa Anda 
pada kehancuran. Oleh karena itu, jangan 
bertanya mengapa Aku datang kepada 
manusia, dan jangan menghakimi bahwa Aku 
membuat diri-Ku dikenal melalui orang-orang 
berdosa dan orang-orang yang tidak tahu apa-
apa, karena tidak semua yang engkau anggap 
tidak sempurna adalah demikian. (59, 52 - 54) 
23 Sang cendekiawan mencari alasan untuk 
segala sesuatu yang ada dan segala sesuatu 
yang terjadi, dan berharap untuk 
membuktikan dengan ilmu pengetahuannya 
bahwa tidak ada prinsip atau kebenaran di 
luar alam. Tetapi saya menganggap mereka 
tidak dewasa, lemah dan bodoh. (144, 92) 
24 Para ilmuwan, yang penuh dengan 
kesombongan, menganggap wahyu ilahi 
sebagai sesuatu yang tidak layak untuk 
diperhatikan. Mereka tidak ingin mengangkat 
diri mereka sendiri secara rohani kepada 
Tuhan, dan jika mereka tidak memahami 



sesuatu dari apa yang ada di sekitar mereka, 
mereka menyangkalnya agar tidak perlu 
mengakui ketidakmampuan dan 
ketidaktahuan mereka. Banyak dari mereka 
hanya ingin percaya pada apa yang bisa 
mereka buktikan. 
25 Penghiburan apa yang dapat diberikan oleh 
orang-orang ini kepada hati sesamanya jika 
mereka tidak mengenali prinsip asli cinta kasih 
yang mengatur ciptaan dan, terlebih lagi, tidak 
memahami makna spiritual dari kehidupan? 
(163, 17 - 18) 
26 Betapa jauhnya umat manusia ini telah 
menyimpang dari petunjuk-petunjuk-Ku! 
Segala sesuatu di dalamnya bersifat dangkal, 
palsu, eksternal, mencolok. Oleh karena itu, 
kekuatan spiritualnya batal dan tidak ada, dan 
untuk menutupi kekurangan kekuatan dan 
perkembangan rohaninya, ia telah 
melemparkan dirinya ke dalam pelukan ilmu 
pengetahuan dan kecerdasan yang 
berkembang. 
27 Dengan cara ini, dengan bantuan ilmu 
pengetahuan, manusia merasa kuat, hebat 
dan berkuasa. Tetapi saya katakan kepada 
Anda bahwa kekuatan dan kehebatan itu tidak 
berarti di samping kekuatan roh yang tidak 
Anda izinkan untuk tumbuh dan 
memanifestasikan dirinya. (275, 46 - 47) 
28 Hari ini, hari demi hari, Anda sedang 
memakan buah pahit dari pohon ilmu 
pengetahuan, yang telah begitu tidak 
sempurna dirawat oleh manusia karena Anda 
belum mencari pengembangan yang harmonis 
dari semua karunia Anda. Lalu, bagaimana 
engkau bisa mengarahkan penemuan dan 
pekerjaanmu ke jalan yang baik, karena 
engkau hanya melatih kecerdasan tetapi 
mengabaikan pikiran dan hati? 
29 Ada orang-orang di antara kamu yang 
seperti binatang buas, yang memberikan 
kebebasan penuh kepada hawa nafsu mereka, 
yang merasa benci terhadap sesamanya, yang 
haus darah dan berusaha menjadikan budak-
budak dari bangsa-bangsa yang bersaudara. 
30 Jika ada orang yang percaya bahwa Ajaran-
Ku dapat menyebabkan keruntuhan moral 
manusia, sungguh Aku berkata kepadamu, dia 
berada dalam kesalahan besar; dan untuk 
membuktikan hal ini kepada orang-orang yang 
ragu-ragu, para materialis dan orang-orang 
sombong saat ini, Aku akan membiarkan 
mereka menuai dan memakan buah dari ilmu 

pengetahuan mereka sampai mereka merasa 
cukup, sampai pengakuan yang mengatakan 
kepada-Ku lolos dari pikiran mereka: "Bapa, 
ampunilah kami, Kuasa-Mu saja yang akan 
mampu menghentikan kekuatan yang telah 
kami lepaskan dalam ketidakmampuan kami." 
(282, 15 - 17) 
31 Ilmu pengetahuan manusia telah mencapai 
batas yang dapat dicapai manusia dalam 
materialismenya. Karena ilmu pengetahuan 
yang diilhami oleh cita-cita spiritual cinta 
kasih, kebaikan dan kesempurnaan bisa 
melangkah lebih jauh daripada yang telah 
Anda bawa. 
32 Bukti bahwa kemajuan ilmiah Anda tidak 
memiliki cinta kasih sebagai motifnya adalah 
kemerosotan moral bangsa-bangsa, adalah 
perang saudara, adalah kelaparan dan 
kesengsaraan yang terjadi di mana-mana, 
adalah kebodohan spiritual. (315,53 - 54) 
33 Apa yang harus Kukatakan kepadamu 
tentang para cendekiawanmu di zaman 
sekarang, tentang mereka yang menantang 
alam dan menentang kekuatan dan elemen-
elemennya, sehingga membuat kebaikan 
tampak sebagai sesuatu yang jahat? Mereka 
akan mengalami penderitaan yang besar 
karena mereka telah merusak dan memakan 
buah yang belum matang dari pohon ilmu 
pengetahuan - buah yang hanya bisa mereka 
masak dengan cinta kasih. (263, 26) 
34 Karena umat manusia tidak selaras dengan 
hukum universal yang mengatur semua 
ciptaan, maka akan terjadi keadaan yang tidak 
terkendali, yang akan diekspresikan dalam 
kekerasan kekuatan alam. 
35 Manusia telah membelah atom, otaknya 
yang berevolusi menggunakan penemuan ini 
untuk mendapatkan kekuatan terbesar dan 
membawa kematian. 
36 Jika manusia telah berkembang secara 
spiritual sampai pada tingkat yang sama 
dengan ilmu pengetahuan dan inteleknya, dia 
hanya akan menggunakan penemuan 
kekuatan alam baru untuk kebaikan umat 
manusia. Tetapi keterbelakangan rohaninya 
sangat besar; oleh karena itu pikirannya yang 
egois telah menerapkan daya kreatifnya untuk 
merugikan umat manusia dan telah 
menggunakan kekuatan penghancur, 
berpaling dari prinsip-prinsip kasih dan belas 
kasihan Yesus. Oleh karena itu, ketika Anda 
melihat banjir api turun dari langit, itu bukan 



karena langit itu sendiri yang terbuka atau 
karena api matahari yang menyiksa Anda - 
tidak, itu adalah pekerjaan manusia, yang 
akan menabur kematian dan kehancuran. 
(363,23 - 25) 
37 Masyarakat semakin maju dan 
pengetahuan ilmiah mereka semakin 
meningkat. Tapi aku bertanya padamu: 
Apakah "kebijaksanaan" yang dengannya 
manusia, semakin mereka menembusnya, 
semakin mereka menjauhkan diri mereka 
sendiri dari kebenaran spiritual yang di 
dalamnya terletak sumber dan asal mula 
kehidupan? 
38 Ini adalah ilmu pengetahuan manusia, ini 
adalah ilmu pengetahuan seperti yang 
dipahami oleh umat manusia yang sakit 
karena egoisme dan materialisme. 
39 Maka pengetahuan itu palsu dan ilmu 
pengetahuan itu jahat, karena Anda telah 
menciptakan dunia yang menyakitkan 
dengannya. Bukannya terang, kegelapanlah 
yang berkuasa, karena engkau mendorong 
bangsa-bangsa semakin lama semakin menuju 
kebinasaan. 
40 Ilmu pengetahuan adalah cahaya, cahaya 
adalah kehidupan, adalah kekuatan, 
kesehatan dan kedamaian. Apakah ini buah 
dari ilmu pengetahuan Anda? Tidak, 
kemanusiaan! Oleh karena itu Aku berkata 
kepadamu: selama engkau tidak membiarkan 
terang Roh menembus kegelapan pikiranmu, 
pekerjaanmu tidak akan pernah bisa memiliki 
asal usul yang tinggi dan rohani, mereka tidak 
akan pernah bisa lebih dari pekerjaan 
manusia. (358, 31 - 34) 
41 Para dokter juga akan dipanggil. Aku akan 
bertanya kepada mereka apa yang telah 
mereka lakukan dengan rahasia kesehatan 
yang Aku ungkapkan kepada mereka dan 
dengan balsem penyembuhan yang Aku 
percayakan kepada mereka. Saya akan 
bertanya kepada mereka apakah mereka 
benar-benar merasakan sakit yang asing, 
apakah mereka telah membungkuk ke kamp 
yang paling miskin untuk menyembuhkan 
dengan cinta kasih orang yang menderita. Apa 
yang akan dijawab oleh mereka yang telah 
mencapai kemegahan, kemakmuran, dan 
kemewahan dengan penderitaan sesama 
mereka - penderitaan yang tidak selalu 
mereka ketahui bagaimana cara 
meringankannya? Semua orang harus 

bertanya kepada diri mereka sendiri di dalam 
hati mereka dan menjawab-Ku dalam terang 
hati nurani mereka. (63, 62) 
42 Betapa banyak orang yang mati secara 
rohani harus berkeliaran di dunia menunggu 
kematian jasmani untuk membawa mereka ke 
hadirat-Ku untuk mendengar suara Tuhan 
yang membangkitkan mereka kepada 
kehidupan sejati dan membelai mereka. 
Kerinduan apa yang bisa mereka pelihara di 
bumi, menganggap diri mereka sudah hilang 
selamanya, meskipun mereka merasa mampu 
melakukan pertobatan yang sejati dan 
perbaikan atas pelanggaran mereka? 
43 Tetapi selain mereka yang telah ditolak 
keselamatan roh mereka dan yang datang 
kepada-Ku tanpa harapan, mereka yang telah 
dihukum mati oleh para ilmuwan mengenai 
tubuh juga datang ke hadirat-Ku. Aku, yang 
memiliki kehidupan, telah merebut mereka 
dari cengkeraman kematian jasmani. Tetapi 
apa yang dilakukan oleh mereka di dunia ini 
yang kepadanya Aku telah mempercayakan 
kesehatan roh dan juga tubuh? Apakah 
mereka tidak tahu takdir tinggi yang telah 
dipercayakan Tuhan kepada mereka untuk 
dipenuhi? Haruskah Aku, yang telah mengutus 
mereka dengan pesan kesehatan dan 
kehidupan, tanpa henti menerima 
pengorbanan mereka? (54, 13 - 14) 
 
Inspirasi Pengetahuan Ilmiah Baru oleh 
Tuhan dan Dunia Roh  
44 Seandainya para ilmuwan yang 
menggerakkan dan mengubah dunia Anda 
diilhami oleh cinta kasih dan kebaikan, mereka 
pasti sudah menemukan betapa banyak yang 
Aku miliki untuk ilmu pengetahuan saat ini 
dalam hal pengetahuan, dan bukan hanya 
bagian yang sangat kecil yang mereka anggap 
begitu banyak. 
45 Salomo disebut bijaksana karena 
keputusan, nasihat dan perkataannya ditandai 
dengan kebijaksanaan; kemasyhurannya 
menyebar ke luar batas-batas kerajaannya dan 
mencapai negeri-negeri lain. 
46 Tetapi orang ini, meskipun ia adalah 
seorang raja, dengan rendah hati berlutut di 
hadapan Tuhannya dan meminta 
kebijaksanaan, kekuatan, dan perlindungan, 
karena ia menyadari bahwa ia hanyalah 
hamba-Ku, dan di hadapan-Ku ia meletakkan 
tongkat dan mahkotanya. Jika semua 



cendekiawan, semua ilmuwan akan bertindak 
dengan cara yang sama - betapa hebatnya 
kebijaksanaan mereka, betapa banyak ajaran 
yang masih belum diketahui sampai sekarang 
yang masih akan diwahyukan kepada mereka 
dari kitab kebijaksanaan ilahi saya! (1,57 - 59) 
47 Tanyakan kepada para cendekiawan Anda 
dan jika mereka jujur, mereka akan 
mengatakan kepada Anda bahwa mereka 
telah meminta ilham dari Tuhan. Tetapi Aku 
akan memberi mereka lebih banyak inspirasi 
jika mereka memintanya kepada-Ku dengan 
lebih banyak cinta kepada saudara-saudara 
mereka dan dengan lebih sedikit 
kesombongan untuk diri mereka sendiri. 
48 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu: 
Semua yang telah engkau kumpulkan dari 
pengetahuan sejati berasal dari-Ku; semua 
yang mereka miliki tentang yang murni dan 
tinggi akan Aku gunakan untuk keuntunganmu 
saat ini, karena ini telah Aku berikan 
kepadamu. (17, 59 - 60 o.) 
49 Jiwa manusia telah berkembang, oleh 
karena itu ilmu pengetahuannya telah maju. 
Aku telah mengizinkannya untuk mengetahui 
dan menemukan apa yang sebelumnya tidak 
diketahuinya; tetapi ia tidak boleh 
mengabdikan dirinya hanya untuk pekerjaan-
pekerjaan material. Aku telah 
menganugerahkan cahaya itu kepadanya 
sehingga ia dapat mengusahakan kedamaian 
dan kebahagiaannya dalam Kehidupan 
Spiritual yang menantinya. (15, 22) 
50 Jika engkau semua telah menggunakan 
beberapa ilmu pengetahuanmu untuk 
menyelidiki dan menghakimi-Ku, bukankah 
lebih masuk akal bagimu untuk 
menggunakannya untuk menyelidiki dirimu 
sendiri sampai engkau semua menyadari 
naturmu dan melenyapkan materialismemu? 
Apakah anda mungkin berpikir bahwa Bapa 
anda tidak bisa menolong anda di jalan ilmu 
pengetahuan anda yang baik? Sesungguhnya 
Aku berkata kepadamu, jika engkau dapat 
merasakan esensi cinta kasih Ilahi, 
pengetahuan akan dengan mudah mencapai 
pikiranmu tanpa engkau harus melelahkan 
otakmu dan menguras tenaga dengan 
mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang 
engkau anggap mendalam dan yang 
sebenarnya berada dalam jangkauanmu. 
(14,44) 

51 Dalam karya-karya besar manusia, ada 
pengaruh dan karya makhluk spiritual tinggi 
yang terus-menerus mempengaruhi 
kemampuan berpikir manusia dan mengilhami 
atau mengungkapkan hal yang tidak diketahui 
kepada saudara-saudara mereka yang 
menjelma. 
52 Oleh karena itu, saya katakan kepada para 
cendekiawan dan ilmuwan setiap saat: Anda 
tidak bisa membanggakan apa yang anda 
pahami, atau apa yang anda lakukan, karena 
tidak semua adalah pekerjaan anda. Betapa 
seringnya Anda melayani makhluk-makhluk 
spiritual yang saya bicarakan kepada Anda 
hanya sebagai alat! Bukankah Anda sering 
dikejutkan oleh implikasi dari penemuan 
Anda? Tidakkah Anda diam-diam mengakui 
kepada diri Anda sendiri bahwa Anda tidak 
mampu melakukan apa yang telah Anda 
capai? Itulah jawaban Anda. Lalu mengapa 
Anda membanggakan hal itu? Sadarilah bahwa 
pekerjaan Anda dibimbing oleh makhluk yang 
lebih tinggi. Jangan pernah mencoba untuk 
mengubah inspirasi mereka, karena mereka 
selalu diarahkan kepada kebaikan. (182, 21 - 
22) 
53 Karena umat manusia telah menyaksikan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan telah 
melihat penemuan-penemuan yang tidak akan 
dipercayai sebelumnya, mengapa umat 
manusia menolak untuk percaya pada 
perkembangan roh? Mengapa ia menegang 
pada sesuatu yang menghentikannya dan 
membuatnya lembam? 
54 Ajaran dan wahyu-wahyu-Ku pada saat ini 
selaras dengan perkembangan Anda. 
Janganlah seorang ilmuwan merasa sombong 
dengan karya material dan ilmu 
pengetahuannya, karena di dalamnya wahyu-
Ku dan bantuan makhluk spiritual yang 
mengilhami Anda dari alam barzakh selalu 
hadir. 
55 Manusia adalah bagian dari ciptaan, ia 
memiliki tugas yang harus dipenuhi, seperti 
yang dimiliki semua makhluk Sang Pencipta; 
tetapi ia telah diberi sifat spiritual, kecerdasan 
dan kehendaknya sendiri, sehingga dengan 
usahanya sendiri ia dapat mencapai 
perkembangan dan kesempurnaan roh, yang 
merupakan hal tertinggi yang dimilikinya. 
Melalui roh, manusia bisa memahami 
Penciptanya, memahami manfaat-Nya, dan 
mengagumi hikmat-Nya. 



56 Jika kamu, alih-alih menjadi sia-sia atas 
pengetahuan duniawimu, menjadikan semua 
pekerjaan-Ku sebagai milikmu, tidak akan ada 
rahasia bagimu, kamu akan mengenali dirimu 
sendiri sebagai saudara-saudari dan saling 
mengasihi seperti Aku mengasihi kamu: 
kebaikan, belas kasihan, dan kasih akan ada di 
dalam dirimu, dan karena itu bersatu dengan 
Bapa. (23, 5 - 7) 
 
Pengakuan terhadap para ilmuwan yang 
bekerja untuk kepentingan umat manusia 
57 Ilmu pengetahuan manusia adalah ekspresi 
duniawi yang terlihat dari bakat spiritual yang 
telah dicapai manusia pada saat ini. Karya 
manusia pada masa ini bukan hanya produk 
dari intelek, tetapi juga dari perkembangan 
spiritualnya. (106, 6) 
58 Ilmu pengetahuan material telah 
mengungkapkan banyak rahasia kepada Anda. 
Namun demikian, jangan pernah berharap 
ilmu pengetahuan Anda akan mengungkapkan 
kepada Anda semua yang perlu Anda ketahui. 
Ilmu pengetahuan orang-orang pada masa itu 
juga memiliki nabi-nabi, yang diolok-olok dan 
dianggap gila. Tetapi setelah itu, ketika apa 
yang mereka nyatakan terbukti benar, Anda 
merasa takjub. (97,19) 
59 Aku tidak menyangkal pengakuan-Ku 
kepada para ilmuwan, karena Aku telah 
mempercayakan mereka dengan tugas yang 
mereka lakukan. Tetapi banyak di antara 
mereka yang tidak memiliki doa, amal dan 
peningkatan roh untuk menjadi penolong 
sejati bagi manusia. (112, 25) 
60 Orang-orang zaman sekarang telah 
memperluas kerajaan mereka, mereka 
mendominasi dan melintasi seluruh bumi. 
Tidak ada lagi benua, daratan atau lautan yang 
tidak diketahui. Mereka telah membuat jalan 
di darat, di laut dan di udara; tetapi tidak puas 
dengan apa yang mereka miliki sebagai 
warisan di planet mereka, mereka menjelajahi 
dan mencari cakrawala, menginginkan 
kekuasaan yang lebih besar lagi. 
61 Saya memberkati keinginan akan 
pengetahuan pada anak-anak saya, dan 
aspirasi mereka untuk menjadi bijaksana, 
hebat dan kuat mendapat persetujuan saya 
yang tidak memenuhi syarat. Tetapi apa yang 
tidak disetujui oleh keadilan saya adalah 
kesombongan yang sering menjadi dasar 

tujuan ambisius mereka, atau tujuan egois 
yang kadang-kadang mereka kejar. (175, 7 - 8) 
62 Aku telah menganugerahi manusia dengan 
kecerdasan yang memungkinkannya untuk 
menyelidiki komposisi alam dan 
manifestasinya, dan Aku telah 
mengizinkannya untuk merenungkan sebagian 
dari alam semesta dan merasakan manifestasi 
dari Kehidupan Spiritual. 
63 Karena ajaran-Ku tidak menghentikan 
makhluk spiritual, juga tidak menghambat 
perkembangan manusia - sebaliknya, ajaran-
Ku membebaskan dan mencerahkannya 
sehingga ia menyelidiki, mempertimbangkan, 
meneliti, dan berusaha. Tetapi apa yang 
dianggap manusia sebagai yang tertinggi dari 
penelitian intelektualnya, bukanlah 
permulaan! (304, 6) 
 

Bab 51 - Penguasa, penyalahgunaan 
kekuasaan dan perang  
 
Khayalan sementara akan kekuasaan dan 
kebesaran duniawi 
1 Akulah Dia yang menempatkan cobaan di 
jalanmu untuk menghentikan rohmu ketika 
rohmu menyimpang dari jalan Hukum-Ku dan 
ingin hidup sendiri sesuai dengan 
kesenangannya. Selidiki alasan dari cobaan-
cobaan itu, Aku mengizinkan Anda untuk 
melakukannya, sehingga Anda dapat 
memastikan bahwa setiap cobaan itu seperti 
pahat yang bekerja di dalam hati Anda. Inilah 
salah satu alasan mengapa rasa sakit 
membawa Anda lebih dekat kepada-Ku. 
2 Tetapi manusia selalu mencari kesenangan, 
bertekad untuk berkuasa dan kemegahan, 
untuk meninggikan dirinya sebagai penguasa 
di bumi dan menjadi penguasa atas saudara-
saudaranya sendiri. 
3 Karena Aku telah menciptakan kamu semua 
dengan kasih yang sama, mengapa selalu ada 
orang yang berpura-pura menjadi sesuatu 
yang lebih tinggi? Mengapa ada orang-orang 
yang memerintah manusia dengan cambuk di 
bawah penghinaan? Mengapa ada orang-
orang yang menolak orang-orang yang rendah 
hati dan yang hatinya tetap tidak tergerak 
ketika mereka menyebabkan penderitaan bagi 
sesamanya? Karena mereka adalah makhluk-
makhluk rohani yang belum mengenali-Ku 
sebagai Bapa yang mengasihi semua makhluk-



Nya, atau sebagai satu-satunya Tuhan dari 
semua makhluk hidup. 
4 Oleh karena itu, ada orang-orang yang 
merampas kekuasaan dan mengabaikan hak-
hak suci manusia. Mereka melayani-Ku 
sebagai alat keadilan-Ku, dan meskipun 
mereka berpikir bahwa mereka adalah 
penguasa dan "raja" yang agung, mereka 
hanyalah hamba. Maafkan mereka! (95, 7 - 8) 
5 Lihatlah orang-orang dan para penguasa 
bumi. Betapa singkatnya kemuliaan dan 
kekuasaan mereka. Hari ini mereka diangkat 
oleh bangsanya, dan besok mereka 
mendorong mereka dari takhtanya. 
6 Tidak ada seorangpun yang mencari 
tahtanya dalam hidup ini, karena dengan 
berpikir untuk maju, ia akan menghalangi 
jalannya, dan takdirmu adalah untuk maju 
tanpa henti sampai kamu mencapai gerbang 
kerajaan-Ku. (124, 31) 
7 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya, 
orang-orang perkasa pada zaman sekarang ini 
akan lenyap untuk memberi jalan kepada 
mereka yang karena kasih dan belas kasihan 
kepada sesamanya menjadi besar dan kuat, 
perkasa dan bijaksana. (128,50) 
8 Orang-orang yang pada saat ini hanya 
memelihara ambisi untuk meraih kekuasaan 
dan kemuliaan duniawi, tahu bahwa lawan 
mereka yang paling kuat adalah spiritualitas, 
oleh karena itu mereka melawannya. Dan 
merasakan pertempuran yang sudah 
mendekat - pertempuran roh melawan 
kejahatan - mereka takut kehilangan harta 
benda mereka dan karena itu menolak cahaya 
yang terus menerus mengejutkan mereka 
dalam bentuk inspirasi. (321, 12) 
9 Betapa miskinnya mereka yang besar dan 
perkasa di bumi tiba di pintu surgawi-Ku, 
karena mereka melupakan harta rohani dan 
jalan menuju kehidupan kekal! Sementara 
kebenaran kerajaan-Ku diungkapkan kepada 
orang yang rendah hati, kebenaran itu 
tersembunyi dari orang yang terpelajar dan 
berpendidikan, karena mereka akan 
melakukan kebijaksanaan rohani seperti yang 
telah mereka lakukan terhadap ilmu 
pengetahuan duniawi: mereka akan mencari 
dalam terang ini takhta untuk kesombongan 
mereka dan senjata untuk pertengkaran 
mereka. (238, 68) 
  

Penggunaan kekuatan yang diandaikan atas 
orang dan bangsa  
10 Lihatlah orang-orang yang memimpin 
bangsa-bangsa, menciptakan doktrin dan 
memaksakannya kepada rakyat. Semua orang 
menyatakan keunggulan doktrinnya, tetapi 
saya bertanya kepada Anda: Apa buah dari 
semua ini? Peperangan dengan segala 
akibatnya yang berupa pemiskinan, 
penderitaan, kehancuran dan kematian. Ini 
merupakan panen yang telah dituai oleh para 
pendukung teori-teori semacam itu di bumi 
ini. 
11 Perhatikan bahwa saya tidak menentang 
kebebasan kehendak manusia, meskipun saya 
harus mengatakan kepada Anda bahwa, tanpa 
mengurangi kebebasan itu, hati nurani 
berbicara tanpa henti ke dalam hati orang 
yang menyimpang dari keadilan, cinta kasih, 
dan akal budi. (106,11) 
12 Jika Kristus datang kembali ke bumi sebagai 
manusia di zaman ini, Ia tidak akan lagi 
berkata di Kalvari: "Bapa ampunilah mereka, 
karena mereka tidak tahu apa yang mereka 
lakukan", karena sekarang Anda menerima 
terang Roh dalam kelimpahan dan makhluk 
rohani telah berkembang jauh. Siapakah yang 
tidak tahu bahwa Akulah Pemberi kehidupan, 
sehingga tidak seorang pun dapat merampas 
kehidupan sesamanya? Jika manusia tidak 
dapat memberikan eksistensi, ia tidak berhak 
mengambil apa yang tidak dapat ia berikan 
kembali. 
13 Hai manusia, apakah kamu mengira bahwa 
kamu memenuhi hukum-Ku hanya karena 
kamu mengatakan bahwa kamu beragama 
dan kamu melakukan ibadah lahiriah? Dalam 
hukum yang Anda katakan? "Jangan 
membunuh", tetapi Anda melanggar perintah 
ini karena Anda menumpahkan darah sesama 
manusia di atas altar dosa Anda. (119, 27 - 28) 
14 Aku menawarkan perdamaian kepada 
dunia, tetapi kesombongan bangsa-bangsa 
yang telah menjadi besar, dengan kekuatan 
palsu dan kemegahan palsu mereka, menolak 
setiap panggilan hati nurani dan hanya 
membiarkan diri mereka terbawa oleh tujuan 
ambisius dan perasaan kebenciannya. 
15 Manusia belum condong ke sisi kebaikan, 
keadilan, dan akal budi; masih banyak orang 
yang bangkit dan menghukum sesama 
mereka; masih mereka berpikir bahwa mereka 
dapat menegakkan keadilan. Tidakkah Anda 



berpikir bahwa alih-alih hakim, mereka 
seharusnya menyebut diri mereka sendiri 
sebagai pembunuh dan algojo? 
16 Orang-orang yang berkuasa telah lupa 
bahwa ada satu pemilik atas semua 
kehidupan; namun mereka mengambil 
kehidupan sesamanya seolah-olah itu milik 
mereka. Orang banyak menyerukan roti, 
keadilan, rumah, pakaian. Keadilan yang akan 
Aku tegakkan, bukan manusia atau doktrin 
mereka. (151, 70 - 72) 
17 Umat yang diberkati: Orang-orang yang 
bangkit dengan penuh kepentingan diri sendiri 
dan mengklaim kekuasaan di antara bangsa-
bangsa, di antara orang-orang di bumi, adalah 
makhluk rohani yang agung, yang diberkahi 
dengan kekuatan dan pemegang misi besar. 
18. Namun, mereka tidak melayani keilahian 
saya. Mereka tidak menempatkan watak dan 
kemampuan mereka yang luar biasa untuk 
melayani kasih dan belas kasihan. Mereka 
telah menciptakan dunia mereka, hukum 
mereka, takhta mereka, bawahan mereka, 
wilayah kekuasaan mereka, dan semua yang 
bisa mereka tuju. 
19 Tetapi ketika mereka merasa bahwa takhta 
mereka berguncang di bawah kunjungan, 
ketika mereka merasa bahwa invasi musuh 
yang kuat sudah dekat, ketika mereka melihat 
harta mereka dan nama mereka dalam 
bahaya, mereka berangkat dengan segenap 
kekuatan mereka, dipenuhi dengan 
megalomania, dengan kesombongan duniawi, 
dengan kebencian dan niat buruk, dan 
melemparkan diri mereka pada musuh tanpa 
memperhatikan apakah pekerjaan mereka, ide 
mereka, hanya meninggalkan jejak rasa sakit, 
kehancuran dan kejahatan di belakang 
mereka. Mereka hanya memikirkan 
kehancuran musuh dalam pikiran mereka, 
mendirikan takhta yang lebih besar lagi, untuk 
memiliki kekuasaan yang sebesar mungkin 
atas bangsa-bangsa, atas kekayaan, atas 
makanan sehari-hari dan bahkan atas 
kehidupan manusia. (219, 25) 
20 Sudah saatnya di bumi ini tidak ada lagi 
kerajaan-kerajaan atau bangsa-bangsa yang 
kuat yang menindas yang lemah, namun 
mereka ada sebagai bukti bahwa di dalam diri 
manusia masih ada kecenderungan primitif 
untuk merampok yang lemah dengan 
menyalahgunakan kekuasaan dan untuk 
menaklukkan dengan kekerasan. (271, 58) 

21 Betapa jauhnya manusia dari pemahaman 
tentang damai sejahtera rohani yang akan 
memerintah di dunia! Mereka berusaha 
memaksanya dengan cara kekerasan dan 
ancaman, dan dengan buah dari ilmu 
pengetahuan mereka, yang mereka 
banggakan. 
22 Saya sama sekali tidak menyangkal 
kemajuan orang atau menentangnya, karena 
itu juga merupakan bukti perkembangan 
spiritual mereka. Namun demikian, Aku 
berkata kepadamu bahwa kesombongan 
mereka dalam penggunaan kekuatan dan 
kekuasaan duniawi tidak berkenan di 
hadapan-Ku. Karena alih-alih membuat salib 
manusia lebih ringan, mereka dengan 
demikian menodai prinsip-prinsip yang paling 
sakral, mereka menyinggung kehidupan yang 
bukan milik mereka, dan menabur rasa sakit, 
air mata, kesedihan dan darah, bukannya 
kedamaian, kesehatan dan kesejahteraan. 
Mengapa karya-karya mereka 
mengungkapkan hal yang sebaliknya, 
meskipun sumur tempat mereka menimba 
pengetahuan mereka adalah ciptaan-Ku 
sendiri, yang tidak habis-habisnya dalam kasih, 
kebijaksanaan, kesehatan dan kehidupan? 
23 Aku menginginkan kesetaraan di antara 
anak-anak-Ku, seperti yang sudah Aku 
khotbahkan di "Era Kedua". Tetapi tidak hanya 
secara material, seperti yang dipahami orang. 
Aku mengilhami kalian dengan kesetaraan 
karena cinta kasih, yang dengannya aku 
membuat kalian memahami bahwa kalian 
semua adalah saudara dan saudari, anak-anak 
Allah. (246, 61 - 63) 
 
Refleksi tentang Perang Dunia Kedua  
24 Ini adalah masa-masa pencobaan, rasa 
sakit dan penderitaan - masa-masa ketika 
umat manusia menderita akibat begitu banyak 
kebencian dan niat buruk. 
25 Lihatlah medan perang di mana yang kamu 
dengar hanyalah deru senjata dan tangisan 
kesedihan dari yang terluka, tumpukan mayat-
mayat yang dimutilasi yang sebelumnya 
adalah tubuh-tubuh yang kuat dari orang-
orang muda. Dapatkah Anda membayangkan 
mereka saat mereka memeluk ibu, istri, atau 
putra mereka untuk terakhir kalinya? Siapakah 
yang bisa mengukur rasa sakit dari perpisahan 
ini yang belum meminum cawan ini sendiri? 



26 Ribuan orang tua, istri dan anak-anak yang 
sedih telah melihat orang-orang yang mereka 
cintai berangkat ke medan perang, kebencian, 
balas dendam, dipaksa oleh keserakahan dan 
kesombongan beberapa orang yang tidak 
memiliki cahaya dan tanpa cinta kasih kepada 
sesama mereka. 
27 Legiun orang-orang muda dan kuat ini tidak 
dapat kembali ke rumah mereka karena 
mereka telah ditinggalkan compang-camping 
di ladang; tetapi lihatlah, bumi, Ibu Pertiwi, 
lebih berbelas kasihan daripada manusia yang 
memerintah bangsa-bangsa dan berpikir 
bahwa mereka adalah tuan atas kehidupan 
sesama mereka, telah membuka rahimnya 
untuk menerima dan dengan penuh kasih 
menutupi mereka. (9, 63 - 66) 
28 Roh-Ku mengawasi setiap makhluk dan Aku 
memperhatikan bahkan sampai pikiranmu 
yang terakhir. 
29 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya aku 
telah menemukan di sana, di tengah-tengah 
tentara yang bertempur demi ideologi-
ideologi duniawi dan klaim-klaim kekuasaan, 
orang-orang yang cinta damai dan berniat 
baik, yang telah dijadikan tentara secara 
paksa, pada saat-saat damai. Desahan keluar 
dari hati mereka ketika nama-Ku melewati 
bibir mereka, dan air mata menetes di pipi 
mereka saat mengenang orang-orang yang 
mereka cintai, orang tua, istri, anak-anak atau 
saudara-saudari mereka. Kemudian roh 
mereka melambung kepada-Ku, tanpa bait lain 
selain tempat suci imannya, tanpa altar lain 
selain tempat cintanya, juga tanpa cahaya lain 
selain cahaya harapannya, menginginkan 
pengampunan atas kehancuran yang tanpa 
sengaja disebabkan oleh senjata-senjatanya. 
Mereka mencari-Ku untuk memohon kepada-
Ku dengan segenap kekuatan mereka agar Aku 
mengizinkan mereka kembali ke rumah 
mereka, atau jika mereka harus jatuh di 
bawah hantaman musuh, setidaknya Aku 
dapat menutupi dengan mantel belas kasihan-
Ku mereka yang mereka tinggalkan di bumi. 
30. Semua orang yang memohon 
pengampunan-Ku dengan cara ini Aku 
memberkati, karena mereka tidak bersalah 
karena membunuh; yang lainnya adalah 
pembunuh-pembunuh yang, ketika saat 
penghakiman mereka telah tiba, harus 
menjawab di hadapan-Ku atas semua yang 

telah mereka lakukan terhadap kehidupan 
manusia. 
31 Banyak dari mereka yang mencintai 
perdamaian bertanya-tanya mengapa Aku 
mengizinkan mereka untuk dibawa bahkan ke 
medan perang dan tempat-tempat kematian. 
Untuk ini saya katakan kepada Anda: Jika 
pikiran manusiawi mereka tidak dapat 
memahami alasan yang menjadi inti dari 
semua ini, namun roh mereka tahu bahwa hal 
itu menggenapi suatu penebusan. (22, 52 - 55) 
32 Kepada mereka yang mengikuti-Ku, Aku 
menaruh Damai Sejahtera Dunia di hati 
mereka untuk berdiri dan berdoa untuk itu. 
bangsa-bangsa akan segera mengirimkan doa-
doa mereka untuk memohon damai sejahtera 
kepada-Ku, yang telah Aku tawarkan kepada 
mereka setiap saat. 
33 Sebelumnya, Aku mengizinkan manusia 
untuk merasakan buah dari pekerjaan mereka, 
untuk melihat sungai-sungai darah manusia 
mengalir dan melihat gambar-gambar 
penderitaan, gunung-gunung mayat dan kota-
kota yang berubah menjadi reruntuhan. Aku 
ingin manusia melihat dengan hati yang 
membatu kehancuran rumah-rumah, 
keputusasaan di antara orang-orang yang 
tidak bersalah, para ibu yang, di samping diri 
mereka sendiri dengan rasa sakit, mencium 
tubuh anak-anak mereka yang tercabik-cabik, 
untuk melihat dari dekat semua 
keputusasaan, ketakutan dan semua ratapan 
manusia, sehingga dalam kesombongan 
mereka, mereka akan merasakan penghinaan 
dan hati nurani mereka akan memberi tahu 
mereka bahwa kehebatan mereka, kekuatan 
mereka, dan kebijaksanaan mereka adalah 
kebohongan, bahwa satu-satunya hal yang 
benar-benar hebat berasal dari Roh Ilahi. 
34 Ketika orang-orang ini membuka mata 
mereka terhadap kebenaran, mereka akan 
merasa ngeri - bukan pada kengerian yang 
dilihat mata mereka, tetapi pada diri mereka 
sendiri, dan karena mereka tidak dapat 
melarikan diri dari tatapan dan suara hati 
nurani mereka, mereka akan merasakan di 
dalam diri mereka sendiri kegelapan dan api 
penyesalan; karena mereka harus 
memberikan pertanggungjawaban untuk 
setiap kehidupan, untuk setiap rasa sakit, dan 
bahkan untuk tetes darah terakhir yang 
ditumpahkan atas nama mereka. (52, 40) 



35 Selangkah demi selangkah bangsa-bangsa 
menuju lembah (kematian) di mana mereka 
berkumpul untuk dihakimi. 
36 Namun masih saja orang-orang yang 
berperang dan yang tangannya berlumuran 
darah sesamanya berani menyebut nama-Ku. 
Apakah ini bunga atau buah dari ajaran yang 
telah Kuajarkan kepadamu? Tidakkah anda 
belajar dari Yesus bagaimana Ia mengampuni, 
bagaimana Ia memberkati orang yang 
melukai-Nya, dan bagaimana bahkan di dalam 
kematian Ia memberikan kehidupan kepada 
para algojo-Nya? 
37 Manusia telah meragukan Firman-Ku dan 
mengabaikan iman; oleh karena itu mereka 
menaruh semua kepercayaan mereka pada 
kekerasan. Kemudian Aku telah mengizinkan 
mereka untuk melihat kesalahan mereka 
sendiri dengan menuai buah dari pekerjaan 
mereka, karena hanya dengan cara ini mereka 
akan membuka mata mereka untuk 
memahami kebenaran. (119, 31 - 33) 
 
Kejijikan dan tidak masuk akal dari 
peperangan  
38 Sudah saatnya cinta kasih, pengampunan, 
dan kerendahan hati muncul dari hati manusia 
sebagai senjata sejati untuk melawan 
kebencian dan kesombongan. Selama 
kebencian bertemu dengan kebencian dan 
kesombongan bertemu dengan kesombongan, 
bangsa-bangsa akan saling menghancurkan 
dan tidak akan ada kedamaian di hati. 
39 Orang tidak mau mengerti bahwa mereka 
hanya bisa menemukan kebahagiaan dan 
kemajuan dalam kedamaian, dan mengejar 
cita-cita kekuasaan dan kebesaran palsu 
mereka, menumpahkan darah sesama 
manusia, menghancurkan kehidupan dan 
menghancurkan keyakinan orang. (39, 29 - 30) 
40 Tahun 1945 membawa serta bayang-
bayang terakhir perang. Sabit tersebut 
memotong ribuan eksistensi dan ribuan 
makhluk spiritual kembali ke Rumah Spiritual. 
Ilmu pengetahuan mencengangkan dunia dan 
membuat bumi bergetar dengan senjata 
pemusnahnya. Para pemenang menjadikan 
diri mereka sebagai hakim dan algojo bagi 
yang kalah. Rasa sakit, kesengsaraan dan 
kelaparan menyebar, meninggalkan janda-
janda, yatim piatu dan kedinginan. Wabah 
menjalar dari satu bangsa ke bangsa lain, dan 
bahkan kekuatan alam pun membiarkan suara 

keadilan dan kemarahan mereka terdengar 
atas begitu banyak kejahatan. Bidang puing-
puing kehancuran, kematian dan kehancuran 
adalah tanda yang ditinggalkan di muka planet 
ini oleh manusia yang menyebut dirinya 
beradab. Inilah panen yang ditawarkan umat 
manusia ini kepada-Ku. Tapi aku bertanya 
padamu: Apakah panenan ini layak masuk ke 
dalam lumbung-Ku? Apakah buah dari 
kejahatan anda layak diterima oleh Bapa 
anda? Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
pohon ini tidak lain adalah pohon yang bisa 
kamu tanam jika kamu mematuhi perintah 
ilahi yang memerintahkanmu untuk saling 
mengasihi. (145, 29) 
41 Kapankah Anda akan mencapai kedamaian 
pikiran ketika Anda bahkan belum mencapai 
kedamaian hati? - Aku berkata kepadamu, 
sampai senjata persaudaraan terakhir 
dihancurkan, tidak akan ada kedamaian di 
antara manusia. Senjata-senjata persaudaraan 
adalah semua senjata yang digunakan 
manusia untuk saling mencabut nyawa satu 
sama lain, menghancurkan moral, merampas 
kebebasan, kesehatan, ketenangan pikiran, 
atau menghancurkan iman. (119, 53) 
42 Saya akan membuktikan kepada umat 
manusia bahwa masalah-masalahnya tidak 
akan dapat diselesaikan dengan kekerasan 
dan, selama ia menggunakan senjata-senjata 
yang merusak dan membunuh, ia tidak akan 
mampu menciptakan perdamaian di antara 
manusia, betapapun mengerikan dan 
hebatnya senjata-senjata ini. Sebaliknya, 
sebagai konsekuensinya, mereka hanya akan 
membangkitkan kebencian yang lebih besar 
dan lebih banyak keinginan untuk membalas 
dendam. Hanya hati nurani, akal budi, dan 
sentimen cinta kasih yang akan mampu 
menjadi fondasi yang menjadi dasar bagi 
zaman perdamaian. Tetapi agar cahaya ini 
bersinar di dalam diri manusia, mereka harus 
terlebih dahulu mengosongkan piala 
penderitaan sampai tetes terakhir. (160, 65) 
43 Seandainya hati manusia tidak begitu 
keras, rasa sakit karena perang akan cukup 
untuk membuatnya merenungkan 
kesalahannya dan ia akan kembali ke jalan 
terang. Tetapi, meskipun ia masih memiliki 
kenangan pahit tentang pembantaian orang-
orang itu, ia sedang mempersiapkan diri untuk 
perang baru. 



44 Bagaimana mungkin engkau mengira 
bahwa Aku, Bapa, Kasih Ilahi, akan dapat 
menghukummu melalui peperangan? Apakah 
Anda benar-benar percaya bahwa Dia yang 
mengasihi Anda dengan kasih yang sempurna 
dan yang menginginkan Anda saling mengasihi 
dapat memberikan Anda kejahatan, 
pembunuhan, pembunuhan, balas dendam 
dan kehancuran? Tidakkah Anda mengerti 
bahwa semua ini disebabkan oleh 
materialisme yang telah terkumpul di dalam 
hati manusia? (174, 50 - 51) 
45 Aku menciptakan manusia bebas sejak 
awal, tetapi kebebasannya selalu disertai 
dengan cahaya hati nurani. Namun ia tidak 
mendengarkan suara hakim batinnya dan 
telah menyimpang dari jalan hukum sampai ia 
telah menciptakan perang yang membunuh, 
berdarah dan mengerikan di mana anak 
bangkit melawan ayahnya karena ia telah 
berpaling dari setiap rasa kemanusiaan, belas 
kasihan, rasa hormat dan spiritualitas. 
46 Manusia seharusnya sudah lama 
menghindari kehancuran dan peperangan 
untuk menghindarkan diri mereka dari tugas 
penebusan dosa yang menyedihkan. 
Ketahuilah bahwa jika mereka tidak berhasil 
menyucikan diri mereka dalam kebaikan 
sebelum mereka tiba di hadapan-Ku, Aku 
harus mengirim mereka lagi ke lembah air 
mata dan darah ini. Karena mereka yang hidup 
dalam pengertian yang bertentangan dengan 
kesempurnaan tidak akan bisa datang kepada-
Ku. (188, 6 - 7) 
47 Tidak semua orang berada pada tingkat 
pemahaman yang sama. Sementara beberapa 
orang menemukan keajaiban di setiap 
kesempatan, yang lain melihat segala sesuatu 
sebagai tidak sempurna. Sementara beberapa 
orang memimpikan perdamaian sebagai 
puncak spiritualisasi dan moralitas dunia, yang 
lain menyatakan bahwa peperanganlah yang 
mendorong perkembangan umat manusia. 
48 Untuk ini saya katakan kepadamu: Perang 
tidak diperlukan untuk perkembangan dunia. 
Jika manusia menggunakannya untuk tujuan 
ambisius dan egois mereka, itu karena 
materialisasi di mana mereka yang 
mendukung mereka menemukan diri mereka 
sendiri. Di antara mereka, ada yang hanya 
percaya pada keberadaan di dunia ini, tidak 
mengetahui atau mengingkari kehidupan 
rohani; tetapi di antara manusia, mereka 

dianggap sebagai cendekiawan. Oleh karena 
itu, semua orang harus mengetahui wahyu ini. 
(227, 69-70) 

Bab 52 - Ketidakadilan dan 
kemerosotan kemanusiaan  
 
Penaklukan dan eksploitasi yang lemah oleh 
yang kuat  
1 Jika manusia menyadari bahwa bumi 
diciptakan untuk semua orang, dan jika 
mereka tahu cara berbagi harta material dan 
spiritual yang dengannya keberadaan mereka 
dikotori dengan cara yang adil dengan sesama 
manusia - sungguh, saya katakan kepada 
Anda, di bumi ini Anda akan mulai merasakan 
kedamaian Kerajaan Spiritual. (12, 71) 
2 Tidakkah Anda berpikir bahwa pembagian 
umat manusia ke dalam bangsa-bangsa dan 
ras-ras adalah sesuatu yang primitif? Tidakkah 
Anda merenungkan bahwa jika kemajuan 
dalam peradaban Anda, yang Anda 
banggakan, adalah benar, hukum kekerasan 
dan kejahatan tidak akan lagi berkuasa, tetapi 
semua tindakan hidup Anda akan diatur oleh 
hukum hati nurani? - Dan kamu, manusia, 
jangan mengecualikan dirimu dari 
penghakiman ini, karena bahkan di antara 
kamu, Aku menemukan pergumulan dan 
perpecahan. (24, 73) 
- penonton Meksiko 
3 Ingatlah contoh bangsa Israel, seperti yang 
tercatat dalam sejarah, ketika mereka harus 
mengembara untuk waktu yang lama di 
padang gurun. Mereka berjuang untuk 
melarikan diri dari penawanan dan 
penyembahan berhala di Mesir, tetapi juga 
untuk mencapai tanah perdamaian dan 
kebebasan. 
4 Hari ini, seluruh umat manusia seperti 
orang-orang yang berada dalam tawanan 
Firaun. Kepercayaan, doktrin dan hukum 
dipaksakan kepada orang-orang. Sebagian 
besar bangsa adalah budak dari bangsa lain 
yang lebih kuat. Perjuangan keras untuk 
bertahan hidup dan kerja paksa di bawah 
cambukan kelaparan dan penghinaan adalah 
roti pahit yang dimakan hari ini oleh sebagian 
besar umat manusia. 
5 Semua ini semakin menyebabkan kerinduan 
akan pembebasan, kedamaian, kehidupan 
yang lebih baik muncul dalam hati manusia. 
(115, 41 - 43) 



6 Dunia ini, yang seharusnya menjadi rumah 
dari satu keluarga yang merangkul semua 
umat manusia, adalah tempat perselisihan 
dan kesempatan untuk memperebutkan 
kekuasaan yang tidak masuk akal, untuk 
pengkhianatan dan perang. Kehidupan ini, 
yang seharusnya digunakan untuk belajar, 
untuk perenungan spiritual dan untuk upaya 
mencapai kehidupan kekal dengan 
menggunakan cobaan dan pelajaran untuk 
kepentingan roh, disalahpahami oleh manusia 
sehingga ia membiarkan hatinya diracuni oleh 
kebencian, kepahitan, materialisme dan 
ketidakpuasan. (116, 53) 
7 Kamu orang-orang miskin di bumi - 
beberapa diperbudak, yang lain ditindas, dan 
sisanya dieksploitasi oleh para pemimpin dan 
perwakilan mereka sendiri! 
8 Hatimu tidak lagi mengasihi mereka yang 
memerintahmu di bumi karena 
kepercayaanmu telah dikecewakan. Anda 
tidak lagi percaya pada keadilan atau 
kemurahan hati hakim-hakim Anda, Anda 
tidak lagi percaya pada janji-janji, pada kata-
kata atau wajah yang tersenyum. Engkau telah 
melihat kemunafikan menguasai hati dan 
mendirikan kerajaan kebohongan, kepalsuan, 
dan penipuan di bumi. 
9 Orang-orang yang malang, kamu yang 
memikul di pundakmu kerja keras seperti 
beban yang tak tertahankan - kerja keras yang 
bukan lagi hukum yang diberkati di mana 
manusia menerima semua yang diperlukan 
untuk kelangsungan hidupnya, tetapi yang 
telah berubah menjadi perjuangan yang putus 
asa dan menakutkan untuk bertahan hidup. 
Dan apa yang didapatkan orang-orang yang 
telah mengorbankan kekuatan dan hidup 
mereka? Sepotong roti yang tidak substansial, 
cawan yang penuh dengan kepahitan. 
10 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya Aku 
berkata kepadamu, ini bukanlah rezeki yang 
Aku taruh di bumi untuk kesenangan dan 
kelestarianmu, ini adalah roti perselisihan, 
kesia-siaan, perasaan yang tidak manusiawi - 
singkatnya, bukti kurangnya atau tidak adanya 
kedewasaan rohani dalam diri mereka yang 
mengatur kehidupan manusiamu. 
11 Aku melihat bahwa kamu saling merampas 
roti orang lain, bahwa mereka yang berjuang 
untuk kekuasaan tidak dapat menanggung 
bahwa orang lain memiliki apa pun karena 
mereka menginginkan segalanya untuk diri 

mereka sendiri; bahwa yang kuat merampas 
roti orang yang lemah dan yang lemah harus 
puas melihat yang kuat makan dan menikmati. 
12 Sekarang saya bertanya kepada Anda: 
Apakah kemajuan moral umat manusia ini? Di 
manakah perkembangan perasaan mereka 
yang paling mulia? 
13 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
pada zaman ketika manusia hidup di gua-gua 
dan menutupi dirinya dengan kulit, dia juga 
merampas makanan dari mulut satu sama lain, 
yang terkuat juga mengambil bagian terbesar, 
kerja keras yang lemah juga untuk 
kepentingan mereka yang menundukkan 
mereka dengan paksa, manusia, suku dan 
bangsa juga saling membunuh satu sama lain. 
14 Lalu apa perbedaan antara kemanusiaan 
masa kini dan kemanusiaan pada masa itu? 
15 Ya, Aku sudah tahu bahwa engkau akan 
mengatakan kepada-Ku bahwa engkau telah 
mencapai banyak kemajuan - Aku tahu bahwa 
engkau akan menunjukkan kepada-Ku 
peradaban dan ilmu pengetahuanmu. Tetapi 
kemudian Aku akan memberitahumu bahwa 
semua ini hanyalah topeng kemunafikan di 
baliknya engkau menyembunyikan 
perasaanmu yang sebenarnya dan naluri 
primitifmu yang masih primitif, karena engkau 
belum melakukan upaya sedikit pun untuk 
mengembangkan rohmu, untuk memenuhi 
Hukum-Ku. 
16 Saya tidak mengatakan kepada Anda untuk 
tidak melakukan penelitian ilmiah - tidak, 
sebaliknya: Carilah, teliti, tumbuh dan 
tingkatkan pengetahuan dan kecerdasan 
dalam kehidupan material, tetapi berbelas 
kasihanilah satu sama lain, hormati hak-hak 
suci tetangga Anda, pahami bahwa tidak ada 
hukum yang memberi wewenang kepada 
manusia untuk membuang nyawa sesamanya - 
singkatnya, manusia, lakukan sesuatu, untuk 
menerapkan perintah tertinggi-Ku "saling 
mengasihi" dalam hidupmu, sehingga engkau 
dapat melepaskan diri dari kemandekan moral 
dan spiritual di mana engkau telah jatuh ke 
dalamnya, dan sehingga ketika tabir kepalsuan 
yang menutupi wajahmu runtuh, cahayamu 
dapat menembus, ketulusan dapat bersinar 
dan kejujuran dapat masuk ke dalam 
hidupmu. Maka Anda bisa mengatakan bahwa 
Anda telah membuat kemajuan. 
17 Jadilah kuat secara spiritual dalam 
mengikuti ajaran-ajaran-Ku sehingga di masa 



depan perkataanmu akan selalu diteguhkan 
oleh karya nyata belas kasih, kebijaksanaan 
dan persaudaraan. (325, 10 - 20) 
18 Aku mengutus damai sejahtera-Ku 
kepadamu, tetapi sesungguhnya Aku berkata 
kepadamu: selama masih ada orang yang 
memiliki segala sesuatu yang diperlukan dan 
melupakan mereka yang mati kelaparan, tidak 
akan ada damai di bumi. 
19 Perdamaian tidak didasarkan pada 
kemuliaan manusia, atau pada kekayaan. Hal 
ini didasarkan pada niat baik, pada cinta kasih 
timbal balik - pada saling melayani dan 
menghormati satu sama lain. Oh, seandainya 
saja dunia memahami instruksi ini! 
Permusuhan akan lenyap dan cinta kasih akan 
bersemi di dalam hati manusia. (165, 71 - 72) 
 
Kebobrokan umat manusia  
20 Umat manusia karam di tengah badai dosa 
dan kejahatan. Bukan hanya manusia, ketika ia 
tumbuh dewasa, yang menodai jiwanya 
dengan membiarkan hawa nafsunya 
berkembang; anak kecil juga mengalami 
terbalik dari perahu tempat ia berlayar. 
21 Firman-Ku yang penuh dengan wahyu 
muncul di tengah-tengah umat manusia ini 
seperti mercusuar yang besar, menunjukkan 
rute yang benar kepada mereka yang 
terdampar dan menghidupkan kembali 
harapan pada mereka yang hampir kehilangan 
iman. (62, 44) 
22 Pada saat yang sama ketika umat manusia 
bertambah banyak, dosanya juga bertambah 
banyak. Tidak ada kekurangan di dunia ini 
kota-kota seperti Sodom dan Gomora, yang 
pelanggarannya bergema di seluruh bumi dan 
meracuni hati. Bahkan jejak-jejak kota berdosa 
itu tidak tersisa; namun penduduknya 
bukanlah orang-orang munafik, karena 
mereka berdosa di siang hari bolong. 
23 Tetapi manusia zaman sekarang ini, yang 
menyembunyikan diri dalam kegelapan untuk 
memanjakan hawa nafsunya dan kemudian 
berpura-pura benar dan murni, akan 
mengalami penghakiman yang lebih berat 
daripada Sodom. 
24 Ini adalah warisan yang tidak baik dari 
semua generasi masa lalu yang kecanduan, 
kejahatan dan penyakitnya berbuah pada saat 
ini. Ini adalah pohon kejahatan yang telah 
tumbuh di dalam hati manusia - pohon yang 
berbuah oleh dosa-dosa dan yang buahnya 

terus menggoda wanita dan pria dan 
menjatuhkan hati yang baru dari hari ke hari. 
25 Di bawah bayang-bayang pohon ini 
terdapat pria dan wanita yang tidak memiliki 
kekuatan untuk membebaskan diri mereka 
dari pengaruhnya. Ada kebajikan yang hancur, 
martabat manusia yang ternoda, dan banyak 
nyawa cacat yang tertinggal. 
26 Bukan hanya orang dewasa yang tertarik 
oleh kenikmatan dunia dan kedagingan dan 
mengejarnya; bahkan kaum muda dan bahkan 
anak-anak, kepada mereka semua telah 
datang racun yang telah terakumulasi dari 
waktu ke waktu; dan mereka yang telah 
berhasil melarikan diri dari pengaruh jahat 
yang mengerikan - apa yang mereka lakukan 
untuk mereka yang telah tersesat? Mereka 
menghakimi mereka, mengutuk mereka dan 
marah atas tindakan mereka. Hanya sedikit 
orang yang berdoa bagi mereka yang telah 
menyimpang dari jalan, dan lebih sedikit lagi 
orang yang mengabdikan sebagian hidupnya 
untuk memerangi kejahatan. 
27 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya Aku 
berkata kepadamu, kerajaan-Ku tidak akan 
tegak di antara manusia selama pohon 
kejahatan itu masih hidup. Kuasa ini harus 
dihancurkan; untuk itu perlu memiliki pedang 
cinta kasih dan keadilan - satu-satunya pedang 
yang tidak dapat dilawan oleh dosa. 
Pahamilah bahwa bukan penghakiman atau 
hukuman, tetapi cinta kasih, pengampunan 
dan belas kasihan, esensi dari ajaran-Ku, akan 
menjadi cahaya yang menerangi jalanmu dan 
instruksi yang membawa keselamatan bagi 
umat manusia. (108, 10 - 14) 
28 Materialismemu telah mengubah Eden 
yang Kupercayakan kepada manusia menjadi 
neraka. 
29 Salah adalah kehidupan yang dijalani 
manusia, salah dalam kesenangan mereka, 
kekuasaan dan kekayaan mereka, salah dalam 
pembelajaran dan ilmu pengetahuan mereka. 
30 Kaya dan miskin, kalian semua disibukkan 
dengan uang, yang kepemilikannya menipu. 
Anda khawatir tentang rasa sakit dan penyakit 
dan gemetar memikirkan kematian. Beberapa 
orang takut kehilangan apa yang mereka 
miliki, dan yang lainnya ingin memiliki apa 
yang belum pernah mereka miliki. Sebagian 
memiliki segala sesuatu yang berlimpah, 
sementara yang lain kekurangan segalanya. 
Tetapi semua upaya, nafsu, kebutuhan dan 



tujuan ambisius ini hanya menyangkut 
kehidupan material, kelaparan tubuh, nafsu 
rendah, keinginan manusia, seolah-olah 
manusia sebenarnya tidak memiliki roh. 
31 Dunia dan materi telah mengalahkan roh 
untuk sementara, secara bertahap 
membawanya kembali ke dalam belenggu, 
dan akhirnya menggagalkan misinya dalam 
kehidupan manusia. Mengapa Anda tidak 
secara bertahap menyadari diri Anda sendiri 
bahwa kelaparan, kesengsaraan, kesakitan 
dan penderitaan yang menindas kehidupan 
Anda tidak lain adalah refleksi setia dari 
kesengsaraan dan kesakitan roh Anda? (272, 
29 - 32) 
32 Dunia membutuhkan Firman-Ku, orang-
orang dan bangsa-bangsa membutuhkan 
ajaran kasih-Ku. Penguasa, ilmuwan, hakim, 
pendeta, guru - mereka semua membutuhkan 
cahaya kebenaran-Ku, dan untuk alasan inilah 
Aku datang pada saat ini untuk menerangi 
manusia dalam rohnya, hatinya dan 
pikirannya. (274, 14) 
33 Tetap saja planet Anda bukanlah tempat 
cinta kasih, kebajikan, atau kedamaian. Aku 
mengirimkan roh-roh murni ke duniamu, dan 
engkau mengembalikannya kepada-Ku dalam 
keadaan tidak murni, karena kehidupan 
manusia dipenuhi dengan dosa dan 
kebobrokan. 
34 Saya melihat kebajikan-kebajikan sebagai 
cahaya kecil yang terisolasi di antara roh-roh, 
dicambuk oleh badai egoisme, dendam dan 
kebencian. Inilah buah yang ditawarkan umat 
manusia kepada-Ku. (318, 33 - 34) 
 
Dunia yang kacau balau dari umat manusia 
yang belum dewasa  
35 Ada penguasa-penguasa yang di dalam 
hatinya tidak ada keadilan dan kemurahan 
hati untuk memerintah rakyatnya karena 
mereka mengejar tujuan yang remeh, yaitu 
kekuasaan dan kekayaan - orang-orang yang 
mengaku sebagai wakil-wakil-Ku dan yang 
bahkan tidak mengenal cinta kasih kepada 
sesamanya - dokter-dokter yang tidak 
mengetahui esensi dari misi mereka, yaitu 
belas kasihan - dan hakim-hakim yang 
mengacaukan keadilan dengan balas dendam 
dan menyalahgunakan hukum untuk tujuan-
tujuan yang merusak. 
36 Tidak ada seorang pun yang berjalan 
dengan bengkok dan mengalihkan 

pandangannya dari cahaya yang ada di dalam 
dirinya sebagai mercu suar hati nuraninya, 
yang tahu tentang penghakiman yang sedang 
ia persiapkan untuk dirinya sendiri. 
37 Ada juga mereka yang telah merebut tugas 
yang bukan miliknya dan yang, dengan 
kesalahan mereka, memberikan bukti bahwa 
mereka sama sekali tidak memiliki 
keterampilan yang diperlukan untuk 
melaksanakan tugas yang telah mereka ambil 
sendiri. 
38 Demikian juga, Anda dapat menemukan 
hamba-hamba Allah yang tidak demikian, 
karena mereka tidak diutus untuk tujuan ini - 
orang-orang yang memimpin bangsa-bangsa 
dan yang bahkan tidak mampu mengarahkan 
langkah mereka sendiri - guru-guru yang tidak 
memiliki karunia mengajar dan yang, alih-alih 
menyebarkan terang, malah membingungkan 
pikiran - dokter-dokter yang di dalam hatinya 
tidak ada rasa belas kasihan yang telah 
mengalahkan rasa sakit orang lain dan yang 
tidak tahu bahwa orang yang benar-benar 
memiliki karunia ini adalah seorang rasul 
Kristus. 
39 Semua prinsip-prinsip dasar-Ku telah 
dinodai oleh manusia, tetapi sekarang saatnya 
telah tiba ketika semua pekerjaan mereka 
akan dihakimi. Ini adalah keputusan saya, 
karena ini adalah keputusan saya untuk 
dilaksanakan. Karena itu, Aku berkata 
kepadamu: Perhatikan dan penuhi perintah-
perintah-Ku tentang kasih dan pengampunan. 
(105, 16 - 19) 
40 Lihatlah dunia ini - bangga, menantang, 
dan sombong dengan semua karya manusia 
yang membuat generasi abad ini kagum. 
Dalam mayoritas mereka, mereka tidak 
percaya pada spiritual, dan mereka juga tidak 
mencintainya. Oleh karena itu, mereka tidak 
berdoa, dan mereka juga tidak mematuhi 
hukum-Ku. Namun demikian, mereka puas 
dan bangga bisa menunjukkan dunia yang 
penuh dengan keajaiban yang telah mereka 
ciptakan dengan bantuan ilmu pengetahuan 
mereka. 
41 Tetapi dunia manusia yang menakjubkan 
ini, yang telah mereka bangun selama 
berabad-abad ilmu pengetahuan, perjuangan, 
peperangan, dan air mata, mereka masih akan 
menghancurkannya dengan tangan dan 
senjata mereka sendiri. Waktunya sudah 
semakin dekat ketika umat manusia akan 



menyadari ketidakberlanjutan dan kelemahan 
dari karya-karyanya, yang tidak memiliki cinta 
kasih, keadilan, dan keinginan yang tulus 
untuk kesempurnaan. 
42 Segera engkau akan belajar bahwa tanpa 
Tuhan engkau bukan apa-apa, bahwa hanya 
dari-Ku engkau dapat menerima kekuatan, 
kehidupan dan kecerdasan untuk menciptakan 
keberadaan yang harmonis antara roh dan 
bagian fisik manusia. (282, 9 - 11) 
43 Orang-orang berbicara tentang masa lalu, 
tentang zaman dahulu, tentang abad-abad 
yang panjang dan zaman yang tak berujung, 
tetapi saya melihat Anda masih kecil. Saya 
melihat bahwa secara rohani, Anda hanya 
sedikit sekali menjadi dewasa. Di mata saya, 
dunia Anda masih dalam masa pertumbuhan, 
meskipun tampaknya Anda telah mencapai 
kedewasaan. 
44 Tidak, umat manusia, selama bukan Roh 
yang memberikan bukti-bukti kedewasaan, 
perkembangan ke atas, kesempurnaan, dan 
kemajuan dalam berbagai bidang 
kehidupanmu, engkau pasti akan 
mempersembahkan kepada-Ku karya-karya 
manusia yang hebat hanya dalam 
penampilannya saja, tetapi yang, karena 
kurangnya cinta kasih, tidak memiliki isi moral 
dan tidak bertahan lama. (325, 62 - 63) 
45 Sekarang adalah saat yang sangat penting 
bagi roh-roh, benar-benar saat perjuangan. 
Semuanya adalah perselisihan dan 
perjuangan. Perang ini terjadi di dalam hati 
setiap manusia, di dalam dada keluarga, di 
dalam semua institusi, di semua bangsa, di 
semua ras. 
46 Tidak hanya di alam duniawi, tetapi juga di 
lembah spiritual juga ada pertempuran. Ini 
adalah Pertempuran Besar, yang terlihat 
dalam bentuk simbolis oleh para nabi di 
zaman lain, dan yang juga terlihat dalam 
penglihatan para nabi atau pelihat di zaman 
ini. 
47 Namun pertempuran yang sedang terjadi 
dan yang mengguncang segala sesuatu ini 
tidak dipahami oleh umat manusia, meskipun 
ia adalah bagian dari dan saksi dari 
pertempuran ini. 
48 Perjalanan umat manusia dipercepat akhir-
akhir ini - tetapi ke mana arahnya? Ke mana 
manusia pergi dengan terburu-buru? Apakah 
ia menemukan kebahagiaan di jalan yang 
memusingkan ini, apakah ia mencapai 

kedamaian yang dirindukan, kehidupan mulia 
yang didambakan oleh setiap hati yang egois? 
49 Saya beritahukan kepada Anda bahwa apa 
yang sebenarnya dicapai manusia dengan 
kesibukannya adalah kelelahan total. 
Keletihan hidup dan kelelahan adalah apa 
yang dituju oleh pikiran dan hati manusia, dan 
jurang ini diciptakan oleh manusia sendiri. 
50 Ke dalam jurang ini dia akan jatuh, dan 
dalam kelelahan total ini, dalam kekacauan 
kebencian, kesenangan, keinginan yang tidak 
terpuaskan akan kekuasaan, dosa dan 
perzinahan, penodaan hukum spiritual dan 
manusiawi, jiwanya akan menderita 
"kematian" yang nyata, hatinya mengalami 
"kematian" sementara. 
51 Tetapi Aku akan membuat manusia bangkit 
dari 'kematian' ini menuju kehidupan. Aku 
akan memastikan bahwa ia mengalami 
kebangkitannya dan dalam kehidupan baru itu 
berjuang untuk kelahiran kembali semua cita-
cita, untuk menghidupkan kembali semua 
prinsip dan semua kebajikan, yang merupakan 
kualitas dan sifat turun-temurun dari roh, 
yang merupakan asal-usulnya. Karena dari-Ku 
roh itu keluar, dari-Ku roh itu mengambil 
kehidupan, dari kesempurnaan-Ku roh itu 
minum, dari kasih karunia-Ku roh itu 
dipuaskan. (360,6-8) 
 

XII Penghakiman dan penyucian 
umat manusia 

 

Pasal 53 - Waktu penghakiman sudah 
tiba  
 
Memanen buah dari benih manusia  
1 Murid-murid yang terkasih, masa-masa ini 
adalah masa penghakiman bagi umat 
manusia. Tenggat waktu telah berlalu bagi 
Anda untuk mulai membayar utang Anda. 
Anda sekarang menuai panen dari penaburan 
di masa lalu, hasil atau konsekuensi dari 
pekerjaan Anda. 
2 Manusia memiliki waktu untuk melakukan 
pekerjaannya dan waktu yang lain untuk 
mempertanggungjawabkan apa yang telah 
dilakukannya; yang terakhir adalah waktu di 
mana Anda hidup. Itulah sebabnya mengapa 



Anda semua menderita dan menangis. Sama 
seperti Anda memiliki waktu menabur dan 
waktu menuai, Tuhan juga memiliki satu 
waktu yang Dia berikan kepada Anda untuk 
memenuhi hukum-Nya dan satu lagi untuk 
menyatakan keadilan-Nya. 
3 Anda sekarang hidup di masa Penghakiman 
Ilahi. Rasa sakit membuat Anda menangis, 
umat manusia memurnikan dirinya sendiri 
dalam air matanya sendiri, karena tidak ada 
seorang pun yang luput dari perbaikan. 
4 Ini adalah saat-saat penghakiman di mana 
Anda harus merenungkan takdir Anda, 
sehingga melalui kontemplasi dan 
spiritualisasi Anda dapat mendengar suara 
hati nurani, yang tidak menyesatkan atau 
menipu, tetapi menuntun Anda ke jalan 
kedamaian. (11, 58 - 61) 
5 Ini adalah waktu penghakiman bagi umat 
manusia. Manusia demi manusia, orang demi 
orang, dan bangsa demi bangsa sedang 
dihakimi oleh Keilahian-Ku. Namun manusia 
tidak menyadari hal ini, dan mereka juga tidak 
tahu di zaman apa mereka hidup. Oleh karena 
itu, Aku telah datang dalam Roh dan telah 
menurunkan sinar-Ku ke dalam pikiran 
manusia, dan melalui perantaraan sinar-Ku, 
Aku telah mengungkapkan kepadamu siapa 
yang berbicara kepadamu, waktu apa yang 
sedang kamu jalani, dan apa tugasmu. (51, 61) 
6 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu: Anda 
sudah hidup di "Hari Tuhan", Anda sudah 
berada di bawah penghakimannya. Yang hidup 
dan yang mati saat ini sedang dihakimi, 
perbuatan-perbuatan masa lalu dan masa kini 
sedang ditimbang pada timbangan 
[penghakiman] ini. Bukalah mata anda, agar 
anda bisa menjadi saksi bahwa keadilan Ilahi 
sedang dirasakan di mana-mana. (76, 44) 
7 Sejak dahulu kala Aku telah berbicara 
kepadamu tentang penghakiman dan 
sekaranglah waktunya diumumkan, yang 
digambarkan oleh para nabi seolah-olah itu 
adalah satu hari. 
8 Firman Allahmu adalah firman Raja dan tidak 
akan ditarik kembali. Apa bedanya bahwa 
ribuan tahun telah berlalu dengan hal yang 
sama? Kehendak Bapa tidak berubah dan 
harus digenapi. 
9 Jika manusia, selain percaya kepada firman-
Ku, tahu bagaimana berjaga-jaga dan berdoa, 
mereka tidak akan pernah terkejut. Tetapi 
mereka tidak setia, pelupa, tidak percaya, dan 

ketika ujian datang, mereka mengaitkannya 
dengan hukuman, pembalasan, atau murka 
Allah. Untuk ini saya katakan kepada Anda 
bahwa setiap persidangan diumumkan 
sebelumnya sehingga Anda dapat 
dipersiapkan. Oleh karena itu, Anda harus 
selalu terjaga. 
10 Air bah, kehancuran kota-kota oleh api, 
penyerbuan musuh, wabah penyakit, sampar, 
kelaparan, dan penderitaan-penderitaan lain 
telah dinubuatkan kepada semua bangsa di 
bumi sehingga kamu harus mempersiapkan 
diri dan tidak terkejut. Sama seperti hari ini, 
pesan kasih Tuhan selalu turun untuk 
kewaspadaan dan persiapan, sehingga 
manusia dapat terbangun, mempersiapkan 
diri dan menjadi kuat. (24, 74 - 77) 
11 Aku berkata kepadamu: meskipun benar 
bahwa dunia ini sedang menghadapi ujian 
yang sangat besar, namun hari-hari 
penderitaan akan dipersingkat; karena 
penderitaan manusia akan begitu besar 
sehingga akan menyebabkan manusia 
terbangun, mengangkat mata mereka kepada-
Ku dan mendengarkan suara hati nurani 
mereka yang akan menuntut mereka untuk 
memenuhi Hukum-Ku. 
12 Keadilan-Ku akan membasmi semua 
kejahatan yang ada di dunia ini. Sebelum itu, 
saya akan menyelidiki semuanya: Komunitas 
agama, ilmu pengetahuan dan lembaga-
lembaga sosial, dan kemudian sabit keadilan 
ilahi akan melewatinya, memotong rumput-
rumput liar dan menyisakan gandum. Setiap 
benih yang baik yang Kutemukan di dalam hati 
manusia, akan Kulestarikan sehingga benih itu 
dapat terus berkecambah di dalam pikiran 
manusia. (119, 10 - 11) 
 
Pemurnian umat manusia dalam 
penghakiman 
13 Berapa lama lagi manusia harus berevolusi 
sehingga mereka memahami cinta-Ku dan 
merasakan kehadiran-Ku melalui hati nurani? 
Ketika orang-orang mendengar suara-Ku yang 
menasihati mereka dan memenuhi hukum-Ku, 
itu akan menjadi tanda bahwa masa 
materialisme sudah berakhir bagi mereka. 
14 Untuk saat ini, mereka masih harus 
menderita oleh kekuatan alam dalam berbagai 
bentuk sampai mereka yakin bahwa ada 
kekuatan yang lebih tinggi yang melawan 
materialisme manusia yang sangat kecil. 



15 Bumi akan bergetar, air akan memurnikan 
manusia, dan api akan memurnikan mereka. 
16 Semua elemen dan kekuatan alam akan 
membuat diri mereka terasa di bumi di mana 
manusia tidak tahu bagaimana hidup selaras 
dengan kehidupan yang mengelilinginya. 
17 Jadi, alam tidak mencari kehancuran dari 
mereka yang mengotorinya; alam hanya 
mencari keharmonisan antara manusia dan 
semua makhluk. 
18 Jika penghakiman mereka menjadi semakin 
nyata, itu karena pelanggaran manusia dan 
kurangnya kesesuaian mereka dengan Hukum 
Taurat juga menjadi semakin besar. (40, 20 - 
25) 
19 Tangan manusia telah mendatangkan 
hukuman atas dirinya sendiri. Badai 
berkecamuk di otaknya, prahara berkecamuk 
di hatinya, dan semua ini juga terungkap di 
alam. Unsur-unsurnya dilepaskan, musim 
menjadi tidak baik, wabah muncul dan 
berlipat ganda, dan ini karena dosa-dosamu 
bertambah dan menyebabkan penyakit, dan 
karena ilmu pengetahuan yang bodoh dan 
lancang tidak mengenali tatanan yang 
ditetapkan oleh Sang Pencipta.  
20 Kalau saja saya mengatakannya kepada 
Anda, Anda tidak akan mempercayainya. 
Itulah sebabnya, penting bagi Anda untuk 
dapat menangkap hasil karya Anda dengan 
tangan Anda, sehingga Anda mungkin kecewa 
karenanya. Saat ini Anda telah mencapai 
momen kehidupan Anda di mana Anda 
mengalami hasil dari semua yang telah Anda 
tabur. (100, 6 - 7) 
21 Kehidupan di bumi selalu disertai dengan 
pencobaan dan penebusan bagi manusia; 
tetapi tidak pernah jalan perkembangan ini 
begitu penuh penderitaan seperti sekarang, 
tidak pernah cawannya begitu penuh 
kepahitan. 
22 Pada saat ini, orang tidak menunggu 
sampai dewasa untuk menghadapi perjuangan 
hidup. Betapa banyak makhluk yang 
mengetahui kekecewaan, kuk, pukulan, 
rintangan, dan kegagalan sejak masa kanak-
kanak. Saya dapat memberi tahu Anda lebih 
banyak lagi: pada masa ini, penderitaan 
manusia dimulai bahkan sebelum ia 
dilahirkan, yaitu, sudah ada di dalam rahim 
ibunya. 
23 Besarlah tugas penebusan dosa dari 
makhluk-makhluk yang datang ke bumi pada 

saat ini! Tetapi Anda harus ingat bahwa semua 
penderitaan yang ada di dunia ini adalah hasil 
karya manusia. Adakah kesempurnaan yang 
lebih besar dalam keadilan-Ku daripada 
membiarkan mereka yang menabur jalan 
kehidupan dengan duri-duri untuk menuainya 
sekarang? (115, 35 - 37) 
24 Engkau tidak dapat memahami rencana 
keselamatan-Ku yang universal, tetapi Aku 
memberitahukanmu sebagian darinya 
sehingga engkau dapat berbagi dalam 
pekerjaan-Ku. 
25 Hanya Aku sendiri yang tahu arti waktu di 
mana dunia hidup. Tidak ada manusia yang 
mampu memahami realitas saat ini. 
26 Sejak awal manusia telah menodai diri 
mereka sendiri tanpa henti-hentinya sampai 
mereka menggelapkan kepekaan dan pikiran 
mereka dan menciptakan bagi diri mereka 
sendiri kehidupan yang sakit, gelisah dan 
menyedihkan. Tetapi sekarang saat pemurnian 
telah tiba. (274, 11 - 12) 
27 Karena semua roh telah tiba waktu panen, 
dan karena itu kamu melihat kekacauan di 
antara manusia. Tetapi sesungguhnya Aku 
berkata kepadamu, dalam kekacauan ini 
setiap orang akan menuai benihnya sendiri. 
28 Tetapi apa yang akan terjadi pada anak-
anak-Ku yang terus-menerus melanggar 
hukum-Ku? Sesungguhnya, semua orang yang 
tidur dan tidak mau belajar dan 
mengindahkan instruksi-instruksi-Ku akan 
ditangkap oleh cobaan-cobaan seperti angin 
puyuh yang akan menjatuhkan mereka. Tetapi 
bagi semua orang yang telah mengikuti 
instruksi saya, itu akan menjadi seperti sorak-
sorai atas pelaksanaan tugas mereka, seperti 
pahala yang indah yang diberikan Tuhan 
kepada mereka. (310, 7) 
29 Pada saat ini, orang yang tidak mau 
memperbaharui dirinya sendiri akan 
mengalami kepahitan yang paling besar dan 
akan diambil dari bumi, sehingga kehilangan 
kesempatan berharga untuk menebus 
pelanggarannya dan untuk mendamaikan 
dirinya dengan hukum, kebenaran, dan 
kehidupan. 
30 Di sisi lain, mereka yang berpindah dari 
kehidupan material ini ke Rumah Spiritual 
dengan kedamaian dan kepuasan yang 
diberikan oleh tugas yang terpenuhi, akan 
merasa tercerahkan oleh cahaya-Ku; tetapi 
jika mereka termasuk di antara mereka yang 



harus bereinkarnasi lagi, Aku akan 
mempersiapkan mereka sebelum mereka 
kembali ke kehidupan manusia sehingga 
mereka dapat bangkit kembali ke kehidupan 
yang murni, spiritual dan dengan 
kebijaksanaan yang lebih besar. (91, 38 - 39) 
  
Kasih Allah dalam penghakiman  
31 Rasa sakit telah mencurahkan seluruh 
isinya ke dunia dan membuat dirinya terasa 
dalam ribuan bentuk yang berbeda. 
32 Betapa mengerikannya hidupmu, umat 
manusia! Betapa susah payahnya Anda 
menguleni adonan untuk roti sehari-hari! Oleh 
karena itu, pria menghabiskan diri mereka 
sendiri sebelum waktunya, wanita menua 
sebelum waktunya, anak perempuan layu 
dalam masa mekar penuh, dan anak-anak 
menjadi mati rasa pada usia yang masih muda. 
33 Masa yang penuh penderitaan, kepahitan 
dan cobaan adalah masa di mana Anda 
sekarang hidup. Namun, saya ingin Anda 
menemukan kedamaian, untuk mencapai 
harmoni, untuk menghilangkan rasa sakit. 
Untuk itu Aku menampakkan diri dalam roh 
dan mengirimkan Firman-Ku yang merupakan 
embun penghiburan, kesembuhan dan damai 
sejahtera bagi rohmu. 
34 Dengarkanlah firman-Ku, yaitu kebangkitan 
dan hidup. Di dalamnya Anda akan 
mendapatkan kembali iman, kesehatan dan 
sukacita untuk berjuang dan hidup. (132, 42 - 
45) 
35 Hari ini adalah waktu pemulihan terbesar 
bagi roh. Penilaian saya dibuka, dan setiap 
karya seseorang telah ditempatkan pada suatu 
skala. Meskipun penghakiman ini sulit dan 
menyedihkan bagi roh-roh itu, Bapa dekat 
dengan mereka, yang lebih merupakan Bapa 
yang penuh kasih daripada seorang hakim. 
Kasih Maria, Pembela Anda, juga mengelilingi 
Anda. (153, 16) 
36 Keadilan-Ku telah datang, kemanusiaan, itu 
akan merendahkan kesombongan manusia 
untuk membuatnya menyadari betapa 
kecilnya dia dalam kejahatan dan 
materialismenya. 
37 Ya, manusia, Aku akan meruntuhkan 
manusia dalam kebesaran palsunya, karena 
Aku ingin dia melihat terang-Ku dan bangkit, 
sehingga dia bisa menjadi besar dalam 
kebenaran. Karena Aku ingin engkau penuh 

dengan cahaya, kemurahan hati, kebaikan, 
kekuatan dan kebijaksanaan. (285, 15 - 16) 
38 Umat manusia salah menilai-Ku dan 
mengingkari kehadiran-Ku saat ini. Tetapi Aku 
akan membuat mereka melihat bahwa Aku 
mewujudkan keadilan-Ku dengan cinta dan 
belas kasihan, bahwa Aku tidak datang dengan 
cambuk untuk menyebabkan mereka sakit - 
bahwa Aku hanya ingin mengangkat mereka 
ke dalam kehidupan kasih karunia dan 
memurnikan mereka dengan air jernih yang 
merupakan Firman-Ku, Kebenaran-Ku. 
39 Dunia belum mempelajari ajaran-Ku dan 
telah memelihara penyembahan berhala dan 
fanatisme. Oleh karena itu, ia sekarang 
mengalami wadah besar dan meminum cawan 
penderitaan: karena materialismenya telah 
menjauhkannya dari-Ku. (334, 29 - 30) 
40 Sekarang umat manusia, yang terbagi 
dalam bangsa-bangsa, ras-ras, bahasa-bahasa 
dan warna kulit, menerima dari Roh Ilahi-Ku 
bagian masing-masing dari penghakiman, 
cobaan-cobaan yang menjadi milik masing-
masing, perjuangan, wadah dan penebusan 
yang Aku sediakan untuk setiap orang dan 
setiap ras. 
41 Tetapi engkau tahu bahwa penilaianku 
didasarkan pada kasih, bahwa pencobaan-
pencobaan yang dikirim Bapa kepada manusia 
adalah pencobaan kasih - bahwa segala 
sesuatu mengarah kepada keselamatan, 
kepada kebaikan, bahkan jika tampaknya ada 
kemalangan, malapetaka atau kesengsaraan 
dalam kunjungan-kunjungan ini. 
42 Di balik semua ini ada kehidupan, 
pemeliharaan roh, penebusan yang sama. 
Bapa selalu menantikan Anak yang Hilang itu 
untuk memeluknya dengan kasih yang 
terbesar. (328, 11) 
 

Bab 54 - Perjuangan pandangan dunia, 
agama dan gereja 
 
Pertempuran rohani sebelum kerajaan damai 
Kristus di bumi  
1 Sama seperti Aku mengumumkan 
kembalinya Aku kepadamu di 'Era Kedua', Aku 
sekarang mengumumkan kepadamu 'perang' 
kredo, pandangan dunia dan agama sebagai 
pertanda perintis pendirian kerajaan 
spiritualisasi-Ku di antara manusia. 



2 Firman-Ku, seperti pedang yang menyala, 
akan menghancurkan fanatisme yang telah 
menyelimuti manusia selama berabad-abad, 
akan merobek tabir kebodohan mereka dan 
menunjukkan jalan yang terang benderang 
dan bercahaya yang menuntun kepada-Ku. 
(209, 10 - 11) 
3 Agar perdamaian kerajaan-Ku dapat 
ditegakkan di antara manusia, "perang" 
doktrin, agama dan ideologi harus terlebih 
dahulu diperjuangkan - sebuah konfrontasi di 
mana beberapa orang menentang nama-Ku 
dan kebenaran-Ku dengan berhala-berhala 
palsu orang lain dan di mana satu doktrin 
melawan doktrin lainnya. 
4 Ini akan menjadi peperangan baru, 
peperangan rohani di mana ilah-ilah palsu 
akan dijatuhkan dari tempatnya, jatuh, dan 
setiap kebohongan yang Anda yakini benar 
akan terungkap selamanya. Kemudian Anda 
akan melihat kebenaran bersinar keluar dari 
kekacauan kebingungan dan kegelapan itu. 
(121, 40) 
5 Spiritualisme menyebabkan pertarungan di 
seluruh dunia di antara pandangan dunia, 
kepercayaan dan kultus agama. Tetapi setelah 
konflik ini, ajaran ini akan membawa 
kedamaian yang diberkati kepada manusia, 
yang sangat mereka butuhkan; dan akan 
menyebabkan matahari kebenaran ilahi-Ku 
menyinari semua makhluk spiritual. (141, 11) 
6 Aku mempersiapkanmu dan 
memperingatkanmu mengingat masa 
kebingungan pandangan dunia, sehingga 
engkau dapat membebaskan dirimu dari 
pergulatan batin pikiran dan penyiksaan 
pikiran. 
7 Karena semua pandangan dunia, doktrin, 
teologi, filosofi, dan kredo umat manusia akan 
terguncang dan dengan demikian 
melambangkan badai, badai roh yang sejati, 
yang di atas ombaknya yang bergejolak, Anda 
akan berlayar sesuai dengan kehendak-Ku dan 
tetap berada di atas sampai badai dan 
kegelapan berakhir. 
8 Aku tidak memberikan resep yang lebih baik 
untuk melewati cobaan ini dengan baik selain 
berdoa dan mengikuti Firman-Ku, yang 
dengannya imanmu akan terus menerus 
dikuatkan. 
9 Pertempuran pandangan dunia, bentrokan 
kredo dan ideologi, pertempuran itu mutlak 
diperlukan sehingga semua kelemahan dan 

kesalahan yang telah terakumulasi di dasar 
setiap kultus dan institusi muncul ke 
permukaan. 
10 Hanya setelah 'badai' ini, orang akan dapat 
memulai pembersihan moral dan spiritual; 
karena mereka akan melihat kebenaran 
terungkap, akan mengenalinya, merasakannya 
di dalam diri mereka sendiri, dan tidak akan 
lagi dapat memakan kesombongan dan 
kepura-puraan. 
11 Sama seperti setiap orang secara sukarela 
dan sepenuhnya untuk dirinya sendiri 
memanfaatkan efek vital matahari pada 
tubuhnya, karena dia mengakui bahwa di atas 
cahaya, kehangatan dan pengaruhnya 
kehidupan material didirikan, sehingga 
mereka akan memanfaatkan cahaya 
kebenaran untuk semua yang mereka 
butuhkan untuk pelestarian, penguatan dan 
pencerahan roh mereka. 
12 Kemudian kekuatan yang tidak pernah 
dirasakan oleh manusia sebelumnya akan 
menjadi efektif, karena hidupnya akan 
semakin menyesuaikan dirinya dengan 
prinsip-prinsip kehidupan yang benar, dengan 
norma-norma yang ditetapkan oleh Hukum-
Ku. (323, 19 - 22) 
 
Perjuangan untuk supremasi spiritual di bumi  
13 Ada pergumulan pandangan dunia dan 
doktrin-doktrin iman pada masa ini. Semua 
orang ingin berada di pihak yang benar. 
Tetapi, siapakah yang benar dalam pergulatan 
egoisme dan kepentingan diri sendiri ini? 
Siapakah pemilik kebenaran? 
14. Jika mereka yang percaya diri mereka 
berada di jalan yang sempurna dan memiliki 
kebenaran merasa bangga akan hal itu - 
sungguh, Aku berkata kepadamu, mereka 
belum mengetahui jalannya, karena di atasnya 
seseorang harus rendah hati, dan cukuplah 
mereka tidak mengakui kebenaran yang 
terkandung dalam iman orang lain untuk tidak 
lagi rendah hati. Tetapi saya sudah 
mengatakan kepada Anda di "Era Kedua": 
"Berbahagialah orang yang lemah lembut dan 
rendah hati." 
15 Orang yang mengutuk iman dan keyakinan 
sesamanya akan menjauh dari keselamatan, 
karena di dalam kesombongan dan 
kesombongannya ia berusaha untuk menjadi 
seperti Allahnya. (199, 4 - 6) 



16 Engkau bertanya kepada-Ku, apa yang ingin 
Aku capai ketika Aku menyatakan diri-Ku 
secara rohani kepada umat manusia di zaman 
ini? Untuk ini saya menjawab Anda: Apa yang 
Aku cari adalah kebangkitan Anda kepada 
cahaya, spiritualisasi Anda dan penyatuan 
Anda, karena Anda telah terbagi-bagi 
sepanjang waktu. Karena sementara beberapa 
orang mencari harta karun roh, yang lain 
mengabdikan diri mereka untuk mencintai 
kekayaan dunia - spiritualisme dan 
materialisme dalam pertempuran abadi; 
spiritualis dan materialis yang tidak pernah 
bisa saling memahami. 
17 Ingat: Ketika Israel, dalam pengharapan 
akan Mesias, memiliki Dia di depan mata 
mereka, mereka membagi diri mereka 
menjadi orang-orang yang percaya dan 
menyangkal kebenaran-Ku. Penjelasannya 
sederhana: orang-orang percaya adalah 
mereka yang menantikan-Ku dengan roh, dan 
orang-orang yang menyangkal adalah mereka 
yang menantikan-Ku dengan indera "daging". 
18 Kedua kekuatan ini harus saling 
berhadapan lagi sampai kebenaran muncul 
dari perjuangan ini. Perjuangan akan sangat 
sengit; karena semakin banyak waktu berlalu, 
semakin manusia mencintai duniawi, karena 
ilmu pengetahuan dan penemuan mereka 
membuat mereka merasa bahwa mereka 
hidup di kerajaan mereka sendiri, di dunia 
ciptaan mereka sendiri. (175, 4 - 6) 
19 Saat ini, semua orang percaya bahwa 
mereka mengetahui kebenaran sepenuhnya. 
Setiap agama mengklaim memiliki kebenaran. 
Para ilmuwan menyatakan bahwa mereka 
telah menemukan kebenaran. Aku berkata 
kepadamu bahwa tidak ada seorang pun yang 
mengetahui kebenaran mutlak, karena 
manusia bahkan belum mampu memahami 
dengan pikirannya bagian yang telah 
diwahyukan kepadanya. 
20 Semua orang membawa sebagian 
kebenaran dan kesalahan yang mereka 
campur dengan cahaya kebenaran. 
21 Pertempuran semakin mendekat di mana 
semua kekuatan ini saling bertarung, karena 
masing-masing ingin memaksakan pandangan 
dunianya. Tetapi pada akhirnya tidak akan ada 
kemenangan ideologi manusia, atau teori 
ilmiah, atau keyakinan agama yang menang, 
tetapi persatuan harmonis dari semua cara 
pandang yang baik, dari semua keyakinan 

yang luhur, dari semua bentuk ibadah yang 
diangkat ke spiritualitas tertinggi, dari semua 
ilmu pengetahuan yang didedikasikan untuk 
melayani kemajuan manusia sejati. 
22 Aku akan mengizinkan orang untuk 
berbicara tentang ide-ide mereka dan 
mempresentasikannya, bahwa orang lain 
secara terbuka menunjukkan bentuk-bentuk 
pemujaan dan ritus-ritus mereka, bahwa 
orang-orang berdiskusi dan bertarung, bahwa 
para ilmuwan menyebarkan teori-teori 
mereka yang paling maju, bahwa segala 
sesuatu yang ada tersembunyi dalam setiap 
roh terbuka, menjadi terang dan membuat 
dirinya dikenal. Karena hari penuai sudah 
dekat - hari itu ketika hati nurani, seperti sabit 
yang tak kenal ampun, memotong sampai ke 
akarnya segala sesuatu yang salah dalam hati 
manusia. (322, 15 - 18) 
 
Perjuangan melawan doktrin roh  
23 Para pendeta pada masa ini berpakaian 
secara meriah untuk memimpin secara 
simbolis pengorbanan Yesus, dan meskipun 
mereka mengklaim nama-Ku dan pengganti-
Ku, Aku menemukan bahwa pikiran mereka 
bingung, hati mereka gelisah oleh badai intrik 
dan nafsu. Tidak ada seorang pun yang 
menyatakan sebagai nabi bahwa Aku ada di 
antara orang-orang di zaman ini. Mereka akan 
mengalami penderitaan yang besar, karena 
tidak ada persiapan rohani di antara mereka. 
Di manakah penggenapan dari mereka yang 
bersumpah di hadapan Yesus untuk mengikuti 
jejak-Nya? Di manakah para pengikut para 
rasul-Ku? Adakah orang seperti Yohanes, yang 
termasuk di antara yang pertama, atau Paulus, 
yang termasuk di antara mereka yang 
mengikutinya? 
24 Oleh karena itu, Guru mendekati Anda lagi 
untuk melanjutkan pengajaran-Nya. Aku 
sudah melihat orang-orang Farisi dan ahli-ahli 
Taurat yang baru bergegas melawan-Ku 
dengan penuh kebencian. Saat itu Aku akan 
bertanya: "Di manakah murid-murid-Ku?" 
Tetapi ketika orang-orang yang sombong, 
orang-orang yang salah, orang-orang kaya 
yang takut kehilangan kekuasaan mereka, 
mereka yang terancam oleh Kebenaran-Ku, 
mengejek-Ku lagi dan menganiaya-Ku, badai 
liar akan pecah. Tetapi bukan saya yang akan 
runtuh di bawah beban salib, tetapi mereka 



yang menuntut pengorbanan Dia yang 
memberi mereka hidup. (149, 32 - 33) 
25 Gelombang materialisme akan naik dan 
menjadi lautan yang bergejolak, lautan 
penderitaan, keputusasaan dan ketakutan 
akan ketidakadilan manusia. 
26 Hanya satu perahu yang akan berlayar di 
atas lautan nafsu, hawa nafsu dan kebencian 
manusia, dan perahu itu adalah perahu 
hukum-Ku. Berbahagialah mereka yang kuat 
ketika saat itu tiba! 
27 Tetapi celakalah mereka yang tidur! 
Celakalah bagi yang lemah! Celakalah orang-
orang yang telah menaruh kepercayaan 
mereka pada dasar-dasar "fanatisme agama", 
karena mereka akan dengan mudah menjadi 
mangsa gelombang yang mengamuk itu! 
28 Tidakkah engkau meramalkan peperangan 
itu, hai umat manusia? Tidakkah firman-Ku 
menggerakkan Anda untuk bersiap-siap 
membela diri Anda ketika saatnya tiba? 
29 Terang-Ku ada di dalam semua orang, 
tetapi hanya mereka yang melihatnya yang 
berdoa, yang memperlengkapi diri mereka 
sendiri. Cahayaku berbicara kepada Anda 
melalui firasat, melalui inspirasi, melalui 
intuisi, melalui mimpi dan penunjuk jari. 
Tetapi Anda tuli terhadap setiap panggilan 
rohani, Anda acuh tak acuh terhadap setiap 
tanda Ilahi. 
30 Sebentar lagi kamu akan melihat firman-Ku 
digenapi dan bersaksi bahwa semua ini benar. 
31 Ajaran-Ku dan nama-Ku akan menjadi 
sasaran semua serangan dan penganiayaan, 
itu akan menjadi alasan mengapa musuh-
musuh kebenaran menganiaya kamu. Tetapi 
ajaran saya juga akan menjadi lightsabre bagi 
mereka yang bangkit dan membela iman, dan 
akan menjadi perisai di belakangnya di mana 
mereka yang tidak bersalah menemukan 
perlindungan. Nama-Ku akan ada di semua 
bibir, diberkati oleh beberapa orang, dikutuk 
oleh yang lain. 
32 Semua kemampuan manusia akan 
dilepaskan: kecerdasannya, emosinya, 
hasratnya; kemampuan spiritualnya akan 
terjaga dan siap untuk bertempur. 
33 Kebingungan apa yang akan terjadi 
kemudian! Betapa banyak orang yang mengira 
bahwa mereka percaya kepada-Ku harus 
meyakinkan diri mereka sendiri bahwa itu 
bukanlah iman yang sejati! 

34 Di banyak rumah dan hati, pelita cinta kasih 
dan pengharapan akan padam. Anak-anak dan 
pemuda tidak akan memiliki Tuhan lain selain 
dunia, atau hukum lain selain hukum bumi. 
(300, 35- 40) 
35 Apa yang akan terjadi ketika orang-orang 
menyadari bahwa kecintaan mereka yang 
tidak berlebihan terhadap dunia dan 
pemujaan mereka terhadap hal-hal duniawi 
telah membawa mereka pada kegagalan yang 
tidak menguntungkan? Mereka akan mencoba 
menemukan kembali jalan yang hilang, untuk 
melacak kembali prinsip-prinsip dan hukum-
hukum yang telah berpaling, dan dalam upaya 
ini mereka akan menciptakan doktrin-doktrin 
untuk diri mereka sendiri, mereka akan 
membuat aturan-aturan untuk diri mereka 
sendiri, filsafat-filsafat, pandangan-pandangan 
dan teori-teori dunia akan bermunculan. 
36 Semua ini akan menjadi awal dari 
pertempuran baru dan besar - sekarang tidak 
lagi didorong oleh perjuangan yang tidak jujur 
untuk mendapatkan kekuasaan duniawi. Tidak 
ada lagi senjata pembunuh yang akan 
menghancurkan kehidupan, menghancurkan 
rumah atau menumpahkan darah manusia. 
Pertempurannya akan berbeda, karena 
kemudian komunitas agama besar akan 
berperang melawan ajaran baru dan agama 
baru. 
37 Siapakah yang akan menang dalam 
pertempuran ini? Tidak ada agama yang akan 
muncul sebagai pemenang dari perselisihan 
ini, sama seperti tidak ada bangsa yang akan 
tetap menang dalam perang pembunuhan 
yang Anda derita saat ini. 
38 Keadilan-Ku akan menang atas perang 
untuk supremasi duniawi, dan kemudian, 
dalam pertempuran untuk membangun 
beberapa doktrin atau agama, kebenaran-Ku 
akan menang. 
39 Satu-satunya kebenaran tertinggi akan 
bersinar seperti cahaya kilatan petir di malam 
yang penuh badai, dan setiap orang akan 
melihat kilatan cahaya ilahi ini di tempat di 
mana dia berada. 
40 Pesan-Ku akan menjangkau semua orang 
dan kamu semua akan datang kepada-Ku. Aku 
telah mempersiapkan segala sesuatu untuk 
masa yang akan datang, dan Kehendak-Ku 
akan terlaksana bagi semua orang, karena 
Akulah Tuhan atas roh-roh, dunia-dunia, ras-
ras dan bangsa-bangsa. (288, 33 - 36+45) 



 
Mengabaikan atau melawan karunia-karunia 
rohani dan kesembuhan rohani 
41 Dunia roh akan semakin mendekat kepada 
manusia untuk menyaksikan keberadaan dan 
kehadiran mereka. Tanda-tanda, bukti-bukti, 
wahyu-wahyu dan pesan-pesan akan muncul 
di mana-mana yang akan berbicara terus-
menerus tentang fakta bahwa zaman baru 
telah menyingsing. 
42 Akan ada perselisihan, akan ada 
kegelisahan di antara orang-orang, karena 
para wakil agama akan menyebarkan 
ketakutan di antara mereka yang percaya 
pada pesan-pesan itu, dan ilmu pengetahuan 
akan menyatakan fakta-fakta itu tidak benar. 
43 Setelah itu rakyat biasa akan berani dan 
bangkit untuk bersaksi tentang kebenaran 
bukti yang telah mereka terima. Mereka akan 
bangkit yang - ditinggalkan oleh ilmu 
pengetahuan - mendapatkan kembali 
kesehatan mereka dengan cara spiritual, dan 
mereka akan memberikan kesaksian tentang 
penyembuhan ajaib, tentang wahyu dari 
kekuatan yang tak terbatas dan kebijaksanaan 
mutlak. 
44 Di antara yang sederhana dan yang tidak 
dikenal, pria dan wanita akan keluar ke 
tempat terbuka yang kata-katanya, penuh 
cahaya, akan mengejutkan para teolog, filsuf 
dan cendekiawan. Tetapi ketika kontroversi itu 
mencapai puncaknya, dan orang-orang miskin 
dipermalukan dan kesaksian mereka disangkal 
oleh orang-orang yang sombong, maka 
saatnya akan tiba ketika Elia akan memanggil 
para cendekiawan, para penguasa, dan para 
penguasa untuk mempertanggungjawabkan 
dan menundukkan mereka untuk diawasi. 
45 Celakalah orang-orang yang palsu dan 
munafik pada saat itu, karena keadilan yang 
sempurna akan turun kepada mereka! 
46 Itu akan menjadi saat penghakiman. Tetapi 
banyak roh yang akan bangkit dari sana 
kepada kehidupan yang sejati, banyak hati 
yang akan dibangkitkan kepada iman, dan 
banyak mata yang akan dibukakan kepada 
terang. (350, 71 - 72) 
 

Bab 55 - Pemurnian Bumi dan Umat 
Manusia dalam Penghakiman  
 

Suara peringatan Tuhan dan alam sebelum 
penghakiman pemurnian  
1 Saya telah mengatakan kepadamu bahwa 
suatu pencobaan yang sangat besar akan 
datang atas seluruh umat manusia - begitu 
besar sehingga tidak ada yang seperti itu 
dalam seluruh sejarah abad dan zaman 
mereka. 
2 Sekarang kamu harus mengerti bahwa Aku 
berbicara kepada semua hatimu, mengirimkan 
pesan dan peringatan dalam berbagai bentuk, 
sehingga manusia dapat merenungkan dan 
waspada terhadap Hukum-Ku, seperti gadis-
gadis bijaksana dalam perumpamaan-Ku. 
3 Akankah bangsa-bangsa dan berbagai 
bangsa di dunia mendengarkan Aku? akankah 
orang-orang ini mendengarkan-Ku yang 
kepadanya Aku membuat diri-Ku dikenal 
dalam bentuk ini? Aku sendiri yang tahu; 
tetapi tugas-Ku sebagai Bapa adalah 
menyediakan, di jalan anak-anak-Ku, semua 
sarana untuk keselamatan mereka. (24, 80 - 
81) 
4 Aku berkata kepadamu, jika manusia tidak 
membersihkan diri mereka sendiri pada saat 
ini dari noda-noda yang telah mereka 
timbulkan di dalam roh mereka, kekuatan-
kekuatan alam akan datang sebagai pembawa 
berita untuk mengumumkan penghakiman-Ku 
dan kemuliaan-Ku dan untuk membersihkan 
umat manusia dari setiap kenajisan. 
5 Berbahagialah pria, wanita, dan anak-anak 
yang - ketika mereka memahami dekatnya 
penghakiman itu - memuji nama-Ku, karena 
mereka merasa bahwa "Hari Tuhan" telah 
tiba. Karena hati mereka akan mengatakan 
kepada mereka bahwa akhir dari 
pemerintahan si jahat sudah dekat. Aku 
berkata kepadamu, mereka akan diselamatkan 
oleh iman, pengharapan dan perbuatan baik 
mereka. Tetapi berapa banyak dari mereka 
yang hidup pada masa itu yang akan 
menghujat Allah! (64, 67 - 68) 
6 Surga orang-orang pertama berubah 
menjadi lembah air mata dan sekarang hanya 
menjadi lembah darah. Oleh karena itu, hari 
ini, karena Aku datang untuk memenuhi janji 
yang diberikan kepada murid-murid-Ku, Aku 
membangunkan umat manusia dari tidur 
rohaninya dan memberikan Ajaran Kasih-Ku 
untuk menyelamatkannya. Aku mencari 
makhluk-makhluk rohani yang memiliki takdir 
untuk bersaksi tentang manifestasi-Ku dan 



Firman-Ku dengan karya-karya mereka di 
zaman ini. 
7 Ketika mereka yang ditandai oleh-Ku ini 
bersatu di sekitar Hukum-Ku, bumi dan 
bintang-bintang akan terguncang dan akan 
ada tanda-tanda di langit; karena pada saat itu 
suara Tuhan akan terdengar dari satu ujung 
bumi ke ujung bumi yang lain dan Roh Ilahi-
Nya, yang dikelilingi oleh roh-roh orang benar, 
para nabi dan para martir, akan menghakimi 
dunia rohani dan dunia materi. Kemudian 
masa Roh Kudus akan mencapai 
kepenuhannya. (26, 43 - 44) 
8 Banyak bangsa telah jatuh ke dalam jurang 
materialisasi yang dalam, dan yang lainnya 
hampir jatuh; tetapi rasa sakit dari kejatuhan 
mereka akan menyebabkan mereka terbangun 
dari tidur nyenyak mereka. 
9 Bangsa-bangsa yang, setelah masa 
kemegahan, mengalami kemunduran dan 
tenggelam ke dalam kegelapan penderitaan, 
keburukan dan kesengsaraan. Saat ini, bukan 
hanya satu bangsa, tetapi seluruh umat 
manusia yang berjalan membabi buta menuju 
kematian dan kekacauan. 
10 Kecongkakan bangsa-bangsa akan ditindas 
oleh keadilan-Ku. Ingatlah Niniwe, Babel, 
Yunani, Roma dan Kartago. Di dalamnya Anda 
akan menemukan contoh-contoh mendalam 
tentang keadilan ilahi. 
11 Setiap kali manusia telah merebut tongkat 
kekuasaan dan membiarkan hati mereka 
dipenuhi dengan kefasikan, kesombongan, 
dan nafsu yang tidak masuk akal, menyeret 
bangsa mereka ke dalam kemerosotan, 
keadilan-Ku telah mendekat untuk melucuti 
kekuasaan mereka. 
12 Tetapi pada saat yang sama Aku telah 
menyalakan obor di hadapan mereka yang 
menerangi jalan menuju keselamatan roh 
mereka. Apa yang akan terjadi pada orang-
orang jika saya membiarkan mereka sendiri 
pada saat mereka mengalami cobaan? (105,45 
- 47) 
13 Dari jurang ke jurang manusia tenggelam 
secara rohani sampai ke tingkat menyangkal 
dan melupakan-Ku - secara ekstrim 
menyangkal dirinya sendiri dengan tidak 
mengenali esensinya, rohnya. 
14 Hanya belas kasihan-Ku yang akan mampu 
menghindarkan orang dari rasa sakit karena 
harus mengulangi jalan untuk datang kepada-
Ku. Aku sendiri dalam kasih-Ku mampu 

menyediakan sarana di jalan anak-anak-Ku 
sehingga mereka menemukan jalan yang 
menyelamatkan. (173, 21 - 22) 
15 Pada hari ketika air (Air Bah) tidak lagi 
menutupi bumi, Aku menyebabkan pelangi 
perdamaian bersinar di cakrawala sebagai 
tanda perjanjian yang dibuat Allah dengan 
umat manusia. 
16 Sekarang Aku berkata kepadamu: Wahai 
umat manusia dari "Era Ketiga", engkau yang 
sama, yang telah melalui semua cobaan ini di 
mana engkau telah memurnikan dirimu: Anda 
akan segera mengalami kekacauan baru. 
17 Tetapi Aku datang untuk memperingatkan 
umat pilihan-Ku dan umat manusia pada 
umumnya, kepada siapa Aku telah membuat 
diri-Ku dimengerti pada saat ini. Dengarlah 
baik-baik, anak-anak-Ku: inilah Tabut itu, 
masuklah ke dalamnya, Aku mengundangmu. 
18 Bagimu, hai Israel, tabut itu adalah 
ketaatan pada hukum-Ku. Siapapun yang 
mematuhi perintah-perintah-Ku di hari-hari 
yang paling menyedihkan, di masa-masa 
pencobaan yang paling sulit, akan berada di 
dalam bahtera, akan menjadi kuat dan akan 
merasakan perlindungan dari kasih-Ku. 
19 Dan kepada seluruh umat manusia Aku 
berkata lagi: Bahtera itu adalah hukum kasih-
Ku. Setiap orang yang mempraktekkan kasih 
dan belas kasihan terhadap sesamanya dan 
dirinya sendiri akan diselamatkan. (302, 17 -19 
o.) 
20 Aku selalu memberimu waktu untuk 
persiapanmu dan memberimu sarana untuk 
menyelamatkan dirimu. Sebelum Aku 
mengirimkan penghakiman-Ku kepadamu 
untuk memanggilmu pada akhir zaman atau 
periode waktu, Aku mewujudkan kasih-Ku 
kepadamu dengan memperingatkanmu, 
menyadarkanmu, dan menasihatimu untuk 
bertobat, mengoreksi, dan berbuat baik. 
21 Tetapi ketika Hari Penghakiman telah tiba, 
Aku tidak berhenti untuk bertanya kepadamu 
apakah kamu sudah bertobat, apakah kamu 
sudah mempersiapkan dirimu, atau apakah 
kamu masih bertahan dalam kejahatan dan 
ketidaktaatan. 
22 Penghakiman-Ku datang pada waktu yang 
telah ditentukan, dan orang yang tahu 
bagaimana membangun bahteranya tepat 
pada waktunya akan diselamatkan. Tetapi 
orang yang mencemooh ketika saat 
penghakiman diberitahukan kepadanya, dan 



yang tidak melakukan apa pun untuk 
keselamatannya, harus binasa. (323, 51) 
 
Kuasa dan kekuasaan kejahatan telah 
dipatahkan  
23 Sampai saat ini, bukan kasih manusia yang 
telah menang di dunia. Sudah sejak awal 
kemanusiaan, kekerasanlah yang berkuasa 
dan menaklukkan. Dia yang telah mencintai 
telah menjadi korban kejahatan. 
24 Kejahatan telah memperluas kerajaannya 
dan menjadi kuat di bumi. Tetapi justru pada 
saat ini Aku datang untuk melawan kekuatan-
kekuatan itu dengan senjata-senjata-Ku, 
sehingga kerajaan cinta kasih dan keadilan 
dapat ditegakkan di antara manusia. 
25 Sebelum itu, aku akan berperang. Karena 
untuk memberimu damai sejahtera Roh-Ku, 
Aku harus berperang dan menyingkirkan 
setiap kejahatan. (33, 32 - 33) 
26 Manusia akan sampai pada akhir jalan 
mereka sendiri dan kembali pada jalan yang 
sama, menuai buah dari semua yang mereka 
tabur - satu-satunya tindakan yang dengannya 
pertobatan muncul di dalam hati. Bagi mereka 
yang tidak mengakui pelanggaran mereka, 
tidak dapat melakukan apa pun untuk 
menebus kesalahan. 
27 Dunia baru sedang dipersiapkan, generasi 
baru akan segera datang; tetapi pertama-tama 
serigala-serigala yang lapar harus disingkirkan, 
supaya mereka tidak mengambil domba-
domba sebagai mangsa. (46, 65 - 66) 
28 Kusta yang tidak bersifat jasmani telah 
menyebar di bumi, menggerogoti hati dan 
menghancurkan iman dan kebajikan. Ditutupi 
dengan kain rohani, orang hidup bersama, 
berpikir bahwa tidak ada yang bisa 
mengungkap kemalangan ini karena orang 
tidak melihat di luar apa yang menjadi materi. 
29 Tetapi waktu hati nurani sudah dekat, itu 
sama seperti jika Anda berkata, hari Tuhan, 
atau penghakiman-Nya, sudah di ambang 
pintu. Kemudian rasa malu akan muncul pada 
sebagian orang, dan pertobatan pada 
sebagian yang lain. 
30 Mereka yang mendengar suara batin ini, 
yang membakar panas dan tanpa henti, akan 
merasakan di dalam diri mereka api yang 
menghanguskan, yang menghancurkan dan 
memurnikan. Api penghakiman ini tidak dapat 
ditahan oleh dosa atau oleh apa pun yang 
tidak murni. Hanya roh yang bisa menahannya 

karena dikaruniai kuasa ilahi. Oleh karena itu, 
ketika ia telah melewati api hati nuraninya, ia 
akan bangkit kembali, bersih dari 
kesalahannya. (82, 58 - 59) 
31 Semua penderitaan yang disebabkan oleh 
manusia akan dirangkum dalam satu cawan 
yang akan diminum oleh mereka yang 
menyebabkannya. Dan mereka yang tidak 
pernah membiarkan diri mereka terguncang 
dalam menghadapi rasa sakit akan gemetar 
dalam roh dan tubuh mereka. (141, 73) 
32 Perlu bahwa untuk waktu yang singkat 
surga harus menutup diri bagi semua orang, 
dan hanya boleh dibuka kembali ketika satu 
teriakan muncul dari bumi, karena diakui 
bahwa Bapa dari semua makhluk adalah satu. 
33 Aku berkata kepadamu, Aku akan 
menghakimi dan memurnikan dunia yang 
penuh perselisihan dan egois ini sampai Aku 
melihat cinta kasih dan cahaya muncul 
darinya. Bahkan kepada mereka yang saat ini 
memimpin bangsanya menuju kehancuran, 
yang saat ini menabur dan menyebarkan 
semua kejahatan, yang telah menciptakan 
kerajaan kejahatan mereka, Aku akan 
memberikan perintah untuk memerangi 
godaan, untuk menghilangkan kerusakan dan 
mencabut pohon kejahatan sampai ke 
akarnya. (151, 14 + 69) 
34 Manusia, dengan menggunakan kebebasan 
kehendaknya, telah membengkokkan jalan 
perkembangannya sampai dia lupa dari siapa 
dia berasal; dan dia telah mencapai titik di 
mana kebajikan, cinta kasih, kebaikan, 
kedamaian, persaudaraan tampak asing bagi 
sifat alamiahnya, dan dia menganggap 
keegoisan, kejahatan dan dosa sebagai yang 
paling alamiah dan diperbolehkan. 
35 Sodom baru ada di seluruh bumi, dan 
pembersihan baru diperlukan. Benih yang baik 
akan diselamatkan dan dari benih itu akan 
terbentuk umat manusia yang baru. Di ladang 
subur yang disirami dengan air mata 
pertobatan, benih saya akan jatuh, yang akan 
berkecambah di hati generasi mendatang 
yang akan mempersembahkan bentuk 
penyembahan yang lebih tinggi kepada Tuhan 
mereka. (161, 21 - 22) 
36 Aku akan mengizinkan tangan manusia 
untuk membawa kehancuran, kematian, dan 
perang, tetapi hanya sampai batas tertentu. 
Melampaui batas ini, ketidakadilan, korupsi, 
khayalan, dan perjuangan untuk mendapatkan 



kekuasaan manusia tidak akan mampu 
melampauinya. 
37 Maka sabit-Ku akan datang, dan ia akan 
memotong dengan hikmat apa yang 
ditentukan oleh kehendak-Ku. Karena sabitku 
adalah kehidupan, cinta kasih dan keadilan 
sejati. Tetapi Anda, orang-orang, berjaga-
jagalah dan berdoalah! (345,91) 
38 Dahulu bumi adalah lembah air mata, 
sekarang ini adalah lembah darah. Apa yang 
akan terjadi besok? Hutan reruntuhan yang 
berasap, di mana api penghakiman telah 
berlalu, menghanguskan dosa dan 
meruntuhkan kesombongan orang-orang yang 
tidak berbelas kasihan karena mereka 
mengabaikan roh mereka. 
39 Dengan cara yang sama, para pedagang 
ilmu pengetahuan akan diusir dari bait 
kebijaksanaan, karena mereka 
mempraktekkan riba dengan cahaya, karena 
mereka mencemarkan kebenaran. (315, 61 -
62) 
40 Dengan penuh kesombongan, bangsa-
bangsa besar bangkit, membanggakan 
kekuatan mereka, mengancam dunia dengan 
senjata-senjata mereka, bangga akan 
kecerdasan dan ilmu pengetahuan mereka, 
tidak menyadari kerapuhan dunia palsu yang 
telah mereka ciptakan; karena sentuhan 
ringan keadilan-Ku akan cukup untuk 
melenyapkan dunia buatan ini. 
41 Tetapi tangan manusia sendirilah yang 
akan menghancurkan karyanya sendiri; 
pikirannya yang akan menemukan cara untuk 
menghancurkan apa yang dia ciptakan 
sebelumnya. 
42 Aku akan memastikan bahwa hanya karya-
karya manusia yang telah membawa buah 
yang baik bagi umat manusia yang akan 
bertahan, sehingga dapat terus digunakan 
untuk kepentingan generasi mendatang. 
Tetapi segala sesuatu yang melayani tujuan 
yang korup atau mementingkan diri sendiri 
akan dihancurkan dalam api penghakiman-Ku 
yang tak terhindarkan. 
43 Di atas reruntuhan dunia yang diciptakan 
dan dihancurkan oleh umat manusia yang 
materialistis, sebuah dunia baru akan bangkit, 
yang fondasinya adalah pengalaman, dan yang 
akan memiliki tujuan ideal perkembangan 
spiritual ke atas. (315, 55 - 56) 
 

Perang apokaliptik, wabah, sampar dan 
kehancuran  
44 Engkau hidup di masa-masa ketakutan, di 
mana manusia menyucikan diri mereka 
dengan mengosongkan cawan penderitaan 
mereka sampai penuh. Tetapi mereka yang 
telah mempelajari nubuat-nubuat sudah tahu 
bahwa waktunya sudah dekat ketika 
peperangan akan pecah di mana-mana karena 
bangsa-bangsa tidak saling memahami. 
45 Penyakit-penyakit dan wabah yang tidak 
diketahui belum muncul di antara umat 
manusia dan membingungkan para ilmuwan. 
Tetapi ketika penderitaan mencapai 
puncaknya di antara manusia, - sebelum tahun 
1950, mereka masih memiliki kekuatan untuk 
berseru, "Hukuman Tuhan!" Tetapi Aku tidak 
menghukum, kamulah yang menghukum 
dirimu sendiri ketika kamu menyimpang dari 
hukum yang mengatur roh dan tubuhmu. 
46 Siapakah yang telah melepaskan dan 
menantang kekuatan-kekuatan alam jika 
bukan akal manusia? Siapa yang telah 
menentang hukum-hukum-Ku? kesombongan 
para ilmuwan! Tetapi sesungguhnya Aku 
berkata kepadamu, rasa sakit ini akan 
mencabut akar-akar rumput liar yang telah 
tumbuh di dalam hati manusia. 
47 Ladang-ladang akan ditutupi dengan 
mayat-mayat, orang-orang yang tidak bersalah 
juga akan binasa. Beberapa akan mati karena 
api, yang lainnya karena kelaparan, dan yang 
lainnya lagi karena perang. Bumi akan 
berguncang, kekuatan alam akan bergerak, 
gunung-gunung akan memuntahkan laharnya, 
dan lautan akan bergelora. 
48 Aku akan mengizinkan orang untuk 
mendorong kebobrokan mereka sampai batas 
yang diizinkan oleh kehendak bebas mereka, 
sehingga - ngeri dengan perbuatan mereka 
sendiri - mereka dapat merasakan pertobatan 
sejati dalam roh mereka. (35, 22 - 26) 
49 Pohon ilmu pengetahuan akan terguncang 
dalam amukan badai dan menjatuhkan 
buahnya pada umat manusia. Tetapi siapakah 
yang telah melonggarkan rantai elemen-
elemen itu kalau bukan manusia? 
50 Memang benar bahwa manusia pertama 
juga datang untuk mengetahui rasa sakit 
untuk membangkitkan realitas, untuk 
dibangunkan oleh cahaya hati nurani dan 
untuk menyesuaikan diri dengan hukum. 
Tetapi manusia yang maju, sadar dan 



berpendidikan pada masa ini - beraninya dia 
menodai pohon kehidupan? (288,28) 
51 Epidemi akan merebak di dunia dan 
sebagian besar umat manusia akan binasa. 
Penyakit-penyakit ini akan menjadi penyakit 
yang tidak diketahui dan langka, di mana ilmu 
pengetahuan tidak akan berdaya. 
52 Seluruh dunia akan dibebaskan dari lalang. 
Penghakiman saya akan melenyapkan sikap 
mementingkan diri sendiri, kebencian, hasrat 
tak terpuaskan akan kekuasaan. Fenomena 
alam yang hebat akan muncul. 
53 Bangsa akan hancur dan seluruh wilayah 
akan lenyap. Ini akan menjadi seruan yang 
menggelisahkan hati Anda. (206, 22 - 24) 
 
Bencana alam dan bumi 
54 Umat manusia, jika Anda telah 
menghabiskan semua yang telah Anda 
gunakan untuk mengobarkan perang berdarah 
untuk melakukan pekerjaan kemanusiaan, 
keberadaan Anda akan penuh dengan berkah 
Bapa. Tetapi manusia telah menggunakan 
kekayaan yang telah dikumpulkannya untuk 
menabur kehancuran, kesakitan dan 
kematian. 
55 Ini tidak bisa menjadi kehidupan sejati yang 
harus dijalani oleh mereka yang bersaudara 
dan bersaudari dan anak-anak Allah. Cara 
hidup seperti ini tidak sesuai dengan hukum 
yang Kutuliskan dalam hati nuranimu. 
56 Untuk menyadarkan Anda akan kesalahan 
di mana Anda hidup, gunung berapi akan 
meletus, api akan keluar dari bumi untuk 
menghancurkan rumput liar. Angin akan 
dilepaskan, bumi akan berguncang, dan banjir 
air akan menghancurkan seluruh negeri dan 
bangsa. 
57 Dengan cara ini kerajaan alam akan 
mengungkapkan ketidaksenangan mereka 
terhadap manusia. Mereka telah memutuskan 
hubungan dengannya karena manusia telah 
menghancurkan satu demi satu ikatan 
persahabatan dan persaudaraan yang 
mengikatnya dengan alam yang 
mengelilinginya. (164, 40 - 42) 
58 Banyak malapetaka akan menimpa umat 
manusia; akan ada pergolakan di alam, 
elemen-elemen akan memutuskan ikatan 
mereka: Api akan menghancurkan seluruh 
wilayah, air sungai-sungai akan meluap, lautan 
akan mengalami perubahan. 

59 Akan ada daerah-daerah yang akan tetap 
terkubur di bawah air dan tanah-tanah baru 
akan muncul. Banyak makhluk akan 
kehilangan nyawa mereka, dan bahkan 
mereka yang lebih rendah dari manusia akan 
binasa. (11, 77) 
60 Kekuatan alam hanya menunggu waktu 
untuk menyerbu dunia dan memurnikan serta 
membersihkan bumi. Semakin berdosa dan 
sombong suatu bangsa, semakin berat 
penghakiman-Ku yang akan menimpanya. 
61 Keras dan tuli adalah inti dari kemanusiaan 
ini. Cawan penderitaan harus datang 
kepadanya sehingga ia bisa mendengar suara 
hati nurani, suara hukum dan keadilan ilahi. 
Semua itu demi keselamatan dan kehidupan 
kekal dari Roh. Dialah yang kucari. (138, 78 - 
79) 
62 Air bah yang membersihkan bumi dari 
kotoran manusia dan api yang jatuh di Sodom 
yang Anda kenal sekarang sebagai legenda. 
Namun demikian, Anda juga akan mengalami 
pada masa ini bagaimana umat manusia akan 
terguncang ketika bumi bergetar di bawah 
kekuatan udara, air dan api. Tetapi Aku 
mengutus engkau kembali sebuah bahtera, 
yaitu hukum-Ku, supaya setiap orang yang 
memasukinya dapat diselamatkan. 
63 Tidak semua orang yang mengatakan 
"Bapa, Bapa" pada saat kunjungan akan 
mengasihi Aku, tetapi mereka yang selalu 
mempraktikkan kasih-Ku kepada sesama 
mereka. Ini akan diselamatkan. (57, 61 - 62) 
64 Sebuah banjir besar yang baru akan 
menerjang, yang akan membersihkan bumi 
dari kerusakan manusia. Ia akan 
menggulingkan mezbah-mezbah ilah-ilah 
palsu, akan menghancurkan batu demi batu 
fondasi menara kesombongan dan kejahatan, 
dan akan melenyapkan setiap ajaran palsu dan 
setiap filsafat yang sesat. 
65 Tetapi Air Bah ini tidak hanya terdiri dari 
air, seperti yang pernah terjadi sebelumnya; 
karena tangan manusia telah melepaskan 
semua elemen untuk melawannya, baik yang 
terlihat maupun yang tidak terlihat. Ia 
mengucapkan keputusannya sendiri, 
menghukum dan menghakimi dirinya sendiri. 
(65, 31) 
66 Kerajaan-kerajaan alam akan berteriak 
meminta keadilan, dan ketika mereka terurai, 
mereka akan menyebabkan sebagian 
permukaan bumi menghilang dan menjadi 



lautan, dan lautan menghilang dan daratan 
muncul di tempatnya. 
67 Gunung-gunung berapi akan meletus untuk 
mengumumkan waktu penghakiman, dan 
semua alam akan bergerak dengan keras dan 
terguncang. 
68 Berdoalah agar Anda dapat berperilaku 
seperti murid-murid yang baik, karena ini akan 
menjadi waktu yang tepat bagi ajaran rohani 
Trinitarian-Marian untuk menyebar di dalam 
hati. (60, 40 - 41) 
69 Tiga perempat permukaan bumi akan 
lenyap dan hanya sebagian yang tersisa untuk 
menjadi tempat berlindung bagi mereka yang 
selamat dari kekacauan. Anda akan 
menyaksikan penggenapan banyak nubuat. 
(238, 24) 
70 Jangan salah, karena sebelum "Meterai 
Keenam" berakhir, peristiwa-peristiwa besar 
akan terjadi: bintang-bintang akan 
memberikan tanda-tanda yang berarti, 
bangsa-bangsa di bumi akan mengerang, dan 
dari planet ini tiga bagian akan lenyap dan 
hanya satu yang tersisa, di mana benih Roh 
Kudus akan muncul sebagai kehidupan baru. 
71 Umat manusia kemudian akan memulai 
eksistensi baru, bersatu dalam satu doktrin, 
satu bahasa dan satu ikatan perdamaian dan 
persaudaraan. (250, 53) 
72 Aku berbicara kepadamu tentang 
penderitaan yang layak kamu terima, yang 
kamu lipat gandakan lebih dan lebih lagi, dan 
yang, ketika saatnya telah tiba, meluap. 
73 Aku tidak akan pernah memberikan cawan 
seperti itu kepada anak-anak-Ku; tetapi dalam 
keadilan-Ku, Aku masih bisa membiarkan 
engkau menuai buah kejahatanmu, 
kesombonganmu dan ketergesa-gesaanmu, 
sehingga engkau dapat kembali kepada-Ku 
dengan penuh pertobatan. 
74 Manusia telah menantang kekuasaan dan 
keadilan-Ku ketika mereka mencemarkan 
dengan ilmu pengetahuan mereka kuil alam di 
mana semuanya harmonis, dan penghakiman 
mereka sekarang tidak dapat dielakkan. 
75 Kekuatan unsur akan dilepaskan, kosmos 
akan terguncang dan bumi akan bergetar. 
Kemudian akan ada kengerian pada orang-
orang dan mereka ingin melarikan diri, tetapi 
tidak akan ada jalan keluar. Mereka ingin 
menundukkan kekuatan yang dilepaskan dan 
tidak akan mampu. Karena mereka akan 
merasa bersalah dan, terlambat menyadari 

kelancangan dan kebodohan mereka, mereka 
akan mencari kematian untuk menghindari 
hukuman. (238, 15 - 17) 
76 Seandainya orang-orang mengetahui 
karunia-karunia rohani mereka - betapa 
banyak penderitaan yang akan mereka 
lepaskan! Tetapi mereka lebih memilih untuk 
tetap buta atau diam, sementara mereka 
membiarkan saat-saat penderitaan terbesar 
menimpa mereka. 
77 Ajaran-Ku akan mencerahkanmu sehingga 
kamu dapat menghindarkan dirimu dari 
penderitaan besar yang diberitahukan kepada 
umat manusia oleh nabi-nabi di masa lalu. 
78 Hanya dalam peningkatan kehidupan Anda, 
Anda dapat menemukan kekuatan atau 
kemampuan untuk membebaskan diri Anda 
dari efek elemen-elemen yang dilepaskan. 
Karena bukan hanya iman atau doa saja yang 
merupakan senjata yang memberi Anda 
kemenangan atas pukulan dan kesulitan 
hidup: iman dan doa itu harus disertai dengan 
kehidupan yang bajik, murni dan baik. (280, 14 
- 15+17) 
79 Sebentar lagi, suatu masa peristiwa besar 
akan dimulai bagi dunia. Bumi akan bergetar 
dan matahari akan menurunkan sinar panas 
membara ke atas dunia ini, menghanguskan 
permukaannya. Benua-benua akan ditimpa 
penderitaan dari satu kutub ke kutub yang 
lain, seluruh dunia akan disucikan, dan tidak 
akan ada makhluk yang tidak merasakan 
penderitaan dan penebusan. 
80 Tetapi setelah kekacauan besar ini, bangsa-
bangsa akan mendapatkan kembali 
ketenangan dan kekuatan alam akan tenang. 
Setelah "malam yang penuh badai" di mana 
dunia ini hidup, pelangi kedamaian akan 
muncul dan segala sesuatu akan kembali ke 
hukum, keteraturan dan keharmonisannya. 
81 Sekali lagi engkau akan melihat langit cerah 
dan ladang-ladang subur. Air akan kembali 
jernih dan laut tenang. Akan ada buah di 
pohon-pohon dan bunga-bunga di padang 
rumput, dan panenan akan berlimpah. 
Manusia, yang dimurnikan dan sehat, akan 
merasa layak lagi dan melihat jalan yang 
terbuka untuk pendakiannya dan kembali 
kepada-Ku. 
82 Setiap orang akan dimurnikan dan 
disucikan dari bawah ke atas agar layak untuk 
menyaksikan Zaman Baru yang akan datang. 
Karena Aku harus membangun kemanusiaan 



yang baru di atas fondasi yang kokoh. (351, 66 
- 69) 
 
Kebenaran kasih dan belas kasihan Allah  
83 Saatnya sudah dekat ketika penghakiman 
akan sepenuhnya dirasakan di dunia. Setiap 
pekerjaan, setiap perkataan dan setiap pikiran 
akan dihakimi. Dari yang berkuasa di bumi 
yang memerintah bangsa-bangsa sampai yang 
paling kecil, mereka semua akan ditimbang 
dalam timbangan Ilahi-Ku. 
84 Tetapi jangan mengacaukan keadilan 
dengan pembalasan, atau reparasi dengan 
hukuman. Karena Aku hanya mengizinkan 
engkau menuai hasil benihmu dan 
memakannya, sehingga engkau dapat 
mengetahui dari rasa dan akibatnya apakah 
itu baik atau berbahaya, apakah engkau telah 
menabur yang baik atau yang buruk. 
85 Darah tak berdosa yang ditumpahkan oleh 
kesalahan manusia, duka dan air mata para 
janda dan yatim piatu, para penjahat yang 
menderita kesengsaraan dan kelaparan - 
mereka semua berteriak meminta keadilan, 
dan keadilan-Ku yang sempurna dan penuh 
kasih tetapi tak terhindarkan turun atas 
semuanya. (239,21 - 23) 
86 Keadilan-Ku akan datang ke atas setiap 
makhluk dan menyentuh setiap manusia, 
sama seperti malaikat Tuhan datang ke Mesir 
dan melaksanakan penghakiman-Ku, di mana 
hanya mereka yang menyelamatkan diri 
mereka sendiri yang telah menandai pintu 
mereka dengan darah anak domba. 
87 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
pada waktu ini setiap orang akan 
diselamatkan yang berjaga-jaga dan beriman 
kepada Firman dan janji-janji Juruselamat; 
Anak Domba Ilahi yang telah mengorbankan 
diri-Nya sendiri untuk mengajar kamu berdoa 
dan memenuhi dengan kasih yang sempurna 
tugas-tugas penebusanmu, karena Darah-Ku 
akan melindungimu seperti mantel kasih. 
Tetapi barangsiapa yang tidak berjaga-jaga, 
barangsiapa yang tidak percaya atau 
barangsiapa yang menghujat akan ditimpa 
penderitaan sehingga ia dapat terbangun dari 
kelesuannya. (76, 6 - 7) 
88 Ketika teriakan minta tolong muncul 
kepada-Ku dari bagian terdalam manusia, 
berkata kepada-Ku: 'Bapa-Ku, Juruselamat 
kami, datanglah kepada kami, kami binasa', 
maka Aku akan membiarkan mereka 

merasakan kehadiran-Ku, Aku akan 
mengungkapkan belas kasihan-Ku yang tak 
terbatas kepada mereka dan membuktikannya 
kepada mereka sekali lagi. (294, 40) 
89 Jalan hidup Anda yang sudah menjadi 
kebiasaan tiba-tiba akan dihempas oleh badai 
yang kuat. Tetapi setelah itu, dalam 
ketidakterbatasan, cahaya bintang akan 
bersinar, yang sinarnya akan memberikan 
kedamaian, cahaya, dan ketenangan yang 
dibutuhkan oleh roh yang menjelma untuk 
merenungkan keabadian. (87, 52) 
 
Efek dari pengadilan  
90 Ketika tampaknya segalanya telah berakhir 
bagi manusia, kematian telah menang atau 
kejahatan menang, dari kegelapan, makhluk-
makhluk akan bangkit menuju terang. Dari 
kematian mereka akan bangkit kepada 
kehidupan yang sejati, dan dari jurang 
kebinasaan mereka akan bangkit untuk 
mematuhi hukum Allah yang kekal. 
91 Tidak semua orang akan mengetahui jurang 
yang dalam, karena beberapa orang telah 
berhati-hati untuk menjauhkan diri dari 
perang nafsu, ambisi, dan kebencian, dan 
hanya hidup di tepi Sodom yang baru; dan 
yang lain yang telah banyak berdosa akan 
berhenti sejenak, dan dengan pertobatan yang 
tepat waktu dan pembaharuan total mereka 
akan menyelamatkan diri mereka sendiri dari 
banyak air mata dan banyak rasa sakit. 
(174,53 - 54) 
92 Dari seluruh struktur moral dan material 
umat manusia itu, "tidak ada satu batu pun 
yang tertinggal di atas batu yang lain". Karena 
agar "manusia baru" muncul di bumi ini, maka 
tidak dapat dihindari bahwa setiap noda harus 
dihapus, setiap dosa dihilangkan, dan hanya 
yang mengandung benih yang baik yang 
tersisa. 
93 Pancaran kehadiran-Ku dan kebenaran-Ku 
akan terlihat di seluruh dunia, dan dalam 
terang cahaya itu, berhala-berhala akan jatuh, 
tradisi-tradisi adat akan dilupakan, dan ritual-
ritual yang tidak bermanfaat akan 
ditinggalkan. (292, 33 - 34) 
94 Hanya satu pintu yang akan tetap terbuka 
untuk keselamatan manusia: yaitu 
spiritualisasi. Siapa pun yang ingin 
menyelamatkan dirinya sendiri harus 
melepaskan kesombongannya, kebesaran 
palsunya, nafsu rendahnya, keegoisannya. 



95 Cawan yang harus diminum manusia dalam 
peperangan besar akan sangat pahit. Namun 
Aku berkata kepadamu: Berbahagialah 
mereka yang minum dari cawan itu dan 
kemudian meninggalkan bumi sebagai orang-
orang yang telah disucikan. Karena ketika 
mereka kembali ke dunia ini dalam tubuh yang 
lain, pesan mereka akan diresapi dengan 
cahaya, kedamaian dan kebijaksanaan. (289, 
60 - 61) 
96 "Pertempuran terakhir" dengan 
kepahitannya dan "angin puyuh terakhir" 
belum tiba. Semua kekuatan belum 
dilemparkan ke dalam kekacauan, dan atom-
atom berputar-putar dalam kekacauan, 
sehingga setelah semua ini, kelesuan, 
kelelahan, kesedihan, dan rasa jijik akan 
muncul, yang akan memberikan kesan 
kematian. 
97 Tetapi ini akan menjadi saat ketika gema 
getar sangkakala akan terdengar di dalam hati 
nurani yang peka, yang mengumumkan 
kepada Anda dari alam barzakh bahwa 
kerajaan kehidupan dan damai sejahtera 
sedang mendekat di antara orang-orang yang 
berkehendak baik. 
98 Pada saat itu, "orang-orang mati akan 
bangkit" dan mencucurkan air mata 
pertobatan, dan Bapa akan menerima mereka 
sebagai "Anak yang Hilang", yang lelah dari 
perjalanan panjang dan lelah dari 
pertempuran besar, dan akan memeteraikan 
roh mereka dengan ciuman kasih. 
99 Sejak "hari" itu manusia akan membenci 
perang. Dia akan mengusir kebencian dan 
dendam dari hatinya, akan menganiaya dosa 
dan memulai kehidupan perbaikan dan 
rekonstruksi. Banyak yang akan merasa 
terinspirasi oleh cahaya yang tidak mereka 
lihat sebelumnya dan akan berangkat untuk 
menciptakan dunia yang damai. 
100 Ini hanya akan menjadi awal dari masa 
kasih karunia, zaman damai sejahtera. 
101 Zaman Batu sudah jauh tertinggal. Zaman 
ilmu pengetahuan juga akan berlalu, dan 
kemudian zaman roh akan berkembang di 
antara manusia. 
102 Mata air kehidupan akan menyingkapkan 
rahasia-rahasia besar sehingga manusia dapat 
membangun dunia yang kuat dalam ilmu 
pengetahuan tentang kebaikan, dalam 
keadilan dan cinta kasih. (235, 79 - 83) 
 

XIII Transformasi dan 
penyempurnaan dunia dan ciptaan 

 

Bab 56 - Kemenangan dan Pengakuan 
atas Karya Rohani Kristus  
 
Penyebaran doktrin roh melalui para utusan 
Tuhan  
1 Hukum-Ku akan menjadi tabut keselamatan 
pada saat ini. Sejujurnya saya katakan kepada 
Anda: ketika air bah dilepaskan dari kejahatan, 
penderitaan dan kesengsaraan, orang-orang 
dari bangsa-bangsa lain akan datang dengan 
kereta api yang panjang ke tanah ini, tertarik 
oleh kerohanian, keramahtamahan, dan 
kedamaiannya; dan ketika mereka telah 
mengetahui wahyu ini dan percaya pada apa 
yang telah Aku katakan sebagai Roh Kudus 
dalam kedatangan-Ku yang baru, Aku akan 
memanggil mereka juga "orang Israel menurut 
Roh". 
2 Di antara kerumunan orang banyak ini akan 
ada utusan-utusan-Ku yang akan Aku kirim 
kembali ke bangsa mereka untuk membawa 
pesan ilahi dari Firman-Ku kepada saudara-
saudara mereka. 
3 Tetapi tidak semua orang akan datang 
kepada bangsa ini untuk mengetahui ajaran 
yang kubawa kepadamu, karena banyak orang 
akan menerimanya secara rohani. (10, 22) 
4 Anda semua akan menerima damai 
sejahtera karena Anda telah mendapatkannya; 
tetapi saya menjanjikan waktu yang lebih baik 
bagi Anda. 
5 Setelah pemurnian yang harus dilakukan di 
bumi, orang-orang yang diutus oleh-Ku akan 
muncul, makhluk spiritual yang berbudi luhur 
dengan misi besar untuk menciptakan 
keluarga manusia yang taat. 
6 Empat generasi setelah generasi kalian akan 
berlalu, sampai ajaran-Ku menyebar ke 
seluruh bumi dan menuai buah yang indah. 
(310, 50) 
 
Perjuangan untuk pengakuan kata baru  
7 Hari ini hanya sedikit orang yang 
mengelilingi-Ku, tetapi besok akan ada banyak 
sekali orang yang berkumpul di sekeliling-Ku. 
Di antara mereka, orang-orang Farisi, orang-
orang munafik, akan datang dan mencari-cari 
kesalahan dalam Ajaran-Ku untuk 



membangkitkan opini massa yang besar untuk 
menentang Pekerjaan-Ku. Mereka tidak tahu 
bahwa sebelum mereka mencari pekerjaan-
Ku, mereka sendiri akan dilihat. (66,61) 
8 Pada waktu itu ada tiga hakim yang 
menghakimi Aku: Hanas, Pilatus dan Herodes, 
dan rakyat menjatuhkan hukuman kepada-Ku. 
Sekarang Aku berkata kepadamu bahwa 
banyak hakim-hakim-Ku, dan bahkan lebih 
banyak lagi jumlah mereka yang akan 
menimpakan penderitaan kepada-Ku pada 
saat ini. 
9 Tetapi semakin banyak orang yang 
membenci Hukum dan Ajaran-Ku - ketika 
Hukum dan Ajaran-Ku paling banyak dianiaya 
dan ditolak, suara orang-orang beriman akan 
bergema, karena hal yang sama tidak akan 
terjadi seperti di "Era Kedua"; sekarang Aku 
tidak akan sendirian. (94, 67) 
10 Akan ada waktu yang singkat ketika firman-
Ku yang diberikan pada waktu ini akan tampak 
telah lenyap dari muka bumi. 
11 Kemudian orang akan mulai menciptakan 
ajaran-ajaran rohani, mengajarkan hukum-
hukum dan perintah-perintah baru. Mereka 
akan menyebut diri mereka tuan, rasul, nabi 
dan utusan Tuhan, dan Aku akan membiarkan 
mereka berbicara dan menabur untuk 
sementara waktu. Aku akan membiarkan 
mereka menanam benih mereka sehingga 
ketika mereka menuai buahnya, mereka akan 
tahu apa yang telah mereka tabur. 
12 Waktu dan kekuatan alam akan melewati 
benih-benih mereka, dan langkah-langkah 
mereka akan menjadi seperti penghakiman 
bagi setiap anak manusia ini. 
13 Penting bagi dunia untuk mengetahui 
penipuan sehingga dapat mengetahui 
kebenaran. Kemudian kebenaran dan esensi 
kehidupan yang Aku serahkan kepadamu pada 
saat ini akan bangkit kembali di antara 
manusia dalam segala kemurnian dan 
spiritualitasnya. (106, 9 - 10) 
 
Kuasa pengajaran Roh Kudus  
14 Zaman baru telah menyingsing bagi umat 
manusia; ini adalah zaman cahaya yang 
kehadirannya akan menjadi titik tertinggi 
dalam jalan spiritual semua orang, sehingga 
mereka dapat terbangun, merenung, 
melepaskan diri dari beban berat tradisi, 
fanatisme dan kesalahan mereka, dan 
kemudian bangkit menuju kehidupan baru. 

15 Beberapa lebih cepat dan yang lain 
kemudian, sedikit demi sedikit semua agama 
dan sekte akan tiba di bait suci yang tak 
terlihat, bait suci Roh Kudus yang hadir dalam 
karyaku, tidak tergoyahkan seperti pilar yang 
menjulang hingga tak terhingga, menanti 
orang-orang dari semua bangsa dan generasi. 
16 Ketika semua orang telah masuk ke dalam 
bagian dalam tempat kudus-Ku untuk berdoa 
dan membenamkan diri mereka sendiri, satu 
dan semua orang akan mencapai pengetahuan 
yang sama tentang kebenaran-Ku. Oleh karena 
itu, setelah puncak Jalan ini selesai, semua 
akan bangkit bersatu dalam Hukum yang sama 
dan menyembah Bapa mereka dengan cara 
yang sama. (12, 94 - 96) 
17 Bersama dengan orang-orang yang Aku 
bangkitkan dan yang Aku sambar dari 
kegelapan dan kebodohan, Aku akan 
menggenapi nubuat-nubuat yang diberikan di 
masa lalu, dan di hadapan bukti-bukti dan 
mukjizat-mukjizat-Ku, dunia akan gemetar, 
dan para teolog dan penafsir nubuat akan 
membakar buku-buku mereka dan 
mempersiapkan diri mereka secara batiniah 
untuk mempelajari wahyu ini. Orang-orang 
yang bergelar, orang-orang yang memiliki ilmu 
pengetahuan, orang-orang yang memiliki 
tongkat dan mahkota akan berhenti sejenak 
untuk mendengarkan pengajaran saya, dan 
banyak yang akan berkata, "Kristus 
Juruselamat telah datang kembali!" (84, 60) 
18 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
Firman-Ku akan mengubah karakter dunia dan 
seluruh hidupmu saat ini. 
19 Bagi orang-orang zaman sekarang, dunia 
dan kesenangannya adalah makna hidup 
mereka. Tetapi segera mereka akan 
menghargai roh lebih dari tubuh, dan tubuh 
lebih dari pakaian, dan bukannya mengejar 
kemuliaan duniawi, mereka akan mencari 
keabadian roh. 
20 Pada awalnya akan ada fanatisme demi 
spiritual, perjuangan untuk itu akan dilakukan 
secara ekstrem; tetapi setelah itu hati akan 
tenang dan spiritualisasi akan berkembang 
penuh kebenaran dan kemurnian. (82, 30 - 31) 
21 Ajaran-Ku akan menyebabkan pergolakan 
besar di dunia, akan ada perubahan besar 
dalam adat istiadat dan gagasan, dan bahkan 
di alam pun akan ada perubahan. Semua ini 
akan menunjukkan permulaan zaman baru 
bagi umat manusia, dan roh-roh yang akan 



segera Kuutus ke bumi akan membicarakan 
semua nubuatan ini. Mereka akan 
menjelaskan Firman-Ku dan menjelaskan 
pekerjaan untuk membantu pemulihan dan 
perkembangan dunia ini. (152,71) 
22 "Nyanyian baru" akan muncul dari roh 
semua orang yang tidak dapat melihat-Ku 
namun akhirnya melihat-Ku karena mereka 
mencari-Ku meskipun mereka tidak sempurna; 
dan engkau tahu bahwa siapa pun yang 
mencari-Ku selalu menemukan-Ku. 
23 Adapun mereka yang telah menyangkal 
Aku, yang telah menjauhi Aku, yang telah 
menyembunyikan nama-Ku, yang tidak mau 
mengakui kehadiran-Ku, cobaan-cobaan itu 
akan diberikan kepada mereka dalam 
perjalanan mereka, yang akan membuka mata 
mereka dan membuat mereka melihat 
kebenaran juga. (292, 35 - 36) 
24 Seperti arus deras yang membawa segala 
sesuatu pergi, demikian pula banjir yang akan 
terbentuk oleh massa spiritualistik manusia - 
banjir yang tidak seorang pun akan dapat 
menghentikannya karena kekuatannya tidak 
dapat diatasi. Dan siapa pun yang ingin 
menghalangi jalannya akan terseret arus. 
25 Siapakah di bumi ini yang bisa memiliki 
kuasa untuk menghentikan perkembangan 
makhluk spiritual atau pelaksanaan nasihat 
Tuhan? Tidak ada. Satu-satunya makhluk yang 
memiliki kuasa dan keadilan mutlak adalah 
Bapa Anda, dan Ia telah menetapkan bahwa 
setiap roh berkembang menuju 
kesempurnaan. 
26 Jika Hukum Ilahi-Ku tidak ditaati oleh 
manusia untuk waktu yang singkat, Aku akan 
memastikan bahwa Suara-Ku, seperti suara 
lonceng yang nyaring, akan didengar bahkan 
oleh mereka yang mati terhadap kehidupan 
rohani. (256, 40 - 42) 
27 Kemudian, ketika umat manusia 
mengetahui ajaran-Ku dan memahami 
maknanya, ia akan menaruh kepercayaannya 
di dalamnya dan memperkuat dirinya sendiri 
dalam keyakinan bahwa ajaran itu adalah jalan 
yang aman, panduan bagi setiap manusia yang 
ingin hidup dalam keadilan, cinta kasih, dan 
penghormatan terhadap sesamanya. 
28 Jika ajaran ini berakar di dalam hati 
manusia, ajaran ini akan mencerahkan 
kehidupan keluarga dengan memperkuat 
orang tua dalam kebajikan, pernikahan dalam 
kesetiaan, anak-anak dalam ketaatan, dan 

guru-guru akan dipenuhi dengan 
kebijaksanaan. Para penguasa akan dibuatnya 
menjadi murah hati, dan para hakim akan 
diilhami untuk menegakkan keadilan yang 
sejati. Para ilmuwan akan merasa tercerahkan, 
dan cahaya ini akan menyingkapkan kepada 
mereka rahasia-rahasia besar untuk 
kepentingan umat manusia dan untuk 
perkembangan spiritualnya. Dengan cara ini, 
zaman baru perdamaian dan kemajuan akan 
dimulai. (349, 35) 
 
Pengetahuan tentang kedatangan Kristus 
kembali di seluruh dunia  
29 Ketika manusia telah tenggelam ke 
kedalaman jurang yang terdalam dan, 
kelelahan karena perjuangan dan penderitaan, 
bahkan tidak lagi memiliki kekuatan untuk 
menyelamatkan dirinya sendiri, ia akan 
mengalami dengan takjub bagaimana dari 
kedalaman kelemahan, keputusasaan, dan 
kekecewaannya sendiri, muncul kekuatan 
yang tidak diketahui yang berasal dari roh. 
Ketika yang terakhir menyadari bahwa saat 
pembebasannya telah tiba, ia akan 
melebarkan sayapnya dan bangkit di atas 
reruntuhan dunia yang penuh kesia-siaan, 
egoisme dan kebohongan, dan berkata: "Di 
sanalah Yesus, yang ditolak. Dia masih hidup. 
Sia-sia saja kita berusaha membunuhnya di 
setiap kesempatan dan setiap hari. Ia hidup 
dan datang untuk menyelamatkan kita dan 
memberikan semua kasih-Nya kepada kita." 
(154, 54) 
30 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, jika 
dahulu bahkan raja-raja kagum akan 
kemalangan di mana Aku dilahirkan, pada saat 
ini mereka akan sama kagumnya ketika semua 
orang mengetahui cara yang tidak mencolok 
yang Aku pilih untuk membawakan Firman-Ku 
kepadamu. (307, 52) 
31 Saat ini, umat manusia berada dalam tahap 
persiapan. Keadilan saya yang bekerja di 
dalamnya, tanpa disadari oleh orang-orang. 
Karena dalam kesombongan mereka, dalam 
materialisme mereka yang angkuh, mereka 
mengaitkan semua peristiwa dalam hidup 
mereka, yang tak terelakkan bagi mereka, 
dengan kebetulan. 
32 Tetapi segera panggilan-Ku akan mencapai 
hati mereka dan kemudian mereka akan 
mendekati-Ku dengan penuh pertobatan dan 



meminta-Ku untuk mengampuni 
kesombongan dan kesalahan mereka. 
33 Ini akan menjadi saat-saat salib bagi roh 
manusia, ketika untuk waktu yang singkat ia 
mengalami kekosongan absolut setelah 
kekecewaannya yang besar, ketika ia 
menyadari kepalsuan dari keegoisan dirinya, 
kebusukan kekuatannya, kepalsuan 
ideologinya. 
34 Tetapi keadaan kebingungan ini tidak akan 
berlangsung lama karena kemudian utusan-
utusan-Ku akan muncul dan menyebarkan 
pesan baru-Ku. 
35 Sekali lagi, seperti di masa lalu ketika para 
utusan pengajaranKu pergi dari Timur dan 
membawa pengetahuan tentang firmanKu ke 
Barat, demikian juga dunia pada saat ini akan 
kembali melihat para utusanKu yang 
membawa terang pesan ini kepada bangsa-
bangsa dan ke rumah-rumah. 
36 Apakah akan tampak aneh bagi orang-
orang bahwa cahaya sekarang bergerak dari 
barat ke timur? Oleh karena itu, apakah 
mereka tidak akan mengenali pesan yang 
dibawa oleh utusan-utusan-Ku kepada mereka 
dalam nama-Ku? (334, 42 - 45) 
37 Ada seluruh ras yang tidak mengakui Aku, 
ada bangsa-bangsa yang dengan keras kepala 
menjauhkan diri mereka dari hukum-hukum-
Ku, yang tidak ingin mengetahui ajaran-Ku, 
yang menentangnya karena mereka 
menganggapnya sudah lewat waktu. 
38 Mereka adalah orang-orang yang belum 
memahami Aku, yang bersikeras pada 
kebebasan duniawi. Mereka juga adalah 
orang-orang yang sering berbuat baik untuk 
keuntungan mereka sendiri dan bukan karena 
kemurahan hati. 
39 Tetapi kepada setiap orang dan setiap ras 
keadilan dan ujian-Ku ditugaskan, dan ini 
datang dari hari ke hari untuk akhirnya 
membuat hati dan roh mereka subur, seolah-
olah mereka adalah ladang yang bisa digarap, 
dan setelah mereka bekerja, untuk 
menempatkan benih di dalamnya, benih abadi 
cinta-Ku, keadilan-Ku, dan cahaya-Ku. 
40 Bangsa-bangsa itu akan berbicara tentang 
Aku dengan kasih, ras-ras itu kemudian akan 
menaruh pengharapan mereka kepada-Ku, 
dan di dalam roh-roh semua bangsa umat 
manusia ini akan bergema nyanyian-nyanyian 
kegembiraan, paduan suara pujian dan kasih 

kepada satu-satunya Tuhan dari semua 
manusia. (328,12) 
 

Bab 57 - Konversi dan perubahan di 
semua area  
 
Wawasan baru dan lebih dalam  
1 Waktunya semakin dekat ketika wahyu 
spiritual akan menyingkapkan jalan yang 
bercahaya kepada manusia sehingga mereka 
dapat mengetahui rahasia-rahasia yang 
tersembunyi di dalam dada ciptaan. 
2 Cahaya roh-Ku akan menyingkapkan 
kepadamu jalan untuk memperoleh ilmu 
pengetahuan yang benar, yang 
memungkinkan manusia untuk dikenali oleh 
makhluk-makhluk di sekitarnya dan oleh 
kekuatan alam ciptaan dan untuk 
mendapatkan kepatuhan, sehingga memenuhi 
kehendak-Ku bahwa manusia harus 
menaklukkan bumi. Tetapi hal ini hanya akan 
terjadi ketika roh manusia, yang tercerahkan 
oleh hati nurani, telah memaksakan kekuatan 
dan cahayanya pada kelemahan tubuh. (22, 
19) 
3 Hari itu sudah dekat ketika manusia akan 
mengerti arti roh itu, karena banyak orang 
yang berpikir bahwa mereka percaya, tidak 
percaya, dan orang lain yang berpikir bahwa 
mereka melihat, tidak melihat. Tetapi begitu 
mereka memahami kebenaran, mereka akan 
menyadari bahwa adalah kekanak-kanakan, 
tidak adil dan tidak masuk akal untuk terus 
memelihara entitas yang berasal dari 
kehidupan lain dengan buah-buah dunia. 
4 Kemudian mereka akan mencari cahaya 
dalam agama-agama, dan dalam penderitaan 
spiritual mereka dan keinginan mereka yang 
menyakitkan untuk menemukan kebenaran, 
mereka akan menyingkirkan kepalsuan ajaran-
ajaran dan membasmi segala sesuatu yang 
dangkal dan eksternal yang mereka temukan 
dalam berbagai kultus sampai mereka 
menemukan esensi ilahi. (103, 42) 
5 Umat manusia pasti akan lelah untuk terus 
menabur kebencian, kekerasan, dan 
keegoisan. Setiap benih kebencian yang 
ditaburnya akan berlipat ganda sedemikian 
rupa sehingga kekuatannya tidak akan cukup 
untuk menuai panennya. 
6 Hasil yang tak terduga ini, di luar 
kemampuan manusiawi mereka, akan 



menghentikan mereka dalam perjalanan 
mereka yang menakjubkan dan gila. Setelah 
itu Aku akan melakukan mukjizat di dalam 
semua hati dengan mengizinkan amal 
berkembang di tempat yang tadinya hanya 
mementingkan diri sendiri. 
7 Manusia akan kembali mengaitkan kepada-
Ku semua kesempurnaan, kemahatahuan dan 
keadilan tertinggi. Mereka akan ingat bahwa 
Yesus berkata: "Tidak ada daun pohon yang 
bergerak tanpa kehendak Bapa." Karena hari 
ini, menurut dunia, daun pohon, makhluk 
hidup dan bintang-bintang bergerak secara 
kebetulan. (71, 30) 
8 Ketika suara saya membuat dirinya didengar 
dengan cara spiritual dalam kemanusiaan, 
orang-orang akan merasakan sesuatu yang 
bergetar yang selalu ada di dalam diri mereka, 
meskipun tidak dapat mengekspresikan 
dirinya dalam kebebasan. Ini akan menjadi roh 
yang - didorong oleh suara Tuhannya - akan 
bangkit dan menanggapi panggilan-Ku. 
9 Kemudian zaman baru akan dimulai di bumi, 
karena Anda tidak akan lagi melihat kehidupan 
dari bawah, tetapi akan melihatnya, 
mengenalinya dan menikmatinya dari 
ketinggian ketinggian spiritual Anda. (321, 38 - 
39) 
10 Hanya ketika pikiran tidak lagi mendorong 
roh untuk mengamati dan menyelidiki ilmu 
pengetahuan, tetapi roh mengangkat dan 
membimbing pikiran, maka manusia akan 
menemukan apa yang saat ini tampaknya 
tidak dapat dipahami olehnya, dan yang 
bagaimanapun juga ditakdirkan untuk 
diungkapkan kepadanya segera setelah ia 
telah merohanikan kecerdasannya. (295, 37) 
11 Aku telah memberitahukan kepadamu 
bahwa waktunya akan tiba ketika terang itu 
akan muncul di semua tempat, di semua 
negara, di semua benua. Cahaya itu akan 
bersinar sesuai dengan pelatihan spiritual 
manusia. Tetapi melalui hal yang sama, 
konsepsi penciptaan yang baru dan lebih 
akurat akan terbentuk, konsep spiritualitas 
yang baru. Dengan cara ini, tahap baru 
perkembangan spiritual akan dimulai. (200, 
41) 
12 Ketika manusia berpikir secara universal 
dalam kasih, masing-masing akan berusaha 
untuk menyempurnakan dirinya sendiri, untuk 
melakukan keadilan yang lebih baik kepada 
orang lain dan untuk melayani mereka. Semua 

rasa takut akan hukuman akan menjadi tidak 
berguna; manusia akan mematuhi hukum 
bukan karena takut tetapi karena keyakinan. 
Hanya dengan demikian, umat manusia akan 
berkembang secara spiritual dan cerdas. (291, 
25) 
13 Ketika benih-Ku ini telah bertunas di dalam 
hati orang-orang yang membentuk umat 
manusia, akan ada perubahan mutlak dalam 
kehidupan manusia. Betapa besar perbedaan 
yang akan mereka tunjukkan baik dalam 
kehidupan manusiawi maupun dalam 
penyembahan rohani mereka kepada Tuhan, 
jika seseorang membuat perbandingan antara 
cara hidup, kepercayaan, penyembahan, 
"perjuangan" dan pemikiran orang-orang di 
masa lalu dan mereka yang hidup dalam 
spiritualitas. 
14 Sejak masa fanatisme, penyembahan 
berhala, materialisasi dan dogma-dogma iman 
yang tidak masuk akal, tidak ada satu batu pun 
yang tersisa di atas batu yang lain. Semua 
kesalahan yang diwariskan oleh leluhur Anda 
dan diri Anda sendiri kepada generasi yang 
akan datang akan dihapus. Semua yang tidak 
memiliki esensi kebaikan dan kebenaran di 
dalamnya tidak akan bertahan. Tetapi semua 
kebaikan yang telah Anda warisi, mereka akan 
melestarikannya. 
15 Ajaran ini, yang disajikan dalam bentuk 
yang lebih rohani daripada di masa lalu, harus 
berjuang di antara orang-orang, bangsa-
bangsa, gereja-gereja dan sekte-sekte untuk 
mendapatkan penerimaan dan pijakan. Tetapi 
segera setelah masa kebingungan yang singkat 
berakhir, kedamaian akan datang kepada 
orang-orang dan mereka akan bersukacita 
ketika mereka mengambil dari firman-Ku 
makna yang selalu dipegangnya. 
16 Gagasan tentang keilahian-Ku, tentang 
kehidupan spiritual dan tentang tujuan 
keberadaan Anda akan dimasukkan ke dalam 
saluran yang tepat, karena setiap manusia 
akan menjadi penafsir yang baik dari semua 
yang telah diberitahukan kepada Anda oleh 
Guru Anda, para utusan dan nabi-nabinya 
dalam perumpamaan dan alegori. 
17 Bentuk ungkapan itu hanya dipahami 
sebagian oleh masyarakat. Itu adalah 
pengajaran yang ditujukan bagi mereka sesuai 
dengan meningkatnya kekuatan spiritual dan 
intelektual mereka. Tetapi karena mereka 
ingin mengetahui segala sesuatu sekaligus, 



mereka menjadi terjerat dalam lebih banyak 
kontradiksi dan ide-ide yang salah, karena 
mereka memberikan interpretasi material 
terhadap apa yang hanya bisa 
diinterpretasikan secara spiritual. (329, 22 - 
26) 
 
Pencerahan melalui orang-orang yang diutus 
Tuhan 
18 Aku telah berjanji kepadamu untuk 
mengirim roh-roh terang yang besar untuk 
tinggal di antara kamu. Mereka ini hanya 
menunggu waktu untuk mendekati bumi, 
untuk berinkarnasi dan untuk memenuhi misi 
restorasi yang besar. 
19 Jika roh-roh itu kemudian hidup di dunia ini 
- apa yang harus Anda ajarkan kepada 
mereka? Sesungguhnya Aku berkata 
kepadamu: Tidak ada! Karena mereka akan 
datang untuk mengajar, bukan untuk belajar. 
20 Anda akan kagum mendengar mereka 
berbicara dari masa kanak-kanak tentang hal-
hal yang mendalam, melihat mereka 
bercakap-cakap dengan para ilmuwan dan 
teolog, membuat orang dewasa tercengang 
dengan pengalaman mereka dan 
menyarankan jalan yang benar kepada anak-
anak dan remaja. 
21 Berbahagialah rumah yang menerima salah 
satu dari roh-roh ini di dalam rahimnya. 
Betapa beratnya beban penebusan dosa bagi 
mereka yang berusaha mencegah pemenuhan 
misi para utusan-Ku! (238, 30 - 31) 
22 Saya katakan lagi kepadamu bahwa kamu 
tidak akan kekurangan orang di dunia ini yang 
dikaruniai terang yang besar, yang akan 
menerangi jalanmu dan menabur hidupmu 
dengan kasih. 
23 Umat manusia selalu memiliki kehadiran 
orang-orang tersebut di bumi, tetapi saatnya 
akan datang ketika legiun besar roh-roh 
cahaya yang tinggi akan datang ke dunia yang 
akan melenyapkan dunia palsu yang telah 
Anda ciptakan untuk membangkitkan dunia 
baru di mana kedamaian dihembuskan dan 
kebenaran memerintah. 
24 Mereka akan banyak menderita karena 
kejahatan manusia. Tetapi ini bukanlah hal 
yang baru, karena tidak ada satupun utusan 
Tuhan yang luput dari penganiayaan, ejekan 
dan permusuhan. Mereka harus datang ke 
dunia dan tinggal di dalamnya karena 
kehadiran mereka di bumi diperlukan. 

25 Mereka akan datang dan dengan penuh 
kasih menyapa hati manusia. Firman mereka, 
yang dijiwai oleh kebenaran Bapa, akan 
menyerang kesombongan dan kecongkakan 
semua orang yang sudah menggantikan 
pakaian kerendahan hati roh mereka dengan 
kemegahan kesombongan, kecongkakan, 
kuasa palsu dan kemuliaan palsu. 
26 Mereka akan menjadi yang pertama 
bangkit dan menunjuk utusan-utusan-Ku 
dengan jari-jari yang gemetar karena marah. 
Tetapi hal ini akan memampukan hamba-
hamba-Ku untuk memberikan kesaksian yang 
luar biasa tentang kebenaran yang telah 
mereka bawa kepada dunia dalam setiap 
pencobaan yang mereka hadapi. 
27 Saat ini Anda tidak tahu dalam hal apa 
kehidupan manusia mereka akan muncul. 
Tetapi Aku berkata kepadamu bahwa 
beberapa orang akan muncul di tengah-
tengah komunitas agama yang besar. Ini akan 
memperjuangkan penyatuan dan 
keharmonisan spiritual semua orang. 
28 Yang lain akan bangkit di antara para 
ilmuwan dan menunjukkan dengan buah dari 
inspirasi mereka bahwa tujuan akhir yang 
sebenarnya dari ilmu pengetahuan adalah 
kesempurnaan spiritual manusia, dan 
bukannya pemiskinan dan kehancurannya. 
29 Dengan demikian, di semua bidang 
kehidupan, hamba-hamba-Ku akan menjadi 
terang, membawa Hukum-Ku di dalam hati 
mereka dan meneguhkan dengan perkataan 
dan perbuatan semua yang telah Kukatakan 
kepadamu pada saat ini. (255, 43 - 47) 
  
Transformasi manusia  
30 Aku secara nubuat mengumumkan 
kepadamu sebuah dunia baru dan 
kemanusiaan yang spiritual, tetapi ketika 
firman ini diketahui, sekali lagi tidak akan 
dipercayai. 
31 Generasi demi generasi akan berlalu, 
kesombongan manusia akan melepaskan 
badai dan banjir, wabah dan malapetaka, dan 
ratapan manusia akan mengguncang angkasa. 
32 Tetapi setelah semua ini, penghuni baru 
bumi akan memulai kehidupan pemeriksaan 
diri dan spiritualisasi, memanfaatkan harta 
pengalaman yang tak terukur yang diwariskan 
kepada mereka oleh generasi sebelumnya, 
dan benih ilahi akan mulai berkecambah. 



33 Di dalam setiap roh terdapat kuman ilahi, 
yang berasal dari-Ku, dan seperti halnya anak-
anakmu mewarisi sifat-sifat atau karakter 
orang tua mereka, demikian pula makhluk-
makhluk roh pada akhirnya akan mewujudkan 
apa yang telah mereka warisi dari Bapa 
Surgawi mereka: cinta kasih. (320, 9 - 11) 
34 Setelah Air Bah yang baru, pelangi akan 
bersinar sebagai lambang perdamaian dan 
perjanjian baru yang akan dibuat manusia 
secara rohani dengan Tuhannya.... 
35 Engkau harus mempersiapkan diri untuk 
menghadapi pertempuran yang berat, karena 
engkau semua harus berperang melawan naga 
kejahatan, yang senjatanya adalah pencarian 
kemuliaan, kebencian, kekuasaan duniawi, 
ketidaksopanan, kesombongan, 
mementingkan diri sendiri, kebohongan, 
penyembahan berhala, dan fanatisme - semua 
kekuatan jahat yang lahir dari hati manusia, 
yang harus engkau lawan dengan keberanian 
dan iman yang besar sampai engkau 
menaklukkannya. 
36 Ketika naga hawa nafsu Anda telah 
dibunuh oleh senjata cahaya Anda, sebuah 
dunia baru akan muncul di depan mata 
manusia - sebuah dunia baru, meskipun sama; 
tetapi akan tampak lebih indah. Karena 
dengan demikian, manusia akan 
menggunakannya untuk kesejahteraan dan 
kemajuan mereka, menanamkan cita-cita 
spiritualisasi ke dalam semua yang mereka 
lakukan. 
37 Hati akan dimuliakan, pikiran manusia akan 
tercerahkan, roh akan dapat bersaksi tentang 
keberadaannya. Semua yang baik akan 
tumbuh subur, semua yang menggembirakan 
akan menjadi benih bagi karya manusia. (352, 
61 - 64) 
38 Manusia telah tenggelam ke dalam jurang 
yang dalam, dan sampai di sana hati nurani 
telah menemaninya, menunggu waktu yang 
tepat untuk didengar. Tak lama lagi suara ini 
akan terdengar di dunia dengan kekuatan 
yang belum bisa Anda bayangkan. 
39 Tetapi hal ini akan menyebabkan umat 
manusia bangkit dari jurang kesombongan, 
materialisme dan dosanya, membasuh dirinya 
sendiri dalam sungai-sungai air mata 
pertobatannya dan mulai berevolusi ke atas di 
jalan spiritualisasi. 
40 Aku akan menolong semua anak-Ku, karena 
Akulah Kebangkitan dan Hidup yang 

membangkitkan "orang mati" dari kubur 
mereka. 
41 Dalam kehidupan yang Aku tawarkan 
kepada umat manusia saat ini, manusia akan 
melakukan Kehendak-Ku dan meninggalkan 
kehendak bebas karena cinta, yakin bahwa 
siapa pun yang melakukan Kehendak Bapa 
bukanlah hamba atau budak, tetapi anak Allah 
yang sejati. Maka engkau akan mengetahui 
kebahagiaan sejati dan kedamaian yang 
sempurna, yang merupakan buah dari cinta 
kasih dan kebijaksanaan.(79, 32) 
42. Aku berkata kepadamu, di "Era Ketiga" ini - 
bahkan jika tampaknya mustahil bagimu - 
pembaruan dan keselamatan umat manusia 
tidak akan sulit, karena pekerjaan penebusan 
adalah pekerjaan ilahi. 
43 Kasih-Ku yang akan membawa orang 
kembali ke jalan terang dan kebenaran. Kasih-
Ku, yang secara diam-diam menembus setiap 
hati, membelai setiap roh, memanifestasikan 
dirinya melalui setiap hati nurani, akan 
mengubah batu-batu yang keras menjadi hati 
yang sensitif, akan mengubah orang-orang 
materialistis menjadi makhluk spiritual dan 
orang-orang berdosa yang mengeras menjadi 
orang-orang yang memiliki kebaikan, 
kedamaian dan kehendak baik. 
44 Saya berbicara kepada Anda dengan cara 
ini karena tidak ada yang lebih tahu daripada 
saya tentang perkembangan roh Anda, dan 
saya tahu bahwa manusia saat ini, meskipun 
'materialisme' yang besar, cintanya pada 
dunia dan hasratnya berkembang sampai ke 
titik dosa terbesar, hidup hanya dalam 
penampilan sebagai budak 'daging' dan 
kehidupan material. Aku tahu: segera setelah 
ia merasakan sentuhan cinta kasih-Ku di 
dalam rohnya, ia akan segera datang kepada-
Ku untuk melepaskan diri dari bebannya dan 
mengikuti Aku di jalan kebenaran, yang tanpa 
disadari ia rindukan untuk dilalui. (305, 34 - 
36) 
45 Waspadalah dan engkau akan menyaksikan 
pertobatan mereka yang telah menyangkal 
Aku, sebagaimana engkau akan menyaksikan 
kembalinya mereka yang telah menyimpang 
dari jalan yang benar. 
46 Para ilmuwan yang telah mengabdikan 
hidupnya untuk mencari elemen-elemen dan 
kekuatan-kekuatan kehancuran akan, ketika 
mereka merasakan penghakiman mereka 
mendekat, kembali ke jalan kebenaran untuk 



mengabdikan hari-hari terakhir mereka untuk 
rekonstruksi moral dan material dunia. 
47 Yang lain, yang dalam kesombongan 
mereka telah mencoba mengambil tempat-Ku 
di makhluk spiritual, akan turun dari takhta 
mereka untuk meniru-Ku dalam kerendahan 
hati. Dan bahkan orang-orang yang pernah 
menghasut bangsa-bangsa dan melepaskan 
peperangan akan mengakui kejahatan mereka 
dan dengan penuh rasa takut berjuang untuk 
perdamaian umat manusia. (108, 39) 
48 Ketika cahayaku telah menembus semua 
hati, dan orang-orang yang memimpin bangsa-
bangsa, yang memberi instruksi kepada 
mereka, dan semua orang yang memiliki 
tugas-tugas terpenting untuk dipenuhi, 
membiarkan diri mereka dibimbing dan 
diilhami oleh cahaya yang lebih tinggi yang 
merupakan hati nurani, maka Anda dapat 
mempercayai satu sama lain, maka Anda 
dapat mempercayai saudara-saudaramu, 
karena cahayaku akan ada di dalam semua, 
dan di dalam cahayaku, kehadiranku dan 
keadilan cinta kasihku akan menang. (358, 29) 
49 Ajaran-Ku akan didengar lagi oleh umat 
manusia, tetapi bukan karena Hukum-Ku telah 
kembali kepada manusia, karena itu selalu 
tertulis dalam pikiran mereka. Orang-orang 
yang kembali ke jalan Hukum Taurat. 
50 Dunia ini akan menjadi gambaran anak 
yang hilang dalam perumpamaan saya. Seperti 
Dia, ia akan menemukan Bapa menunggunya 
di tempatnya, untuk memeluknya dengan 
kasih dan mendudukkannya untuk makan di 
mejanya. 
51 Saat kembalinya umat manusia ini kepada-
Ku belum tiba, juga tidak ada bagian dari 
warisannya yang tersisa untuknya, yang akan 
disia-siakan dalam pesta dan kesenangan 
sampai ia telanjang, lapar dan sakit, dan 
kemudian mengangkat matanya kepada 
Bapanya. 
52 Adalah perlu untuk memberikan beberapa 
"saat" lagi kepada mereka yang mengejar 
barang-barang dunia, sehingga kekecewaan 
mereka akan menjadi lengkap; sehingga 
mereka akhirnya dapat meyakinkan diri 
mereka sendiri bahwa emas, kekuasaan, gelar 
dan kesenangan daging tidak akan pernah 
memberi mereka kedamaian dan 
kesejahteraan roh mereka. 
53 Saat pemeriksaan diri dalam terang hati 
nurani semakin mendekat bagi semua umat 

manusia. Di sana para cendekiawan, teolog, 
ilmuwan, penguasa, orang kaya dan hakim 
akan bertanya pada diri mereka sendiri, apa 
buah spiritual, moral atau material yang 
mereka panen dan yang bisa mereka berikan 
kepada umat manusia untuk dimakan. 
54 Setelah waktu itu, banyak orang akan 
kembali kepada-Ku karena mereka akan 
menyadari bahwa, terlepas dari prestise yang 
mereka nikmati di bumi, mereka tidak 
memiliki sesuatu untuk mengisi kekosongan di 
mana roh mereka telah jatuh, yang hanya 
dapat memakan buah-buah kehidupan 
spiritual. (173, 19-20 + 57- 58) 
55 Dari orang-orang zaman sekarang yang 
tidak memiliki kerohanian dan kasih, Aku akan 
memunculkan generasi-generasi yang sering 
dinubuatkan oleh Firman-Ku. Tetapi pertama-
tama Aku akan bekerja pada bangsa-bangsa 
yang sekarang ini salah menilai, berperang 
melawan dan menghancurkan satu sama lain. 
56 Kemudian, ketika eksekusi penghakiman-
Ku telah melewati semua dan rumput liar 
telah dicabut sampai ke akar-akarnya, umat 
manusia baru akan mulai muncul yang tidak 
lagi membawa benih-benih perselisihan, 
kebencian atau iri hati di dalam "darahnya", 
karena "darah" orangtuanya telah 
memurnikan dirinya sendiri di dalam wadah 
rasa sakit dan pertobatan. 
57 Aku akan menerima mereka dan berkata 
kepada mereka: "Mintalah, mintalah dan itu 
akan diberikan kepadamu", seperti yang Aku 
katakan kepadamu di Era Kedua. Tetapi hari 
ini saya menambahkan: tahu bagaimana cara 
bertanya. (333, 54) 
 
Perubahan dan pergolakan di semua bidang 
kehidupan 
58 Dunia material, planet ini, belum 
mendekati kehancurannya, tetapi akhir dari 
dunia yang penuh kesalahan dan dosa ini, 
kegelapan dan ilmu pengetahuan yang buruk, 
akan dibawa oleh cahaya ajaran-Ku, dan di 
atas reruntuhannya Aku akan membangun 
dunia baru yang penuh kemajuan dan 
kedamaian. (135, 5) 
59 Besarlah transformasi yang akan dialami 
umat manusia dalam waktu singkat. 
Organisasi sosial, prinsip-prinsip, keyakinan, 
doktrin, adat istiadat, hukum dan semua 
tatanan kehidupan manusia akan terguncang 
sampai ke fondasinya. (73, 3) 



60 Manusia, bangsa-bangsa, ras-ras dan 
kaum-kaum, mereka semua harus menjawab 
panggilan Ilahi ketika roh manusia, yang lelah 
dengan pemenjaraannya di bumi, bangkit, 
mematahkan rantai materialisme dan 
meneriakkan kegembiraan pembebasan 
spiritual. (297, 66) 
61 Waktunya akan tiba ketika orang-orang 
akan muncul yang benar-benar mencintai 
Hukum-Ku, yang akan mampu menyatukan 
Hukum Rohani dengan Hukum Dunia, yaitu: 
kuasa kekal dengan kuasa duniawi. 
62 Hal itu tidak akan dilakukan untuk 
memperbudak roh-roh seperti di masa lalu, 
tetapi untuk menunjukkan kepada mereka 
jalan menuju terang, yang merupakan 
kebebasan roh yang sejati. 
63 Kemudian moralitas akan kembali ke 
pangkuan keluarga, akan ada tempat 
pendidikan dan spiritualitas yang nyata dalam 
adat istiadat Anda. Ini akan menjadi waktu 
ketika hati nurani akan membuat suaranya 
didengar dan ketika anak-anak-Ku akan 
berkomunikasi dengan Keilahian-Ku dari roh 
ke roh, ketika ras-ras akan bergabung. 
64 Semua ini akan menentukan lenyapnya 
banyak perbedaan dan perselisihan; karena - 
meskipun duniamu begitu kecil - engkau 
belum memahami bagaimana hidup bersama 
sebagai satu keluarga, engkau belum mampu 
mempersembahkan kepada-Ku bentuk ibadah 
yang terpadu. 
65 Babel yang lama mengutuk Anda pada 
pemisahan bangsa-bangsa dan ras-ras, tetapi 
pendirian bait rohani-Ku di dalam hati 
manusia akan membebaskan Anda dari 
penebusan itu dan membuat Anda benar-
benar mengasihi satu sama lain. (87,10) 
66 Akan tiba saatnya ketika hasrat manusia 
untuk mengembangkan jiwanya lebih tinggi 
akan begitu membara sehingga ia akan 
menggunakan semua cara yang dimilikinya 
untuk mengubah lembah air mata ini menjadi 
dunia di mana harmoni memerintah, bahwa ia 
akan mencapai "hal yang mustahil", bahwa ia 
akan melakukan pengorbanan dan usaha yang 
sangat besar untuk mencegah peperangan. 
67 Orang-orang itulah yang akan membawa 
dunia ini ke atas, yang akan menghapus dari 
kehidupan manusia piala penderitaan, yang 
akan membangun kembali semua yang telah 
dihancurkan oleh generasi-generasi terdahulu 
dalam perjuangan buta mereka demi 

kekuasaan, dalam materialisasi dan 
ketidakhati-hatian mereka. 
68 Mereka akan menjadi orang-orang yang 
mengawasi penyembahan yang benar bagi-Ku 
- penyembahan tanpa fanatisme atau 
tindakan penyembahan lahiriah dan tidak 
berguna. Mereka akan mencoba membuat 
manusia memahami bahwa keselarasan 
antara hukum manusia dan hukum spiritual 
serta pemenuhannya adalah ibadah terbaik 
yang dapat dipersembahkan manusia kepada 
Tuhan. (297, 68 - 69) 
69 Masa ritual, altar dan lonceng gereja 
sekarang akan berakhir di antara manusia. 
Penyembahan berhala dan fanatisme agama 
akan memberikan tanda-tanda kehidupan 
terakhir mereka. Akan datang waktu 
pertempuran dan kekacauan yang terus 
menerus Aku umumkan kepadamu. 
70 Kemudian, ketika kedamaian telah kembali 
kepada semua makhluk spiritual setelah badai, 
manusia tidak akan lagi membangun istana-
istana kerajaan untuk menghormatiku, dan 
orang banyak tidak akan dipanggil bersama 
dengan suara lonceng, dan orang-orang yang 
merasa hebat tidak akan menggunakan 
kekuasaan atas kerumunan orang banyak. 
Waktunya akan tiba untuk kerendahan hati, 
untuk persaudaraan, untuk spiritualitas, yang 
akan membawa kesetaraan karunia rohani 
bagi umat manusia. (302, 37) 
71 Pada masa sekarang, penuai hadir dengan 
tugas menebang setiap pohon yang tidak 
menghasilkan buah yang baik. Dalam 
perjuangan besar ini, hanya keadilan dan 
kebenaran yang akan menang. 
72 Banyak gereja akan hilang, beberapa akan 
tetap ada. Di beberapa tempat kebenaran 
akan bersinar, di tempat lain hanya tipu daya 
yang akan ditawarkan. Tetapi sabit kebenaran 
akan terus memotong sampai setiap benih 
yang ada di bumi diayak.  (200, 11) 
73 Ini adalah kelanjutan dari ajaran saya, 
tetapi bukan akhir zaman seperti yang 
ditafsirkan manusia. Dunia akan terus 
mengorbit di ruang angkasa, makhluk-
makhluk roh akan terus datang ke bumi dan 
berinkarnasi untuk memenuhi takdir mereka. 
Manusia akan terus mengisi planet ini di masa 
depan, dan hanya cara hidup di antara 
manusia yang akan berubah. 
74 Perubahan-perubahan yang akan dialami 
oleh kehidupan manusia akan sangat besar, 



begitu besar sehingga bagi Anda akan tampak 
seolah-olah satu dunia berakhir dan dunia 
yang lain dimulai lagi. (117, 14) 
75 Ke sinilah Anda semua menuju, menuju 
kehidupan yang penuh sukacita dan 
kedamaian, bukan menuju jurang maut dan 
"kematian" seperti yang dipikirkan oleh hati 
Anda. 
76 Memang benar bahwa Anda harus 
mengalami banyak hal pahit sebelum waktu 
spiritualisasi Anda tiba. Tetapi baik kematian, 
perang, wabah penyakit, maupun kelaparan 
tidak akan menghentikan jalannya kehidupan 
dan perkembangan spiritual umat manusia ini. 
Aku lebih kuat daripada maut, dan oleh 
karena itu Aku akan menghidupkanmu 
kembali jika engkau binasa, dan akan 
membiarkanmu kembali ke bumi kapan pun 
diperlukan. 
77 Aku masih memiliki banyak hal untuk 
diungkapkan kepada Anda, umat manusia 
yang terkasih, Kitab Kebijaksanaan Ilahi-Ku 
masih menyimpan banyak kejutan. (326, 54) 
  

Bab 58 - Kerajaan Damai Kristus dan 
Penyempurnaan Ciptaan  
 
Kuasa yang menentukan dalam kerajaan 
damai Kristus  
1 Sama seperti Aku memberitahukan 
kepadamu masa-masa penderitaan yang besar 
itu, Aku juga memberitahukan kepadamu 
bahwa ketika kekacauan itu berakhir, 
keharmonisan akan datang di antara manusia. 
2 Orang-orang yang sombong, mereka yang 
menganggap dirinya hebat, mereka yang tidak 
memiliki amal dan keadilan, akan ditahan 
untuk sementara waktu di akhirat, sehingga 
kebaikan, kedamaian dan keadilan dapat 
berkembang di bumi dan spiritualitas dan ilmu 
pengetahuan yang baik dapat tumbuh di 
tengah-tengah mereka. (50, 39 - 40) 
3 Dalam kehidupan manusia, kejahatan selalu 
menekan kebaikan. Tetapi Aku berkata lagi 
bahwa kejahatan tidak akan menang, tetapi 
hukum kasih dan keadilan-Ku akan 
memerintah umat manusia. (113, 32) 
4 Roh-roh yang berinkarnasi dalam 
kemanusiaan pada masa itu akan begitu 
berkomitmen dalam mayoritas mereka untuk 
kebaikan sehingga ketika muncul orang-orang 
yang cenderung jahat, mereka harus tunduk, 

betapapun kuatnya mereka, pada cahaya 
kebenaran yang akan mereka tunjukkan di 
hadapan mereka - sangat berlawanan dengan 
apa yang terjadi saat ini. Karena mayoritas 
koruptor adalah mayoritas, mereka telah 
menciptakan dari yang jahat suatu kekuatan 
yang menghambat, menginfeksi dan 
merangkul yang baik. (292, 55) 
5 Pada waktu itu, hai murid-murid, Yerusalem 
Baru akan berada di dalam hati manusia. Anda 
akan mencapai tingkat spiritualisasi yang 
tinggi, dan Aku tidak hanya akan mengirim 
roh-roh dengan perkembangan yang luar biasa 
untuk menjelma di antara Anda sehingga 
mereka dapat membawakan pesan-pesan-Ku 
kepada Anda. Aku juga akan mengirimkan 
kepadamu roh-roh yang membutuhkan 
kebajikanmu, dan yang, yang hidup di 
antaramu, akan menyucikan diri mereka dari 
dosa-dosa mereka. 
6 pada saat itu kebalikan dari hari ini akan 
terjadi, di mana Aku mengirimkan roh-roh 
yang murni kepadamu dan kamu 
mengembalikannya dengan noda kepada-Ku. 
(318, 46) 
 
Pria baru  
7 Manusia akan bangkit dari kekotoran, 
lumpur dan dosa kepada hukum dan kebajikan 
dan berjalan di jalan kasih dan anugerah. Di 
mana-mana Roh-Ku akan dirasakan, setiap 
mata akan melihat-Ku, setiap telinga akan 
mendengar-Ku, dan setiap pikiran akan 
memahami wahyu dan inspirasi-Ku. 
8 Orang-orang yang dianggap kikuk dan tidak 
berpendidikan, tiba-tiba akan mendapati diri 
mereka tercerahkan dan berubah menjadi 
nabi-nabi-Ku. Dari bibir mereka akan keluar 
kata-kata yang akan menjadi seperti air jernih 
di hati yang layu. 
9 Air ini akan ditimba oleh para nabi dari mata 
air kebijaksanaan dan kebenaran, yang adalah 
Aku; di dalamnya manusia akan menemukan 
kesehatan, kemurnian dan kehidupan kekal. 
(68,38 - 39) 
10 Kerajaan-Ku diperuntukkan bagi anak-anak 
yang berkehendak baik, yang memikul salib 
mereka karena kasih kepada Bapa dan sesama 
mereka. Kerajaan yang Aku bicarakan 
kepadamu ini tidak berada di tempat tertentu, 
kerajaan ini bisa ada di bumi yang engkau huni 
serta di semua rumah rohani; karena 
kerajaan-Ku terdiri dari kedamaian, cahaya, 



rahmat, kekuatan, keharmonisan, dan semua 
ini dapat engkau capai - meskipun dalam 
bentuk yang terbatas - sudah ada dalam 
kehidupan ini. Anda akan mencapai 
kepenuhan spiritual hanya di luar dunia yang 
Anda huni saat ini. (108,32) 
11 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
walaupun hari ini manusia lebih banyak materi 
daripada roh, besok mereka akan lebih banyak 
roh daripada materi. 
12 Orang telah mencoba untuk mewujudkan 
roh mereka sepenuhnya, tetapi mereka tidak 
akan mencapai perwujudan total itu. Karena 
pikiran itu seperti sebuah cemerlang, dan 
cemerlang tidak pernah berhenti menjadi 
seperti itu, bahkan ketika ia telah jatuh ke 
dalam tanah. (230, 54) 
13 Orang-orang akan mendedikasikan ilmu 
pengetahuan mereka, kekuatan mereka, bakat 
mereka dan hati mereka untuk melayani 
Penyebab Ilahi saya tanpa mengabaikan tugas-
tugas mereka, tugas-tugas mereka di dunia. 
Mereka akan berpaling kepada kenikmatan 
sehat yang menyehatkan bagi jiwa dan tubuh 
mereka. Mereka akan berjuang untuk 
pembaharuan dan kebebasan mereka, tidak 
akan membiarkan diri mereka terinfeksi, tidak 
akan mengambil apa pun yang tidak mereka 
butuhkan. Kemudian korupsi, ketidakbermalu-
maluan akan lenyap dari bumi, kemudian roh 
akan mencapai kekuasaan mutlak atas 
cangkang tubuh mereka [jiwa], dan meskipun 
masih mendiami tubuh, ia akan menjalani 
kehidupan spiritual cinta kasih, persaudaraan 
dan kedamaian. 
14 Ini akan menjadi waktu ketika peperangan 
akan lenyap, ketika akan ada rasa saling 
menghormati dan saling menolong, ketika 
Anda akan menyadari bahwa Anda tidak boleh 
lagi membuang nyawa sesama Anda atau 
nyawa Anda sendiri. Kemudian engkau akan 
tahu bahwa engkau bukanlah pemilik 
hidupmu, atau anak-anak dan pasanganmu, 
atau bumi ini, tetapi Akulah pemilik semua 
ciptaan. Tetapi karena engkau adalah anak-
anak-Ku yang terkasih, engkau juga adalah 
pemilik dari semua milik-Ku. 
15 Tetapi walaupun Aku adalah Tuhan dan 
Pemilik segala sesuatu yang diciptakan, Aku 
tidak dapat membunuh makhluk-Ku, 
menyakiti siapa pun, atau menyebabkan 
mereka kesakitan. Lalu, mengapa mereka yang 

bukan pemilik kehidupan merampas apa yang 
bukan milik mereka untuk membuangnya? 
16 Ketika ajaran ini telah dipahami oleh orang-
orang, mereka akan mengambil langkah ke 
atas dalam perkembangan spiritual mereka, 
dan dunia ini akan menjadi rumah bagi 
makhluk spiritual yang maju. 
17 Anda tidak tahu apakah Anda akan 
menghuni planet ini lagi setelah waktu itu. 
Aku akan menentukan mereka yang akan 
mengalami masa-masa anugerah itu, yang 
akan melihat alam duniawi ini yang pada 
zaman lain merupakan lembah air mata, 
kehancuran dan kematian. 
18 Laut, gunung, dan padang yang menjadi 
saksi begitu banyak penderitaan kemudian 
akan ditransformasikan menjadi tempat 
kedamaian, menjadi gambaran dunia di luar 
sana. 
19 Aku telah memberitahukan kepadamu 
bahwa ketika peperangan berhenti, kerajaan-
Ku sudah dekat denganmu dan kemudian 
rohmu akan berkembang dalam kebajikan. 
Ajaran-Ku akan hadir dalam semua makhluk 
spiritual dan Aku akan membuat diri-Ku 
dikenal melalui pria dan wanita. (231, 28 - 30) 
20 Aku telah mempersiapkan suatu zaman 
ketika manusia akan bangkit dalam ketaatan. 
Cucu-cucumu akan melihat kemuliaan yang 
akan Kucurahkan ke bumi ini. 
21 Karena Kehendak-Ku harus digenapi di 
dunia ini yang Kuberikan kepadamu sebagai 
surga duniawi, dan waktunya akan tiba ketika 
makhluk-makhluk spiritual akan datang ke 
planet ini yang telah mencapai tingkat 
perkembangan yang tinggi, yang telah 
berjuang. Cahaya ilahi-Ku akan menyinari 
bumi dan penggenapan hukum-Ku akan 
memerintah di atasnya. (363, 44) 
 
Bumi sebagai tanah perjanjian dan refleksi 
kerajaan surga  
22 Bumi ini, yang dinodai oleh dosa, ternoda 
oleh kejahatan dan dikotori oleh keserakahan 
dan kebencian, harus mendapatkan kembali 
kemurniannya. Kehidupan manusia, yang 
selama ini merupakan pergulatan tanpa henti 
antara kebaikan dan kejahatan, akan menjadi 
rumah bagi anak-anak Tuhan, rumah 
perdamaian, persaudaraan, pengertian dan 
aspirasi yang mulia. Tetapi untuk mencapai 
cita-cita ini, manusia harus melalui cobaan 



yang akan mengguncang mereka dari kelesuan 
rohani mereka. (169, 14) 
23 Aku tidak akan membangun dunia baru di 
atas dosa-dosa, kebencian dan keburukan, 
Aku akan membangun di atas dasar-dasar 
yang kuat dari pembaharuan, pengalaman dan 
pertobatan, Aku akan mengubah segala 
sesuatu di dalam dirimu. Bahkan dari 
kegelapan, terang akan memancar keluar dan 
dari kematian Aku akan menciptakan 
kehidupan. 
24 Bahkan jika manusia telah mencemarkan 
dan menodai bumi - besok, dengan perbuatan 
baik mereka, mereka akan membuat rumah ini 
layak, yang akan diakui sebagai tanah 
perjanjian, di mana mereka akan datang untuk 
menyelesaikan tugas-tugas mulia. Siapakah 
yang bisa meragukan transformasi dunia? (82, 
44 - 45) 
25 Saat ini saya sedang membangun bait Roh 
Kudus. Tetapi ketika dibangun, tidak akan ada 
lagi rumah pertemuan, gereja dan tempat 
ziarah, atau mereka akan kehilangan raison 
d'etre mereka, bersama dengan simbol-simbol 
keagamaan mereka, ritus dan tradisi mereka. 
Kemudian engkau akan merasakan kebesaran-
Ku dan kehadiran-Ku, engkau akan mengenali 
alam semesta sebagai gereja dan sebagai 
penyembahan cinta kasih kepada sesamamu. 
26 Dari pangkuan Ibu Pertiwi akan muncul 
pengetahuan baru yang akan membuat ilmu 
pengetahuan Anda menjadi jalan 
kesejahteraan, karena akan ditetapkan di jalan 
yang benar oleh hati nurani, yang merupakan 
suara Tuhan. 
27 Otak tidak akan lagi menjadi penguasa 
dunia, tetapi rekan sekerja Roh yang akan 
membimbing dan mencerahkannya. (126, 35 - 
36) 
28 Kemudian, ketika dunia mencapai 
pembebasannya yang diperbarui dan masuk 
ke dalam kehidupan yang benar dan baik ini 
yang dibimbing oleh cahaya Elia, Anda akan 
memiliki di sini di bumi ini cerminan dari 
Kehidupan Spiritual yang menanti Anda di luar 
kehidupan ini, untuk kemudian menikmati 
kedamaian dan cahaya Bapa Anda untuk 
selama-lamanya. 
29 Tetapi jika Anda bertanya-tanya bagaimana 
semua bangsa akan bersatu menjadi satu 
umat, seperti suku-suku yang membentuk 
bangsa Israel, saya katakan kepada Anda: 
jangan khawatir, karena begitu bangsa-bangsa 

semuanya dibawa ke "padang gurun", 
kunjungan-kunjungan akan menempa mereka 
bersama-sama, dan ketika ini terjadi, "manna 
baru" akan jatuh dari surga ke atas semua hati 
yang membutuhkan. (160, 39) 
30 Sama seperti Tanah Perjanjian dibagikan 
kepada bangsa Israel, demikian juga seluruh 
bumi akan dibagikan kepada umat manusia. 
Hal ini akan terjadi ketika waktunya tepat - 
setelah pemurnian. Karena ini adalah 
kehendak-Ku agar distribusi ini terjadi, 
keadilan dan kesetaraan akan berlaku di 
dalamnya, sehingga semua orang dapat 
bekerja sama dalam satu pekerjaan. (154, 49) 
31 Bayangkan kemajuan umat manusia yang 
moralitasnya bersumber dari spiritualisasi; 
bayangkan umat manusia tanpa batas dan 
batas-batas negara, berbagi secara 
persaudaraan semua sarana kehidupan yang 
diberikan bumi kepada anak-anaknya. 
32 Coba bayangkan seperti apa ilmu 
pengetahuan manusia jika memiliki cinta kasih 
yang ideal satu sama lain, jika manusia 
menerima pengetahuan yang dicarinya 
melalui doa. 
33 Pertimbangkan betapa menyenangkannya 
bagi-Ku untuk menerima penyembahan kasih, 
iman, ketaatan, dan kerendahan hati dari 
orang-orang melalui kehidupan mereka, tanpa 
mereka harus berlindung dalam ritus dan 
bentuk-bentuk penyembahan lahiriah. 
34 Hanya ini yang akan menjadi kehidupan 
bagi manusia, karena di dalamnya mereka 
akan menghirup kedamaian, mereka akan 
menikmati kebebasan dan hanya memakan 
apa yang mengandung kebenaran. (315, 57 - 
58) 
35 Dosa-dosa manusia akan dihapuskan dan 
segala sesuatu akan tampak baru. Cahaya 
yang penuh dengan kemurnian dan 
keperawanan akan menerangi semua 
makhluk, harmoni baru akan menyapa umat 
manusia, dan kemudian akan muncul dari roh 
manusia nyanyian pujian cinta kepada Tuhan 
mereka, yang sudah lama dinantikan-Nya. 
36 Ibu Pertiwi, yang dinodai sejak awal oleh 
anak-anaknya, sekali lagi akan menghiasi 
dirinya dengan jubah pesta yang paling indah, 
dan manusia tidak akan lagi menyebutnya 
"Lembah Air Mata", juga tidak akan 
mengubahnya menjadi ladang darah dan air 
mata. 



37 Dunia ini akan menjadi seperti tempat 
perlindungan kecil di tengah-tengah alam 
semesta, di mana orang-orang akan 
mengangkat roh mereka kepada Yang Tak 
Terbatas dalam persatuan yang penuh 
kerendahan hati dan cinta kepada Bapa 
Surgawi mereka. 
38 Anak-anakKu akan memiliki hukumKu yang 
tertanam dalam pikiran mereka dan firmanKu 
dalam hati mereka, dan jika di masa lalu 
manusia menemukan kesenangan dalam 
kejahatan dan kesenangan dalam dosa, 
mereka tidak akan memiliki cita-cita lain selain 
kebaikan, mereka juga tidak akan tahu 
kesenangan yang lebih besar daripada 
berjalan di jalanKu. 
39 Tetapi jangan berpikir bahwa manusia akan 
meninggalkan ilmu pengetahuannya atau 
peradabannya, lalu mengasingkan diri ke 
lembah-lembah yang sepi dan pegunungan 
untuk menjalani kehidupan primitif. Tidak, ia 
masih akan menikmati buah dari pohon ilmu 
pengetahuan yang telah ia rawat dengan 
penuh minat, dan kemudian ketika 
spiritualisasinya lebih besar, begitu pula ilmu 
pengetahuannya. 
40 Tetapi menjelang akhir zaman, ketika 
manusia telah menempuh perjalanan sejauh 
ini dan memetik buah terakhir dari pohonnya, 
ia akan menyadari betapa hinanya karya-
karyanya, yang sebelumnya tampak begitu 
besar baginya, dan ia akan memahami dan 
merasakan Kehidupan Rohani, dan melaluinya 
ia akan mengagumi karya Pencipta yang 
belum pernah ada sebelumnya. Melalui ilham, 
ia akan menerima wahyu yang agung, dan 
hidupnya akan kembali kepada 
kesederhanaan, kealamian, spiritualisasi. Akan 
ada beberapa waktu sebelum hari itu tiba, 
tetapi semua anak-anak saya akan melihatnya. 
(111, 12-14) 
 
Penyelesaian penciptaan  
41 Aku sedang mempersiapkan lembah di 
mana Aku akan mengumpulkan semua anak-
anakKu untuk Penghakiman Universal yang 
Agung. Aku akan menghakimi dengan 
kesempurnaan, cinta dan belas kasihan-Ku 
akan merangkul umat manusia, dan pada hari 
itu Anda akan menemukan penebusan dan 
penyembuhan dari semua kejahatan Anda. 
42 Hari ini, jika kamu menebus 
pelanggaranmu, biarlah rohmu dimurnikan. 

Dengan cara ini, engkau akan siap menerima 
warisan yang telah Aku sediakan bagi masing-
masing dari engkau semua. (237, 6) 
43 Cinta-Ku akan menyatukan semua orang 
dan semua dunia menjadi satu. Di hadapan-
Ku, perbedaan ras, bahasa dan suku akan 
lenyap, bahkan perbedaan yang ada dalam 
perkembangan spiritual. (60, 95) 
44 Roh-Ku telah turun ke atas setiap makhluk 
roh dan malaikat-malaikat-Ku ada di mana-
mana di alam semesta, memenuhi perintah-Ku 
untuk menertibkan segala sesuatu dan berada 
di jalur yang benar. Kemudian, ketika semua 
telah memenuhi misi mereka, kebodohan 
akan lenyap, kejahatan tidak akan ada lagi, 
dan hanya kebaikan yang akan memerintah di 
planet ini. (120, 47) 
45 Semua dunia di mana anak-anakku 
menyempurnakan diri mereka seperti taman 
yang tak terbatas. Hari ini engkau masih 
berupa tunas-tunas yang lembut, tetapi Aku 
berjanji kepadamu bahwa engkau tidak akan 
kekurangan air sejernih kristal dari ajaran-Ku, 
dan melalui penyiramannya, engkau akan 
semakin meningkat dalam kebijaksanaan dan 
cinta kasih; sampai suatu hari dalam 
kekekalan, ketika pohon-pohon berbuah 
matang dalam jumlah yang berlimpah, tukang 
kebun ilahi dapat menyegarkan dirinya dalam 
pekerjaannya dengan mencicipi buah-buah 
cintanya sendiri. (314, 34) 
46 Aku ingin bahwa pada akhir perjuangan, 
ketika semua anak-anakku dipersatukan 
secara kekal di rumah rohani, mereka berbagi 
dalam kebahagiaan-Ku yang tak terbatas 
sebagai Sang Pencipta, sebagai pengakuan 
atas fakta bahwa masing-masing dari kalian 
berpartisipasi dalam karya ilahi dengan cara 
yang konstruktif atau restoratif. 
47 Hanya sebagai makhluk rohani, engkau 
akan menemukan bahwa tidak ada dari segala 
sesuatu yang telah Aku ciptakan sejak awal 
telah hilang, bahwa segala sesuatu 
dibangkitkan dalam diri-Ku, segala sesuatu 
menjadi hidup dan diperbarui. 
48 Jadi, ketika begitu banyak makhluk telah 
tersesat untuk waktu yang lama; ketika 
banyak, alih-alih melakukan pekerjaan 
kehidupan, mereka telah melakukan 
pekerjaan yang merusak, mereka akan 
menemukan bahwa waktu kesesatan mereka 
hanya sementara, dan bahwa pekerjaan 
mereka, betapapun buruknya, akan 



menemukan perbaikan dalam Kehidupan 
Kekal dan mereka akan ditransformasikan 
menjadi rekan kerja pekerjaan kreatif-Ku yang 
tiada henti. 
49 Apa artinya beberapa abad dosa dan 
kegelapan, seperti yang dialami umat manusia 
di bumi, bila Anda membandingkannya 
dengan kekekalan, dengan masa evolusi dan 
kedamaian tanpa akhir? Engkau telah 
meninggalkan-Ku karena kebebasan 
kehendakmu dan, didorong oleh hati nurani, 
engkau akan kembali kepada-Ku. (317, 17 - 20) 
50 Dunia ini tidak kekal, dan juga tidak perlu 
kekal. Ketika rumah ini tidak lagi memiliki 
tujuan seperti yang dimilikinya sekarang 
sebagai raison d'etre, maka rumah ini akan 
hilang. 
51 Ketika roh Anda tidak lagi membutuhkan 
pelajaran yang diberikan kehidupan ini, karena 
ia mengharapkan pelajaran lain yang lebih 
tinggi di dunia lain, maka ia akan berkata, 
berdasarkan cahaya pengetahuan yang 
diperoleh dalam perjuangan hidup ini: Dengan 
kejelasan apa yang saya pahami bahwa semua 
kemalangan dalam kehidupan ini hanyalah 
pengalaman dan pelajaran yang saya perlukan 
agar dapat memahami lebih baik. Betapa 
panjangnya "pekerjaan sehari" itu bagi saya 
ketika penderitaan membebani saya. 
Sekarang, di sisi lain, ketika semuanya 
berakhir - betapa singkat dan cepatnya hal itu 
tampak bagi saya di hadapan keabadian! (230, 
47) 
52 Saya telah menerima penghormatan dari 
semua ciptaan - dari bintang-bintang terbesar 
hingga makhluk-makhluk yang nyaris tak 
terlihat oleh pandangan Anda. 
53 Segala sesuatu tunduk pada 
perkembangan, segala sesuatu mengambil 
jalannya, segala sesuatu berkembang, segala 
sesuatu berubah, berkembang lebih tinggi dan 
menyempurnakan dirinya sendiri. 
54 Kemudian, ketika telah mencapai puncak 
kesempurnaan, senyuman spiritual saya akan 
seperti fajar yang tak terbatas di seluruh alam 
semesta, yang darinya setiap noda, 
kesengsaraan, penderitaan, dan 
ketidaksempurnaan akan lenyap. (254, 28) 
 
Nyanyian pujian atas keharmonisan ciptaan 
yang dipulihkan  
55 Di dalam rohku ada nyanyian pujian yang 
suaranya belum pernah didengar oleh siapa 

pun; tidak ada yang mengetahuinya, baik di 
surga maupun di bumi. 
56 Nyanyian itu akan terdengar di seluruh 
alam semesta ketika rasa sakit, kesengsaraan, 
kegelapan dan dosa dipadamkan. 
57 Nada-nada ilahi itu akan bergema di semua 
makhluk spiritual, dan Bapa serta anak-anak 
akan bersatu dalam paduan suara harmoni 
dan kebahagiaan. (219, 13) 
58 Aku ingin membangkitkan diri-Ku di dalam 
dirimu sebagai pemenang - ingin kamu 
memandang Bapamu sebagai Raja semesta 
alam yang menaklukkan kejahatan di dalam 
dirimu, dan dirimu sendiri sebagai prajurit 
yang penuh kehormatan rohani, penuh 
kepuasan dan kedamaian pikiran. 
59 Kemudian nyanyian pujian Harmoni 
Universal akan terdengar pada kemenangan 
terbesar - kemenangan yang akan datang, 
tetapi di mana baik Bapa Anda maupun diri 
Anda sendiri tidak akan bersedih karena telah 
"dikalahkan" melalui cinta Anda. 
60 "Yang dikalahkan" kita bukanlah makhluk 
roh - melainkan kejahatan, semua kegelapan, 
dosa dan ketidaksempurnaan. 
61 Kemenangan Bapa akan terdiri dari 
keselamatan semua roh yang terbelakang 
yang berakar di dalam kegelapan dan 
kejahatan. 
62 Anda berada dalam kesalahan jika Anda 
percaya bahwa ada orang yang akan tersesat. 
Aku tidak lagi menjadi Tuhan jika satu roh pun 
tidak menemukan keselamatan. 
63 Semua orang yang engkau sebut setan juga 
adalah makhluk spiritual yang datang dari 
Tuhan, dan jika mereka masih tersesat hari ini, 
mereka juga akan menemukan penebusan. 
64 Kapankah cahaya sejati akan ada di dalam 
diri mereka? Kemudian, ketika Anda, bersama 
dengan bala tentara cahaya spiritual, melawan 
kebodohan mereka dan dosa mereka dengan 
doa Anda dan karya-karya cinta kasih dan 
belas kasihan Anda. 
65 dari Bapa Anda dan kebahagiaan Anda 
yang sempurna akan menjadi Hari Besar 
Tuhan. Perjamuan Universal akan berlangsung 
ketika Anda semua akan makan di Meja-Nya 
dengan Roti Kehidupan Abadi. (327, 47 - 48) 
66 Bukankah sudah Kukatakan kepadamu 
bahwa kamu adalah ahli waris kemuliaan-Ku? 
Jadi, yang kurang adalah Anda memperoleh 
pahala sehingga pahala itu menjadi milik Anda 
dan Anda dapat menikmatinya. 



67 Semua yang telah Aku ciptakan bukan 
untuk-Ku, tetapi untuk anak-anak-Ku. Aku 
hanya menginginkan sukacita Anda, 
kebahagiaan abadi Anda. (18, 60 - 61) 
68 Semua kekuatan yang menjiwai makhluk-
makhluk dan memberi kehidupan kepada 
organisme akan kembali kepada-Ku; semua 
cahaya yang menerangi dunia akan kembali 
kepada-Ku, dan semua keindahan yang 
dicurahkan ke atas kerajaan-kerajaan ciptaan 
akan berada di dalam Roh Bapa lagi; dan sekali 
di dalam-Ku lagi, kehidupan itu akan berubah 
menjadi Hakikat Spiritual, yang akan 
dicurahkan ke atas semua makhluk spiritual, 
ke atas anak-anak Tuhan; karena Aku tidak 
akan pernah melepaskanmu dari karunia-
karunia yang telah Kuberikan kepadamu. 
69 Kebijaksanaan, kehidupan kekal, 
keharmonisan, keindahan yang tak terbatas, 
kebaikan, semua ini dan lebih banyak lagi akan 
ada di dalam diri anak-anak Tuhan ketika 
mereka berdiam bersama-Nya di tempat 
kesempurnaan. (18,54-56) 
 

XIV Amanat Agung 
 

Bab 59 - Amanat untuk menyebarkan 
firman Allah yang baru  
 
Petunjuk untuk produksi volume buku, edisi 
kutipan dan terjemahan  
1 Ini adalah waktu yang diumumkan ketika 
Aku harus berbicara kepada umat manusia 
dan Aku ingin engkau semua, untuk 
menggenapi nubuat-nubuat-Ku, untuk 
menyusun berjilid-jilid buku dengan firman 
yang telah Kuberikan kepadamu, kemudian 
membuat kutipan dan analisisnya dan 
membawanya ke perhatian sesamamu. (6, 52 
o.) 
2 Susunlah sebuah buku dari firman-Ku, 
ambillah maknanya, sehingga Anda 
mendapatkan gambaran nyata tentang 
kemurnian ajaran-Ku. Anda mungkin 
menemukan kesalahan dalam kata yang 
ditransmisikan oleh pembawa suara, tetapi 
tidak pada maknanya. 
3 Pemancar saya tidak selalu siap. Itulah 
sebabnya saya telah mengatakan kepada Anda 
untuk tidak membacanya secara dangkal, 

tetapi untuk menembus maknanya sehingga 
Anda dapat menemukan kesempurnaannya. 
Berdoalah dan renungkanlah agar Anda bisa 
memahaminya. (174, 30) 
4 Aku membawakan Firman ini kepadamu dan 
membuatmu mendengarnya dalam 
bahasamu, tetapi Aku memberikan tugas 
kepadamu untuk menerjemahkannya nanti ke 
dalam bahasa-bahasa lain sehingga akan 
diketahui oleh semua orang. 
5 Dengan cara ini Anda akan mulai 
membangun "Menara Israel" yang sejati - 
yang secara rohani menyatukan semua orang 
menjadi satu, yang menyatukan semua orang 
di dalam hukum ilahi, abadi dan kekal yang 
Anda alami di dunia ini dari mulut Yesus ketika 
Dia mengatakan kepada Anda: "Kasihilah satu 
sama lain!" (34, 59 - 60) 
6 Aku ingin Firman-Ku, ketika buku-buku 
dibentuk darinya yang harus disebarkan ke 
seluruh bumi, dicetak tanpa cacat, semurni 
yang keluar dari-Ku. 
7 Jika Anda membiarkannya masuk ke dalam 
buku-buku Anda dengan cara ini, cahaya akan 
mengalir darinya yang akan mencerahkan 
umat manusia, dan makna spiritualnya akan 
dirasakan dan dipahami oleh semua orang. 
(19, 47 - 48) 
8 Aku memerintahkan kepadamu ajaran-Ku 
agar engkau dapat meneruskannya kepada 
sesamamu manusia dalam bentuk yang sama 
seperti yang Aku berikan kepadamu. Tetapi 
jangan pernah berdiskusi dengan cara 
kekerasan ketika Anda mengajarkannya. 
Berhati-hatilah dalam menilai apa yang tidak 
Anda ketahui, tetapi pahamilah bahwa teladan 
yang murni akan cukup untuk mengubah 
orang menjadi rohani. (174, 66) 
9 Persiapkanlah dirimu supaya kamu dapat 
membagikan Kabar Baik yang akan diterima 
dengan sukacita oleh banyak orang. 
10 Aku berkata kepadamu "tentang banyak 
orang" dan bukan "tentang semua orang", 
karena beberapa orang mungkin berkata 
kepadamu bahwa apa yang dinyatakan kepada 
mereka oleh Allah di Era Pertama, dan apa 
yang Kristus bawa kepada manusia, sudah 
cukup bagi mereka. 
11 Kalau begitu, biarlah bibirmu, yang 
digerakkan dan diilhami oleh-Ku, mengatakan 
kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa 
perlu mengetahui wahyu yang baru untuk 
mengetahui semua kebenaran yang diberikan 



oleh Allah kepada manusia di masa lalu. (292, 
67) 
 
Hak untuk mengetahui Firman Allah yang 
baru  
12 Kamu harus berangkat ke berbagai penjuru 
bumi, hai orang-orang yang sangat dikasihi. 
Karena lihatlah, bahkan di negara Meksiko, 
banyak yang belum mengakui pekerjaan saya. 
13 Lihatlah bagaimana orang-orang yang 
sudah bangkit di dunia ini yang mengaku 
bekerja dalam nama-Ku, walaupun mereka 
secara rohani membutuhkan. 
14 Tetapi kamu yang telah diberkati secara 
berlimpah oleh Keilahian-Ku, apakah 
tugasmu? Untuk membuat ajaran saya 
dikenal. Anda tidak boleh menyembunyikan 
diri dari dunia, atau menyangkal bantuan yang 
dibutuhkannya. (341, 16) 
15 Di sini Aku mempersiapkan kamu dalam 
keheningan; setelah ini, akan tiba saatnya 
kamu harus berangkat untuk membuka jalan 
bagi Firman-Ku untuk mencapai semua hati. 
16 Pada saat itu dunia akan dimurnikan oleh 
penderitaan dan firman-Ku tidak akan lagi 
tampak sebagai bahasa asing, tetapi sebagai 
sesuatu yang dapat dengan mudah dimengerti 
dan dirasakan oleh hati dan roh. 
17 Aku memberikan kepadamu kitab yang 
berbicara tentang kebenaran dan kasih, 
supaya kamu dapat membawanya kepada 
semua manusia. 
18 Tidak ada satu pun orang di dunia ini yang 
dapat saya katakan kepada Anda bahwa Anda 
tidak perlu pergi karena mereka tidak 
memerlukan wahyu ini. Bangsa manakah yang 
bisa mengklaim bahwa bangsa itu benar-benar 
Kristen - bukan hanya dalam nama, tetapi 
karena kasih, belas kasihan dan 
pengampunannya? Bangsa apa yang bisa 
membuktikan spiritualitasnya? Di belahan 
dunia manakah mereka saling mencintai? Di 
manakah orang-orang yang benar-benar 
mengikuti ajaran Kristus? (124, 15 - 16) 
19 Ketika pesan ini selesai, Saya tidak akan lagi 
berbicara melalui pemancar-pemancar ini, 
tetapi Saya akan memanifestasikan diri-Ku 
dengan cara yang halus di dalam makhluk-
makhluk spiritual. 
20 Tetapi firman-Ku, yang tertanam di dalam 
hati orang-orang yang mendengarnya dan 
yang dituliskan di dalam sebuah buku baru, 
akan dibawa kepada bangsa-bangsa dan 

negara-negara di dunia sebagai benih damai 
sejahtera, sebagai terang pengetahuan yang 
benar, sebagai obat untuk setiap kejahatan 
yang menyiksa tubuh dan roh manusia. 
21 Firman-Ku tidak akan sampai ke hati ketika 
utusan-utusan-Ku menginginkannya, tetapi 
ketika itu adalah kehendak-Ku. Karena Akulah 
yang mengawasi benih-Ku, yang 
mempersiapkan tanahnya dan membuka 
jalannya. Akulah yang akan membuatnya 
mencapai masyarakat, bangsa dan keluarga 
dengan bijaksana, pada waktu yang tepat. 
22 Hal itu akan tiba ketika hal itu sudah 
diharapkan, ketika hati sedang berharap 
karena mereka mengingat janji-janji-Ku, ketika 
mereka telah terbangun dari mimpi mereka 
yang mendalam tentang keegoisan, 
kesombongan, materialisme dan 
kesombongan. (315, 28 - 29) 
23 Aku akan menyediakan sarana bagi umat-
Ku untuk membawa pesan-Ku kepada semua 
bangsa. Aku akan memastikan bahwa ia akan 
menemukan orang-orang yang berkehendak 
baik dalam perjalanannya yang akan 
membantunya membawa proklamasi-Ku ke 
ujung-ujung bumi. (323, 75) 
24 Melalui engkau, hukum Taurat akan 
diberitahukan lagi kepada generasi-generasi 
baru. Itulah sebabnya saya katakan kepada 
Anda bahwa Anda harus siap. Karena Engkau 
telah datang untuk mempersiapkan jalan bagi 
masa depan, sehingga di masa depan 
generasi-generasi baru tidak akan lagi menjadi 
penyembah berhala, dan tidak pula nabi-nabi 
palsu akan muncul di antara mereka untuk 
menipu umat manusia. 
25 Engkau harus memberitahukan semua ini 
kepada dunia, hai Israel. Pada saat ini, ketika 
beragam pandangan dunia telah muncul, 
sekte akan bangkit melawan sekte, 
denominasi akan bertarung di antara mereka 
sendiri dan juga menolak Anda. 
26 Tetapi karena kamu adalah anak-anak 
terang dan damai sejahtera, kamu harus 
berkata kepada mereka: "Kebenaran 
terkandung dalam makna Perjanjian Ketiga, di 
sana ada kesaksian tentang kehadiran dan 
kedatangan Tuhan pada waktu ini." 
27 Kamu harus menunjukkan kitab ini kepada 
manusia dan bersaksi tentang kebenarannya 
dengan penggenapanmu terhadap hukum-Ku. 
(348, 42 - 43) 
 



Petunjuk untuk penyebaran Doktrin Roh  
28 Pahamilah, umat: Di "Era Ketiga" ini, Anda, 
sebagai saksi yang telah mengalami 
manifestasi Ilahi ini, memiliki tugas untuk 
menyebarkan pesan ini dengan sangat setia 
dan sungguh-sungguh. Anda telah dipanggil 
dan dipilih untuk membawa Kabar Baik 
kepada umat manusia, untuk mengajarkan 
Jalan Spiritual kepada sesama manusia - satu-
satunya yang menuntun Anda menuju 
kedamaian, cahaya sejati dan persaudaraan 
yang merangkul semua orang. (270, 10) 
29 Bersabarlah dan pahamilah, karena bukan 
kamu yang akan dikenali oleh manusia, tetapi 
pekerjaan-Ku, ajaran-Ku, dan ini adalah kekal. 
Tugas Anda adalah menyampaikan dengan 
kata-kata dan perbuatan Anda pesan yang 
mengungkapkan kepada umat manusia jalan 
untuk mengambil langkah menuju 
kesempurnaan. (84, 11) 
30 Bangunlah di atas tanah yang kokoh 
sehingga apa yang telah Kubangun di dalam 
dirimu tentang kerohanian dan pembaharuan, 
tidak akan dihancurkan oleh orang-orang yang 
tidak percaya. 
31 Tetapi kebenaran ini janganlah kamu 
sembunyikan karena takut kepada dunia; 
kamu harus menunjukkannya kepada dunia 
dalam terang benderang pada siang hari. Pada 
saat ini engkau tidak akan mengunjungi 
katakombe untuk berdoa dan untuk dapat 
mengasihi-Ku. 
32 jangan malu-malu ketika engkau berbicara 
atau bersaksi tentang Aku dengan cara apa 
pun, karena dengan demikian manusia tidak 
akan mengakui bahwa Aku membuat diri-Ku 
dikenal olehmu, mereka akan meragukan 
bahwa orang banyak yang sakit dan yang 
membutuhkan sembuh dan menemukan 
kelegaan dari penderitaan mereka, mereka 
akan menyangkal mukjizat-mukjizat yang Aku 
lakukan untuk menyalakan imanmu; Aku tidak 
akan dapat melakukannya; Aku tidak akan 
dapat melakukannya; Aku tidak akan dapat 
melakukannya; Aku tidak akan dapat 
melakukannya; Aku tidak akan dapat 
melakukannya; Aku tidak akan dapat 
melakukannya 
33 Aku akan meninggalkan kitab ajaran-Ku 
kepadamu sehingga kamu dapat berkata 
kepada dunia: "Lihatlah, inilah yang 
ditinggalkan Guru sebagai warisan." Dan 
sungguh, betapa banyak orang yang 

mendengar pembacaan Firman-Ku akan 
percaya, dan betapa banyak orang berdosa 
yang akan diperbaharui! 
34 Ambillah semua ajaran ini ke dalam hati 
sehingga pencobaan dalam hidup Anda tidak 
membuat Anda tidak siap. (246, 69 - 70) 
35 Berapa banyak ajaran, berapa banyak 
bentuk penyembahan kepada Tuhan, dan 
berapa banyak gagasan baru tentang spiritual 
dan tentang kehidupan manusia yang akan 
Anda temukan. Jika anda tahu bagaimana 
menembusnya dan menilainya, masing-
masing akan menunjukkan kepada anda 
bagian yang baik dan benar, dan bagian lain 
yang keliru, jauh dari kebenaran, yaitu 
keadilan, kasih dan kesempurnaan. 
36 Di mana pun Anda menemukan kesalahan, 
kebodohan atau kejahatan, sebarkan esensi 
Ajaran-Ku, yang, karena itu adalah milik-Ku, 
tidak boleh mengandung campuran apa pun 
dengan ketidakmurnian atau kesalahan. 
37 Pengajaran-Ku mutlak, komprehensif dan 
sempurna. (268,58 - 60) 
38 Aku berkata kepadamu bahkan sekarang 
bahwa mereka yang benar-benar menabur 
benih ini dengan keramahtamahan yang telah 
Aku percayakan kepadamu, akan pergi dengan 
damai. Pintu-pintu akan terbuka bagi mereka 
yang tuli terhadap ketukan mereka; dan 
meskipun mereka mungkin diperangi, mereka 
tidak akan pernah dikalahkan dalam 
pertempuran karena kebajikan mereka akan 
membuat mereka mengatasi semua cobaan. 
39 Tetapi mereka yang mengabaikan suara 
hati nurani mereka, yang tidak menaati 
Firman-Ku dan mengkhianati-Ku, akan selalu 
berada di bawah belas kasihan musuh-musuh 
mereka, akan hidup tanpa damai dan merasa 
takut akan kematian. (252, 24 - 25) 
40 Manusia, sebelum peperangan di dunia ini 
berakhir, hukum cinta-Ku akan menyentuh 
semua makhluk spiritual, walaupun kalian 
belum tahu dengan cara apa. 
41 Pesan cahaya rohani ini juga akan 
menjangkau orang-orang, tetapi ini hanya 
akan terjadi ketika Anda kuat. 
42 Tidak seorang pun berani mengatakan 
bahwa pekerjaan ini adalah kebenaran kecuali 
jika dia yakin akan hal itu, karena dengan 
demikian tidak ada yang akan mempercayai 
Anda. Tetapi jika iman Anda mutlak dan 
keyakinan Anda benar, tidak ada seorang pun 
yang dapat menghalangi Anda untuk 



membawa Kabar Baik ke semua hati. (287, 52-
53) 
 

Bab 60 - Bekerja dalam Roh Kristus  
 
Kualitas, kebajikan, dan keterampilan yang 
diperlukan dari murid-murid baru 
1 Betapa sulitnya bagimu untuk membuat 
jalan bagi dirimu sendiri untuk memenuhi 
tugasmu pada saat ini. Tetapi saya katakan 
kepada Anda bahwa hal itu tidak sulit, karena 
umat manusia telah siap untuk menerima 
pesan saya. 
2 Setiap saat, yang lemah telah putus asa 
dalam menghadapi pertempuran, sementara 
yang kuat telah menunjukkan bahwa iman 
dalam hukum-Ku mengalahkan segalanya. 
Takdir Anda, Israel, adalah untuk 
memberitahukan kepada dunia pesan-pesan 
dan wahyu-wahyu baru yang selalu baru, 
itulah sebabnya mengapa Anda kadang-
kadang meragukan apakah Anda akan 
menemukan iman. 
3 tetapi jangan khawatir, ambillah benih yang 
telah Kupercayakan kepadamu dan 
taburkanlah. Engkau sudah akan melihat 
berapa banyak ladang yang engkau pikir 
tandus, engkau akan menemukan buahnya 
ketika ladang itu berbuah dengan kebenaran 
Firman-Ku. 
4 Jangan gagal memenuhi misi Anda karena 
Anda merasa tidak layak. Sesungguhnya Aku 
berkata kepadamu, barangsiapa yang memiliki 
misi dan lalai untuk memenuhinya, ia 
bertindak sama jahatnya dengan orang yang 
dengan sengaja menodai Hukum Taurat. 
5 Jangan lupa bahwa pada akhirnya Bapa akan 
meminta pertanggungjawaban dari Anda - 
baik untuk apa yang telah Anda lakukan yang 
jahat maupun untuk apa yang telah Anda 
hindari. Ketahuilah bahwa pelanggaran yang 
satu dan yang lainnya akan menyebabkan 
penderitaan bagi roh Anda. 
6 sebarkanlah pengajaran-Ku, berbicaralah 
kepada orang-orang tentang Firman-Ku, 
yakinkan mereka dengan pekerjaan kasihmu, 
undanglah mereka untuk mendengarkan Aku, 
dan ketika mereka datang bersama orang 
banyak dan cahaya iman dinyalakan di dalam 
hati mereka, Aku akan memanggil mereka 
sebagai anak-anak Umat Israel Baru. (66, 14 - 
17) 

7 Mereka yang bangkit dari lumpur, 
kekotoran, dan keegoisan menuju kehidupan 
pelayanan dan amal yang aktif bagi sesama 
manusia, akan Aku tunjukkan sebagai teladan 
bahwa ajaran-Ku memiliki terang dan 
anugerah untuk memperbaharui orang-orang 
berdosa. Contoh ini akan menyebar ke semua 
hati. 
8 Siapa yang tidak ingin berada di antara 
mereka yang menyaksikan Aku? Tetapi Aku 
berkata kepadamu, jika tindakanmu tidak 
sungguh-sungguh dari hati, tindakanmu tidak 
akan berbuah di antara sesamamu dan kamu 
akan sering mendengar mereka menyebutmu 
munafik dan pengkhotbah palsu. Dan saya 
tidak ingin hal ini terjadi pada Anda. 
9 Anda harus tahu bahwa di zaman sekarang 
ini, sangat sulit untuk membodohi orang. 
Pikiran mereka waspada dan bahkan jika 
mereka tersesat dalam materialisme 
keberadaan mereka, mereka peka terhadap 
setiap manifestasi spiritual. Tetapi jika Anda 
tidak bisa menipu sesama Anda - dapatkah 
Anda menipu Bapa Anda? 
10 Biarlah kasih Sang Guru tinggal di dalam 
diri anda, sehingga anda bisa mengampuni 
musuh-musuh anda sebagaimana Ia 
mengampuni anda. Maka hati Anda akan 
menjadi seperti garis hidup di antara manusia. 
(65, 44 - 46) 
11 Jangan takut kepada manusia, karena 
sesungguhnya Aku berkata kepadamu: Aku 
akan berbicara melalui mulutmu, bersaksi 
tentang firman-Ku melalui engkau, dan gema 
firman-Ku akan sampai ke ujung-ujung bumi, 
kepada yang besar, kepada yang kecil, kepada 
para penguasa, kepada para ilmuwan dan para 
teolog. (7, 37) 
12 Aku berkata lagi kepadamu bahwa kamu 
tidak boleh menghindar dari konfrontasi. Jadi, 
beritahukanlah kepada sesama manusia 
dengan sangat wajar bahwa Tuhan telah 
datang kepada Anda. 
13 Katakan kepada mereka bahwa yang mati 
di kayu salib adalah Yesus - tubuh di mana 
Kristus menyembunyikan diri-Nya, bait suci 
yang hidup di mana "Firman Allah" berdiam; 
tetapi bahwa Kristus, Kasih Ilahi, hidup dan 
datang dalam Roh kepada anak-anak-Nya 
untuk mengajar mereka jalan yang akan 
membawa mereka ke dalam Kerajaan Rohani-
Nya. (88, 62 - 63) 



14 Jangan takut akan penghakiman dan ejekan 
dari sekte-sekte dan denominasi-denominasi. 
Merekalah yang, meskipun mereka memiliki 
kitab-kitab nubuatan di tangan mereka, tidak 
menafsirkannya dengan benar dan karena itu 
tidak tahu bagaimana mengharapkan-Ku. Di 
sisi lain, engkau semua, yang tidak 
mengetahui nubuat yang berbicara tentang 
kedatangan-Ku kembali sebagai Roh Kudus, 
sedang menantikan-Ku. Sekarang "Waktu 
Ketiga" sudah tiba, tetapi manusia belum 
memahami bagaimana menafsirkan Injil 
(33:26). 
15 Bagaimana Anda bisa mendorong umat 
manusia untuk mencapai spiritualitas di 
zaman materialisasi dan kebingungan pikiran 
yang begitu besar? 
16 Sadarilah bahwa pekerjaan Anda sulit, 
bahwa Anda harus kuat dan sabar dalam 
perjuangan untuk menyelesaikannya. 
17 Engkau harus berusaha keras untuk 
mengoreksi penafsiran yang salah yang 
diberikan kepada Hukum-Ku dan juga cara 
yang tidak sempurna di mana engkau 
mempersembahkan penyembahanmu 
kepada-Ku. 
18 Tetapi harus diingat bahwa kalian tidak 
dapat mengubah gagasan dan bentuk ibadah 
dalam sekejap, tetapi untuk melakukannya 
kalian harus mempersenjatai diri kalian 
dengan kesabaran dan niat baik dan 
memberikan contoh kasih dengan perbuatan-
perbuatan kalian. (226, 60) 
19 Hanya orang-orang yang murni hatinya 
yang boleh berangkat ke negara-negara dan 
bangsa-bangsa untuk menyebarkan pesan-Ku, 
karena hanya merekalah yang layak untuk 
menjadi saksi kebenaran pekerjaan ini. 
20 Ketika para utusan ini berangkat ke negeri-
negeri yang menanti mereka, semua 
fanatisme agama harus sudah padam dari hati 
mereka, tidak boleh ada lagi keinginan sedikit 
pun untuk disanjung atau dikagumi, dan 
tangan mereka juga tidak boleh berani 
menodai dirinya sendiri dengan uang dunia 
untuk pekerjaan kasih yang mereka lakukan. 
21 Mereka tidak boleh menjual mukjizat-
mukjizat dan tidak boleh menetapkan harga 
untuk kasih di antara mereka sendiri. Mereka 
harus menjadi pelayan, bukan tuan. 
22 Waktunya akan tiba ketika Anda akan 
memahami kehebatan kerendahan hati yang 
sejati, dan kemudian Anda akan menyadari 

bahwa dia yang tahu bagaimana menjadi 
seorang hamba pada kenyataannya bebas 
dalam tugasnya melakukan kebaikan dan 
menyebarkan belas kasihan, dan bahwa iman, 
keyakinan dan kedamaian menyertai dia 
dalam hidupnya. (278, 11 - 12) 
23 Aku berkata kepadamu bahwa engkau akan 
merasakannya ketika rohmu siap untuk 
mengajarkan ajaran-Ku kepada sesama 
manusia. Karena ini akan terjadi ketika Anda 
telah menemukan diri Anda sendiri. Anda 
kemudian akan mendengar dengan jelas suara 
hati nurani. Selama hal ini tidak terjadi pada 
dirimu, engkau tidak akan dapat benar-benar 
merasakan Aku. (169,36) 
24 Dengarkanlah firman ini dengan seksama, 
supaya sesudah itu kamu dapat 
menafsirkannya dan menaburkannya di dalam 
hati sesamamu. Jangan puas hanya dengan 
memahaminya: bicarakanlah hal itu, berikan 
contoh dan ajarkanlah melalui perbuatan 
Anda. Jadilah peka, sehingga engkau dapat 
mengetahui kapan saat yang tepat untuk 
berbicara dan kapan waktu yang tepat bagi 
perbuatanmu untuk menjadi saksi ajaran-Ku. 
25 Aku memberimu satu bahasa untuk 
menyebarkan Firman-Ku, dan bahasa ini 
adalah kasih rohani yang akan dimengerti oleh 
semua orang. 
26 Itu adalah bahasa yang menyenangkan 
telinga dan hati manusia, yang akan 
merobohkan batu demi batu menara Babel 
yang telah mereka bangun di dalam hati 
mereka. Kemudian penghakiman-Ku akan 
berakhir, karena semua orang akan 
menganggap diri mereka saudara dan saudari. 
(238, 27 - 28) 
27 Hanya ketika kamu telah mengubah dirimu 
secara batiniah, Aku akan mengutusmu ke 
dunia untuk menyebarkan pesan-Ku. Karena 
hanya ketika kerohanian itu asli dalam diri 
murid-murid, mereka akan tahu bagaimana 
meneruskan apa yang telah mereka terima 
dari-Ku. (336, 38) 
28 Ingatlah bahwa pengajaran-Ku tidak 
terbatas pada imajinasi dan pemahamanmu. 
Kebijaksanaan Ilahi saya tidak memiliki batas. 
Tak seorang pun dapat mengklaim telah 
mengetahui atau memahami wahyu-wahyu-
Ku bahkan sebelum Aku mewahyukannya 
kepadanya. 
29 Sementara para ilmuwan mencoba 
menjelaskan segala sesuatu dengan 



pengetahuan material mereka, Aku 
mengungkapkan kepada mereka yang rendah 
hati tentang Kehidupan Spiritual, Kehidupan 
yang sebenarnya, di mana di dalamnya 
terdapat penyebab, alasan dan penjelasan 
untuk segala sesuatu yang ada. 
30 Dari pengetahuan yang Anda berikan, akan 
muncul ide yang dibentuk orang dari 
pekerjaan saya. Banyak orang, karena 
kurangnya pemahaman, akan menilai Ajaran-
Ku menurut ketidaktampananmu, sama 
seperti di "Era Kedua" Yesus, Sang Kristus, 
dihakimi menurut penampilannya yang 
rendah hati dan pakaiannya yang sederhana, 
dan karena kedua belas orang yang 
mengikutinya juga berpakaian sederhana. 
Tetapi Aku berkata kepadamu dengan 
sebenarnya bahwa mereka tidak ditutupi 
dengan kain perca, dan bahwa mereka hanya 
menolak kesia-siaan duniawi karena, karena 
pengajaran-Ku, mereka telah memahami di 
mana nilai-nilai roh yang sebenarnya berada. 
31 Aku berkata kepadamu, murid-murid, 
ketika manusia mulai mempelajari pekerjaan-
Ku dan mereka mencarimu dan menanyaimu, 
janganlah kamu tergoda dengan berpikir 
bahwa dirimu lebih unggul karena 
pengetahuan yang telah kamu terima dari-Ku. 
Semakin rendah hati Anda, semakin mulia dan 
dapat dipercaya mereka akan menganggap 
Anda. 
32 Dengan cara ini, cahaya yang melarutkan 
fanatisme dan membebaskan roh akan secara 
bertahap maju dari orang ke orang. Dan 
mereka yang menyebut diri mereka Kristen 
tanpa menjadi Kristen akan mengenal dan 
menafsirkan ajaran Kristus yang benar melalui 
terang ini. Karena hal itu akan memberi 
mereka konsepsi yang meninggikan tentang 
kehidupan rohani yang Yesus bicarakan dalam 
ajaran-ajaran-Nya. (226, 17 - 21) 
33 Engkau tidak dapat pergi kepada orang-
orang dengan baju besi yang palsu atau hanya 
berpura-pura, karena roh mereka telah 
berkembang dan perban yang menutupi mata 
mereka telah lama jatuh. 
34 Bawalah mereka spiritualitas, tawarkan 
kedamaian dan ciptakan suasana 
kesejahteraan dan persaudaraan di sekitar 
Anda, dan Anda akan melihat mereka 
mendengarkan Anda dan menerima kata-kata 
Anda, yang di dalamnya akan menjadi inspirasi 
dan kekuatan saya. 

35 Ketika kamu mengkhotbahkan dan 
mengajarkan perdamaian, jadilah diri kamu 
sendiri yang damai; ketika kamu berbicara 
tentang kasih, rasakanlah itu sebelum kamu 
mengungkapkannya dengan kata-kata; ketika 
sesamamu juga menawarkan buah-buahnya 
kepadamu, janganlah menolaknya. Telitilah 
semua yang Anda ketahui dan patuhilah apa 
yang diperbolehkan dan benar dalam ajaran 
mereka. 
36 Anda juga akan bertemu dengan mereka 
yang, setelah menjadi fanatik dalam praktik 
agama mereka, telah mengurangi pemahaman 
mereka melalui materialisasi tindakan ibadah 
mereka. Engkau harus dengan sabar 
membantu mereka untuk memperluas 
pengetahuan mereka, engkau harus 
menunjukkan kepada mereka cakrawala yang 
dapat dicapai oleh roh mereka ketika mereka 
membenamkan diri mereka dalam ajaran-Ku. 
37 Engkau harus berbicara kepada mereka 
tentang Roh Universal-Ku, tentang keabadian 
roh, evolusinya yang abadi. Engkau harus 
mengajarkan mereka doa yang benar, dialog 
roh, dan membebaskan mereka dari 
prasangka dan kesalahan. Inilah pekerjaan 
yang kuperintahkan kepadamu - pekerjaan 
kasih dan kesabaran. (277, 6 -7) 
38 Sembuhkanlah semua penyakit, baik 
penyakit tubuh maupun penyakit roh, karena 
engkau memiliki tugas untuk menghibur, 
menguatkan dan menyembuhkan sesamamu. 
Tetapi saya bertanya kepada Anda: bagaimana 
Anda bisa memberikan kesehatan kepada 
mereka yang membutuhkan jika Anda sendiri 
sakit? Kedamaian apa yang bisa mengalir dari 
roh Anda ketika roh Anda diganggu oleh 
kekhawatiran, penderitaan, siksaan hati 
nurani, dan nafsu-nafsu dasar? 
39 Hanya apa yang telah Anda kumpulkan di 
dalam hati Anda yang dapat Anda 
persembahkan kepada sesama manusia. 
(298,1 - 2) 
40 Aku membawakanmu petunjuk yang jelas 
dan sederhana sehingga engkau dapat belajar 
untuk hidup di antara orang-orang berdosa 
tanpa menulari dirimu sendiri; untuk berjalan 
di antara duri-duri tanpa melukai dirimu 
sendiri; untuk menyaksikan kekejaman dan 
penghinaan tanpa menjadi marah; untuk 
hidup di dunia yang penuh dengan 
kemalangan tanpa berusaha melarikan diri 
darinya, tetapi lebih ingin tetap berada di 



tengah-tengahnya untuk melakukan semua 
kebaikan yang mungkin dilakukan kepada 
mereka yang membutuhkan dan untuk 
menyebarkan benih kebaikan dalam segala 
hal. 
41 Karena surga duniawi telah berubah 
menjadi neraka oleh dosa manusia, maka 
penting bagi mereka untuk membersihkan 
noda-noda mereka dan dengan demikian 
mengembalikan kehidupan mereka kepada 
kemurnian aslinya. (307, 26 - 27) 
42 Aku tidak akan mengutus sebagai utusan 
orang-orang yang mati terhadap kehidupan 
kasih karunia, karena mereka tidak akan 
memiliki apa-apa untuk diberikan. Aku tidak 
akan mempercayakan misi ini kepada mereka 
yang belum memurnikan hati mereka dari 
sikap mementingkan diri sendiri. 
43 Utusan Firman-Ku haruslah seorang murid-
Ku yang kehadirannya saja membuat damai 
sejahtera-Ku terasa di hati. Ia harus memiliki 
kemampuan untuk menghibur sesama 
manusia bahkan di saat-saat tersulit dalam 
hidup, dan kata-katanya harus selalu 
memancarkan cahaya yang menghalau semua 
kegelapan jiwa atau pikiran. (323, 60 - 61) 
 
Cara yang benar untuk berperilaku ketika 
berbagi firman  
44 Banyak cara dan sarana yang akan dimiliki 
murid-murid baru-Ku untuk menyebarkan 
benih yang diberkati ini; tetapi jangan pernah 
melupakan kerendahan hati dan 
kesederhanaan, karena beginilah cara-Ku 
datang kepadamu, dan dengan cara yang 
sama kamu akan mendekati hati, rumah dan 
orang-orang. Jika Anda datang dengan cara ini, 
Anda akan diakui sebagai pembawa pesan 
spiritual dan perjuangan Anda akan 
menghasilkan buah-buah spiritualisasi, 
pembaruan dan persaudaraan sejati. (82, 66) 
45 Jika kamu ingin tahu apa yang harus kamu 
lakukan di antara manusia, cukuplah untuk 
mempertimbangkan apa yang telah Aku 
lakukan di antara kamu sejak hari pertama 
kamu mendengar firman-Ku. 
46 Aku mengampunimu, Aku menerimamu 
dengan belas kasihan dan kasih yang tak 
terbatas, Aku membiarkanmu beristirahat dari 
jerih payah pekerjaanmu sehari-hari. Saya 
tidak berhenti untuk menilai posisi sosial 
Anda, status atau kasta Anda. Aku 

membersihkan kusta dosamu dan 
menyembuhkan kelemahanmu. 
47 Saya memahami, memaafkan dan baik hati 
dalam menilai kekurangan Anda. Aku 
membawamu kembali kepada kehidupan 
sejati dengan memberimu ajaran cinta kasih 
yang memampukanmu untuk menyelamatkan 
dirimu sendiri dengan menyelamatkan 
sesamamu. 
48 Dalam Pekerjaan-Ku yang telah Aku 
lakukan pada masing-masing dari kamu, kamu 
dapat menemukan contoh terbaik untuk 
digunakan di antara mereka yang 
membutuhkan, jiwa dan raga, yang akan 
datang kepadamu berbondong-bondong. 
49 Ketika saya berbicara kepada orang-orang 
di sini, saya berbicara kepada umat manusia. 
Tugasmu besok adalah menyapa hati manusia 
dan secara persaudaraan menyampaikan 
kepada mereka Firman-Ku yang akan 
menyelesaikan pekerjaan penebusan. (258, 21 
- 24) 
50 Anda harus rendah hati. Anda pasti tidak 
keberatan tersinggung. Bersikaplah lembut. 
Penghinaan dan penderitaan akan ditimpakan 
kepada Anda. Tetapi firman-Mu, yang akan 
menjadi pesan-Ku, mereka tidak akan dapat 
membuangnya dari pikiran mereka. Karena 
itu, Aku berkata kepadamu: Jika beberapa 
orang tetap tidak peka dan tuli terhadap 
panggilan-Mu, yang lain akan terbangun dari 
tidur panjang mereka dan mulai maju dan 
menempatkan hidup mereka di jalan 
pembaharuan dan pertobatan. 
51 Persenjatai diri kalian dengan keberanian, 
iman dan kekuatan sehingga kalian dapat 
menghadapi pertempuran. Tetapi saya 
tunjukkan kepada Anda: Jangan terintimidasi 
ketika Anda berbicara dengan salah satu dari 
sesama manusia karena Anda melihatnya 
berpakaian bagus atau karena ia dipanggil 
sebagai pangeran, tuan atau menteri. 
52 Ambillah Paulus dan Petrus sebagai contoh, 
yang mengangkat suara mereka di hadapan 
orang-orang yang disebut dunia sebagai tuan-
tuan. Mereka besar dalam roh, namun mereka 
tidak membanggakan diri kepada siapa pun 
bahwa mereka adalah penguasa; sebaliknya, 
mereka mengaku bahwa mereka adalah 
hamba. Ikutilah teladan mereka dan jadilah 
saksi kebenaran-Ku dengan kasih dari 
pekerjaanmu. (131, 60 - 62) 



53 Aku juga menunjukkan kepadamu bahwa 
dia tidak dapat menyebut dirinya murid-Ku 
yang menggunakan firman-Ku sebagai pedang 
untuk melukai sesamanya atau sebagai 
tongkat untuk mempermalukan mereka. 
Begitu pula orang yang menjadi bersemangat 
ketika dia berbicara tentang Doktrin ini dan 
kehilangan ketenangannya, karena dia tidak 
akan menabur benih iman. 
54 Seorang murid yang diperlengkapi adalah 
orang yang, ketika ia melihat imannya, yang 
paling suci dari keyakinannya, diserang, tahu 
bagaimana untuk tetap tenang, karena ia akan 
menjadi seperti mercusuar di tengah badai. 
(92, 9 -10) 
55 Ketika Anda berusaha menasihati orang 
berdosa untuk kebaikan, jangan lakukan 
dengan mengancamnya dengan penghakiman-
Ku, dengan kekuatan alam atau dengan rasa 
sakit jika dia tidak memperbarui dirinya, 
karena Anda akan menanamkan keengganan 
dalam dirinya terhadap ajaran-Ku. 
Tunjukkanlah Allah yang sejati, yang penuh 
kasih, belas kasihan dan pengampunan. (243, 
36) 
56 Jangan merasa sakit hati dengan ejekan 
sesama manusia, karena Anda sadar bahwa 
orang yang melakukan hal ini tidak mampu 
mengenali kebenaran karena 
ketidaktahuannya. Anda akan menemukan 
kompensasi untuk hal ini pada mereka yang 
datang kepada Anda untuk menyelidiki Anda 
dan kemudian dikejutkan oleh kedamaian 
batin yang bersinar melalui setiap murid sejati 
saya. 
57 Sebaliknya, Anda tidak boleh mengolok-
olok mereka yang penyembah berhala dalam 
fanatisme agama mereka. Karena meskipun 
mereka mencari-Ku dalam bentuk-bentuk 
material, mereka menyembah-Ku di 
dalamnya. 
58 Anda tidak perlu menunjukkan kesalahan 
mereka kepada sesama manusia agar 
kesalahan itu dihilangkan. Sebaliknya, Anda 
akan membangkitkan kemarahan mereka dan 
meningkatkan fanatisme mereka. Cukup 
dengan mempraktikkan ajaran saya dengan 
spiritualitas yang dituntutnya untuk 
membawa kesalahan sesama manusia ke 
dalam terang kebenaran. 
59 Engkau harus menunjukkan banyak 
kesabaran, belas kasihan yang besar dan cinta 
sejati jika engkau ingin umat manusia segera 

belajar untuk mengenali isi rohani Firman-Ku 
dan memberikan penghormatan yang benar 
terhadapnya, serta untuk mengenali dalam 
diri setiap makhluk manusia saudara rohani 
dan duniawi di dalam Tuhan. (312, 20 - 22) 
60 Saya telah membuktikan kepada Anda 
bahwa perban gelap dapat dilepas dari mata 
orang yang tidak tahu atau buta tanpa 
melukainya, tanpa menghina atau 
menyakitinya. Saya ingin Anda melakukan hal 
yang sama. Aku telah membuktikan kepada 
kalian bahwa kasih, pengampunan, kesabaran 
dan kesabaran memiliki kekuatan yang lebih 
besar daripada kekerasan, penghukuman atau 
penggunaan kekerasan. (172, 63) 
61 Sekali lagi Aku tinggalkan jejakmu sehingga 
kamu dapat mengikuti Aku. Ketika Anda 
berangkat mencari orang untuk membawa 
Kabar Baik, jangan memohon mereka untuk 
mendengarkan Anda. Laksanakan tugasmu 
dengan bermartabat, dan mereka yang 
percaya kepadamu akan menjadi orang-orang 
yang telah Aku pilih untuk menjadikan mereka 
murid-murid-Ku. (10, 50) 
 
Cara yang benar dalam memberitakan firman 
62 Aku tidak memberikan firman-Ku 
kepadamu untuk diberitakan di jalan-jalan dan 
alun-alun. Yesus melakukannya, tetapi Ia tahu 
bagaimana menjawab setiap pertanyaan dan 
menguji mereka yang mencoba untuk 
menguji-Nya. 
63 Engkau kecil dan lemah, jadi engkau tidak 
boleh memancing kemarahan sesama 
manusia. Jangan mencoba menarik perhatian 
pada diri Anda sendiri - pikirkan bahwa Anda 
tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Juga, 
jangan berusaha untuk membuktikan kepada 
orang-orang bahwa semua orang berada 
dalam kesalahan dan bahwa hanya Anda yang 
tahu kebenaran; karena dengan cara ini Anda 
tidak akan mencapai apa pun yang baik 
dengan benih Anda. 
64 Jika Anda ingin berkembang secara spiritual 
dan moral, jangan menghakimi kesalahan 
sesama manusia agar tidak jatuh ke dalam 
kesalahan yang sama. Perbaiki 
ketidaksempurnaan anda, berdoalah dengan 
rendah hati kepada Guru anda sehingga anda 
bisa diilhami oleh kelemah-lembutan-Nya, dan 
ingatlah nasehat-Nya untuk tidak pernah 
memberitahukan perbuatan baik anda, 
sehingga tangan kiri anda tidak akan pernah 



tahu apa yang sudah dilakukan oleh tangan 
kanan anda. 
65 Aku juga memberitahumu bahwa tidak 
perlu mencari orang untuk berbicara kepada 
mereka tentang ajaran-Ku, karena belas 
kasihan-Ku akan membawa kepadamu mereka 
yang membutuhkan bantuanmu. 
66 Tetapi jika ada saat-saat ketika, dalam 
memenuhi Hukum-Ku, engkau merasa perlu 
melakukan pekerjaan amal, dan engkau tidak 
memiliki orang yang membutuhkan di 
dekatmu, janganlah tertekan karena alasan 
itu, dan jangan meragukan firman-Ku. Ini akan 
menjadi saat yang tepat ketika Anda harus 
berdoa untuk saudara-saudara Anda yang 
tidak hadir, yang akan menerima belas 
kasihan-Ku jika Anda benar-benar memiliki 
iman. 
67 Jangan berusaha untuk mengetahui lebih 
banyak daripada saudara-saudaramu. Pahami 
bahwa Anda semua memperoleh 
pengetahuan yang sesuai dengan 
perkembangan Anda. Jika Aku mengaruniakan 
terang-Ku kepadamu tanpa engkau memiliki 
jasa, engkau akan menganggap dirimu hebat 
dan rusak dalam kesombonganmu, dan 
kebijaksanaanmu akan menjadi palsu. 
68 Saya ingin melihat Anda rendah hati. Tetapi 
untuk menjadi demikian di hadapan-Ku, 
engkau juga harus menunjukkannya kepada 
sesamamu. 
69 Murid-murid, cinta kasih dan kebijaksanaan 
tidak pernah terpisah, yang satu adalah bagian 
dari yang lain. Bagaimana mungkin sebagian 
orang berusaha keras untuk memisahkan 
kedua kebajikan ini? Keduanya adalah kunci 
yang membuka pintu gerbang tempat kudus, 
yang akan memungkinkanmu untuk mencapai 
pengetahuan penuh tentang ajaran-Ku. 
70 Saya berkata kepada Anda: Apakah Anda 
ingin memiliki banyak teman? Kemudian 
manfaatkanlah kebaikan, keramahan, 
kesabaran dan belas kasihan. Karena hanya 
dengan bantuan kebajikan-kebajikan ini, roh 
Anda akan mampu menyinari jalan 
sesamanya, karena semua itu adalah 
ungkapan langsung dari cinta kasih. Karena 
roh mengandung cinta kasih di dalam batinnya 
yang terdalam, karena roh adalah percikan 
ilahi dan Tuhan adalah cinta kasih. (30, 29 - 
36) 
71 Aku sekarang berbicara kepada mereka 
yang harus memenuhi misi mereka sebagai 

rasul dan nabi di negara-negara lain sehingga 
mereka tidak menyombongkan diri tentang 
misi yang telah Aku percayakan kepada 
mereka. Ini bukan untuk menimbulkan 
kehebohan dengan memerangi komunitas 
agama atau kepercayaan. 
72. Orang lain akan menjadi orang-orang yang 
membangkitkan kemarahan terhadapmu 
tanpa menyadari bahwa mereka akan 
membantumu menyebarkan ajaran-Ku dengan 
membangkitkan rasa ingin tahu banyak orang, 
yang kemudian akan berubah menjadi iman. 
(135, 28) 
73 Ketika Aku menambatkan pesan Ilahi-Ku di 
dalam dirimu, itu harus menjadi pesan 
persaudaraan. Tetapi agar dapat 
mengesankan dan menggerakkan hati 
materialistis umat manusia ini, ia harus 
memiliki cap kebenaran yang telah saya 
ungkapkan kepada Anda. Jika engkau 
menyembunyikan apa pun, jika engkau 
menahan apa pun, engkau belum memberikan 
kesaksian yang benar tentang apa yang telah 
menjadi wahyu-Ku di Era Ketiga, sehingga 
engkau tidak akan menemukan iman. (172, 
62) 
74 Betapa hebatnya keterbelakangan moral 
dan spiritual di mana saya menemukan umat 
manusia! Betapa besar tanggung jawab 
mereka yang telah menerima kasih karunia 
dan terang Firman-Ku pada saat ini! 
75 Murid-murid, jadilah tuan-tuan, buanglah 
dari hatimu rasa takut terhadap manusia, 
buanglah ketidakpedulian dan kemalasan, 
sadarilah bahwa engkau benar-benar 
pembawa Pesan Surgawi. Engkaulah yang 
harus memberikan penjelasan atas semua 
yang terjadi di zaman ini, yang harus berusaha 
untuk menunjukkan prinsip-prinsip Ajaran-Ku 
yang telah dilupakan umat manusia. 
76 Kamu tidak boleh mengulangi firman-Ku 
kepada sesamamu seperti yang Aku katakan 
kepadamu. Latihlah diri Anda sehingga Anda 
tahu bagaimana menjelaskannya. Jangan 
mencari kata-kata untuk mengesankan 
dengan kefasihan Anda. Berbicaralah dengan 
cara yang sederhana yang paling baik 
mengungkapkan kebenaran Roh. (189, 11 - 13) 
77 Jadilah murid-murid baru yang tak kenal 
lelah, ketika Anda berbicara tentang 
kebenaran ini. Bibir yang tidak terlatih, kamu 
yang tidak mengucapkan firman-Ku karena 
takut - bukalah dirimu pada saat kamu 



memutuskan. Satu kata yang diucapkan dalam 
nama-Ku dapat menyelamatkan orang 
berdosa, menutup jurang, menghentikan 
mereka yang telah memberontak dalam 
kejahatan di jalur mereka. Apakah Anda tahu 
kuasa firman-Ku? Apakah Anda mengetahui 
kuasa otoritas Anda? 
78 Berbicaralah melalui perbuatan-perbuatan 
teladan dan lakukanlah keadilan terhadap 
bagian dari pekerjaan-Ku yang telah 
Kupercayakan kepadamu. Sisanya akan saya 
lakukan. (269, 6) 
79 Ketika Anda melihat orang lain dari sesama 
manusia mengajarkan nama dan Firman 
Kristus, jangan memandang rendah mereka. 
Karena ada tertulis bahwa kedatangan-Ku 
kembali akan terjadi ketika Firman yang 
Kubawa kepadamu di Era Kedua akan 
menyebar ke seluruh bumi. 
80 Tetapi saya beritahukan kepada Anda 
bahwa masih ada tempat-tempat di dunia 
yang belum menerima pesan itu. Bagaimana 
mungkin ajaran rohani yang sangat mendalam 
saat ini bisa menjangkau orang-orang itu 
tanpa terlebih dahulu menerima Benih Cinta 
Ilahi yang diberikan Juruselamat dalam Firman 
dan Darah-Nya? (288, 44) 
81 Begitu Anda memahami dan merasakan 
kebenaran, Anda akan mengalami betapa 
mudahnya bagi roh untuk mengikuti langkah-
langkah Gurunya, bahkan dalam cobaan yang 
paling berat sekalipun. Lakukanlah semua 
yang mungkin bagimu, karena Aku tidak akan 
meminta lebih dari yang dapat kamu lakukan. 
Kemudian Anda akan meninggalkan jalan yang 
terbuka bagi generasi baru. 
82 Aku menempatkan anak-anak di hatimu 
dan menugaskanmu untuk memimpin mereka 
di jalan yang benar. Kumpulkanlah mereka 
bersama-sama, bicaralah kepada mereka 
tentang Aku dengan cinta dan pengabdian. 
83 Carilah orang-orang yang terbuang - 
mereka yang hidup tersesat di antara 
kesengsaraan dan kejahatan. Aku memberikan 
kuasa rohani kepada perkataanmu sehingga 
perkataan itu dapat menjadi jalan 
keselamatan ketika perkataan itu keluar dari 
bibirmu. 
84 Bukalah di hadapan mereka yang tidak 
tahu apa-apa Kitab Kehidupan Sejati, agar roh 
mereka terbangun dan menjadi hebat dalam 
menembus wahyu-wahyu Roh Kudus. Jadilah 

seperti Guru Anda dan Anda akan didengar. 
(64, 70) 
85 Aku ingin mereka yang telah menemukan 
jalan untuk mengajarkannya dengan mudah 
dan membuatnya mudah bagi sesama 
manusia, agar mereka tidak membukanya 
dengan batu sandungan, seperti yang telah 
dilakukan banyak orang, sehingga mencegah 
mereka yang mencari-Ku datang kepada-Ku. 
(299, 34) 
86 Kepada Anda para spiritualis, saya 
mempercayakan tugas untuk meruntuhkan 
penghalang yang telah ditumpuk oleh umat 
manusia di antara Tuhan dan Tuhan - 
penghalang iman yang palsu, hanya iman 
semu dalam kekekalan, materialisasi dan 
tindakan pemujaan yang tidak perlu. 
87 Kepadamu, umat, Aku memberikan tugas 
untuk merobohkan dari tumpuannya Anak 
Sapi Emas, yang masih disembah orang, 
meskipun mereka menganggap diri mereka 
jauh dari penyembahan berhala dan 
paganisme. (285, 54 - 55) 
88 Menghilangkan kesan yang salah yang 
dimiliki orang tentang ajaran spiritual, seolah-
olah ajaran tersebut didasarkan pada 
ketidaktahuan, penipuan dan kecurangan. 
Tunjukkanlah ajaran-Ku dalam segala 
kemurnian dan keagungannya, sehingga dapat 
melarutkan kebodohan, fanatisme, dan 
pengerasan yang menghalangi orang untuk 
memikirkan I spiritual mereka, yang darinya 
mereka telah merampas semua kebebasan 
bertindak. (287, 42) 
89 Engkau yang telah menerima wahyu-wahyu 
ini telah dipilih untuk menyatakan kepada 
umat manusia manifestasi baru-Ku melalui 
kemampuan manusia untuk memahami. 
Siapakah yang akan memberikan kesaksian ini 
kalau bukan Anda? 
90 Jika Anda mengharapkan para pejabat atau 
pendeta dari komunitas-komunitas religius 
untuk membawa Kabar Baik ini kepada umat 
manusia, Anda keliru. Karena sesungguhnya 
Aku berkata kepadamu, sekalipun mereka 
melihat-Ku, mereka tidak akan membuka bibir 
mereka untuk berkata kepada manusia: "Lihat, 
ada Kristus, pergilah kepada-Nya!" (92, 13) 
91 Janganlah kamu tidur untuk mengantisipasi 
masa-masa yang telah Kukatakan kepadamu, 
hanya untuk kemudian bangkit dan berkata 
kepada manusia: "Apa yang sekarang kamu 
lihat di depan matamu telah dinubuatkan." 



92 Tidak, umat, sangat penting bahwa engkau 
mengumumkannya terlebih dahulu, bahwa 
engkau menubuatkannya, bahwa engkau 
membuka jalan bagi kedatangan semua yang 
telah Aku nubuatkan dan janjikan kepadamu. 
Maka Anda akan memenuhi misi Anda sebagai 
pelopor spiritualisasi di bumi. 
93 Kemudian, ketika hal-hal ajaib mulai 
muncul di dunia dan Roh Tuhan berbicara 
kepada Anda melalui peristiwa-peristiwa yang 
tidak pernah terlihat, dan ketika roh manusia 
mulai mengungkapkan karunia-karunia dan 
kemampuan-kemampuan yang tidak pernah 
dibayangkan, Anda akan melihat semua kredo, 
teori-teori, norma-norma, institusi-institusi, 
dan ilmu-ilmu pengetahuan diguncang, dan 
kemudian manusia akan mengakui bahwa 
mereka yang dengan rendah hati 
mengkhotbahkan doktrin yang tampaknya 
aneh itu benar, karena perkataan mereka 
diteguhkan ketika itu terjadi. 
94 Anda kemudian akan melihat bahwa orang-
orang di bumi tertarik pada pengajaran 
rohani, bahwa para teolog membandingkan 
ajaran Kristus dengan wahyu-wahyu baru, dan 
Anda akan melihat banyak orang yang selalu 
acuh tak acuh terhadap rohani, menaruh 
minat yang hidup untuk mempelajari wahyu-
wahyu yang ada sekarang ini dan di masa lalu. 
(216, 16 - 17) 
 
Misi untuk menghibur dan menyembuhkan 
mereka yang menderita secara jasmani dan 
rohani  
95 Aku telah mempercayakan karunia-karunia 
besar kepada orang-orang pilihan-Ku. Salah 
satunya adalah penyembuhan - balsem 
penyembuh, untuk dapat memenuhi dengan 
karunia ini salah satu tugas terindah di antara 
manusia, karena planet Anda adalah lembah 
air mata di mana selalu ada rasa sakit. 
96 Dengan kemampuan ini engkau memiliki 
bidang yang luas di hadapanmu untuk 
memberikan penghiburan sesuai dengan 
kehendak-Ku. Aku telah menempatkan balsem 
ini di dalam keberadaanmu, di dalam tali-tali 
yang paling lembut di hatimu, dan engkau 
telah menyegarkan dirimu dengan balsem ini, 
di hadapan keajaiban-keajaibannya, lehermu 
telah tunduk, hatimu telah melembut melalui 
penderitaan manusia, dan engkau selalu 
berjalan di atas jalan belas kasihan. 

97 Teruslah memberikan balsem penyembuh 
ini, yang tidak ada di tangan Anda, karena 
balsem ini disebarkan melalui penampilan 
belas kasih, penghiburan, pengertian, 
diteruskan melalui pikiran-pikiran yang baik 
dan ditransformasikan ke dalam nasihat yang 
menyembuhkan, ke dalam kata-kata terang. 
98 Karunia kesembuhan tidak ada batasnya. 
Jangan pernah lupa bahwa Anda dijiwai 
olehnya; dan jika rasa sakit harus memangsa 
Anda karena Anda sedang mengalami cobaan, 
jika Anda tidak dapat menghilangkannya 
dengan balsem ini, jangan lupakan ajaran 
saya, lupakan penderitaan Anda dan pikirkan 
orang lain yang siksaannya lebih besar. 
Kemudian Anda akan melihat mukjizat dalam 
diri Anda sendiri dan sesama Anda. (311,18 - 
19) 
99 Betapa Anda harus diperlengkapi untuk 
melihat ke dalam hati dan mempelajari apa 
yang mereka pegang, apa yang mereka 
sembunyikan dan apa yang mereka butuhkan! 
100 Saya telah mengajarkan Anda untuk 
memelihara roh-roh, menyembuhkan mereka, 
memberi mereka cahaya dan menunjukkan 
jalan menuju evolusi ke atas mereka. 
101 Barangsiapa mendengar firman ini dan 
menyimpannya di dalam hatinya akan dapat 
menjadi penuntun roh, tabib dan penasihat. Di 
dalam firman-Nya ia akan memiliki karunia 
kedamaian dan penghiburan bagi sesamanya 
yang membutuhkan terang. (294, 3 - 4) 
102 Aku memberikan kepadamu setetes 
balsem penyembuh, supaya apabila kamu 
dianiaya, kamu dapat mengadakan mujizat-
mujizat penyembuhan di antara manusia. 
Karena selama wabah besar, ketika penyakit-
penyakit aneh yang tidak dikenal oleh ilmu 
pengetahuan merebak, otoritas murid-murid-
Ku akan dinyatakan. 
103 Aku mempercayakan kepadamu sebuah 
kunci yang dengannya engkau akan membuka 
kunci yang paling berkarat, yaitu hati yang 
paling keras kepala, dan bahkan gerbang 
penjara, untuk membebaskan orang yang 
tidak bersalah dan menyelamatkan yang 
bersalah. 
104 Engkau akan selalu hidup dalam damai 
dan percaya kepada-Ku, karena ke mana pun 
engkau pergi, engkau akan dilindungi oleh 
malaikat-malaikat-Ku. Mereka akan 
menjadikan penggenapan misimu sebagai misi 
mereka dan menemanimu ke rumah-rumah, 



rumah sakit, penjara, ladang perselisihan dan 
peperangan - ke mana pun engkau mungkin 
pergi untuk menabur benih-Ku. (260,37 - 38) 
105 Manusia akan datang, dan di antara 
mereka "Thomas", yang diwakili oleh ilmu 
pengetahuan dan materialisme, dengan mata 
yang waspada untuk menyelidiki; dan ini tidak 
hanya dengan matanya, tetapi juga dengan 
jari-jari tangannya untuk merasakan, 
menyentuh, karena hanya dengan cara ini ia 
dapat percaya pada Hadirat-Ku dan pada 
peristiwa-peristiwa spiritual; yang akan terjadi 
satu demi satu di antara umat manusia, dan 
yang harus disaksikan oleh manusia, sehingga 
"Thomas Era Ketiga", dalam keraguannya dan 
materialismenya, dapat dikalahkan oleh cinta-
Ku. (319, 38) 
106 Saya akan menginstruksikan Anda kapan 
harus mulai bekerja, karena itu akan menjadi 
waktu dengan tanda-tanda yang begitu besar 
dan jelas sehingga Anda akan mendengar 
panggilan dunia roh dan panggilan dunia ini, 
yang akan menunjukkan dengan kejadian-
kejadiannya bahwa saat perjuangan Anda 
telah tiba. Saya akan berbicara kepada Anda 
dari roh ke roh dan membimbing Anda di 
sepanjang jalan. 
107 Tetapi Aku ingin kamu, sebelum kamu 
datang kepada orang-orang sebagai guru, 
datanglah sebagai dokter, dan kemudian, 
ketika kamu telah menenangkan rasa sakit 
mereka, mereka dapat minum dari mata air 
Firman-Ku yang murni. Carilah terlebih dahulu 
luka, sakit atau penyakitnya dan 
sembuhkanlah penderitaan mereka, kemudian 
berpalinglah kepada roh mereka. 
108 Pergilah kepada sesama manusia seperti 
yang Yesus lakukan di "Era Kedua" dan 
bawalah balsem penyembuhan sebelum 
perkataan-Ku. Tetapi apakah balsem itu, 
wahai para murid? Apakah air dari mata air 
yang diberkati dan dijadikan obat bagi orang 
sakit? Tidak ada orang. Balsem yang saya 
bicarakan kepada Anda ada di dalam hati 
Anda. Di sana Aku telah menempatkannya 
sebagai esensi yang berharga, dan hanya cinta 
kasih yang dapat membukanya sehingga 
mengalir keluar tanpa terbendung. 
109 Jika Anda ingin mencurahkannya kepada 
orang yang sakit, bukan tangan Anda yang 
menyembuhkan, tetapi Roh yang meluap 
dengan kasih, belas kasihan dan penghiburan. 

Ke mana pun Anda mengarahkan pikiran 
Anda, keajaiban akan terjadi. 
110 Anda dapat mempengaruhi makhluk dan 
elemen alam dengan berbagai cara untuk 
membawa kenyamanan bagi semua. Tetapi 
saya juga mengatakan ini kepada Anda: 
Jangan takut sakit dan bersabarlah serta 
berbelas kasihan kepada semua orang. 
111 Adapun bagi yang kerasukan dan mereka 
yang bingung dalam pikiran manusia mereka, 
Anda juga dapat menyembuhkan, karena 
Anda memiliki kemampuan ini dan harus 
menempatkannya untuk melayani makhluk-
makhluk yang berada dalam keputusasaan 
dan kelupaan. Bebaskan mereka dan 
ungkapkan kuasa ini kepada mereka yang 
tidak beriman. Ini adalah salah satu misi besar 
umat ini untuk membawa terang di mana ada 
kegelapan, untuk mematahkan setiap 
belenggu dan setiap ketidakbenaran, dan 
untuk membawa dunia ini untuk mengenal 
Tuhannya dan untuk melihat dirinya sendiri, 
batinnya, dalam pengetahuan penuh tentang 
kebenaran. (339, 39-41) 
 
Waktu keberangkatan untuk misi global  
112 Karena dunia saat ini begitu buta sehingga 
tidak dapat mengenali cahaya kebenaran, atau 
di dalam batinnya yang terdalam tidak dapat 
mendengar seruan-Ku, engkau harus berdoa 
dan mendapatkan landasan spiritual. Karena 
saat ini engkau tidak akan didengar, karena 
semua bangsa sibuk mempersiapkan, 
menghancurkan dan mempertahankan diri 
mereka sendiri. 
113 Orang-orang akan menjadi lebih buta lagi 
ketika keputusasaan, kebencian, teror dan 
rasa sakit mencapai batasnya. 
114 Juga bukan saat yang tepat untuk 
menyampaikan pesan-Ku, karena kamu akan 
seperti penyeru di tengah-tengah padang 
gurun; tidak ada seorang pun yang akan 
mengindahkanmu. (323, 27 - 29) 
115 Hanya setelah bumi ditindas dari kutub ke 
kutub dan semua bangsa, semua lembaga 
sosial dan semua rumah tangga telah dihakimi 
sampai ke akar-akarnya, dan setelah umat 
manusia membersihkan setiap noda, barulah 
engkau akan pergi dengan diperlengkapi 
dalam nama-Ku untuk membawa ajaran-Ku 
kepada saudara-saudaramu. (42, 54) 
116 Ketika saatnya tiba, kamu harus bangkit, 
umat yang terkasih, dan membuat Firman-Ku 



yang kudus dapat diraba oleh sesamamu. 
Kalian akan tersebar ke seluruh dunia sebagai 
murid-murid yang baik, dan Injil baru yang Aku 
tinggalkan untuk kalian ini akan tersebar. 
Cahaya yang memancar dari Meterai Keenam 
ini akan menerangi umat manusia pada masa 
ini, dan dengan itu misteri-misteri akan 
terungkap. 
117 Ajaran-Ku akan berakar di bangsa-bangsa 
lain, dan semua yang belum ditemukan 
manusia akan mereka ketahui melalui terang 
yang diberikan oleh Tujuh Meterai. Tetapi 
kamu harus membicarakan ajaran-ajaran ini 
yang telah kamu terima, dan mengajar 
manusia dalam memenuhi perintah-perintah-
Ku. (49,43) 
 

XV. Nasihat, peringatan, instruksi 
 

Pasal 61 - Nasihat dan peringatan dari 
Tuhan  
 
Tawaran dan pesanan  
1 Israel, jangan hanya memenuhi kewajiban-
kewajibanmu yang telah disepakati dengan 
dunia. Penuhi juga hukum Taurat; karena anda 
sudah melakukan tugas terhadap Bapa, dan 
penggenapannya haruslah berat, luhur dan 
rohani. 
2 Aku mengajar kamu supaya kamu berbalik 
dari materialisme dan berhenti menjadi 
fanatik dan penyembah berhala; supaya kamu 
tidak menyembah benda-benda materi buatan 
manusia, dan tidak beribadah dengan benda-
benda itu. Aku tidak menginginkan akar-akar 
penyembahan berhala, fanatisme, dan kultus-
kultus palsu di dalam hati Anda. Jangan 
mempersembahkan persembahan kepada-Ku 
yang tidak sampai kepada-Ku; Aku hanya 
meminta pembaharuanmu dan 
pemenuhanmu dalam spiritualisasi. 
3 Perbarui diri Anda sehubungan dengan 
kebiasaan-kebiasaan Anda yang terdahulu, 
jangan melihat ke belakang dan jangan 
melihat apa yang telah Anda tinggalkan dan 
apa yang tidak boleh lagi Anda lakukan. 
Pahamilah bahwa Anda telah mengambil jalan 
menuju evolusi ke atas dan tidak boleh 
menghentikan diri Anda. Jalannya sempit dan 
engkau harus mengetahuinya dengan baik, 

karena besok engkau harus memimpin 
saudara-saudaramu di jalan itu, dan Aku tidak 
ingin engkau tersesat. 
4 Akulah Bapa yang sabar yang menantikan 
pertobatan dan niat baikmu untuk 
mencurahkan kasih karunia dan belas kasihan-
Ku kepadamu. (23, 60 - 63) 
5 Firman-Ku selalu menasihati kamu untuk 
kebaikan dan kebajikan: bahwa kamu tidak 
berbicara buruk tentang sesamamu dan 
dengan demikian mengekspos mereka pada 
rasa malu; bahwa kamu tidak memandang 
dengan jijik pada mereka yang menderita 
penyakit yang kamu sebut menular; bahwa 
kamu tidak menyukai peperangan; bahwa 
kamu tidak memiliki pekerjaan memalukan 
yang menghancurkan moral dan 
mempromosikan kejahatan; bahwa kamu 
tidak mengutuk apa pun yang diciptakan, 
mengambil apa pun yang asing tanpa izin 
pemiliknya, atau menyebarkan takhayul. 
6 Engkau harus mengunjungi orang sakit, 
mengampuni orang yang bersalah kepadamu, 
melindungi kebajikan dan menjadi teladan 
yang baik; dan engkau harus mengasihi Aku 
dan sesamamu manusia, karena dalam dua 
perintah ini seluruh Hukum Taurat dirangkum. 
7 Pelajari pelajaran saya dan ajarkan dengan 
tindakan Anda. Jika engkau tidak belajar, 
bagaimana engkau akan memberitakan 
ajaran-Ku? Dan jika Anda tidak merasakan apa 
yang telah Anda pelajari, bagaimana Anda 
akan mengajar sebagai rasul yang baik? (6, 25 
- 26) 
8 Orang-orang, jika Anda ingin maju, atasi 
kelembaman yang ada dalam diri Anda. Jika 
Anda ingin menjadi hebat, terapkan prinsip-
prinsip saya pada pekerjaan Anda. Jika kamu 
ingin mengenal dirimu sendiri, pelajarilah 
dirimu sendiri melalui Firman-Ku. 
9 Pahamilah betapa Anda membutuhkan 
Firman-Ku, yang menawarkan kasih, hikmat, 
nasihat, dan bantuan. Tetapi pada saat yang 
sama, merasa bertanggung jawab atas apa 
yang saya berikan kepada Anda, karena Anda 
bukan satu-satunya yang membutuhkan di 
dunia ini. Ada banyak orang yang lapar dan 
haus akan ajaran-ajaran ini, dan engkau 
semua harus ingat untuk mempersiapkan 
dirimu untuk pergi kepada mereka dengan 
pesan cinta-Ku. (285, 50 - 51) 
10 Sangat besar tanggung jawab yang dimiliki 
umat ini terhadap umat manusia. Ia harus 



memberikan contoh spiritualitas sejati, ia 
harus menunjukkan jalan praktik keagamaan 
batiniah, persembahan yang menyenangkan, 
penghormatan yang layak bagi Tuhan. 
11 Bukalah hatimu dan dengarkanlah suara 
hati nurani di sana, sehingga engkau dapat 
menilai tindakanmu dan belajar apakah 
engkau setia menafsirkan ajaran-Ku atau 
apakah engkau juga salah memahami makna 
ajaran-Ku. (280, 73) 
12 Pengajaran-Ku akan kehilangan semua 
maknanya jika kamu tidak menerapkannya. 
13 Kalian tahu betul, murid-murid yang 
terkasih, bahwa tujuan hukum-Ku dan 
pengajaran-Ku adalah untuk berbuat baik, dan 
karena itu barangsiapa yang hanya membawa 
hukum-hukum itu di dalam pikirannya atau di 
bibirnya saja tanpa menerapkannya dalam 
perbuatannya, berarti ia bertindak 
bertentangan dengan kewajibannya. (269,45) 
14 Orang-orang yang di dalam hati Anda 
terdapat cahaya pengalaman hidup ini dan di 
dalam pikiran Anda cahaya yang ditinggalkan 
oleh evolusi selama berbagai kehidupan di 
bumi - mengapa Anda menyibukkan pikiran 
Anda dengan apa yang tidak berguna bagi 
mereka, dan mengapa Anda sering menangis 
karena alasan-alasan yang tidak pantas untuk 
Anda derita? Carilah kebenaran dalam segala 
hal; kebenaran itu ada dalam segala hal, 
terang dan jelas seperti cahaya hari. (121, 48 - 
49) 
15 Jangan lupa dan selalu sadar bahwa pada 
kehidupan anda yang benar dan bajik 
tergantung iman yang anda tanamkan pada 
sesama anda, yaitu, bahwa mereka akan 
menyelidiki dan mengamati anda bahkan 
dalam kehidupan pribadi anda untuk mencari 
dalam pekerjaan anda peneguhan dari doktrin 
yang anda beritakan. (300, 57) 
16 Katakanlah kepada-Ku, apakah Aku telah 
memalingkan kamu ketika kamu telah 
melanggar? Apakah Aku telah 
meninggalkanmu di belakang, 
meninggalkanmu, ketika beberapa sandungan 
telah menghentikanmu? Sudahkah Aku 
menunjukkan diri-Ku galak bersamamu ketika, 
dikalahkan oleh rasa sakit, engkau telah jatuh? 
17 namun Aku melihat bahwa mereka yang 
Aku panggil murid-murid-Ku dengan begitu 
banyak kasih meninggalkan sesama manusia 
dalam kesulitan, menolak orang yang 
menyimpang dari jalan yang benar alih-alih 

dengan penuh kasih mendekatinya dan 
membantunya untuk memperbaiki jalannya, 
dan mereka kadang-kadang menjadi hakim 
ketika mereka mencampuri hal-hal yang 
bukan hak mereka untuk menghakimi. 
18 Apakah ini sesuai dengan ajaran-Ku? Tidak, 
katakanlah kepada-Ku hati nuranimu, karena 
Aku ingin kamu menilai dirimu sendiri secara 
akurat, sehingga kamu dapat menghilangkan 
banyak kekasaran yang menimpa perasaanmu 
dan kamu dapat mulai menjadi murid-murid-
Ku. (268, 46) 
 
Iman, Harapan, Cinta, Kerendahan Hati, 
Keyakinan  
19 Jika Anda rendah hati, Anda akan menjadi 
hebat. Kehebatan bukan terletak pada 
kesombongan dan kesombongan, seperti yang 
diyakini banyak orang. "Jadilah lemah lembut 
dan rendah hati, Aku telah berkata kepadamu 
setiap saat. 
20 Kenalilah Aku sebagai Bapa dan kasihilah 
Aku, janganlah engkau mencari tubuhmu 
sebagai kulit kerang atau nama yang 
membedakanmu dari yang lain. Jadilah 
seorang pria di antara pria-pria lain dan miliki 
niat baik dalam diri Anda. (47, 54) 
21 Aku ingin melihat di dalam dirimu iman 
yang dianut oleh orang-orang sakit yang 
datang kepada-Ku di "Era Kedua"; iman orang 
lumpuh, orang buta, dan wanita yang tidak 
dapat disembuhkan. Saya ingin merasa 
dicintai sebagai Bapa, diinginkan sebagai Tabib 
dan didengar sebagai Guru. (6, 46) 
22 Janganlah menjadi lemah dalam iman dan 
janganlah menjadi lemah dalam pengharapan. 
Ingatlah selalu bahwa akhir dari perjalanan 
hidup ini akan datang. Jangan lupa bahwa 
asal-muasalmu ada di dalam-Ku dan bahwa 
tujuan akhir juga ada di dalam-Ku, dan tujuan 
itu adalah kekekalan, karena tidak ada 
kematian roh. 
23 Jadikan kekekalan sebagai cita-cita 
perjuangan Anda dan jangan berkecil hati 
dalam pasang surut kehidupan. Apakah Anda 
tahu apakah ini adalah inkarnasi terakhir Anda 
di bumi? Siapakah yang dapat mengatakan 
kepadamu bahwa di dalam tubuh yang engkau 
miliki hari ini, engkau akan membayar semua 
hutang yang telah engkau tanggung terhadap 
keadilan-Ku? Karena itu, Aku berkata 
kepadamu: Gunakan waktu, tetapi jangan 
tergesa-gesa. Jika engkau menerima 



penderitaanmu dengan iman dan berserah diri 
dan mengosongkan cawan dengan kesabaran, 
sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
pahalamu tidak akan sia-sia. 
24 Usahakanlah agar rohmu selalu maju, 
sehingga kamu tidak pernah berhenti 
menyempurnakan dirimu sendiri. (95, 4 - 6) 
25 Hiduplah bagi Bapa dengan mengasihi 
anak-anakNya, yang adalah saudara-
saudaramu, dan kamu akan memperoleh 
keabadian. Jika Anda jatuh ke dalam sikap 
mementingkan diri sendiri dan menutup diri 
dalam cinta-diri Anda, benih yang Anda 
tinggalkan dan ingatan Anda tidak akan 
bertahan lama. 
26 Jadilah orang yang lemah lembut dan 
rendah hati, dan kamu akan selalu penuh 
dengan kasih karunia-Ku. (256, 72 - 73) 
27 Besarlah takdir Anda! Namun demikian, 
jangan biarkan diri Anda dikuasai oleh 
pertanda-pertanda yang mengerikan, 
melainkan penuhilah diri Anda dengan 
keberanian dan harapan dengan pemikiran 
bahwa hari-hari kepahitan yang semakin 
mendekat adalah penting untuk kebangkitan 
dan pemurnian manusia, yang tanpanya Anda 
tidak dapat mengalami kedatangan masa 
spiritualisasi yang penuh kemenangan. 
28 Belajarlah untuk bangkit dari kesulitan, 
jangan biarkan kesedihan menguasai hati 
Anda dan jagalah kesehatan Anda. Doronglah 
semangat saudara-saudarimu dengan 
berbicara tentang Aku dan tunjukkan kepada 
mereka ajaran-Ku, yang menyalakan iman dan 
pengharapan. 
29 Lihatlah betapa sedihnya banyak orang 
yang hidup. Mereka adalah makhluk-makhluk 
yang telah membiarkan diri mereka 
dikalahkan dalam perjuangan untuk hidup. 
Lihatlah betapa mereka telah menjadi tua dan 
beruban, wajah mereka layu dan ekspresi 
mereka melankolis. Tetapi jika mereka yang 
seharusnya kuat menjadi lemah, masa muda 
akan layu dan anak-anak hanya akan melihat 
kesuraman di sekeliling mereka. 
30 Kalian, manusia, janganlah menghilangkan 
hati kalian dari semua kenikmatan yang sehat 
yang, walaupun hanya sekejap, kalian dapat 
menikmatinya. Makanlah roti sederhana Anda 
dengan tenang, dan sesungguhnya Aku 
berkata kepadamu, Anda akan mendapati roti 
itu lebih gurih dan substansial. 

31 Ambillah dari firman-Ku bahwa apa yang 
Aku inginkan darimu adalah kepercayaan diri, 
iman, optimisme, kedamaian pikiran dan 
kekuatan, sehingga tidak ada kepahitan di 
hatimu meskipun kamu mengalami kesulitan 
dan penderitaan. Kebaikan atau dorongan apa 
yang akan Anda berikan kepada mereka yang 
membutuhkannya jika hati Anda dipenuhi 
dengan penderitaan, kekhawatiran atau 
ketidakpuasan? 
32 Khususnya dalam pencobaan Anda, Anda 
harus memberikan contoh terbaik dalam hal 
semangat, iman dan kerendahan hati. 
33 Orang yang mampu memberikan 
spiritualisasi ini dalam hidupnya selalu 
merasakan kedamaian, dan bahkan ketika ia 
tidur, tidurnya tenang dan nyenyak, yang 
digunakan roh untuk melepaskan diri dari 
tubuh ke arah alam barzakh, di mana roh 
menerima arus kekuatan Ilahi yang darinya 
roh memelihara dirinya sendiri dan di mana 
roh mengizinkan tubuh untuk berpartisipasi. 
(292, 45 - 51) 
 
Doa, belajar, kewaspadaan, pembaharuan 
dan spiritualisasi  
34 Murid-murid yang terkasih, Aku berkata 
kepadamu sekali lagi: Berjaga-jagalah dan 
berdoalah, karena daging itu lemah dan dalam 
kelemahannya dapat menyesatkan roh. 
35 Roh yang tahu bagaimana "berjaga-jaga" 
tidak pernah menyimpang dari jalan yang 
telah ditetapkan Tuhannya dan mampu 
membawa warisan dan karunianya sampai ia 
mencapai perkembangannya. 
36 Orang ini akan melewati ujiannya karena ia 
hidup dengan waspada dan tidak pernah 
membiarkan dirinya dikuasai oleh tubuh 
[jiwa]. Orang yang berjaga-jaga dan berdoa 
akan selalu muncul sebagai pemenang dari 
krisis kehidupan dan akan berjalan teguh di 
jalan kehidupan. 
37 Betapa berbedanya perilaku orang yang 
lupa berdoa dan 'berjaga'! Ia secara sukarela 
meninggalkan pembelaan diri dengan senjata 
terbaik yang telah Aku tempatkan dalam diri 
manusia, yaitu iman, cinta kasih dan cahaya 
pengetahuan. Dialah yang tidak mendengar 
suara batin yang berbicara kepadanya melalui 
intuisi, hati nurani dan mimpi. Tetapi hati dan 
pikirannya tidak memahami bahasa ini dan 
tidak percaya pesan dari roh mereka sendiri. 
(278, 1 - 3) 



38 Berdoalah untuk makhluk spiritual yang 
kebingungan, bagi mereka yang terikat di 
bumi, bagi mereka yang masih belum dapat 
melepaskan diri dari tubuh mereka di bumi, 
bagi mereka yang menderita dan menangis 
karena kesedihan yang tak terpahami yang 
dipertahankan di bumi demi mereka. 
39 Ampunilah juga mereka dan jangan 
menghakimi lagi mereka yang telah menabur 
kejahatan di dalam hatimu. Jika matamu bisa 
melihat mereka berlutut dan memohon 
pengampunanmu, engkau tidak akan bersikap 
tidak adil terhadap mereka. Bantulah mereka 
untuk melambung ke dalam 
ketidakterbatasan, angkatlah mereka dengan 
ingatan cinta kasih-Mu, pahamilah bahwa 
mereka bukan lagi milik dunia ini. (107, 15) 
40 Anda tidak boleh merasa puas dengan 
pekerjaan pertama Anda, karena mengira 
bahwa Anda telah memperoleh pahala yang 
cukup untuk kesempurnaan roh Anda. Tetapi 
agar Anda dapat mempelajari pelajaran baru 
setiap hari dan menemukan wahyu yang lebih 
besar, selalu sediakan waktu untuk 
mempelajari Pekerjaan-Ku. 
41 Murid yang ingin tahu akan selalu 
mendengar jawaban atas pertanyaan-
pertanyaannya dan akan selalu mendengar 
nasihat kebapakan saya pada saat-saat 
pencobaan. 
42 Murid yang sudah maju akan menjadi 
sumber kasih bagi sesamanya, ia akan 
sungguh-sungguh merasa diberkahi oleh 
Bapanya dengan warisan, dan ia akan 
mengenali waktu untuk berangkat 
melaksanakan misi rohani yang agung di 
antara manusia. (280, 40 - 42) 
43 Semakin Anda menyempurnakan diri Anda, 
semakin dekat Anda akan melihat tujuan. 
Anda tidak tahu apakah Anda hanya tinggal 
selangkah lagi menuju keselamatan Anda atau 
apakah jalan Anda masih panjang. Aku hanya 
mengatakan kepadamu untuk dengan rela dan 
taat dibimbing oleh firman ini, yang 
merupakan suara Roh Ilahi-Ku. 
44 Waspadalah terhadap pelanggaran hukum, 
berulang kali melakukan kesalahan yang sama. 
Perhatikanlah koreksi adalah - permintaan 
yang disampaikan Bapa Anda kepada Anda, 
karena Aku tidak ingin melihat Anda hidup sia-
sia di bumi dan setelah itu menangis karena 
ketidaktaatan Anda. (322, 60) 

45 Janganlah kamu takut kepada omongan 
manusia dan janganlah kamu takut kepada 
penghakiman Allahmu. Ingatlah bahwa Aku 
telah mengatakan kepadamu bahwa Aku tidak 
dapat dihukum sebagai Hakim. Oleh karena 
itu, selalu rindukan Aku sebagai Bapa, sebagai 
Tuhan, sehingga engkau tidak kekurangan apa 
pun dalam perjalanan hidupmu. (344, 31) 
46 Jangan terkejut, umat-Ku. Hiduplah selalu 
waspada dan jadilah penjaga yang setia. 
Jangan takut akan perkataan yang dikatakan 
oleh saudara-saudaramu sendiri kepada Anda 
untuk meyakinkan Anda bahwa Anda berada 
dalam kesalahan. 
47 Berdirilah teguh, karena pahala yang besar 
akan Kuberikan kepada 'tentara' yang setia 
kepada Penyebab-Ku - kalian yang 
menghadapi masa-masa sulit dari 
kebingungan pandangan dunia, kepercayaan 
dan agama. 
48 Semua sesamamu harus kamu hargai 
setinggi-tingginya dengan cara yang sama 
seperti kamu menghargai Pekerjaan-Ku, dan 
kamu harus menunjuk pada instruksi yang 
akan Aku tinggalkan lagi kepadamu. Jika 
manusia mengolok-olokmu, biarkan mereka 
melakukannya, karena terang Roh Kudus-Ku 
akan sampai kepada mereka dan kemudian 
akan ada pertobatan di dalam hati mereka. 
(336, 18) 
49 Jangan diam saja, wahai murid-murid! 
Seperti yang selalu saya katakan kepada Anda, 
biarlah perjalanan Anda tetap teguh di jalan 
kebaikan dan kemajuan, karena akan datang 
saatnya ketika hanya kebaikan yang akan 
membantu manusia, ketika hanya kebajikan 
dan kebenaran yang akan menopangnya di 
jalan perjuangan dan pertikaian. 
50 Hari-hari sudah dekat ketika tipu daya akan 
jatuh, ketika kepalsuan, kemunafikan, 
keegoisan, setiap benih yang buruk akan 
berakhir melalui kunjungan, kejatuhan, dan 
pukulan yang keras. 
51 Oleh karena itu, Guru berkata kepada 
Anda: Jadilah lebih kuat dan lebih kuat lagi 
dalam kebaikan! Yakinlah, umat-Ku, bahwa 
kamu tidak dapat menerima kejahatan atas 
kebaikan yang kamu lakukan. Jika untuk 
kebaikan yang Anda lakukan di bumi Anda 
menuai buah yang jahat atau pahala yang 
jahat, buah yang jahat ini bersifat sementara, 
itu bukan buah yang terakhir, Aku berkata 



kepadamu dengan kebenaran. Anda harus 
bertekun sampai Anda menuai. (332, 31) 
 
Peringatan yang ditujukan kepada gereja-
gereja wahyu  
52 Celakalah orang yang menafsirkan Firman-
Ku menurut keinginannya sendiri, karena ia 
akan bertanggung jawab kepada-Ku atas hal 
ini. 
53 Di bumi, banyak orang telah mengabdikan 
diri mereka untuk memalsukan kebenaran 
tanpa menyadari tanggung jawab yang 
mereka miliki sebagai rekan sekerja dalam 
pekerjaan kasih Bapa. 
54 Di masa penghakiman ini, yang tidak 
diketahui banyak orang karena mereka tidak 
tahu bagaimana menafsirkan peristiwa yang 
mereka alami, penghakiman ada di dalam 
setiap roh dan menuntut pertanggungjawaban 
dari roh tersebut tentang pekerjaannya di 
dalam dan di luar hukum cinta kasih selama 
ziarahnya di dunia ini. 
55 Siapa pun yang harus mengubah makna 
wahyu-Ku yang diberikan melalui ilham dalam 
tulisan-tulisan ini akan bertanggung jawab 
kepada-Ku atas tindakannya. 
56 Oleh karena itu, Anda harus 
melanjutkannya dengan jujur, karena ajaran-
ajaran ini adalah warisan cinta kasih saya 
untuk anak-anak saya yang, baik yang 
berinkarnasi atau dalam roh, sedang 
menunggu ajaran yang lebih rinci. (20, 12 - 14) 
57 Aku tidak akan melihat kebohongan di 
dalam dirimu, hai Israel, karena suatu hari 
nanti hal itu akan ketahuan, dan kemudian 
dunia akan berkata, "Apakah mereka ini 
murid-murid Guru? Jika mereka adalah murid-
murid palsu, maka Guru juga palsu, yang 
tinggal di antara mereka untuk menyampaikan 
kebohongan kepada mereka." (344, 10) 
58 Kalian adalah orang-orang yang ditunjuk 
untuk meringankan penderitaan orang-orang, 
untuk mengajar para penghujat untuk berdoa, 
yang telah tinggal lama tanpa mengangkat roh 
mereka dalam doa. 
59 Tetapi untuk ini, setiap hari Anda harus 
lebih banyak merohanikan diri Anda dan 
membebaskan diri Anda dari materialisasi. 
60 Karena saya tidak ingin Anda menjadi 
spiritualis yang terlalu bersemangat, tidak. 
Fanatisme adalah keji di mata-Ku, dan itulah 
yang ingin Aku hilangkan di antara kalian. Hati 
nurani akan memberi tahu Anda bagaimana 

hidup selaras dengan segala sesuatu. (344, 17 
- 18) 
61 Dengarkanlah Aku, hai manusia, 
dengarkanlah Aku, hai murid-murid: Aku 
sekarang ini memberikan terang kepadamu 
dan membebaskanmu dari belenggu, ikatan 
dan kegelapan. Tetapi saya tidak mengizinkan 
Anda untuk membuat karya ini menjadi agama 
lain, atau Anda mengisinya dengan gambar-
gambar dan ritus-ritus seperti biasa - tidak! 
62 Ketahuilah dengan tepat apa yang 
dimaksud dengan kebebasan yang Kubawa 
kepadamu, sehingga engkau tidak 
menggantinya dengan fanatisme baru. 
63 Apakah Anda belum menyadari bahwa 
pikiran Anda dan roh Anda telah terhenti 
dalam pengungkapannya? Tidakkah engkau 
ingat banjir ketakutan dan prasangka palsu 
yang diwarisi dari nenek moyangmu, yang 
darinya Aku telah membebaskanmu sehingga 
engkau dapat melihat kebenaran tanpa 
terdistorsi dan menerima terang? (297, 20 - 
21) 
64 Bumi akan basah dan siap untuk menerima 
benih dari para penabur-Ku, dan di sini tepat 
jika Anda memikirkan tanggung jawab para 
penabur ini. Apakah benar bagi umat ini, 
setelah umat manusia akan terbebas dari 
fanatisme dan penyembahan yang tidak 
berarti, akan datang dengan penyembahan 
berhala yang baru? Tidak, murid-murid dan 
murid-murid yang terkasih. Oleh karena itu, 
ada pelajaran dan cobaan di setiap langkah 
perjalanan Anda. (292, 44) 
 
Peringatan terhadap kelanjutan proklamasi 
setelah tahun 1950 dan "proklamasi Kristus" 
palsu.  
65 Setelah hari yang ditentukan oleh 
Keilahian-Ku, kamu tidak akan lagi mendengar 
firman-Ku. Tetapi hal itu akan tertulis di dalam 
hati nurani Anda, di dalam hati Anda dan di 
dalam buku-buku. 
66 Barangsiapa yang kemudian bangkit 
sebagai pembawa suara dan memanggil sinar-
Ku, ia tidak mengetahui penghakiman yang ia 
limpahkan kepada dirinya sendiri. 
67 Aku memperingatkan kamu supaya kamu 
tidak memberi telinga kepada nabi-nabi palsu, 
pembawa suara palsu, dan 'Kristus' palsu. Aku 
membangunkanmu sehingga engkau terhindar 
dari kebingungan pada waktunya dan 
mencegah masuknya roh-roh kegelapan di 



antaramu. Perhatikanlah, karena kamu harus 
memberikan pertanggungjawaban kepada-Ku 
tentang ajaran-ajaran ini jika kamu tidak 
diperlengkapi. (229, 40 - 41) 
68 Ini sudah merupakan periode waktu 
terakhir di mana saya akan bersama Anda 
dalam bentuk ini. Percayalah, dan percayalah 
juga bahwa Aku tidak akan kembali ke dunia 
ini untuk membuat Firman-Ku dapat didengar 
secara material, apalagi untuk menjadi 
manusia. 
69 Bersiaplah, karena desas-desus akan 
sampai kepadamu dari orang-orang yang 
menyatakan bahwa Aku telah kembali, bahwa 
Kristus telah datang ke bumi. Anda harus 
tetap setia dan berkata dengan keyakinan: 
"Tuhan secara rohani menyertai semua anak-
anak-Nya". 
70 Tetapi jika kamu tertidur dan tidak 
merohanikan dirimu sendiri, kamu akan 
menyangkal bahwa Aku menarik Firman-Ku; 
dan setelah menjadi penghujat dan tidak taat, 
kamu akan memohon Ray-Ku pada orang 
banyak dan berkata kepada mereka: "Marilah 
kita meminta kepada Dia yang memberi kita 
Firman-Nya untuk terus berbicara kepada kita. 
Marilah kita mempersembahkan kepada-Nya 
nyanyian-nyanyian dan puji-pujian agar Ia 
dapat mendengarkan kita". 
71 Tetapi sesungguhnya Aku berkata 
kepadamu: Sinar-Ku tidak akan kembali 
kepada kemampuan manusia untuk 
memahami, karena Aku tidak akan 
mendukung kebodohanmu. 
72 Apa yang akan Anda harapkan? Bahwa 
kata-kata terang yang nyata akan membuat 
Anda kebingungan. Bukankah ini yang 
diinginkan hati Anda? Maka persiapkanlah 
dirimu untuk ujian itu, dan di atas ketaatan 
dan kerendahan hatimu, cahaya ilham-Ku 
akan bersinar. 
73 Saya mengumumkan kepada Anda bahwa 
jika penyatuan gereja-gereja ini menjadi satu 
umat tidak terjadi sebelum tahun 1950, 
kebingungan akan segera terjadi, karena akan 
ada orang-orang yang mengklaim bahwa Guru 
terus membuat dirinya dikenal, dan kemudian 
celakalah umat ini! Apakah Anda belum 
meramalkan ancaman ini? 
74 Namun semangat persaudaraan dan 
persatuan belum terbangun di dalam diri 
Anda, dan Anda mengharapkan hal itu 
menjadi peristiwa yang menyatukan Anda. 

Tetapi jika Anda mengharapkan hal ini, Anda 
malah akan melihat wabah penyakit, 
kekacauan, peperangan, dan penghakiman 
kekuatan alam pecah sampai tidak ada lagi 
tempat yang damai di dunia - baik di 
permukaan bumi, maupun di pedalamannya, 
baik di laut, maupun di langit. (146, 24 - 26) 
75 Kalian harus memperlengkapi diri kalian 
sendiri, maka kalian akan selalu merasakan 
kehadiran-Ku secara rohani pada pertemuan-
pertemuan ini ketika kalian berkumpul 
bersama - baik itu di pusat-pusat komunitas 
ini, di rumah-rumah kalian atau di udara 
terbuka. 
76 Tetapi berjaga-jagalah, karena murid-murid 
palsu juga akan muncul, menyatakan bahwa 
mereka memiliki komunikasi langsung dengan 
Bapa, dan menyampaikan instruksi dan 
inspirasi palsu. 
77 Aku telah mengajar kamu untuk 
membedakan kebenaran dari tipu daya, untuk 
mengenal pohon dari buahnya. (260. 65 - 66) 
78 Saya telah memberitahukan kepada Anda 
bahwa akan tiba saatnya Anda akan melihat 
banyak "spiritualisme" muncul dan Anda harus 
dilatih untuk menemukan mana yang 
didasarkan pada kebenaran dan mana yang 
berdasarkan penipuan. 
79 Engkau akan melihat manifestasi palsu 
yang muncul, yang dikaitkan dengan-Ku; 
desas-desus tentang utusan-utusan ilahi yang 
membawa pesan-pesan ke dunia; sekte-sekte 
yang disebut Tujuh Segel, dan banyak ajaran 
yang membingungkan dan ambigu. 
80 Semua ini akan menjadi hasil dari 
kebingungan spiritual besar yang telah 
dipersiapkan umat manusia. Tetapi jangan 
khawatir; di sisi lain, pastikan bahwa Anda 
hidup dengan waspada dan penuh doa, maka 
Anda tidak akan menyerah pada kebingungan 
rohani, karena Firman-Ku akan menjadi terang 
di saat-saat kegelapan terbesar, yang akan 
membuat Anda melihat kebenaran-Ku yang 
jernih dan kekal. (252, 15 - 17) 
 
Keburukan, kemunafikan, kebobrokan  
81 Kesombongan telah berakar pada mereka 
yang, berpikir bahwa mereka telah mencapai 
pengetahuan penuh tentang kebenaran, telah 
menganggap diri mereka terpelajar, kuat, 
sempurna, hebat dan absolut, tanpa 
menyadari bahwa mereka sering keliru. 



82 Aku tidak ingin bahwa di antara umat ini, 
yang baru saja mulai dibentuk di bawah terang 
ajaran-ajaran ini, besok akan muncul orang-
orang yang, karena bingung oleh 
kesombongan mereka, berseru bahwa mereka 
adalah reinkarnasi Kristus atau Mesias baru. 
83 Mereka yang melakukan tindakan 
semacam itu adalah mereka yang berpikir 
bahwa mereka telah mencapai pemahaman 
tentang semua kebenaran-Ku, tetapi pada 
kenyataannya berjalan jauh dari jalan yang 
ditandai oleh Kristus, yaitu jalan kerendahan 
hati. 
84 Pelajarilah kehidupan Yesus di dunia ini dan 
Anda akan menemukan ajaran kerendahan 
hati yang dalam dan tak terlupakan. (27, 3 - 6) 
85 Salah satu cacat karakter yang paling serius 
adalah kemunafikan. Jangan berbicara lantang 
tentang kasih selama engkau tidak mampu 
mengasihi-Ku dalam diri sesama manusia. 
86 Betapa banyak dari mereka yang mengutuk 
ciuman Yudas tidak mau menyadari bahwa 
mereka memberikan ciuman pura-pura 
persaudaraan kepada saudara mereka dan 
mereka mengkhianatinya dari belakang! 
Betapa banyak dari mereka yang mengatakan 
bahwa mereka melayani yang membutuhkan, 
saya lihat membawa cahaya, kebenaran, amal 
dengan imbalan uang! 
87 Mengapa, ketika seseorang 
mengintimidasimu dengan pertanyaannya, 
engkau bertindak seperti Petrus pada saat-
saat kelemahannya, menyangkal Aku dan 
menegaskan bahwa engkau bahkan tidak 
mengenal Aku? Mengapa Anda takut akan 
yurisdiksi manusia dan tidak takut akan 
yurisdiksi-Ku? 
88 Tetapi sesungguhnya Aku berkata 
kepadamu, di antara keadilan ilahi dan dosa-
dosamu ada perantaraan Maria, Bunda 
Surgawimu, yang selalu menjadi perantara 
bagimu. (75,34) 
89 Tidak seorang pun berhak menghakimi 
tindakan sesamanya, karena jika orang yang 
suci tidak melakukannya - mengapa orang 
yang memiliki noda di hatinya harus diizinkan 
untuk melakukannya? 
90 Aku memberitahukan hal ini kepadamu 
karena engkau selalu ingin menyelidiki benih 
saudaramu, berharap menemukan kesalahan 
di dalamnya, dan kemudian menunjukkan 
benihmu kepadanya dan mempermalukannya 

dengan mengatakan kepadanya bahwa 
pekerjaanmu lebih murni dan lebih sempurna. 
91 Satu-satunya Hakim yang tahu bagaimana 
menimbang pekerjaanmu adalah Bapamu 
yang tinggal di surga. Ketika Ia menampakkan 
diri dengan timbangan-Nya, bukan orang yang 
lebih banyak mengerti yang akan memiliki 
pahala yang lebih besar di mata-Nya, tetapi 
orang yang tahu bagaimana menjadi saudara 
bagi sesamanya dan menjadi anak Tuhannya. 
(131, 55 - 57) 
92 Belajarlah dan bertindaklah, ajarilah dan 
rasakanlah apa yang kamu lakukan dan 
katakan, teguhkanlah ajaran-Ku dengan 
perbuatanmu. Aku tidak ingin ada orang 
munafik di antara murid-murid-Ku. 
Pertimbangkan apa yang akan terjadi pada 
umat manusia dan diri Anda sendiri jika 
pekerjaan ini, yang didirikan dengan begitu 
banyak cinta kasih dan kesabaran, 
diruntuhkan oleh kurangnya moralitas, 
kebajikan dan kejujuran dalam hidup Anda. 
(165, 25) 
93 Tidak lagi mengejar kesenangan atau 
kesembronoan dunia. Ikutilah cita-cita untuk 
membuat hidup Anda tak tercela, karena 
sepanjang keberadaan Anda, Aku akan 
memberi Anda kepuasan-kepuasan yang 
merupakan rangsangan bagi hati Anda. (111, 
61) 
94 Celakalah kamu jika kecenderungan jahat 
lebih kuat daripada kebajikan yang kamu miliki 
di dalam rohmu, dan jika ajaran-Ku tidak 
menghasilkan buah! Jika engkau tidak 
merenungkan dan memahami Firman-Ku, 
berpikir bahwa engkau sedang memenuhi 
Kehendak-Ku, terang-Ku akan 
menyadarkanmu. Tetapi ketika engkau 
menyadari seluruh kebenaran, engkau akan 
ingat bahwa Aku mengutusmu ke dunia untuk 
melakukan pekerjaan yang bermanfaat. (55, 6) 
95 Celakalah mereka yang, di masa ini, dengan 
rasa malu dan ketidaktaatan mereka, 
memberikan contoh buruk kepada anak-anak 
yang telah Aku kirimkan dengan misi spiritual 
(ke bumi)! Akankah Anda menjadi seperti 
gerombolan orang yang berteriak dan 
mengejek, membawa Yesus ke Golgota, 
menabur kengerian di dalam hati anak-anak 
yang tidak bisa menjelaskan mengapa 
seseorang menjadi martir dan dibunuh yang 
hanya membagikan berkat. 



96 Setiap kali Yesus jatuh, orang-orang tak 
berdosa itu menangis. Tetapi Aku berkata 
kepadamu, sesungguhnya tangisan mereka 
lebih banyak berasal dari roh daripada dari 
daging. Berapa banyak dari mereka yang 
kemudian mengikuti Aku dan mengasihi-Ku 
tanpa ingatan tentang apa yang disaksikan 
oleh mata polos mereka terhapus dari hati 
mereka. (69, 50 - 51) 
 
Denda palsu dan harapan palsu  
97 Waspadalah terhadap penebusan dosa 
yang dipahami secara salah dan jangan 
mencabut apa yang dibutuhkan tubuh Anda. 
Sebaliknya, hindarkanlah apa yang berbahaya 
baginya, bahkan jika itu berarti pengorbanan 
untuknya. Ini akan menjadi penebusan dosa 
yang bermanfaat bagi roh Anda dan oleh 
karena itu menyenangkan hati Bapa. (55,40) 
98 Engkau sudah melihat di dalam Allah lebih 
sedikit hakim daripada Bapa yang memiliki 
kasih yang sempurna dan tak berkesudahan, 
dan Aku berkata kepadamu, bahwa adalah 
baik bahwa engkau melihat di dalam Allah 
Bapamu. 
99 Namun demikian, saya harus mengatakan 
kepada Anda, untuk membuat Anda tetap 
terjaga, bahwa Anda juga, seperti orang-orang 
kuno itu, dapat jatuh ke dalam kesalahan 
baru, dan kesalahan ini bisa jadi Anda tidak 
berusaha untuk memperbaiki diri Anda secara 
moral dan spiritual, atau bahwa Anda tidak 
khawatir tentang dosa yang terus-menerus 
dan menyedihkan, percaya bahwa Bapa di 
atas segala kasih dan akan mengampuni Anda. 
100 Tentu saja, Allah itu kasih, dan tidak ada 
pelanggaran, betapapun beratnya, yang tidak 
diampuni-Nya. Tetapi Anda harus tahu betul 
bahwa dari kasih ilahi ini muncul keadilan 
yang tak terhindarkan. 
101 Sadarilah semua ini, sehingga apa yang 
telah engkau semua ambil ke dalam dirimu 
sebagai pengetahuan tentang ajaran-Ku dapat 
sesuai dengan kebenaran, dan engkau semua 
dapat membatalkan semua gagasan keliru 
yang mungkin ada di dalam dirimu. 
102 Jangan lupa bahwa meskipun kasih Bapa 
mengampuni Anda, noda - meskipun sudah 
diampuni - tetap membekas pada roh Anda, 
dan bahwa Anda harus membasuhnya dengan 
pahala dan dengan demikian menjadi layak 
untuk kasih yang telah mengampuni Anda. 
(293,43 - 44) 

103 Sebuah suara telah membangunkan Anda, 
suara yang baik dan menghibur yang 
memanggil Anda ke dalam kerajaan terang 
dan kehidupan, tetapi yang dapat berubah 
menjadi kebenaran jika Anda memilih untuk 
terus merendahkan roh Anda dan 
mengabaikan hukum. 
104 Kepada orang yang taat dan rendah hati, 
Firman-Ku berkata: Berdirilah teguh, karena 
kamu akan mendapatkan banyak dari kasih 
karunia-Ku dan akan mencapai banyak hal 
bagi saudara-saudaramu. 
105 Kepada yang bodoh suara-Ku berkata: Jika 
anda tidak mengambil kesempatan yang 
diberkati ini untuk melepaskan diri dari 
kotoran dosa atau kegelapan kebodohan di 
mana anda hidup, anda akan melihat waktu 
dan zaman berlalu di atas roh anda tanpa 
mengetahui apa yang Tuhan bawa dalam 
pesan-Nya, atau apa karunia rohani yang Dia 
nyatakan kepada umat-Nya. 
106 Sungguh, akan ada waktu yang tepat bagi 
semua orang untuk menyelamatkan diri 
mereka sendiri dan naik ke ketinggian. Tetapi 
celakalah orang yang menunda hari itu! 
Celakalah orang yang kehilangan kesempatan 
untuk mencapai perkembangan rohnya karena 
ia telah mengabdikan dirinya pada hal-hal 
yang tidak penting di dunia ini! Ia tidak tahu 
berapa lama waktu yang akan datang, di mana 
ia harus menunggu kesempatan lain, dan ia 
juga tidak tahu pahitnya balasan yang akan 
diterimanya. 
107 Dalam hal ini tidak ada pembalasan yang 
paling sedikit atau hukuman yang paling 
ringan dari pihak Bapa, tetapi keadilan-Nya 
yang tegas dan tak terhindarkan. 
108 Tahukah engkau hari ini, sejak Aku 
menemukan diri-Ku di antara engkau semua, 
apakah engkau tidak melewatkan atau 
meninggalkan kesempatan-kesempatan 
sebelumnya yang tidak terpakai, dan tahukah 
engkau berapa lama rohmu telah menunggu 
untuk diberi kesempatan baru ini untuk 
memenuhi misi yang dipercayakan kepadanya 
sejak lama? 
109 Apa yang hati atau pikiran Anda ketahui 
tentang masa lalu rohnya, tentang takdirnya, 
utang-utangnya, tugas-tugas dan 
penebusannya? Tidak ada! 
110 Oleh karena itu, Anda tidak boleh 
mengganggu kesempurnaan roh, atau 
menggodanya dengan cinta akan barang-



barang duniawi. Ia harus mengikuti jalan lain, 
tujuan lain, cita-cita lain. (279, 16 - 19) 
 
Peringatan kepada bangsa-bangsa dan para 
penguasa di bumi  
111 Celakalah manusia jika belas kasihan dan 
kasih sesama yang aktif tidak akhirnya muncul 
di dalam hati mereka! Celakalah manusia jika 
mereka pada akhirnya tidak mencapai 
pengetahuan penuh akan perbuatan jahat 
mereka! Tangan mereka sendiri melepaskan 
ke atas mereka kemarahan kekuatan alam dan 
berusaha mencurahkan ke atas bangsa-bangsa 
cawan kesakitan dan kepahitan. Bahkan ketika 
mereka menuai hasil dari pekerjaan mereka, 
beberapa orang masih akan berkata, "Ini 
adalah hukuman Tuhan." (57, 82) 
112 Celakalah bangsa-bangsa yang dengan 
keras kepala berpegang teguh pada 
penyembahan berhala mereka, fanatisme 
mereka dan tradisi mereka! Mereka tidak akan 
bisa melihat cahaya-Ku, dan mereka juga tidak 
akan merasakan kebahagiaan tak terbatas dari 
kebangkitan roh. 
113 Memang benar bahwa ajaran saya akan 
mengguncang dunia. Tetapi ketika 
peperangan berakhir, kedamaian sejati akan 
terasa di bumi - yang bersumber dari Roh-Ku. 
Hanya orang-orang bodoh, keras kepala dan 
keras hati yang akan terus menderita. (272, 12 
- 13) 
114 Aku membuat diri-Ku terasa di hati 
manusia yang keras - mereka yang berniat 
untuk mengobarkan perang - sehingga mereka 
menyadari bahwa Kehendak-Ku lebih kuat 
daripada niat mereka yang suka berperang. 
Jika hati orang-orang itu tetap keras dan tidak 
membiarkan dirinya diubah oleh kehendak-Ku, 
keadilan-Ku akan dirasakan di seluruh dunia. 
(340, 33) 
115 Sekali lagi, seperti pada zaman Nuh, 
orang-orang akan mengejek nubuatan, dan 
hanya ketika mereka merasa bahwa banjir 
sudah mengubur tubuh mereka, mereka akan 
mulai percaya dan bertobat. 
116 Rahmat-Ku selalu ingin menghentikanmu 
dalam kegegabahamu, tetapi engkau tidak 
pernah mau mendengarkan-Ku. Sodom dan 
Gomora juga diperingatkan untuk merasa 
takut dan bertobat dan menghindari 
kehancuran mereka. Tetapi mereka tidak mau 
mendengarkan suara-Ku dan binasa. 

117 Saya juga mendesak Yerusalem untuk 
berdoa dan kembali kepada penyembahan 
yang benar kepada Allah. Tetapi hatinya yang 
tidak percaya dan berpikiran duniawi menolak 
nasihat Bapa-Ku dan harus diyakinkan akan 
kebenaran melalui berbagai peristiwa. Betapa 
pahitnya hari-hari itu bagi Yerusalem! 
118 Apakah Anda sekarang mengakui 
kebenaran bahwa Anda masih sama? Karena 
engkau tidak ingin meninggalkan masa kanak-
kanak rohanimu untuk bertumbuh dan 
mendaki ke atas di jalan kebijaksanaan yang 
ada dalam firman-Ku. 
119 Aku mengirimkan pesan ini kepadamu 
semua, yang akan melayani bangsa-bangsa 
dan umat manusia sebagai nubuat, untuk 
membangunkan, untuk kewaspadaan. 
Berbahagialah Anda jika Anda percaya pada 
isinya. 
120 Renungkan maknanya, tetapi perhatikan 
dan berdoalah setelahnya, karena jika Anda 
melakukannya, cahaya batin akan 
membimbing Anda dan kekuatan yang lebih 
tinggi akan melindungi Anda sampai Anda 
selamat. (325, 73-77) 
 

Bab 62 - Kata-kata untuk hadirin yang 
hadir di Meksiko  
 
Kata-kata untuk para hadirin yang hadir di 
Meksiko 
1 Murid-murid, masuklah ke dalam dirimu 
sendiri, dengar dan rasakan Aku seperti 
sebelumnya. Ingatlah bagaimana Anda 
mengakui bahwa Firman ini adalah hidup 
Anda dan cahaya takdir Anda. Jangan lupa 
bahwa Aku berkata kepadamu hari ini: apa 
yang kamu butuhkan akan diberikan 
kepadamu pada waktunya. 
2 Tuangkanlah minyak baru ke dalam pelita-
pelita Anda, supaya nyala api iman dan 
pengetahuan dapat bersinar kembali. 
3 Jangan tidur, bangunlah dan berdoalah, 
karena Guru mungkin akan mengejutkanmu 
ketika Ia memasuki tempat tinggalmu seperti 
yang biasa Ia lakukan pada masa-masa 
antusiasme rohani ketika engkau merasakan 
kehadiran-Ku di setiap kesempatan. 
4 Anda kemudian akan melihat bagaimana 
hidup Anda akan diterangi kembali oleh 
cahaya yang telah berhenti menerangi Anda 
tanpa Anda sadari; dan itu akan memulihkan 



kepercayaan diri Anda akan masa depan yang 
penuh dengan kelimpahan dan kebijaksanaan. 
(4, 27 - 29) 
5 Banyak di antara kalian yang menyebut diri 
kalian sebagai spiritualis karena mereka 
percaya akan kehadiran-Ku selama 
manifestasi-Ku melalui pikiran manusia, dan 
karena mereka sering hadir untuk mendengar 
firman-Ku. Tetapi saya ingin Anda menjadi 
spiritualis melalui praktik kebaikan, melalui 
pengetahuan tentang esensi kehidupan, 
melalui cinta kasih Anda kepada sesama Anda, 
melalui pelayanan Anda kepada Tuhan melalui 
keberadaan yang murah hati, berbuah, dan 
berbudi luhur. (269, 55) 
6 Aku telah memberikan beberapa orang asal 
yang rendah hati di dunia ini sehingga dalam 
hidup mereka, mereka dapat mengambil Guru 
sebagai teladan; yang lain Aku telah 
memberikan rumah yang kaya sehingga 
mereka juga dapat meniru Yesus yang, 
meskipun seorang raja, meninggalkan "tahta" 
dan melayani orang miskin, orang sakit dan 
orang berdosa. 
7 Pahala orang yang turun dari posisi sosialnya 
untuk melayani sesamanya, siapapun mereka, 
sama besarnya dengan pahala orang yang naik 
dari kehidupannya yang menyedihkan dan 
tidak dikenal ke puncak orang benar melalui 
jalan cinta kasih. (101, 55 - 56) 
8 engkau bertanya kepada-Ku mengapa Aku 
datang kepadamu: karena Aku melihat bahwa 
engkau telah melupakan jalan untuk kembali 
ke rahim dari mana engkau berasal dan Aku 
menunjukkannya kepadamu lagi. 
9 Jalan itu adalah hukum-Ku dan dengan 
mengikutinya roh akan mencapai keabadian. 
Aku menunjukkan kepadamu pintu gerbang 
yang sempit seperti jalan yang Aku tunjukkan 
kepadamu pada waktu itu dengan petunjuk-
Ku. (79, 2 - 3) 
10 Kamu yang mendengarkan Aku harus 
mempersiapkan jalan bagi mereka yang akan 
menerima Aku secara rohani. Bukanlah 
kebetulan yang membawa ke hadirat-Ku 
mereka yang telah menerima pengajaran-Ku, 
lebih daripada kebetulan yang 
mengembangkan karunia-karunia Roh dalam 
diri mereka yang akan merasakan hadirat-Ku 
tanpa membutuhkan pembawa suara 
manusia. (80, 4) 

11 Aku telah menetapkan engkau untuk 
menyebarkan kebaikan di bumi, yang 
merupakan spiritualitas sejati. 
12 Apakah Anda merasa terlalu tidak 
kompeten dan tidak penting? Apakah engkau 
menganggap dirimu terlalu tidak murni untuk 
dapat membebani tugas semacam ini pada 
rohmu? Alasannya adalah karena engkau tidak 
mengetahui hikmat dan belas kasihan-Ku, 
bahwa engkau tidak mengamati dengan 
indera yang tak terselubung contoh-contoh 
pengajaran yang Kuberikan kepadamu di 
setiap kesempatan melalui alam. 
13 Tidakkah engkau melihat bagaimana sinar 
matahari, yang menyinari segala sesuatu, 
mencapai genangan air yang paling tercemar 
sekalipun, menguapkannya, mengangkatnya 
ke atmosfer, memurnikannya, dan akhirnya 
mengubahnya menjadi awan yang melintas di 
atas tanah dan menjadikannya subur? (150, 51 
- 53) 
14 Buanglah rohmu di sini di hadirat-Ku dari 
semua kotoran dan bebaskanlah. Jangan 
takut, karena engkau tidak akan 
mengungkapkan rahasia apa pun kepada-Ku, 
Aku mengenalmu lebih baik daripada engkau 
mengenal dirimu sendiri. Aku akan 
memahamimu lebih baik dari siapapun dan 
mengampuni pelanggaran dan kesalahanmu, 
karena Akulah satu-satunya yang bisa 
menghakimimu. 
15 Tetapi apabila kamu telah diperdamaikan 
dengan Bapamu, dan kamu mendengar di 
dalam dirimu nyanyian kemenangan yang 
dinyanyikan oleh rohmu, duduklah dengan 
damai di mejaku, makan dan minum makanan 
roh yang terkandung di dalam makna firman-
Ku. (39,71) 
16 Banyak di antara kamu yang datang sambil 
menangis setelah mengutuki rasa sakit. Saya 
memaafkan kesalahan-kesalahan Anda 
mengingat fakta bahwa kesalahan-kesalahan 
itu berasal dari ketidaktahuan Anda. 
17 Tenangkan hatimu dan buatlah pikiranmu 
menerima sehingga engkau dapat memahami 
apa yang sekarang Kukatakan kepadamu, 
wahai anak-murid kehidupan: ketika sekali lagi 
engkau merasakan hatimu ditusuk oleh rasa 
sakit, pisahkan dirimu untuk waktu yang 
singkat dari semua yang mengelilingimu dan 
tetaplah sendirian. Di sana, dalam keintiman 
kamar tidur Anda, berbicaralah dengan roh 
Anda, ambil rasa sakit Anda dan jelajahi 



seolah-olah Anda mengambil beberapa objek 
di tangan Anda untuk memeriksanya. 
18 Dengan cara ini, jelajahi kesedihan Anda, 
kenali dari mana asalnya dan mengapa itu 
datang. Dengarkanlah suara hati nurani Anda 
dan sungguh Aku berkata kepadamu, Anda 
akan menarik dari perenungan itu harta karun 
cahaya dan kedamaian bagi hati Anda. 
19 Terang itu akan memberitahukan 
kepadamu jalan untuk menghilangkan rasa 
sakit, dan damai sejahtera akan memberimu 
kekuatan untuk bertekun sampai pencobaan 
itu berakhir. (286, 26 - 28) 
20 Anda harus terus berusaha untuk menjadi 
tangguh secara rohani dan jasmani. Karena 
jika ada penyakit di antara Anda sampai hari 
ini, itu karena Anda belum mampu bangkit 
dari kesengsaraan dan kesakitan hidup ini 
karena kurangnya spiritualitas dan iman. 
21 Pengajaran saya tidak hanya mengajarkan 
kamu untuk beriman kepada kuasa Allah, 
tetapi kamu juga harus beriman kepada 
dirimu sendiri. (246, 40 u. - 41 o.) 
22 Hari ini, Anda berkata: "Tuhan ada di dalam 
diri kita", tetapi Anda mengatakannya tanpa 
merasakannya atau memahaminya, karena 
materialisasi Anda menghalangi Anda untuk 
merasakan Kehadiran-Ku di dalam keberadaan 
Anda. Tetapi begitu spiritualisasi menjadi 
bagian dari hidup Anda, Anda akan mengalami 
kebenaran Kehadiran-Ku dalam diri setiap 
orang. Suara-Ku akan terdengar di dalam hati 
nurani, hakim batin akan didengar dan 
kehangatan Bapa akan dirasakan. (265, 57) 
23 Instruksi ini memasuki hati Anda di mana 
resolusi untuk perbaikan dan perasaan mulia 
telah lahir. 
24 Jika kamu telah banyak menderita dan 
menangis sampai kamu siap untuk membuka 
pintu hatimu kepada-Ku, sesungguhnya Aku 
berkata kepadamu, barangsiapa yang telah 
banyak menderita, ia telah pada saat yang 
sama menebus pelanggaran-pelanggarannya 
dan akan diampuni. (9, 37 - 38) 
25 Kamu menangis, umat-Ku, karena kamu 
merasakan di dalam hatimu yang bertobat 
kasih dari Guru. Anda sudah diberitahu bahwa 
tidak ada seorangpun yang datang kepada 
Bapa dengan kesalahan besar di dalam rohnya 
yang akan mendapatkan pengampunan, dan 
bahwa ia harus menderita penghukuman 
kekal. 

26 Tetapi bagaimana engkau melihat keadilan 
ilahi-Ku begitu mengerikan? Tidakkah engkau 
memperhatikan bagaimana Aku dengan jelas 
menunjukkan melalui Yesus bahwa kata-kata-
Ku yang paling lembut dan pandangan-Ku 
yang paling penuh kasih adalah untuk mereka 
yang paling berdosa? Bagaimana saya bisa 
menyatakan suatu doktrin di dunia dan 
melakukan hal yang sebaliknya dalam 
kekekalan? (27, 41) 
27 Pada saat-saat pahit dan sulit dalam 
hidupmu, hiburlah dirimu dengan pikiran 
bahwa hukum-Ku yang bijaksana dan 
sempurna menghakimi segala sesuatu. 
28 Aku telah berada di dalam penderitaanmu 
sehingga kamu mencari Aku melalui 
penderitaanmu itu. Aku telah menimpakan 
kemiskinan kepadamu supaya kamu belajar 
untuk meminta, rendah hati dan memahami 
orang lain. 
29 Aku bahkan telah menahan makanan 
sehari-hari darimu untuk menunjukkan 
kepadamu bahwa siapa pun yang tetap 
percaya adalah seperti burung-burung yang 
tidak mengkhawatirkan hari esok; mereka 
melihat fajar terbit sebagai lambang 
kehadiran-Ku, dan ketika mereka bangun, hal 
pertama yang mereka lakukan adalah 
mengirimkan getar-getar mereka sebagai doa 
syukur dan bukti kepercayaan mereka. (5, 55 - 
57) 
30 Kadang-kadang engkau berkata kepada-Ku: 
"Tuhan, jika aku memiliki segalanya, jika aku 
tidak kekurangan apa pun, aku akan bekerja 
sama dalam pekerjaan rohani-Mu dan 
melakukan amal." Tetapi ketahuilah bahwa 
Anda, sebagai manusia, berubah-ubah dan 
bahwa semua resolusi hari ini, karena Anda 
tidak memiliki apa-apa, akan berubah jika Aku 
mengabulkan semua yang Anda inginkan. 
31 Hanya kasih Allah kepada anak-anak-Nya 
yang tidak berubah. 
32 Aku tahu sebelumnya bahwa kamu akan 
binasa jika Aku memberimu hadiah yang 
berlimpah-limpah, karena Aku tahu pilihan-
pilihan dan kelemahan-kelemahanmu. (9, 55 - 
57) 
33 Ketika Aku menyuruhmu untuk 
meninggalkan kesenangan, engkau salah 
menafsirkan Firman-Ku dan akhirnya berpikir 
bahwa lebih menyenangkan bagi-Ku untuk 
melihatmu menderita daripada bersukacita. 



34 Karena Aku adalah Bapamu, bagaimana 
mungkin engkau berpikir bahwa Aku lebih 
suka melihatmu menangis daripada 
tersenyum? 
35 Ketika saya mengatakan kepadamu untuk 
menjauhkan diri dari kenikmatan, yang saya 
maksudkan hanya yang merusak roh atau 
berbahaya bagi tubuhmu. Tetapi Aku katakan 
bahwa engkau harus memperoleh kepuasan 
rohani dan kepuasan hati yang bermanfaat 
yang dapat dicapai olehmu. (303,27) 
36 Aku bahkan tidak memintamu untuk 
percaya kepada-Ku ketika engkau menemukan 
jalanmu ke sini. Akulah yang mendahului Anda 
dan memberi Anda bukti dengan 
menyembuhkan penyakit fisik Anda, 
memberikan kedamaian bagi roh Anda atau 
sesuatu yang Anda pikir tidak mungkin 
tercapai. 
37 Setelah itu, ketika kamu percaya kepada-Ku 
dan mengabdikan diri dengan setia untuk 
memenuhi Hukum-Ku, Aku menunjukkan 
kepada setiap orang tugasnya sehingga dia 
tidak akan menyimpang dari jalan dan dia 
hanya akan mengambil apa yang menjadi 
haknya dan memberikan belas kasihan dan 
cinta kepada saudara-saudaranya seperti yang 
telah Aku lakukan kepadamu. 
38 Apakah menurut Anda semua yang 
mengajar adalah guru? Apakah engkau semua 
berpikir bahwa semua orang yang menyebut 
diri mereka hamba-hamba Tuhan adalah 
utusan-Ku, atau bahwa Aku telah memberi 
mereka tugas yang mereka lakukan? Menurut 
Anda, apakah semua orang yang memerintah, 
mengatur, dan memerintah di dunia ini 
memiliki kemampuan yang diperlukan untuk 
melakukan tugas ini? Tidak, orang-orang! 
Betapa sedikitnya mereka yang melaksanakan 
misi yang telah dipercayakan kepada mereka 
dalam kebenaran! Sementara beberapa orang 
merebut posisi yang bukan milik mereka, 
mereka yang seharusnya mendudukinya 
melihat diri mereka dipermalukan dan 
direndahkan. (76, 36 - 37) 
39 Jangan berpikir bahwa saya merasa sakit 
hati jika seseorang tidak percaya akan 
kehadiran saya pada manifestasi ini, karena 
tidak ada yang akan mempengaruhi 
kebenaran saya. Betapa banyak orang yang 
meragukan adanya suatu Zat Ilahi yang 
menciptakan semua keajaiban alam semesta, 
namun, karena hal ini, matahari tidak berhenti 

memberikan cahayanya kepada mereka. (88, 
7) 
40 Hari ini engkau membuka pintu hati dan 
pikiranmu kepada terang pengajaran-Ku. 
Dengan perbuatan apa engkau akan 
memuliakan Aku? 
41 Kalian semua diam, roh diam dan tubuh 
diam di hadapan-Ku. Kalian menundukkan 
leher kalian dan merendahkan diri kalian. 
Tetapi Aku tidak ingin anak-anak-Ku 
merendahkan diri di hadapan-Ku. Aku ingin 
mereka layak untuk mengangkat wajah 
mereka dan melihat wajah-Ku, karena Aku 
tidak mencari hamba atau budak; Aku tidak 
mencari makhluk yang merasa seperti 
penjahat, orang buangan, Aku datang kepada 
anak-anak-Ku yang sangat Aku cintai sehingga, 
mendengar suara Bapa-Ku, mereka 
mengangkat semangat mereka di jalan 
menuju perkembangan ke atas. (130, 39 - 40) 
42 Murid-murid yang terkasih, awasi 
pekerjaan-Ku dengan semangat, ikuti 
instruksi-Ku dan kamu akan menjadi saksi-Ku 
bersama mereka. Maria, Bunda-Mu yang 
penuh kasih, juga turun kepadamu dan 
mengisimu dengan rahmat, mengajarimu cinta 
kasih yang sempurna dan mengubah hatimu 
menjadi mata air belas kasihan sehingga 
engkau dapat melakukan karya-karya cinta 
kasih yang besar di antara sesamamu dan 
mengetahui kebenaran. Dia adalah rekan 
sekerja-Ku, dan selain Firman-Ku sebagai Tuan 
dan Hakim, ada Firman-Nya sebagai Ibu dan 
sebagai Pembela. Cintailah dia, umat, dan 
panggillah namanya. Sesungguhnya Aku 
berkata kepadamu, Maria memperhatikanmu 
dan berdiri di sampingmu, bukan hanya pada 
hari-hari pencobaan ini, tetapi selamanya. (60, 
24) 
43 Aku menyebut kalian "umat Maria" karena 
kalian tahu bagaimana mencintai dan 
mengakui Bunda Ilahi dan datang kepadanya 
seperti anak kecil yang meminta kelembutan 
atau seperti orang berdosa yang mencari 
syafaat. 
44 Kehadiran Maria di dunia adalah bukti 
cintaku kepada umat manusia. Kemurniannya 
adalah mukjizat surgawi yang diungkapkan 
kepada Anda. Dari-Ku, ia turun ke bumi untuk 
menjadi seorang wanita sehingga di dalam 
rahimnya benih ilahi dapat berkecambah, 
Tubuh Yesus yang melaluinya "Firman" akan 



berbicara. Pada saat ini, ia mengungkapkan 
dirinya kembali. (5, 9 - 10) 
45 Adalah penting bagi hati manusia untuk 
mengetahui dari bawah ke atas pesan 
berharga yang dibawa oleh Rohnya ke dunia, 
dan setelah mengetahui seluruh kebenaran, 
Anda harus menghapus dari hati Anda setiap 
penyembahan berhala dan antusias yang telah 
Anda persembahkan kepadanya, dan 
mempersembahkan kepadanya cinta spiritual 
Anda sebagai gantinya. (140, 43) 
46 Beberapa orang berkata kepada-Ku, 
"Tuhan, mengapa Engkau tidak mengizinkan 
kami semua melihat-Mu, seperti saudara-
saudara kami yang bersaksi bahwa mereka 
melihat-Mu?" 
47 Oh, kalian yang lemah hati yang harus 
melihat untuk percaya! Apa manfaat yang 
engkau temukan dalam melihat Yesus dalam 
penglihatan dalam bentuk manusia, meskipun 
rohmu dapat melihat-Ku tanpa batas dan 
sempurna melalui cinta, iman dan perasaan 
dalam Esensi Ilahi-Ku? 
48 Anda berbuat jahat ketika Anda iri kepada 
mereka yang memiliki karunia melihat yang 
rohani dalam gambaran atau simbol secara 
terbatas; karena apa yang mereka lihat 
bukanlah yang Ilahi, tetapi simbol atau alegori 
yang berbicara kepada mereka tentang yang 
rohani. 
49 Puaslah dengan karunia-karunia Anda dan 
pahami kesaksian-kesaksian yang Anda 
terima, selalu mencari makna, terang, 
petunjuk, kebenaran. (173, 28 - 30) 
50 Jangan pernah memalsukan ajaran saya. 
Hadirkan karyaku sebagai buku yang hanya 
berisi kemurnian, dan ketika engkau telah 
menyelesaikan perjalananmu, Aku akan 
menerimamu. Aku tidak akan melihat noda-
noda di dalam rohmu dan Aku akan 
memberimu Ciuman Ilahi-Ku, yang akan 
menjadi hadiah terbesar ketika engkau tiba di 
Tanah Perjanjian. Sebab Aku telah 
memberikan kepadamu segenggam benih 
pada waktu ini, supaya kamu belajar menabur 
di ladang yang subur dan kamu dapat 
melipatgandakannya di sana. (5, 27) 
51 Kaji tanggung jawab Anda, umat yang 
terkasih, pertimbangkan bahwa satu hari yang 
Anda lewatkan adalah satu hari di mana Anda 
menunda datangnya Kabar Baik ini ke dalam 
hati sesama Anda - bahwa satu instruksi yang 
Anda hilangkan adalah satu roti yang lebih 

sedikit untuk dipersembahkan kepada mereka 
yang membutuhkan. (121, 40) 
52 Engkau sudah tahu rasa buah dari pohon 
ini, dan Aku memperingatkanmu agar engkau 
tidak diperdaya oleh nabi-nabi palsu di masa 
depan; tetapi engkau juga harus 'berjaga-jaga' 
terhadap sesamamu manusia dengan 
mengajari mereka mengenali esensi ajaran-Ku. 
53 Ada tertulis bahwa setelah kepergian-Ku, 
akan muncul nabi-nabi palsu yang akan 
mengatakan kepada umat-Ku bahwa mereka 
adalah utusan-utusan-Ku dan akan datang 
atas nama-Ku untuk melanjutkan pekerjaan 
yang telah Kulakukan di antara kamu. 
54 Celakalah kamu jika kamu tunduk kepada 
nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu, atau jika 
kamu menambahkan kata-kata yang tidak 
memiliki isi rohani kepada pengajaran-Ku, 
karena dengan demikian akan ada 
kebingungan besar! Oleh karena itu, Aku 
berkata kepadamu berulang-ulang, "Berjaga-
jagalah dan berdoalah." (112, 46 - 47) 
55. Jika kalian tidak mempersiapkan diri, 
suara-suara yang tidak jelas akan sampai ke 
telinga kalian, membingungkan kalian, dan 
kemudian kalian akan membingungkan 
saudara-saudara kalian dengan suara-suara 
itu. 
56 Aku membuatmu waspada sehingga 
setelah proklamasi ini berakhir, engkau tidak 
mencoba untuk mengangkatnya lagi, karena 
mereka bukan roh-roh cahaya yang membuat 
diri mereka dikenal, tetapi makhluk-makhluk 
bingung yang ingin menghancurkan apa yang 
telah engkau bangun sebelumnya. 
57 Di sisi lain, orang yang tahu bagaimana 
mempersiapkan dirinya, orang yang - 
bukannya ingin unggul - berusaha untuk 
membuat dirinya berguna, orang yang - 
bukannya mempercepat peristiwa - menunggu 
dengan sabar, akan dengan jelas mendengar 
pengajaran-Ku, yang akan mencapai rohnya 
melalui karunia-karunia yang ada di dalam 
dirinya: Karunia-karunia ilham, intuisi, dan 
pandangan jauh ke depan, melalui doa, 
penglihatan rohani, dan mimpi-mimpi 
kenabian. (7,13 - 14) 
58 Hari ini engkau melihat para pembawa 
suara yang berbicara kepadamu dengan 
penuh semangat, dan sebesar 
ketidakpercayaan beberapa orang, engkau 
berpikir bahwa pewartaan-Ku mungkin 
dilakukan melalui pemancar-pemancar ini. 



Tetapi begitu orang melihat murid-murid saya 
menyatakan wahyu ilahi dalam keadaan 
normal mereka, mereka akan meragukannya. 
59 Di dalam gerejamu sendiri akan muncul 
orang-orang yang ragu-ragu ketika mereka 
mendengar engkau berbicara di bawah ilham-
Ku, dan engkau harus memiliki perlengkapan 
dan kemurnian rohani yang luar biasa untuk 
menemukan iman. (316, 52 - 53) 
60 Jika di jalanmu engkau mengamati orang-
orang yang, dengan pekerjaan atau cara 
berpikir mereka, membuktikan 
keterbelakangan rohani dalam menghadapi 
wahyu-wahyu-Ku, janganlah cemas, karena 
engkau harus tahu bahwa tidak semua orang 
pernah berjalan dengan irama yang sama. 
Percayalah bahwa saya sudah meninggalkan 
kata-kata yang akan membangunkan mereka 
ketika saatnya tiba. 
61 Kata-kata yang tidak dapat Anda pahami 
saat ini justru kata-kata yang akan dipahami 
oleh orang-orang itu. (104,42 - 43) 
62 Percaya dan bertindak tanpa fanatisme. 
Bangkitlah dan tempatkan dirimu pada tingkat 
di mana kamu dapat mengajar semua 
sesamamu tanpa memperhatikan kredo atau 
doktrin. 
63 Jangan ragu-ragu untuk berbuat baik 
kepada orang yang membutuhkan hanya 
karena dia mempraktekkan penyembahan 
kepada Tuhan yang terbelakang atau tidak 
sempurna. Sebaliknya, biarkan pekerjaan 
Anda yang tanpa pamrih memenangkan 
hatinya. 
64 Jangan menutup diri Anda ke dalam 
kelompok-kelompok dan dengan demikian 
membatasi bidang aktivitas Anda. Jadilah 
terang bagi setiap roh dan balsem dalam 
setiap kesusahan. (60, 27) 
65 Jika sesamamu berbicara menghina kamu 
karena kamu telah menjawab panggilan-Ku, 
tutuplah telingamu dan diamlah; mereka tidak 
tahu. Tetapi jika anda menganggap hal ini 
sebagai kesempatan untuk menghakimi 
mereka, celakalah anda, karena anda sudah 
diterangi oleh cahaya hati nurani anda dan 
tahu apa yang anda lakukan. (141,27) 
66 Jadi, umat-Ku, jangan menuntut semua 
orang berpikir dan percaya seperti Anda. Anda 
tidak boleh mengutuk orang lain, Anda tidak 
boleh menghakimi atau menjatuhkan 
hukuman kepada orang yang tidak 
mendengarkan Anda, yang tidak menerima 

saran-saran Anda, ajaran Anda atau nasihat 
Anda. Anda harus memandang semua sesama 
manusia dengan rasa hormat yang sama 
mendalamnya dan dengan cinta kasih spiritual 
yang sejati. Kemudian Anda akan mengetahui 
bahwa dalam praktik keagamaannya, dalam 
ajarannya, dalam jalannya, masing-masing 
telah mencapai tempat yang telah diberikan 
kepadanya oleh bakat spiritualnya; dan 
sampai pada titik di mana Anda melihat 
manusia, perkembangan mereka sendiri telah 
menuntun mereka. (330, 29) 
67 Bahkan sekarang pun Aku katakan 
kepadamu bahwa engkau tidak lebih dari 
orang lain, bahwa keyakinan yang telah 
engkau pelihara sebagai bangsa makhluk yang 
disukai adalah suatu kesalahan, karena Sang 
Pencipta dalam kasih-Nya yang sempurna bagi 
semua makhluk-Nya tidak memihak siapa pun. 
68 Aku memberitahukan hal ini kepadamu 
karena besok engkau akan menyampaikan 
kepada sesamamu sesama manusia ajaran 
yang telah Kubawa kepadamu selama ini, dan 
Aku tidak ingin engkau tampak bagi mereka 
yang datang setelahmu sebagai makhluk yang 
lebih unggul, juga tidak akan tampak bahwa 
pahala membuatmu layak menjadi satu-
satunya yang mendengar Firman-Ku. 
69 Kalian harus menjadi saudara-saudari yang 
penuh pengertian, rendah hati, sederhana, 
mulia, dan penuh belas kasihan. 
70 Anda harus kuat tetapi tidak sombong, 
sehingga Anda tidak mempermalukan yang 
lemah. Jika engkau memiliki pengetahuan 
yang luar biasa tentang ajaran-Ku, engkau 
tidak boleh membanggakan pengetahuanmu, 
agar sesama manusia tidak merasa rendah diri 
di sampingmu. (75, 17 - 19) 
71 Bahkan di sini di antara para pekerjaku, 
betapa banyak orang yang, tanpa memahami 
ajaranku, menganggap diri mereka makhluk 
yang lebih unggul, layak dikagumi dan 
dihormati, ketika mereka tahu diri mereka 
dikaruniai karunia rohani. Terhadap hal ini, 
saya bertanya kepada Anda, apakah Anda 
dapat menyetujui roh yang lebih unggul yang 
sombong dengan karunia-karunianya, ketika 
kerendahan hati dan amal adalah kualitas 
penting yang harus dimilikinya? (98, 15) 
72 Ingatlah bahwa Aku pernah mengatakan 
kepadamu: Aku tidak menciptakanmu untuk 
menjadi seperti tanaman parasit. Saya tidak 
ingin Anda puas dengan tidak menyakiti siapa 



pun. Saya ingin Anda menemukan kepuasan 
karena telah berbuat baik. Siapa pun yang 
tidak melakukan kebaikan, meskipun ia dapat 
melakukannya, telah melakukan lebih banyak 
kejahatan daripada orang yang, karena ia tidak 
dapat melakukan perbuatan baik, membatasi 
dirinya untuk melakukan kejahatan karena itu 
adalah satu-satunya hal yang ia tahu 
bagaimana melakukannya. (153, 71) 
73 Wahai anak-anak-Ku yang sangat Kukasihi, 
kamu yang meratap seperti domba-domba 
yang hilang dan berseru-seru dengan suara 
ketakutan untuk Gembalamu! Jika Anda 
menutup mata terhadap realitas yang 
mengelilingi Anda, Anda akhirnya berpikir 
bahwa Akulah penyebab semua kesengsaraan 
Anda di bumi; yang lain percaya bahwa Aku 
tidak peduli terhadap kesejahteraan dan 
kesengsaraan mereka. 
74 Betapa tidak tahu berterima kasihnya kamu 
ketika kamu berpikir seperti ini tentang 
Bapamu, dan betapa tidak adilnya kamu 
menghakimi kebenaran-Ku yang sempurna! 
75 Apakah engkau pikir aku tidak 
mendengarmu ketika engkau mengatakan 
bahwa engkau hanya makan kepahitan; 
bahwa dunia yang engkau huni adalah dunia 
tanpa kebahagiaan dan bahwa kehidupan 
yang engkau jalani tidak memiliki raison 
d'etre? 
76 Engkau merasakan Aku hanya ketika 
engkau berpikir bahwa Aku menghukummu, 
bahwa Aku menyangkal belas kasihanmu, dan 
melupakan kelembutan dan kebaikan 
Bapamu; engkau mengeluh tentang hidupmu 
dan bukannya memberkati manfaat-Nya. 
77 Ini karena Anda menutup mata terhadap 
kebenaran dan hanya melihat penderitaan 
dan air mata di lingkungan Anda dan jatuh ke 
dalam keputusasaan karena Anda percaya 
bahwa segala sesuatu akan tetap tanpa 
imbalan. 
78 Betapa berbedanya hidupmu jika bukannya 
pemberontakan ini, kurangnya pengertian ini, 
pikiran pertamamu setiap hari adalah 
memberkati Bapamu, dan kata-kata 
pertamamu adalah ucapan syukur atas begitu 
banyak manfaat yang dilimpahkan kasih-Nya 
kepadamu! 
79 Tetapi engkau tidak lagi dapat merasakan 
kebajikan-kebajikan ini karena "daging" [jiwa] 
telah mengganggu rohmu dan engkau telah 
melupakan ajaran-Ku; oleh karena itu Aku 

berbicara kepadamu tentang sensasi-sensasi 
ini yang telah engkau buang dari hatimu. (11, 
4 - 9) 
80 Engkau telah berdosa, melanggar 
pernikahan, melakukan kejahatan, dan 
sekarang engkau dihadapkan dengan 
kebenaran firman-Ku yang menunjukkan 
pelanggaranmu, engkau melupakan 
pelanggaranmu dan berpikir bahwa Tuhanmu 
tidak adil ketika Dia berbicara kepadamu 
tentang ujian dan penebusan. (17, 33) 
81 Kalian telah sangat teruji, murid-murid 
yang terkasih. Karena setiap ujian menyimpan 
misteri bagi Anda, Anda tidak tahu apakah 
ujian itu ada untuk menguatkan Anda dalam 
pertempuran, untuk mengungkapkan kepada 
Anda sesuatu yang tidak Anda ketahui, atau 
untuk menebus beberapa pelanggaran. Tetapi 
jangan pernah mundur dari pencobaan, 
karena pencobaan-pencobaan itu tidak dikirim 
untuk tujuan itu, dan juga tidak melebihi 
kekuatan moral atau spiritual Anda. (47, 26) 
82 Mengapa banyak di antara kalian yang 
takut bahwa takdir kalian telah dituliskan 
oleh-Ku dengan cobaan, rasa sakit, hukuman 
atau kemalangan? Bagaimana Anda bisa 
berpikir bahwa Dia yang mengasihi Anda 
dengan sempurna memberikan Anda jalan 
yang penuh duri? Sungguh, Aku katakan 
kepadamu, jalan yang bernasib buruk dan 
diliputi kemalangan adalah jalan yang engkau 
pilih sesuai dengan kehendakmu, berpikir 
bahwa sukacita, kebebasan, kebahagiaan 
dapat ditemukan di jalan itu, tanpa 
memahami bahwa justru jalan itulah yang 
ditakdirkan untukmu, dari mana engkau 
berangkat, di mana kedamaian sejati, 
keamanan, kekuatan dan kesehatan, 
kesejahteraan dan kelimpahan dapat 
ditemukan. 
83 Jalan yang Aku tawarkan kepadamu dalam 
ajaran-Ku ini adalah jalan yang telah 
ditetapkan bagi rohmu sejak penciptaannya, 
sehingga di dalamnya kamu akhirnya dapat 
menemukan apa yang kamu rindukan. (283, 
10 -11) 
84 Engkau menghakimi secara dangkal, 
seolah-olah engkau adalah anak-anak, tidak 
mempertimbangkan bahwa cobaan yang 
menimpamu adalah pekerjaanmu. Oleh 
karena itu, ketika mereka dilepaskan ke atas 
Anda, Anda berharap mereka akan pergi dari 
Anda, bahwa takdir akan diubah sehingga 



Anda tidak akan menderita, sehingga Anda 
tidak lagi meminum cawan penderitaan. 
85 Alasannya adalah karena Anda tidak dapat 
menembus realitas dengan pandangan 
spiritual Anda untuk memahami bahwa segala 
sesuatu yang Anda tuai telah Anda tabur 
sendiri, dan bahwa Anda telah membawa 
pada diri Anda sendiri setiap penderitaan. 
86 Tidak, engkau tidak pernah mengerti 
bagaimana menembus kebenaran, dan oleh 
karena itu, ketika rasa sakit memasuki hatimu, 
engkau menganggap dirimu sebagai korban 
ketidakadilan Ilahi. Tetapi saya katakan 
kepada Anda bahwa di dalam Tuhan tidak ada 
ketidakadilan sekecil apa pun. 
87 Kasih Allah tidak berubah, tidak berubah 
dan kekal. Oleh karena itu, siapa pun yang 
percaya bahwa roh ilahi dapat dikuasai oleh 
kemarahan, kegeraman dan kemarahan, akan 
jatuh ke dalam kesalahan besar. Kelemahan 
semacam itu hanya dapat dibayangkan pada 
manusia ketika mereka tidak memiliki 
kematangan spiritual dan penguasaan atas 
nafsu. 
88 Kadang-kadang engkau berkata kepada-Ku: 
"Tuhan, mengapa kami harus 'membayar' 
konsekuensi dari pekerjaan yang bukan milik 
kami, dan mengapa kami harus menuai buah 
pahit yang dihasilkan orang lain?" - Terhadap 
hal ini Aku menjawab bahwa engkau tidak 
mengerti apa-apa tentang hal ini, karena 
engkau tidak tahu siapa dirimu sebelumnya 
dan apa pekerjaanmu. (290, 9 - 12) 
89 Umat yang terkasih, hatimu dipenuhi 
dengan kepuasan karena berpikir bahwa 
engkau adalah murid-murid-Ku di Era Ketiga 
ini. Namun Aku berkata kepadamu bahwa 
engkau tidak boleh membiarkan 
kesombongan membutakanmu. Karena jika 
Anda menyerah pada kelemahan ini, Anda 
tidak akan lagi mendengarkan bahkan hati 
nurani Anda ketika hati nurani Anda mencela 
Anda atas pelanggaran Anda. Barangsiapa 
yang tidak mulai memurnikan dan 
memuliakan kehidupan manusianya tidak 
dapat berharap untuk berkembang secara 
rohani ke atas, karena langkahnya akan 
menyesatkan dan perbuatannya tidak akan 
memiliki benih kebenaran. 
90 Maka, pertimbangkanlah bahwa dalam 
pelajaran-Ku, Aku kadang-kadang turun dari 
instruksi spiritual ke nasihat agar engkau 
dapat berperilaku dengan baik dalam 

kehidupan manusiamu. Saya kemudian 
berbicara kepada hati manusia, menasihatinya 
untuk memperbaharui diri, membuatnya 
mengerti bahaya yang dilakukan kejahatan 
terhadap tubuh dan kejahatan yang mereka 
lakukan terhadap roh. 
91 Saya telah mengatakan kepada Anda 
bahwa orang yang membiarkan dirinya 
dikuasai oleh kejahatan telah lupa bahwa roh 
tidak boleh ditaklukkan - bahwa ia telah lupa 
bahwa kekuatan sejati terdiri dari mengatasi 
kejahatan melalui kebajikan. 
92 Manusia itu, yang dikalahkan oleh daging, 
telah merendahkan dirinya sendiri, telah 
melanggar harga dirinya, telah tenggelam dari 
posisinya yang tinggi sebagai manusia menjadi 
makhluk miskin yang terlalu pengecut untuk 
bertarung. 
93 Bukannya membawa cahaya, roti dan 
anggur ke rumahnya, orang itu malah 
membawa bayangan, penderitaan dan 
kematian, membuat salibnya dan salib istri 
dan anak-anaknya menjadi berat dan 
menghalangi jalan perkembangan rohani 
semua orang yang ada di sekitarnya. (312, 32 - 
35) 
94 Pahamilah bahwa setiap orang di antara 
kamu yang meninggalkan jalan yang jahat 
menyebabkan kuasa kejahatan kehilangan 
sebagian kekuatannya; bahwa hidupmu, jika 
benar dalam perbuatan, perkataan, dan 
pikiran, akan meninggalkan benih yang baik di 
jalannya; bahwa nasihat-nasihatmu, jika 
berasal dari hati yang saleh, akan memiliki 
kekuatan untuk melakukan mukjizat; dan 
bahwa doa, jika lahir dari pikiran yang penuh 
kasih dan cinta kasih, akan menjadi pesan 
terang bagi orang yang kamu minta. (108, 16) 
95 Di sini bersama-Ku engkau menyucikan 
dirimu dari setiap noda. Oh, seandainya saja 
Anda bisa menjaga kemurnian ini sepanjang 
hidup Anda! Tetapi suasana spiritualitas dan 
persaudaraan yang Anda ciptakan dalam jam-
jam persekutuan dan pengajaran ini tidak 
berlaku di dunia. Udara yang Anda hirup 
diracuni oleh dosa. 
96 Tetapi engkau telah merasakan bagaimana, 
sejauh engkau menjadikan ajaran-Ku sebagai 
ajaranmu sendiri, mata rantai demi mata 
rantai dari rantai yang menempamu ke dunia 
secara bertahap lepas darimu. (56, 26- 27) 
97 Hiduplah selalu waspada, karena di 
jalanmu akan ada orang-orang yang 



mengatakan bahwa mereka adalah milik-Ku; 
tetapi jangan percaya pada mereka pada saat 
pertama, percayalah demi apa yang mereka 
akui dalam kerendahan hati, dalam 
kebijaksanaan dan cinta. 
98 Yang lain akan mengatakan kepadamu 
bahwa mereka berhubungan dengan-Ku, 
padahal merekalah yang pertama kali tertipu. 
Oleh karena itu, Anda harus selalu 
memperhatikan tugas yang Anda miliki dan 
posisi yang Anda tempati. Anda harus 
membuka mata dan telinga Anda dan juga 
memaafkan banyak hal. (12, 55 - 56) 
99 Aktiflah, jangan tidur! Atau apakah Anda 
ingin menunggu sampai penganiayaan 
membuat Anda tertidur? Apakah Anda ingin 
jatuh ke dalam penyembahan berhala sekali 
lagi? Apakah Anda akan menunggu sampai 
doktrin-doktrin asing memaksakan diri dengan 
paksaan atau ketakutan? 
100 Berjaga-jagalah, karena nabi-nabi palsu 
akan muncul dari Timur dan mengacaukan 
bangsa-bangsa. Bergabunglah bersama 
sehingga suara Anda akan bergema di seluruh 
dunia dan Anda akan mengingatkan umat 
manusia pada waktunya. (61, 25) 
101 Penderitaan besar menanti umat 
manusia; tetaplah waspada dan berdoa dalam 
setiap kesakitan dan bencana. Banyak 
penderitaan akan diringankan, yang lain tidak 
akan terjadi karena mereka akan dihentikan 
oleh mereka yang berdoa. 
102 Ketika para pengikut denominasi dan 
sekte lain melihat bahwa banyak orang 
mengikuti umat ini, mereka yang menganiaya 
Anda akan muncul dari denominasi-
denominasi ini. Tetapi jangan takut, karena 
jika anda tetap tenang, Roh Kudus akan 
menaruh kata-kata terang di bibir anda yang 
akan membungkam mereka yang memfitnah 
anda. 
103 Aku tidak memberikan pedang pembunuh 
untuk membela diri, Aku memberikan pedang 
cinta kasih. Setiap kilatan cahayanya akan 
menjadi kebajikan yang terpancar darinya. 
104 Betapa banyak kasih karunia yang akan 
engkau temukan bersama Bapa ketika engkau 
menaklukkan banyak penganiaya pekerjaan-
Ku melalui kata-katamu dan membawa 
mereka bertobat kepada-Ku melalui pekerjaan 
kasihmu. 

105 Ini adalah ajaran yang Kuberikan 
kepadamu di "Era Kedua" yang sudah kamu 
lupakan. 
106 Pikiran manusia akan mengalami 
kegelisahan ketika mencoba memahami 
doktrin spiritual Trinitarian-Marian. Karena 
manusia yang terwujud canggung terhadap 
yang spiritual. (55, 58 -63) 
107 Berapa banyak yang telah meninggalkan 
makanan di meja-Ku yang Aku tawarkan 
kepada mereka dengan begitu banyak cinta 
tanpa menyentuhnya? Kapankah mereka akan 
mengalami lagi masa anugerah seperti saat 
ini, di mana mereka ditakdirkan untuk datang 
ke bumi untuk mendengarkan Firman-Ku? 
108 Batu-batu ini adalah batu keras yang 
memerlukan badai dan waktu untuk 
meluruhkan. Warisan mereka akan ditahan 
dari mereka selama mereka tidak tahu 
bagaimana menjaganya dan menghargainya. 
Tetapi mereka akan memilikinya lagi, karena 
Aku telah mengatakan kepadamu bahwa apa 
yang diberikan Bapa kepada anak-anak-Nya 
tidak akan pernah diambil dari mereka, tetapi 
hanya disimpan untuk mereka. (48, 8) 
109 Beberapa di antaramu akan diubahkan 
dan diperlengkapi oleh pengajaran-Ku untuk 
pergi mencari mereka yang tersesat di padang 
gurun. Karena beginilah cara saya melihat 
kehidupan manusia - sebagai gurun pasir. 
Beberapa orang merasa sendirian di tengah-
tengah jutaan jiwa dan merasa haus tanpa ada 
orang yang menawarkan sedikit air; di situlah 
Aku akan mengutus rasul-rasul-Ku yang baru. 
110 Saya ingin nama saya diucapkan lagi 
dengan cinta oleh beberapa orang dan 
didengar dengan penuh emosi oleh orang lain. 
Saya ingin hal itu diketahui oleh mereka yang 
tidak mengetahuinya. Ada orang-orang - pria 
tua, wanita dan anak-anak - yang tidak tahu 
apa-apa tentang keberadaan saya. Aku ingin 
semua orang mengenal-Ku dan mengetahui 
bahwa di dalam Aku, mereka memiliki Bapa 
yang paling mengasihi - bahwa semua orang 
mendengarkan Aku dan mengasihi Aku. (50, 3) 
111 Firman-Ku telah bertemu dengan egoisme 
Anda. Itulah sebabnya Aku telah mengatakan 
kepadamu bahwa engkau harus membawa 
apa yang Aku turunkan kepadamu untuk 
diketahui oleh sesama manusia. Tetapi engkau 
hanya ingin menyegarkan dirimu dengan 
pernyataan-Ku tanpa mengambil tugas 
terhadap orang lain. 



112 Tetapi Guru tidak memanggilmu untuk 
mengajarimu pelajaran yang tidak berguna; Ia 
telah memerintahkanmu untuk mempelajari 
pelajaran ilahi ini sehingga engkau dapat 
menggunakannya di kemudian hari dalam 
hidupmu dengan menerapkannya kepada 
sesamamu. 
113 Saya mengungkapkan kepada Anda pada 
saat ini bahwa roh Anda memiliki hutang lama 
terhadap siapa pun yang datang kepada Anda 
dengan penderitaan, kebutuhan atau 
permintaan. Pertimbangkanlah dengan cinta 
kasih apa yang Aku tempatkan mereka di jalan 
hidupmu sehingga engkau dapat memenuhi 
silihmu dengan menjadikan mereka sebagai 
objek amal aktifmu. (76, 20) 
114 Penuhi, sehingga Anda tidak perlu kembali 
ke bumi di saat-saat kesakitan untuk menuai 
buah dari kesalahan Anda atau keegoisan 
Anda. Penuhi misimu; kemudian engkau juga 
akan kembali, tetapi itu akan terjadi di masa 
damai, untuk menyegarkanmu dalam 
merawat benih yang engkau tinggalkan ketika 
engkau memulainya. Sekarang Musa tidak 
akan menuntun anda untuk membebaskan 
anda, seperti yang dilakukannya pada 
"Pertama Kali"; hati nurani anda yang akan 
menuntun anda. (13. 17) 
115 Di sini banyak dari mereka yang pada 
waktu lain adalah guru hukum atau ilmuwan. 
Sekarang pikiran mereka terbangun untuk 
pengetahuan spiritual dan mereka yakin 
bahwa mereka tidak akan menemukan 
kebenaran tertinggi dalam pengetahuan 
manusia yang terbatas. 
116 Di sini ada orang-orang yang di masa lalu 
perkasa dan kaya di bumi, tetapi sekarang 
telah mengenal kemiskinan dan kerendahan 
hati. Saya memberkati mereka demi 
kepasrahan mereka dan keinginan mereka 
untuk kesempurnaan. Ini adalah bukti 
keadilan-Ku yang penuh kasih, karena Aku 
membuat mereka datang ke bumi lagi untuk 
menunjukkan kepada mereka halaman lain 
dari buku hikmat abadi. (96, 16 - 17) 
117 Dunia memberimu banyak kegembiraan, 
beberapa di antaranya dikaruniakan oleh-Ku 
dan yang lainnya diciptakan oleh manusia. 
Sekarang Anda telah mengalami bahwa Anda 
belum dapat memperolehnya, yang telah 
menyebabkan pemberontakan pada sebagian 
orang dan kesedihan pada sebagian yang lain. 

118 Saya harus mengatakan kepada Anda 
bahwa banyak orang pada saat ini tidak 
diberikan kesempatan untuk tertidur atau 
binasa dalam kesenangan dan kepuasan 
"daging" karena tugas mereka adalah tugas 
yang sama sekali berbeda. 
119 Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, 
bahwa tidak ada satu roh pun di antara umat 
manusia yang belum pernah mengenal semua 
kelezatan dan memakan semua buah. Hari ini 
rohmu datang (ke bumi) untuk menikmati 
kebebasan mengasihi-Ku dan tidak menjadi 
budak lagi bagi dunia, emas, hawa nafsu atau 
penyembahan berhala. (84, 47) 
120 Lihatlah rakyat, bangsa-bangsa, bangsa-
bangsa, bagaimana mereka menyerahkan 
nyawa mereka untuk sebuah cita-cita. Mereka 
dikonsumsi di atas tumpukan kayu 
pemakaman perjuangan mereka, memimpikan 
kemuliaan dunia, harta benda, dan kekuasaan. 
Mereka mati demi kemuliaan dunia yang 
sekejap. 
121 Tetapi kamu yang mulai menyalakan di 
dalam rohmu cita-cita ilahi yang memiliki 
tujuan untuk mencapai kemuliaan yang akan 
kekal, tidakkah kamu - jika bukan hidupmu - 
akan memberikan setidaknya sebagian darinya 
untuk memenuhi tugas-tugasmu sebagai 
sesama manusia? 
122 Pertempuran yang tak terlihat 
berkecamuk di atas Anda, yang hanya bisa 
disadari oleh mereka yang siap. Semua 
kejahatan yang berasal dari manusia dalam 
pikiran, perkataan dan perbuatan, semua dosa 
berabad-abad, semua manusia dan roh-roh 
dunia lain yang membingungkan, semua 
penyimpangan, ketidakadilan, fanatisme 
agama dan penyembahan berhala manusia, 
aspirasi yang bodoh dan ambisius serta 
kepalsuan telah bersatu menjadi satu 
kekuatan yang merobohkan, menangkap dan 
menembus segala sesuatu untuk 
mengubahnya melawan Aku. Inilah kuasa yang 
menentang Kristus. Besar pasukan mereka, 
kuat senjata mereka, tetapi mereka tidak kuat 
melawan Aku, melainkan melawan manusia. 
123 Aku akan berperang melawan tentara-
tentara ini dengan pedang kebenaran-Ku, dan 
Aku akan berperang dengan tentara-tentara-
Ku, yang mana kamu akan menjadi bagian 
sesuai dengan kehendak-Ku. 
124 Sementara pertempuran ini mengganggu 
orang-orang yang mengejar kenikmatan, 



engkau, yang telah Kupercayakan dengan 
karunia untuk merasakan apa yang terjadi di 
alam barzakh, harus berjaga-jaga dan berdoa 
untuk saudara-saudaramu, karena dengan 
cara ini engkau akan berjaga-jaga untuk dirimu 
sendiri. 
125 Kristus, Sang Pangeran Pemukul, telah 
menghunus pedang-Nya; adalah penting 
bahwa pedang yang sama harus memotong 
kejahatan seperti sabit dengan akarnya dan 
menciptakan cahaya di alam semesta dengan 
sinarnya. 
126 Celakalah dunia dan kamu jika bibirmu 
tetap diam! Engkau adalah keturunan rohani 
Yakub, dan kepadanya Aku berjanji bahwa 
melalui engkau bangsa-bangsa di bumi akan 
diselamatkan dan diberkati. Aku akan 
mempersatukan kalian sebagai satu keluarga 
sehingga kalian menjadi kuat. (84, 55 - 57) 
127 Aku tahu bahwa pekerjaan-pekerjaan 
besar telah dilakukan di pangkuan umat ini, 
tetapi cukuplah bagi-Ku untuk mengetahuinya, 
bahkan jika namamu tidak dikenal di dunia. 
128 Hanya Aku sendiri yang tahu jasa atau 
nilai sebenarnya dari pekerjaanmu, karena 
bahkan kamu sendiri pun tidak dapat 
menilainya. Kadang-kadang suatu pekerjaan 
kecil akan tampak sangat besar bagimu, dan 
yang lainnya engkau bahkan tidak akan 
menyadari bahwa jasa mereka telah sampai 
kepada-Ku. (106, 49 -50) 
129 Kamu orang banyak yang telah 
mendengar Aku - kapan kamu akan keluar dari 
pengasingan dan kegelapanmu? Apakah Anda 
sengaja menunda persiapan Anda karena 
takut akan konfrontasi? Sesungguhnya Aku 
berkata kepadamu, hanya orang yang tidak 
mempersiapkan dirinya secara rohani yang 
takut; karena dia yang mengenal Firman-Ku 
dan mengasihi Tuhannya dan sesamanya tidak 
perlu takut, dan bukannya menghindari 
manusia, dia berusaha untuk bertemu dengan 
mereka untuk berbagi dengan mereka apa 
yang telah dia terima. Setelah mempelajari 
dan memahami ajaran saya, ia 
memanfaatkannya. (107,41) 
130 Pesan ini memiliki terang untuk semua 
agama, untuk semua sekte dan denominasi, 
dan untuk berbagai cara memimpin orang. 
Tetapi apa yang telah kamu lakukan dengan 
firman-Ku, murid-murid? Apakah ini yang 
Anda inginkan agar pohon itu mekar? 
Biarkanlah ia berkembang, karena mereka 

akan mengumumkan bahwa ia akan berbuah 
nanti. 
131 Mengapa Anda menyembunyikan pesan-
pesan ini dan tidak membawa kejutan dari era 
baru ini kepada dunia dengan Kabar Baik ini? 
Mengapa anda tidak berani mengatakan 
kepada dunia bahwa suara Kristus bergema di 
antara anda? Berbicaralah dan jadilah saksi 
pengajaran-Ku melalui karya kasihmu; karena 
jika beberapa orang menutup telinganya 
untuk tidak mendengarkanmu, yang lain akan 
membukanya, dan suaramu akan menjadi 
manis dan merdu bagi mereka seperti 
nyanyian burung bulbul. (114, 46) 
132 Umat manusia menantikan murid-murid-
Ku yang baru; tetapi jika kamu, yang adalah 
pekerja-Ku, meninggalkan benih dan peralatan 
ladang karena takut akan pendapat dunia, apa 
yang akan terjadi dengan umat manusia ini? 
Apakah Anda tidak merasakan tanggung jawab 
misi Anda? 
133 Hati nurani Anda tidak pernah menipu 
Anda dan akan selalu mengatakan apakah 
Anda telah melakukan tugas Anda. 
Kegelisahan yang Anda alami adalah tanda 
bahwa Anda belum mengikuti instruksi saya. 
(133, 10) 
134 Engkau kadang-kadang mengeluh bahwa 
jumlah pengikut Firman-Ku hanya meningkat 
perlahan-lahan. Tetapi Aku berkata kepadamu 
bahwa kamu harus mengeluh tentang dirimu 
sendiri, karena kamu memiliki tugas untuk 
meningkatkan dan melipatgandakan orang 
banyak yang membentuk komunitas ini. Tetapi 
jika hati Anda kurang beriman, jika karunia 
rohani Anda tidak berkembang, jika pikiran 
Anda kurang memiliki terang pengetahuan 
rohani, bagaimana Anda bisa meyakinkan 
orang yang belum percaya? Bagaimana Anda 
akan menggerakkannya secara batiniah 
dengan iman dan kasih Anda jika kebajikan-
kebajikan ini tidak berkembang di dalam hati 
Anda? 
135 Dia yang tidak mengerti tidak dapat 
menuntun kepada pengertian; dia yang tidak 
merasa tidak akan membangkitkan perasaan. 
Sekarang pahamilah mengapa bibirmu 
tergagap-gagap dan terbata-bata ketika 
engkau dihadapkan pada kebutuhan untuk 
menjadi saksi firman-Ku. 
136 Orang yang mengasihi tidak perlu gagap, 
orang yang percaya tidak perlu takut. Dia yang 
merasa memiliki banyak kesempatan untuk 



membuktikan ketulusan dan kejujurannya. 
(172, 24 - 26) 
137 Hari ini Anda ingin menjelaskan mengapa 
Anda adalah Israel dan Anda tidak memiliki 
argumen; Anda ingin menjelaskan mengapa 
Anda adalah spiritualis dan Anda kekurangan 
kata-kata. Anda mencoba menjelaskan apa 
karunia-karunia rohani Anda, dan Anda tidak 
memiliki bukti dan perkembangan rohani 
untuk menjelaskannya secara meyakinkan. 
Tetapi ketika perkembangan ke atas Anda 
menjadi kenyataan, kata-kata yang diperlukan 
akan terbang kepada Anda, karena Anda akan 
menjelaskan dengan karya-karya cinta kasih 
Anda siapa Anda, siapa yang telah mengajari 
Anda dan ke mana Anda akan pergi. (72, 27) 
138 Saya berkata kepada Anda: Apa yang 
Anda tunggu untuk membagikan Kabar Baik? 
Apakah Anda ingin bernubuat tentang 
reruntuhan? Aku memberitahukan dan 
mengungkapkan segala sesuatu kepadamu 
sehingga engkau selalu memiliki jawaban yang 
bijaksana untuk setiap pertanyaan yang 
ditanyakan oleh sesamamu. Ingatlah bahwa 
Anda akan diserang dengan argumen-
argumen serius yang akan membuat takut 
mereka yang tidak siap. 
139 Hafalkanlah Firman-Ku dan jangan 
lupakan mukjizat-mukjizat besar yang telah 
Aku berikan kepadamu, sehingga setiap orang 
di antaramu dapat menjadi kesaksian hidup 
akan kebenaran-Ku. Maka orang yang 
menyelidikimu dan mencari-cari Firman-Ku 
akan menyadari bahwa Firman-Ku tidak 
bertentangan dengan apa pun yang telah 
Kukatakan dan kunubuatkan kepadamu di 
masa lalu. 
140 Pertempuran akan sangat besar - begitu 
besar sehingga beberapa orang yang telah 
menjadi murid-murid-Ku akan dipenuhi 
dengan ketakutan dan menyangkal Aku, 
mengklaim bahwa mereka tidak pernah 
mendengar Aku. 
141 Mereka yang tetap setia pada perintah-
perintah-Ku dan menghadapi pertempuran, 
Aku akan menyelimuti mereka dengan mantel 
yang di bawahnya mereka akan membela diri, 
dan mereka akan melewati setiap situasi kritis 
tanpa cedera. 
142 Siapa pun yang menabur benih ini dengan 
buruk atau siapa pun yang menodai 
kemurnian pekerjaan ini akan dihakimi setiap 
saat, dianiaya oleh manusia dan gelisah. 

Biarlah setiap orang mengetahui pohon yang 
dipeliharanya dari rasa buahnya. 
143 Aku memiliki mukjizat-mukjizat besar 
yang tersimpan untuk masa perjuangan 
spiritual umat-Ku - mukjizat-mukjizat dan 
karya-karya yang akan memukau para 
cendekiawan dan ilmuwan. Aku tidak akan 
pernah meninggalkanmu dengan kekuatanmu 
sendiri. Jangan merasa bingung ketika orang-
orang mengejek Anda; jangan lupa bahwa di 
Era "Kedua", orang banyak juga mengejek 
Guru Anda. (63, 42 - 44) 
144 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya 
Aku berkata kepadamu, dunia ini melawan 
kamu, dan untuk itu Aku mempersiapkan 
kamu, supaya kamu tahu, bagaimana kamu 
dapat mempertahankan imanmu dengan 
senjata kasih dan belas kasihan. Aku berkata 
kepadamu, engkau akan menang, bahkan jika 
kemenanganmu tidak diketahui. 
145 Sekarang pengorbananmu tidak akan 
menjadi pengorbanan darah, tetapi kamu 
masih akan mengalami fitnah dan penghinaan. 
Tetapi Guru akan ada di sana untuk membela 
dan menghibur Anda, karena tidak ada murid 
yang akan ditinggalkan. (148, 17) 
146 Hai manusia, jangan lagi terbiasa dengan 
kebobrokan, lawanlah tanpa membanggakan 
kemurnian, dan jangan pula menjadi marah 
atas pelanggaran sesama manusia. 
Bersikaplah bijaksana, akurat, dan baik hati 
dalam ucapan dan tindakan Anda, maka dunia 
akan mendengarkan Anda dan juga akan 
memperhatikan kata-kata pengajaran Anda. 
Apakah perlu saya beritahukan lagi kepada 
Anda bahwa sebelum Anda meneruskan 
ajaran ini, Anda harus menjalaninya? (89, 66) 
147 Adalah penting bahwa umat-Ku muncul di 
antara bangsa-bangsa dan memberikan 
contoh persaudaraan, harmoni, amal dan 
pengertian, sebagai prajurit perdamaian di 
antara mereka yang lagi-lagi 
menyalahgunakan ajaran ilahi untuk 
bertengkar, menyakiti satu sama lain dan 
mengambil nyawa. (131, 58) 
148 Akhirnya, pahamilah bahwa Anda semua 
mencintai Tuhan yang sama, dan janganlah 
bertengkar karena perbedaan bentuk di mana 
yang satu atau yang lain telah merealisasikan 
cinta ini. 
149 Anda harus memahami bahwa ada 
makhluk-makhluk yang di dalamnya 
kepercayaan, tradisi, dan adat istiadat telah 



berakar begitu dalam sehingga tidak akan 
mudah bagi Anda untuk mencabutnya pada 
saat pertama Anda mengajar mereka. 
Bersabarlah, dan selama bertahun-tahun Anda 
akan mencapainya. (141, 9) 
150 Menjelang akhir tahun 1950, akan ada 
ketidakpastian dan keraguan di antara banyak 
di antara Anda. 
151 Mengapa sebagian orang meragukan 
wahyu-wahyu-Ku, yang menikmati kecerdasan 
yang lebih besar daripada mereka yang 
percaya pada manifestasi-Ku? Karena bukan 
pengetahuan manusia, atau intelek, yang 
dapat menilai kebenaran-Ku, dan ketika 
manusia memahami hal ini, dia ditangkap oleh 
rasa takut terhadap segala sesuatu yang baru, 
terhadap segala sesuatu yang tidak diketahui 
olehnya, untuk secara tidak sadar 
menolaknya. 
152 Tetapi kamu, yang lemah, yang tidak 
berpendidikan, yang tidak dapat mencapai 
ketinggian mereka yang diakui oleh 
kecerdasan mereka, adalah mereka yang 
percaya, dan kamu mampu menyelidiki misteri 
spiritual. Mengapa? Karena Rohlah yang 
menyatakan Kehidupan Kekal dan keajaiban-
keajaibannya kepada pikiran. 
153 Kecerdasan manusia mewakili kekuatan 
yang dengannya Anda sekarang akan 
bertempur, dan melaluinya manusia telah 
menciptakan untuk dirinya sendiri ide-ide dan 
konsepsi spiritual yang belum terungkap 
kepadanya melalui roh. 
154 Untuk perjuangan ini kamu harus kuat - 
dengan kekuatan yang juga muncul dari roh. 
Kekuatan Anda tidak akan pernah didasarkan 
pada tubuh Anda, atau pada kekuatan uang, 
atau pada sarana pendukung duniawi. Hanya 
iman Anda kepada kebenaran yang hidup di 
dalam diri Anda yang akan membuat Anda 
menang dalam konflik. (249, 44 - 46) 
155 Jangan takut jika Anda disebut tersesat - 
jangkau semua orang. Pertimbangkan bahwa 
pekerjaan ini, yang benar bagi Anda, mungkin 
tampak palsu bagi orang lain karena di mata 
mereka tidak memiliki pengudusan yang telah 
diterima oleh agama-agama untuk diakui. 
156 Jika engkau percaya kepada-Ku, jika 
engkau percaya bahwa Aku membuat diri-Ku 
dikenal dalam kata-kata para pembawa suara 
ini, jangan takut akan penghakiman sesama 
manusia. Karena pengajaran-Ku begitu fasih 
dan pesan-Ku mengandung begitu banyak 

kebenaran sehingga jika engkau tahu 
bagaimana menggunakan senjata-senjata ini 
dengan baik, engkau hampir tidak dapat 
dikalahkan. 
157 Tidak ada seorang pun yang akan dapat 
menghukum Anda karena bersemangat 
mencari kebenaran, yang sempurna. Untuk ini 
Anda semua memiliki hak suci, dan untuk ini 
Anda telah diberi kebebasan untuk berjuang 
menuju cahaya. (297, 51 - 53) 
158 Ketika engkau mulai memenuhi misimu 
dan engkau mencapai bangsa-bangsa, bangsa-
bangsa yang paling jauh, bahkan hutan-hutan 
purba, engkau akan bertemu dengan manusia 
dan engkau akan membuat mereka mengerti 
bahwa engkau semua bersaudara, engkau 
akan memberi mereka kesaksian tentang 
ajaran rohani-Ku. Anda kemudian akan kagum 
pada bukti-bukti cinta yang akan Kuberikan 
kepada Anda. 
159 Di sana, di antara mereka yang terputus 
dari peradaban tetapi juga sangat jauh dari 
kebobrokan manusia, Anda akan menemukan 
makhluk-makhluk rohani yang hebat yang 
akan meningkatkan barisan umat Israel. 
160 Orang sakit akan menerima balsem 
penyembuhan di jalanmu dan akan sembuh; 
orang yang menderita akan menangis untuk 
terakhir kalinya, tetapi air mata mereka akan 
menjadi air mata sukacita. 
161 Karena bukti-bukti yang harus kamu 
berikan, orang banyak akan memuji Tuhan 
dan murid-murid-Nya, kamu akan dipuji, 
seperti yang terjadi pada hari ketika Gurumu 
memasuki Yerusalem. 
162 Tetapi bahkan di antara mereka yang 
menyemangati Anda, akan ada pria dan 
wanita yang penuh dengan karunia rohani 
yang Anda miliki. Dengan beberapa orang, 
karunia nubuatan mereka akan membuat 
Anda takjub; dengan yang lain, balsem 
penyembuhan-Ku tidak akan habis-habisnya; 
dengan yang lain lagi, firman-Ku akan 
menyembur keluar seperti air sejernih kristal. 
Dengan cara ini anda akan melihat karunia-
karunia Roh Kudus muncul di antara saudara-
saudari anda bagaikan benih yang tak habis-
habisnya. (311, 38 - 40) 
163 Hai manusia, perdamaian semu sekarang 
berkuasa di antara bangsa-bangsa, tetapi 
janganlah kamu memberitakan bahwa 
perdamaian telah datang. Tutup mulutmu. 
Kedamaian sejati tidak bisa muncul di atas 



fondasi ketakutan atau kenyamanan materi. 
Perdamaian harus muncul dari cinta kasih, 
dari persaudaraan. 
164 Orang-orang saat ini sedang membangun 
di atas pasir dan bukan di atas batu karang, 
dan kemudian ketika ombak naik lagi dan 
menghantam tembok-tembok itu, bangunan 
itu akan runtuh. (141,70 - 71) 
165 Sejak "Era Pertama" Aku telah berbicara 
kepadamu melalui nabi-nabi-Ku untuk 
membimbingmu, tetapi bukan untuk 
memaksamu memenuhi Hukum-Ku. 
166 Tetapi waktu telah berlalu dan roh 
manusia telah berevolusi, telah mencapai 
kedewasaan dan sekarang dapat memahami 
misinya sebagai roh. Umat manusia, yang 
begitu dekat dengan jurang, dengan 
kebinasaan, membutuhkan bantuan spiritual 
dari Anda. 
167 Ini adalah pertempuran, pertempuran 
terakhir, pertempuran yang paling mengerikan 
dan menakutkan antara kegelapan dan terang. 
Semua roh kegelapan bersatu pada saat ini, 
dan semua roh terang harus menghadapi 
kekuatan itu. 
168 Engkau yang telah mendengar Aku, yang 
membawa cahaya Roh Kudus di dalam dirimu, 
bangunlah! Tidak lagi membuang-buang 
waktu dengan kesenangan duniawi, dengan 
tujuan-tujuan sementara. Berjuang untuk 
kemanusiaan, berjuang agar Kerajaan Bapa 
datang ke dunia ini. Ini adalah misi yang saya 
berikan kepada semua orang, dari yang paling 
rendah hingga yang paling berpendidikan. 
169 Dunia roh bersamamu, dan di atas 
segalanya Bapa yang penuh cinta kasih, penuh 
belas kasihan - Bapa yang melihat dengan rasa 
sakit yang tak terhingga penderitaan yang 
ditimpakan manusia kepada sesamanya. 
170 Ini adalah peperangan terang melawan 
kegelapan, dan kalian masing-masing harus 
berjuang sampai kemenangan diraih. (358, 20-
23) 

Pasal 63 - Ajaran untuk gereja-gereja 
dan semua murid Kristus  
 
Pekerjaan Rohani Kristus  
1 Bersukacitalah di hadapan-Ku, hai umat-Ku 
yang terkasih, buatlah pesta di dalam hatimu, 
bersorak-soraklah karena sukacita, karena 
akhirnya kamu telah mengalami "Hari Tuhan". 

2 Engkau takut akan datangnya hari itu, 
karena engkau masih berpikir seperti orang-
orang dahulu dan berpendapat bahwa hati 
Bapamu penuh dendam, bahwa Ia 
memendam kebencian karena penghinaan 
yang telah Ia terima, dan bahwa Ia memiliki 
sabit, cambuk dan cawan penderitaan yang 
siap untuk membalas dendam kepada mereka 
yang telah menghina-Nya begitu banyak dan 
berkali-kali. 
3 Tetapi alangkah terkejutnya kamu, ketika 
kamu mendapati, bahwa di dalam Roh Allah 
tidak ada kemarahan, kegeraman atau 
kebencian. Meskipun dunia menangis dan 
meratap seperti yang belum pernah terjadi 
sebelumnya, alasannya bukan karena Bapa 
telah memberikan buah ini untuk dimakan dan 
cawan ini untuk diminum, tetapi karena inilah 
tuaian yang sekarang dituai oleh manusia 
karena perbuatannya. 
4 Memang benar bahwa semua peristiwa 
bencana yang terjadi pada waktu ini telah 
diberitahukan kepadamu sebelumnya. Tetapi 
karena mereka telah diberitahukan 
kepadamu, janganlah kamu mengira bahwa 
Tuhanmu mengirimkan mereka kepadamu 
sebagai hukuman. Sebaliknya, setiap saat Aku 
telah memperingatkan engkau akan 
kejahatan, akan pencobaan, dan telah 
menolong untuk memulihkan engkau dari 
kejatuhanmu. Selain itu, Aku telah 
menyediakan semua sarana yang diperlukan 
bagi kalian untuk menyelamatkan diri kalian. 
Tetapi engkau juga harus menyadari bahwa 
engkau selalu tuli dan tidak setia terhadap 
panggilan-Ku. (160, 40 - 41) 
5 Celakalah mereka yang tidak berusaha 
menyalakan pelita mereka pada waktu ini, 
karena mereka akan tersesat! Lihatlah, betapa 
bayangan masih berkuasa di mana-mana, 
meskipun ini adalah waktu terang! 
6 Engkau tahu dari Firman-Ku bahwa Aku 
memilih bangsa ini [Meksiko] untuk 
menyatakan diri-Ku di dalamnya pada 
Kedatangan-Ku yang Ketiga, tetapi engkau 
tidak tahu alasannya. Sang Guru, yang tidak 
menginginkan rahasia dari murid-muridnya, 
telah menjadi rahasia bagi Anda. Ia datang 
untuk menyatakan kepada anda semua yang 
perlu anda ketahui, sehingga anda bisa 
menjawab dengan tepat orang-orang yang 
bertanya kepada anda. 



7 Aku telah melihat bahwa penduduk sudut 
bumi ini selalu mencari-Ku dan mengasihi-Ku, 
dan meskipun penyembahan mereka tidak 
selalu sempurna, Aku telah menerima niat dan 
kasih mereka sebagai bunga kepolosan, 
pengorbanan dan rasa sakit. Di altar Keilahian-
Ku, bunga harum ini selalu hadir. 
8 Anda telah dipersiapkan untuk memenuhi 
misi besar ini di "Era Ketiga". 
9 Hari ini kamu tahu bahwa Aku telah 
menjelma kembali di tengah-tengahmu 
bangsa Israel karena Aku telah 
menyatakannya kepadamu. Engkau tahu 
bahwa benih yang hidup dalam 
keberadaanmu dan cahaya batin yang 
membimbingmu adalah sama dengan yang 
Aku curahkan kepada keluarga Yakub di Era 
Pertama. 
10 Kamu adalah orang Israel menurut roh, 
kamu secara rohani memiliki keturunan 
Abraham, Ishak dan Yakub. Anda adalah 
cabang-cabang dari pohon yang diberkati yang 
akan memberikan keteduhan dan buah bagi 
umat manusia. 
11 Inilah sebabnya mengapa Aku 
menyebutmu anak sulung dan mengapa Aku 
telah mencarimu pada saat ini untuk 
membuat Wahyu-Ku yang Ketiga dikenal dunia 
melalui engkau. 
12 Adalah kehendak-Ku bahwa "umat Israel" 
bangkit secara rohani di antara umat manusia 
sehingga mereka dapat melihat "kebangkitan 
dalam daging" yang sejati. (183, 33 - 35) 
13 Apakah kamu mengira bahwa Aku akan 
memberikan firman-Ku kepada semua bangsa 
di bumi? Tidak! Dalam hal ini juga, wahyu 
baru-Ku serupa dengan masa lalu ketika Aku 
menyatakan diri-Ku kepada satu orang dan 
kemudian mereka memiliki tugas untuk 
berangkat dan menyebarkan Kabar Baik dan 
menabur benih yang mereka terima dalam 
pesan-Ku. (185, 20) 
14 Serahkanlah kepada bangsa-bangsa lain 
untuk sadar akan zaman baru ketika mereka 
melihat tanah-tanah hancur oleh banjir, 
bangsa-bangsa hancur oleh perang, dan 
wabah penyakit menghancurkan kehidupan. 
Bangsa-bangsa ini - yang telah menjadi 
sombong dalam ilmu pengetahuan mereka 
dan terbuai oleh kemegahan gereja-gereja 
mereka - tidak akan mengenali firman-Ku 
dalam bentuk yang tidak mencolok ini, dan 
mereka juga tidak akan merasakan 

pewahyuan-Ku dalam roh. Oleh karena itu, 
bumi harus diguncang terlebih dahulu, dan 
alam akan berkata kepada manusia: Waktunya 
telah genap, dan Tuhan telah datang 
kepadamu. 
15 Agar manusia terbangun, membuka mata 
mereka dan menegaskan bahwa Akulah yang 
telah datang, kuasa dan kesombongan 
manusia harus terlebih dahulu ditindas. Tetapi 
tugas Anda adalah berjaga-jaga, berdoa dan 
mempersiapkan diri. (62, 53) 
16 Aku pernah berjanji kepadamu untuk 
kembali kepada umat manusia, dan di sinilah 
Aku memenuhi janji itu, meskipun berabad-
abad telah berlalu. Rohmu merindukan 
kehadiran-Ku dalam kerinduannya akan 
kedamaian, dalam kelaparannya akan 
kebenaran, dalam kerinduannya akan 
pengetahuan, dan Roh-Ku telah turun untuk 
membiarkan engkau mendengar pengajaran 
sesuai dengan zaman di mana engkau hidup. 
Bagaimana mungkin orang ingin terus 
menjalani kehidupan seperti yang telah 
mereka lakukan sampai sekarang? Sudah tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan zaman 
untuk terus berada dalam stagnasi spiritual, 
atau dalam kelambanan spiritual dalam 
praktik ritus dan tradisi. (77, 19) 
17 Banyak orang yang diakui di dunia tidak 
akan mampu mengenali-Ku dalam bentuk ini 
dan akan menyangkal-Ku. Tetapi janganlah 
terkejut dengan hal ini, karena Aku telah 
memberitahukannya kepadamu sejak dahulu 
kala ketika Aku mengatakan kepadamu: 
"Terpujilah Bapa, bahwa Engkau telah 
menyatakan kebenaran-Mu kepada yang 
belum dewasa dan menyembunyikannya dari 
yang terpelajar dan bijaksana." 
18 Namun, ini bukan karena Aku 
menyembunyikan kebenaran-Ku dari siapa 
pun, melainkan karena mereka yang 
pikirannya tidak terbebani, dalam kemiskinan 
atau ketidakberartian [spiritual] mereka, 
dapat lebih baik merasakan-Ku, sementara 
mereka yang berbakat, yang pikirannya penuh 
dengan teori, filsafat, dan doktrin iman, tidak 
dapat memahami atau merasakan-Ku. Tetapi 
Kebenaran, yang adalah untuk semua orang, 
akan datang kepada semua orang pada waktu 
yang telah ditentukan. (50, 45) 
19 Barangsiapa mengetahui hukum-Ku dan 
menyembunyikannya, ia tidak dapat 
menyebut dirinya murid-Ku. Barangsiapa 



menyampaikan kebenaran-Ku hanya dengan 
bibirnya dan tidak dengan hatinya, ia tidak 
menjadikan Aku sebagai teladan. Siapa pun 
yang berbicara tentang cinta kasih dan 
membuktikan sebaliknya dengan 
perbuatannya adalah pengkhianat ajaran-Ku. 
20 Barangsiapa menyangkal kemurnian dan 
kesempurnaan Maria adalah orang yang 
bodoh, karena di dalam ketidaktahuannya ia 
menantang Allah dan menyangkal kuasa-Nya. 
Barangsiapa yang tidak mengakui kebenaran-
Ku di "Era Ketiga" dan menyangkal keabadian 
roh masih tertidur dan tidak mengindahkan 
nubuat-nubuat di masa lalu yang 
mengumumkan wahyu yang dialami umat 
manusia saat ini. (73,28 - 29) 
21 mereka akan datang dan mencobai Aku 
karena mereka ingin membuktikan kepadamu 
bahwa kamu salah. Jika Aku tidak 
memberitahukan Nama-Ku kepada mereka, 
mereka akan mengatakan bahwa Aku bukan 
Aku dan jika Aku menjawab pertanyaan-
pertanyaan mereka yang diajukan dengan niat 
buruk, mereka akan menyangkal-Ku dengan 
semangat yang lebih besar lagi. 
22 Kemudian Aku akan berkata kepada 
mereka: Barangsiapa ingin masuk ke dalam 
kerajaan terang harus mencarinya dengan 
hati. Tetapi barangsiapa yang ingin hidup 
tanpa mengenal-Ku, maka ia akan menahan 
pengetahuan ilahi dari rohnya sendiri, dan 
dengan demikian menyebabkan segala 
sesuatu yang merupakan wahyu yang jelas 
dan bercahaya menjadi misteri dan rahasia 
baginya. (90, 49 - 50) 
23 Sekarang Aku bersamamu hanya untuk 
sementara, seperti dulu. Waktunya sudah 
semakin dekat ketika Aku tidak akan lagi 
berbicara kepadamu, tetapi umat manusia 
belum merasakan kehadiran-Ku. 
24 Dari "gunung" dari mana Aku mengirimkan 
Firman-Ku kepadamu dan merenungkanmu, 
Aku harus berseru pada malam kepergian-Ku: 
"Kemanusiaan, kemanusiaan, kamu yang 
belum mengenal Siapa yang telah 
bersamamu!" Sama seperti di "Era Kedua", 
sesaat sebelum kematian-Ku, Aku memandang 
kota itu dari sebuah gunung dan berseru 
sambil menangis: "Yerusalem, Yerusalem, 
engkau yang tidak mengetahui kebaikan yang 
telah menyertai engkau". 
25 Bukan dunia yang menjadi tujuan Dia 
menangis, melainkan demi roh manusia yang 

masih tanpa terang dan yang masih harus 
mencucurkan banyak air mata untuk 
mencapai kebenaran. (274, 68 - 69) 
26 Berabad-abad telah berlalu sejak hari Aku 
memberikan Firman-Ku dan nasihat-nasihat-
Ku yang terakhir melalui Yesus, tetapi hari ini 
Aku menampakkan diri kepadamu sebagai Roh 
Kudus untuk menggenapi janji-Ku kepadamu. 
27 Aku tidak menjadi manusia, Aku datang 
dalam Roh dan hanya mereka yang 
diperlengkapi yang akan melihat Aku. 
28 Sementara engkau percaya pada Firman-Ku 
dan mengikuti-Ku, yang lain tidak menerima 
manifestasi-Ku dan menyangkalnya. Saya 
harus memberi mereka bukti-bukti yang besar 
dan berkat mereka, saya secara bertahap 
menaklukkan ketidakpercayaan mereka. 
29 Kasih dan kesabaran yang selalu 
Kutunjukkan kepadamu membuatmu 
mengerti bahwa hanya Bapamu yang dapat 
mengasihi dan mengajarimu dengan cara ini. 
Aku mengawasimu dan membuat salibmu 
ringan sehingga kamu tidak tersandung. Aku 
membuatmu merasakan damai sejahtera-Ku 
sehingga engkau dapat menempuh jalanmu 
dengan penuh kepercayaan kepada-Ku. (32, 4) 
30 Firman-Ku, ucapan pengajaran-Ku, hari ini 
tampaknya dimaksudkan untukmu saja, tetapi 
sebenarnya dimaksudkan untuk semua, 
karena kebijaksanaan dan cintanya mencakup 
seluruh alam semesta, menyatukan semua 
dunia, semua makhluk spiritual yang 
berinkarnasi dan yang tidak berinkarnasi. 
Datanglah kepada-Ku jika engkau 
membutuhkan-Ku; carilah Aku jika engkau 
merasa tersesat. 
31 Akulah Bapamu yang mengetahui 
penderitaanmu dan yang menghiburmu. Saya 
menanamkan dalam diri Anda cinta kasih yang 
sangat Anda butuhkan - untuk diri Anda 
sendiri, dan untuk menyebarkannya kepada 
orang-orang di sekitar Anda. 
32 Jika sebenarnya engkau mengenali 
kehadiran-Ku melalui hikmat yang Aku 
ungkapkan melalui para pembawa suara ini, 
maka ketahuilah juga bahwa waktunya telah 
tiba untuk memulai pekerjaan konstruktif di 
jalan spiritual. 
33 Oh, seandainya saja semua orang yang 
telah dipanggil akan bergegas; sungguh, Aku 
berkata kepadamu, Meja Tuhan akan dipenuhi 
dengan murid-murid dan mereka semua akan 
makan makanan yang sama! Tetapi tidak 



semua yang diundang datang, mereka telah 
memberikan kesibukan yang berbeda, 
menurunkan Panggilan Ilahi ke tempat kedua. 
34 Berbahagialah mereka yang datang dengan 
tergesa-gesa, karena mereka telah menerima 
upahnya. (12, 76 - 80) 
35 Tidak semua orang yang mendengarkan 
Aku di sini yang telah menerima karunia 
rohani selama ini. Lihatlah berapa banyak 
kursi kosong yang ada di meja, karena banyak 
anak-anak kecil-Ku, setelah menerima 
anugerah, pergi dan menghindari tanggung 
jawab dan tugas. Oh, seandainya mereka 
masih mengetahui di bumi ini sumpah yang 
diberikan setiap roh kepada-Ku sebelum 
datang ke bumi! (86, 43) 
36 Saya mewariskan Perjanjian Ketiga kepada 
Anda saat ini, tetapi Anda bahkan belum 
memahami dua yang pertama. Jika engkau 
semua telah dipersiapkan pada saat ini, 
Firman-Ku tidak perlu didengar secara 
material, karena Aku kemudian akan berbicara 
secara rohani dan engkau semua akan 
menjawab-Ku dengan kasihmu. (86, 49) 
37 Inilah cahaya "Era Ketiga". Tetapi ujilah 
orang yang mengatakan bahwa bukan Allah 
yang berbicara kepadamu, melainkan orang 
ini. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
selama sinar Ilahi-Ku tidak menerangi 
pikirannya, engkau tidak akan dapat 
memperoleh darinya kata-kata yang bernilai 
spiritual dan kebenaran, bahkan jika engkau 
mengancamnya dengan kematian. 
38 Tidak ada yang aneh dalam kenyataan 
bahwa sama seperti roh menggunakan 
tubuhnya untuk berbicara dan membuat 
dirinya dikenal, roh itu melepaskan dirinya 
dari tubuh untuk jangka waktu yang singkat 
agar Bapa dari semua roh dapat membuat 
dirinya dikenal di tempatnya: Tuhan. 
39 Aku datang kepadamu karena kamu tidak 
tahu bagaimana datang kepada-Ku dan Aku 
mengajarkan bahwa doa yang paling 
menyenangkan yang sampai kepada Bapa 
adalah doa yang muncul dari rohmu dalam 
keheningan. Doa inilah yang menarik sinar-Ku 
yang melaluinya engkau mendengar-Ku. 
Bukan lagu dan kata-kata yang menyenangkan 
Keilahian saya. (59, 57 - 59) 
40 Engkau tidak dapat mengklaim bahwa 
Firman-Ku tidak jelas atau bahwa Firman-Ku 
mengandung ketidaksempurnaan, karena 
tidak ada ambiguitas yang dapat berasal dari-

Ku. Jika engkau menemukan kesalahan apa 
pun di dalamnya, kaitkan itu dengan transmisi 
yang buruk oleh pembawa suara, atau dengan 
pemahamanmu yang buruk, tetapi jangan 
pernah dengan ajaran-Ku. Celakalah pembawa 
suara yang merusak firman-Ku! Celakalah 
orang yang menyampaikan ajaran-Ku dengan 
buruk dan merendahkannya, karena ia akan 
mengalami celaan yang tak henti-hentinya 
dari hati nuraninya dan kehilangan kedamaian 
jiwanya! (108, 51) 
41 Untuk bertemu denganmu, saya katakan 
kepadamu: Jika engkau tidak ingin Aku 
menggunakan tubuh yang berdosa untuk 
memberikan kasih-Ku kepadamu, 
tunjukkanlah kepada-Ku orang yang benar, 
yang murni, tunjukkanlah kepada-Ku seorang 
di antara engkau semua yang tahu bagaimana 
mengasihi, dan Aku jamin bahwa Aku akan 
menggunakannya. 
42 Pahamilah bahwa Aku memakai diri-Ku 
sendiri untuk membawa orang-orang berdosa, 
karena Aku tidak datang untuk 
menyelamatkan orang-orang benar; mereka 
sudah ada di dalam kerajaan terang. (16, 25) 
Amati bagaimana benih ini, meskipun Anda 
telah merawatnya dengan buruk, tidak mati; 
lihatlah bagaimana benih ini telah 
menaklukkan kegelapan dan jebakan, 
rintangan dan cobaan, dan terus bertunas dan 
berkembang dari hari ke hari. Mengapa benih 
ini tidak mati? Karena kebenaran itu abadi, 
kekal. 
44 Oleh karena itu, Anda akan melihat bahwa 
ketika ajaran ini kadang-kadang tampak 
menghilang, itu akan terjadi ketika tunas-
tunas baru dan subur bermunculan untuk 
membantu manusia mengambil langkah maju 
di jalan menuju spiritualisasi. (99, 20) 
45 Ujilah ajaran-Ku dan katakan kepada-Ku 
apakah ajaran ini bisa dimasukkan ke dalam 
salah satu agamamu. 
46 Aku telah mengungkapkan kepadamu 
karakteristiknya yang komprehensif dan 
maknanya yang universal, yang tidak terbatas 
pada sebagian umat manusia atau bangsa-
bangsa [tertentu], tetapi melampaui orbit 
planet duniamu untuk mencakup 
ketidakterbatasan dengan semua dunia 
kehidupannya, di mana - seperti di dunia ini - 
anak-anak Tuhan juga tinggal. (83, 6) 
47 Sadarilah bahwa Firman-Ku bukan atau 
tidak bisa menjadi agama baru. Karya ini 



adalah jalan bercahaya di mana semua 
ideologi, kepercayaan dan agama akan 
bersatu secara spiritual untuk memasuki 
gerbang Tanah Perjanjian. (310, 39) 
48 Pengajaran-Ku, di mana rohmu dipelihara, 
ingin mengubahmu menjadi tuan-tuan, 
menjadi rasul-rasul Roh Kudus yang setia. 
(311, 12) 
49 Aku akan mempersembahkan kalian 
kepada manusia sebagai hamba-hamba-Ku, 
sebagai Rohaniwan Trinitarian-Marian dari Era 
Ketiga - Rohaniwan karena kalian harus lebih 
banyak roh daripada materi; Trinitarian karena 
kalian telah menerima wahyu-Ku dalam tiga 
masa; Marian karena kalian mengasihi Maria, 
Bunda semesta kalian, yang telah mengawasi 
kalian sehingga kalian tidak boleh putus asa di 
jalan kehidupan. (70, 36) 
50 Bukan hanya mereka yang mendengar 
Firman-Ku melalui organ pemahaman manusia 
yang akan disebut sebagai anak-anak umat ini. 
Setiap orang yang memikul salibnya - setiap 
orang yang mengasihi hukum ini dan 
menyebarkan benih ini akan disebut sebagai 
pekerja di kebun anggur-Ku, seorang rasul 
pekerjaan-Ku dan seorang anak dari umat ini, 
bahkan jika dia belum mendengar Aku melalui 
proklamasi ini. (94, 12) 
51 Bagaimana mungkin Anda berpikir, orang-
orang, bahwa - karena Anda berkumpul 
bersama di tempat pertemuan yang berbeda - 
ini adalah alasan untuk menjaga jarak satu 
sama lain? Hanya ketidaktahuan yang akan 
menghalangi Anda untuk menyadari ikatan 
spiritual yang menyatukan semua anak Tuhan. 
(191, 51) 
52 Ketika Anda menghadiri satu atau 
beberapa tempat pertemuan yang berbeda 
dan mendengar kata yang sama melalui juru 
bicara mereka, hati Anda dipenuhi dengan 
kegembiraan dan iman, dan Anda 
menganggap ajaran itu sebagai bukti nyata 
bahwa komunitas-komunitas ini bersatu 
karena spiritualitas mereka. Namun, jika Anda 
menghadiri manifestasi yang cacat, Anda 
merasa bahwa hati Anda terluka, dan Anda 
memahami bahwa tidak ada kesatuan atau 
manifestasi yang seharusnya ada pada umat 
ini. (140, 71) 
53 Aku ingin engkau menjadi murid-murid-Ku 
yang baik dan rendah hati - mereka yang tidak 
menuntut jabatan atau kehormatan di dalam 
komunitas, tetapi cita-citamu hanya untuk 

mencapai kesempurnaan melalui kebajikan 
dan mengikuti petunjuk-petunjuk-Ku sehingga 
hidupmu menjadi teladan. Apa gunanya 
tempat kehormatan, gelar atau nama bagi 
Anda jika Anda tidak memiliki jasa untuk 
memilikinya dengan benar? (165, 17) 
54 Pekerjaan saya bukanlah salah satu dari 
begitu banyak ajaran, bukan sekte lain di 
dunia. Wahyu yang saya bawakan kepada 
Anda hari ini adalah Hukum Kekal. Namun, 
berapa banyak ritual yang telah Anda 
tambahkan ke dalamnya karena kurangnya 
spiritualitas dan pemahaman, berapa banyak 
ketidaksopanan, sampai akhirnya Anda telah 
menyimpangkannya. Berapa banyak tindakan 
penyembahan yang telah engkau masukkan ke 
dalam Ajaran-Ku, dengan mengatakan dan 
meyakini bahwa semua yang engkau lakukan 
diilhami dan diperintahkan oleh-Ku. (197, 48) 
55 Anda akan segera menemukan diri Anda 
berada di tengah-tengah orang-orang yang 
lelah dengan kultus eksternal dan lelah 
dengan 'fanatisme agama' mereka. Oleh 
karena itu, Aku berkata kepadamu bahwa 
pesan spiritualisasi yang akan engkau bawa 
kepada mereka akan mencapai hati mereka 
bagaikan embun yang segar dan 
menyegarkan. 
56 Apakah Anda berpikir bahwa jika Anda 
datang kepada mereka dengan kultus fanatik 
dan cara-cara bertindak yang bertentangan 
dengan spiritualisasi, bahwa dunia kemudian 
dapat mengenali Anda sebagai pembawa 
pesan ilahi? Sesungguhnya Aku berkata 
kepadamu, kamu akan dianggap sebagai 
fanatik dari sekte baru! 
57 Mengingat kejelasan yang Kukatakan 
kepadamu, ada orang-orang yang berkata 
kepada-Ku, "Guru, bagaimana mungkin kita 
harus membuang banyak tindakan pemujaan 
yang ditinggalkan Roque Rojas kepada kita 
sebagai warisan?" 
58 Untuk hal ini Aku katakan kepadamu 
bahwa Aku memberimu contoh dari 'Era 
Kedua' ketika Aku membuat orang-orang 
mengerti bahwa mereka telah melupakan 
Hukum Taurat, yang sangat penting, demi 
mematuhi ritus-ritus, formalitas-formalitas, 
tradisi-tradisi dan hari-hari raya. 
59 Saya telah mengingatkan Anda tentang 
perbuatan Guru Anda ini, sehingga Anda 
dapat memahami bahwa bahkan hari ini Anda 
harus melupakan tradisi dan upacara, bahkan 



jika Anda telah mempelajarinya dari Roque 
Rojas, seperti halnya orang-orang pada waktu 
itu telah mewarisinya dari Musa. 
60 Sekarang, saya tidak bermaksud 
mengatakan bahwa mereka mengajarkan 
sesuatu yang buruk - tidak. Mereka hanya 
dipaksa untuk menggunakan simbol-simbol 
dan tindakan-tindakan yang seharusnya 
membantu orang-orang untuk memahami 
wahyu Ilahi. Tetapi segera setelah tujuan ini 
tercapai, maka perlu untuk menghilangkan 
setiap bentuk pemujaan atau alegori yang 
sekarang tidak berguna untuk membiarkan 
cahaya kebenaran bersinar. (253, 29 - 32) 
61 Betapa banyak rasa sakit yang telah 
disebabkan oleh Hati-Ku oleh hamba-hamba 
yang belum memahami Hukum-Ku; dan 
betapa banyak rasa sakit yang saat ini sedang 
disebabkan oleh mereka yang, meskipun Aku 
telah melatih dan menunjuk mereka, saat ini 
telah memberi perlindungan pada keraguan, 
pada rasa tidak aman, dan sebagai akibat dari 
kurangnya pemahaman dan keegoisan 
mereka, telah mengatakan bahwa Aku akan 
tetap berada di antara orang-orang untuk 
jangka waktu yang lain; bahwa sesuai dengan 
kehendak manusiawi mereka, Aku akan 
menurunkan Sinar Semesta-Ku satu kali lagi 
dan terus membuat diri-Ku dikenal untuk 
waktu yang lama. 
62 Oleh karena itu, Aku telah berkata 
kepadamu: kapankah Aku menunjukkan 
keragu-raguan, ketidakpastian, atau 
perselisihan kehendak dalam firman-Ku? Tidak 
akan pernah, sungguh, karena Aku tidak lagi 
sempurna, tidak lagi menjadi Tuhan dan 
Penciptamu. 
63 Dalam diri-Ku ada ketegasan, Kehendak 
tunggal, dan oleh karena itu Aku berbicara 
sejelas cahaya terang siang hari, sehingga 
semua orang dapat merasakan-Ku dalam 
Kehadiran-Ku, Esensi-Ku dan Kuasa-Ku, 
sehingga roh dapat mengetahui Alasan dan 
Firman [yang mendasari] yang telah Aku 
berikan melalui kemampuan manusia untuk 
memahami. 
64 Guru berkata kepadamu: Manusia telah 
mendirikan bangunan-bangunan dan 
menamakannya gereja, dan di tempat-tempat 
ini orang-orang yang memasukinya melakukan 
pemujaan, memelihara fanatisme dan 
penyembahan berhala, dan menyembah apa 
yang telah diciptakan manusia sendiri. Ini 

adalah hal yang menjijikkan di mata-Ku, dan 
karena itu Aku telah menyingkirkan darimu, 
umat Israel, semua yang awalnya kamu 
ketahui dan dengar, sehingga kamu dapat 
meninggalkan fanatisme kamu. 
65 Rumah-rumah doa umat Israel akan dikenal 
manusia, tidak akan ditutup, karena rumah-
rumah doa itu akan memberi perlindungan 
kepada yang lemah dan yang terhilang, 
kepada yang letih lesu dan yang sakit. Melalui 
perlengkapanmu, melalui ketaatan kepada 
Kehendak-Ku yang tertinggi dan ketaatan 
kepada Hukum-Ku, Aku akan menyaksikan 
diri-Ku sendiri dalam karya-karya para murid 
sejati Keilahian-Ku. 
66 Janganlah kamu berduka karena pembawa 
suara palsu, pemimpin gereja palsu, "pekerja" 
palsu juga muncul, bahwa bibir mereka yang 
menghujat berbicara kepada orang-orang, 
mengklaim bahwa Firman-Ku dan Sinar 
Semesta-Ku akan terus tetap menjadi instruksi 
di antara orang-orang. 
67 Aku akan memberitahukan siapa yang 
menipu, yang tidak menaati hukum sesuai 
dengan kehendak-Ku, siapa yang hanya 
mengekspresikan kehendak dirinya sendiri, 
dan Aku akan memberitahukan pekerjaan 
yang telah dia lakukan dengan salah dan 
hukum yang telah dia ciptakan, dan mereka 
akan ditolak dan dibuang. 
68 Sebab Aku akan menahan kasih karunia 
dan kuasa ilahi, dan pencobaan akan 
menangkap mereka dalam jala-jalanya; dan 
karena itu barangsiapa yang mencarinya tidak 
akan merasakan di dalam rohnya kasih karunia 
Roh Kudus-Ku. (363, 52 - 56) 
69 Tanpa menyatakan bahwa kamu adalah 
rasul-rasul-Ku, kamu akan menjadi rasul-rasul-
Ku. Meskipun Anda adalah guru, Anda harus 
mengatakan bahwa Anda adalah murid. 
70 Janganlah kamu memakai pakaian yang 
membedakan kamu dari orang lain, janganlah 
kamu membawa buku di tanganmu, janganlah 
kamu membangun rumah-rumah pertemuan. 
71 Di bumi tidak akan ada pusat atau dasar 
pekerjaan-Ku, dan tidak ada orang yang lebih 
tinggi dari manusia untuk menggantikan-Ku. 
72 Para pemimpin yang Anda miliki sampai 
sekarang adalah yang terakhir. Doa, 
spiritualisasi, dan praktik ajaran saya akan 
menuntun banyak orang ke jalan terang. 
(246,30 - 31) 



73 Apakah adil, Aku bertanya kepada murid-
murid-Ku, bahwa engkau menyajikan karya 
yang sempurna seperti yang telah Aku 
ungkapkan kepadamu kepada umat manusia 
sedemikian rupa sehingga dinilai sebagai 
penyimpangan, atau dianggap sebagai salah 
satu doktrin dan teori yang telah muncul di 
zaman ini sebagai buah dari kebingungan 
spiritual yang ada? 
74 Apakah benar bagimu, yang sangat 
mengasihi dan dilatih dengan Firman-Ku 
sehingga kesaksianmu akan murni, jatuh ke 
tangan keadilan duniawi sebagai korban 
kesalahanmu, atau dianiaya dan dibubarkan 
karena tetanggamu menganggapmu 
berbahaya? 
75 Menurut Anda, apakah menurut Anda 
bahwa suatu ajaran - yang diikuti dengan 
benar - dapat menyebabkan peristiwa 
semacam itu? Tidak, murid-murid. 
76 Biarlah Aku berbicara kepadamu dengan 
cara ini, karena Aku tahu mengapa Aku 
melakukannya. Besok, ketika saya tidak lagi 
berbicara kepada Anda dengan cara ini, Anda 
akan tahu mengapa saya berbicara kepada 
Anda dengan cara ini, dan Anda akan berkata: 
"Guru tahu persis berapa banyak kelemahan 
yang akan kita derita. Tidak ada yang luput 
dari hikmat-Nya." (252,26 - 27) 
77 Aku sedang mempersiapkan kamu untuk 
masa ketika kamu tidak lagi mendengar 
Firman-Ku, karena pada saat itu manusia akan 
menyebut kamu umat tanpa Allah, umat 
tanpa tempat ibadah, karena kamu tidak akan 
memiliki gedung gereja yang megah untuk 
menyembah-Ku, atau merayakan tindakan 
penyembahan yang khusyuk, atau mencari 
Aku dalam gambar-gambar. 
78 Tetapi aku akan meninggalkan sebuah buku 
sebagai wasiat, yang akan menjadi 
pembelaanmu dalam ujian dan jalan yang 
akan mengarahkan langkahmu. Kata-kata ini, 
yang Anda dengar hari ini melalui pembawa 
suara, akan mengalir keluar dari Kitab Suci 
besok, sehingga Anda dapat menyegarkan diri 
Anda kembali dengan kata-kata itu, dan kata-
kata itu akan didengar oleh banyak orang yang 
akan datang pada saat itu. (129, 24) 
79 Saat ini Aku mewariskan kepada umat 
manusia sebuah kitab baru, sebuah perjanjian 
baru; firman-Ku tentang "Ketiga Kalinya", 
suara Ilahi yang berbicara kepada manusia 
pada saat pembukaan Meterai Keenam. 

80 Tidak perlu nama atau perbuatan Anda 
tercatat dalam sejarah. Dalam buku ini, 
firman-Ku akan menjadi seperti suara yang 
bergema dan jelas yang berbicara abadi 
kepada hati manusia, dan umat-Ku akan 
meninggalkan jejak langkah mereka di jalan 
spiritualisasi ini kepada anak cucu. (102, 28 - 
29) 
81 Tempat-tempat pertemuan di mana 
Firman-Ku telah dikenal telah berlipat ganda, 
masing-masing menjadi seperti sekolah 
pengetahuan yang benar, di mana orang-
orang berkumpul yang membentuk murid-
murid-Ku dan dengan penuh semangat datang 
untuk mempelajari pelajaran baru. 
82 Jika setiap komunitas ini memberikan 
kesaksian tentang semua manfaat yang telah 
mereka terima dari rahmat-Ku, tidak akan ada 
habisnya menyaksikan mukjizat-mukjizat itu. 
Dan jika engkau harus mengumpulkan dalam 
sebuah buku semua yang telah Aku ucapkan 
dari firman-Ku yang pertama sampai yang 
terakhir melalui semua pembawa suara-Ku, ini 
akan menjadi pekerjaan yang tidak dapat 
engkau selesaikan. 
83 Tetapi Aku akan mengirimkan kepada umat 
manusia, melalui perantaraan umat-Ku, 
"sebuah buku" yang akan berisi esensi Firman-
Ku dan kesaksian tentang pekerjaan-pekerjaan 
yang telah Aku capai di antara kamu. Jangan 
takut untuk menjalankan misi ini, karena saya 
akan menginspirasi Anda untuk mencatat 
dalam Buku ini ajaran-ajaran yang sangat 
diperlukan. (152, 39 - 41) 
84 Esensi Firman ini tidak pernah berubah 
sejak awal perwujudannya ketika Aku 
berbicara kepada Anda melalui Damiana 
Oviedo. Makna ajaran-Ku sama. 
85 Tetapi di manakah esensi dari kata-kata 
itu? Apa yang terjadi pada mereka? 
Tersembunyi adalah tulisan-tulisan pesan-
pesan ilahi yang pertama kali di masa ini di 
mana Firman-Ku begitu banyak disebarkan di 
antara kamu. 
86 Ajaran-ajaran ini perlu disampaikan agar 
besok Anda dapat menjadi saksi awal dari 
manifestasi ini. Dengan cara ini, Anda akan 
mengetahui tanggal pengajaran saya yang 
pertama, isinya, dan yang terakhir, yang akan 
membawa Anda ke tahun 1950 - tahun yang 
ditentukan untuk mengakhiri masa 
pewahyuan ini. (127, 14 - 15) 



87 Engkau perlu berbicara kepada mereka 
yang menyembunyikan Firman-Ku dan yang 
memutarbalikkan ajaran-Ku. Bicaralah kepada 
mereka dengan jelas, saya akan membantu 
Anda sehingga Anda dapat mempertahankan 
sudut pandang Anda kepada mereka. Sebab, 
manusialah yang menjadi penyebab 
pekerjaan-Ku ditemukan kesalahan pada hari 
esok, dan hukum-Ku dipalsukan, karena 
mereka telah menambahkan pada pekerjaan-
Ku sesuatu yang tidak termasuk di dalamnya. 
(340, 39) 
88 Aku membawakan Firman ini kepadamu 
dan membuatmu mendengarnya dalam 
bahasamu, tetapi Aku memberimu tugas 
untuk menerjemahkannya nanti ke dalam 
bahasa-bahasa lain sehingga akan diketahui 
semua orang. 
89 Dengan cara ini Anda akan mulai 
membangun "Menara Israel" yang sejati - 
yang secara rohani menyatukan semua orang 
menjadi satu, yang menyatukan semua orang 
di dalam hukum ilahi, abadi dan kekal yang 
Anda alami di dunia ini dari mulut Yesus ketika 
Dia mengatakan kepada Anda: "Kasihilah satu 
sama lain!" (34, 59 - 60) 
 
Israel Spiritual dan Umat Yahudi 
90 "Israel" Aku menyebut orang-orang yang 
saat ini Aku kumpulkan di sekitar wahyu baru-
Ku, karena tidak ada yang tahu lebih baik 
daripada Aku, roh mana yang berdiam di 
dalam diri setiap orang yang dipanggil dari 
"Era Ketiga" ini. 
91 "Israel" memiliki makna rohani, dan 
kepadamu Aku memberikan nama ini supaya 
kamu sadar bahwa kamu adalah bagian dari 
umat Allah. Karena "Israel" tidak mewakili 
orang-orang di bumi, tetapi dunia roh. 
92 Nama ini akan dikenal lagi di bumi, tetapi 
bebas dari kesalahan, dalam arti yang 
sebenarnya, yaitu rohani. 
93 Engkau harus mengetahui asal-usul dan arti 
nama ini; keyakinanmu bahwa engkau adalah 
anak-anak dari bangsa itu harus mutlak, dan 
engkau harus memiliki pengetahuan yang 
lengkap tentang dari siapa dan mengapa 
engkau menerima sebutan ini, sehingga 
engkau dapat menahan serangan yang akan 
datang kepadamu besok dari mereka yang 
memberi arti lain pada nama "Israel". (274, 47 
- 50) 

94 Aku menginginkan ketaatan darimu, Aku 
ingin engkau membentuk suatu umat yang 
kuat dengan iman dan kerohaniannya, karena 
sama seperti Aku membuat generasi 
keturunan Yakub menjadi berlipat ganda, 
meskipun ada kesulitan besar yang menimpa 
umat itu, demikian juga Aku akan 
membuatmu, yang membawa benih itu dalam 
rohmu, bertekun dalam perjuanganmu 
sehingga umatmu sekali lagi akan berlipat 
ganda seperti bintang-bintang di langit dan 
seperti pasir di laut. 
95 Aku telah memberitahukan kepadamu 
bahwa secara rohani kamu adalah bagian dari 
bangsa Israel, supaya kamu dapat memiliki 
pengetahuan yang lebih lengkap tentang 
takdirmu. Tetapi pada saat yang sama, saya 
telah merekomendasikan agar Anda tidak 
memproklamasikan nubuat tentang hal ini 
secara terbuka sampai umat manusia 
menemukannya atas kemauannya sendiri. 
96 Karena sejak bangsa Israel masih ada di 
bumi, orang Yahudi menurut daging, ia akan 
menyangkal nama ini dan tidak akan 
memberikannya kepadamu, meskipun ini 
bukan alasan yang sah untuk perselisihan. 
97 Mereka belum tahu apa-apa tentang Anda, 
tetapi Anda tahu banyak tentang mereka. Aku 
telah menyatakan kepadamu bahwa orang-
orang ini, yang mengembara di bumi dan 
tanpa kedamaian pikiran, selangkah demi 
selangkah dan tanpa menyadarinya, sedang 
bergerak menuju Dia yang Tersalib, yang akan 
mereka kenali sebagai Tuhan mereka dan yang 
akan mereka minta pengampunan karena 
ketidakbersyukuran mereka yang begitu besar 
dan kekerasan hati mereka di hadapan kasih-
Nya. 
98 Tubuh-Ku telah diturunkan dari Salib, tetapi 
bagi mereka yang telah menyangkal-Ku 
selama berabad-abad, Aku tetap dipaku di 
atasnya dan Aku terus menunggu saat 
kebangkitan dan pertobatan mereka untuk 
memberikan kepada mereka semua yang Aku 
tawarkan kepada mereka dan mereka tidak 
mau menerimanya. (86, 11- 13) 
99 Pada masa ini, janganlah seperti orang-
orang Yahudi pada "Era Kedua" yang - karena 
mereka terikat oleh tradisi, konservatif dan 
fanatik - tidak dapat memakan Roti Surga yang 
dibawa oleh Mesias yang telah mereka 
nantikan selama berabad-abad. Ketika saatnya 
tiba, ia tidak dapat mengenali-Nya karena 



materialisasinya mencegahnya melihat cahaya 
kebenaran. (255, 19) 
100 Dari negeri-negeri dan bangsa-bangsa 
yang jauh, engkau akan melihat saudara-
saudaramu berdatangan dengan keinginan 
untuk membebaskan roh mereka. Dari 
Palestina kuno itu, mereka juga akan datang 
berbondong-bondong, seperti ketika suku-
suku Israel menyeberangi gurun. 
101 Ziarahnya sudah lama dan menyedihkan 
sejak ia dikeluarkan dari rahimnya, orang yang 
menawarkan kerajaannya sebagai warisan 
baru. Tetapi ia sudah mendekati oasis, di 
mana ia akan beristirahat dan merenungkan 
firman-Ku, untuk kemudian, diperkuat dalam 
pengetahuan hukum-Ku, melanjutkan jalan 
yang menunjukkan perkembangannya, yang 
sudah lama terlupakan. 
102 Kemudian kamu akan mendengar banyak 
orang berkata bahwa bangsamu adalah tanah 
baru yang dijanjikan, Yerusalem Baru. Tetapi 
Anda akan mengatakan kepada mereka bahwa 
Tanah Perjanjian itu berada di luar dunia ini, 
dan untuk mencapainya seseorang harus 
melakukannya di dalam roh, setelah melewati 
padang gurun yang luas dari cobaan-cobaan 
saat ini. Engkau juga akan mengatakan kepada 
mereka bahwa bangsa ini hanyalah oase di 
tengah-tengah padang pasir. 
103 Tetapi kalian harus mengerti, orang-
orang, bahwa oasis harus memberikan 
keteduhan bagi para pengembara yang 
kelelahan dan, lebih dari itu, menawarkan 
airnya yang jernih dan segar kepada bibir 
mereka yang kehausan dan kehausan yang 
mencari perlindungan di dalamnya. 
104 Apakah bayangan dan air yang Aku 
bicarakan kepadamu itu? Ajaran-Ku, umat-Ku, 
instruksi ilahi-Ku dalam cinta kasih. dan pada 
siapakah Aku telah menempatkan kekayaan 
anugerah dan berkat ini? Di dalam dirimu, hai 
manusia, sehingga engkau bisa semakin 
membebaskan hatimu dari semua sikap 
mementingkan diri sendiri dan 
menampilkannya sebagai cermin yang murni 
di dalam setiap pekerjaanmu. 
105 Tidakkah pikiran dan hati Anda akan 
dipenuhi dengan sukacita jika, melalui kasih 
Anda, Anda dapat mempertobatkan orang-
orang itu, yang begitu terikat pada tradisi 
mereka dan mandek secara rohani, kepada 
doktrin rohani Trinitarian-Marian? Tidakkah 
akan ada sukacita di antara kamu jika "Israel 

Lama" bertobat melalui perantaraan "Israel 
Baru", yaitu, jika yang pertama memperoleh 
anugerah melalui yang kedua? 
106 Sejauh ini tidak ada yang meyakinkan 
orang-orang Yahudi bahwa mereka harus 
memutuskan hubungan dengan tradisi lama 
untuk mencapai perkembangan moral dan 
spiritual mereka. Orang-orang yang percaya 
bahwa mereka memenuhi hukum Yehuwa dan 
Musa, tetapi pada kenyataannya masih 
menyembah Anak Sapi Emas mereka. 
107 Waktunya sudah dekat ketika umat yang 
sesat ini, yang tersebar di seluruh dunia, akan 
berhenti memandang ke bumi dan 
mengangkat mata mereka ke surga untuk 
mencari Dia yang telah dijanjikan kepada 
mereka sejak awal sebagai Penebus mereka 
dan yang mereka salah menilai dan 
membunuh karena mereka menganggap Dia 
miskin dan tidak menemukan kebaikan apa 
pun di dalam Dia. (35, 55 - 58) 
108 Jangan menganggap fakta bahwa Aku 
telah memilih satu umat di bumi di antara 
yang lain sebagai preferensi: Aku mengasihi 
semua anak-anak-Ku dan orang-orang yang 
telah mereka bentuk secara setara. 
109 Setiap bangsa membawa misi ke bumi, 
dan takdir yang dibawa "Israel" adalah 
menjadi nabi Allah di antara manusia, 
mercusuar iman dan jalan menuju 
kesempurnaan. 
110 Nubuat-nubuat dan wahyu-wahyu-Ku, 
yang telah Kuberikan kepadamu sejak zaman 
dahulu, tidak ditafsirkan dengan benar karena 
Hari Kiamat belum tiba bagi umat manusia 
untuk memahaminya. 
111 Di masa lalu "Israel" adalah umat di bumi; 
hari ini adalah umat yang tersebar di seluruh 
dunia; besok umat Allah akan terdiri dari 
semua makhluk spiritual yang, bersama 
dengan Bapa mereka, akan membentuk 
Keluarga Ilahi dalam keharmonisan yang 
sempurna. (221,27 - 30) 
 
Pemuridan dan spiritualitas  
112 Belajarlah untuk mengasihi satu sama 
lain, memberkati, mengampuni, bersikap 
lemah lembut dan mengasihi, baik dan mulia, 
dan pahamilah bahwa jika Anda tidak 
melakukan hal ini, hidup Anda tidak akan 
sedikit pun mencerminkan karya Kristus, Guru 
Anda. 



113 Saya berbicara kepada Anda semua dan 
menyerukan kepada Anda semua untuk 
menghapus kesalahan-kesalahan yang telah 
menahan Anda dalam perkembangan Anda 
selama berabad-abad. (21, 22 - 23) 
114 Jangan lupa bahwa asal-muasalmu ada di 
dalam cintaku. Saat ini hati Anda dikeraskan 
oleh sikap mementingkan diri sendiri, tetapi 
begitu hati Anda kembali menerima setiap 
ilham rohani, hati Anda akan merasakan cinta 
kasih kepada sesama Anda dan bersimpati 
terhadap penderitaan orang lain seolah-olah 
itu adalah penderitaan Anda sendiri. Maka 
Anda akan dapat memenuhi perintah yang 
mengatakan kepada Anda: "Kasihilah satu 
sama lain." (80, 15) 
115 Dunia ini adalah bidang yang tepat untuk 
bekerja. Di dalamnya ada rasa sakit, penyakit, 
dosa dalam segala bentuk, kejahatan, 
perselisihan, pemuda yang tersesat, usia tua 
tanpa martabat, ilmu pengetahuan yang 
disalahgunakan untuk kejahatan, kebencian, 
perang dan kebohongan. 
116 Inilah ladang di mana Anda harus bekerja 
dan menabur. Tetapi jika perjuangan yang 
menanti Anda di antara manusia tampak 
sangat besar bagi Anda - sungguh, saya 
katakan kepada Anda, meskipun besar, itu 
tidak dapat dibandingkan dengan apa yang 
harus Anda mulai dengan diri Anda sendiri: 
perjuangan roh, akal budi, dan hati nurani 
melawan nafsu daging, cinta-diri, keegoisan, 
dan materialisasi mereka. Tetapi selama Anda 
tidak menang atas diri Anda sendiri, 
bagaimana Anda bisa berbicara dengan tulus 
tentang cinta kasih, ketaatan, kerendahan hati 
dan spiritualisasi kepada sesama manusia? 
(73, 18 - 19) 
117 Kebajikan telah diremehkan dan dianggap 
sebagai sesuatu yang berbahaya atau tidak 
berguna. Sekarang waktunya telah tiba bagi 
Anda untuk memahami bahwa hanya 
kebajikan yang akan membawa keselamatan 
bagi Anda, membuat Anda merasakan 
kedamaian dan memenuhi Anda dengan 
kepuasan. Tetapi tetap saja kebajikan harus 
menderita banyak rintangan dan penderitaan 
sebelum dapat memasuki semua hati. 
118 Para prajurit yang membela mereka harus 
berjuang dengan usaha keras dan iman yang 
besar. Di manakah para prajurit kebaikan ini, 
yang aktif dalam amal dan perdamaian? 
Apakah Anda pikir Anda? 

119 Engkau memeriksa dirimu sendiri di dalam 
hati dan menjawab-Ku bahwa engkau tidak 
demikian. Sebagai imbalannya, saya katakan 
kepada Anda bahwa dengan niat baik, Anda 
semua bisa menjadi bagian dari para prajurit 
itu. Menurutmu, untuk apa aku datang 
kepadamu? (64, 16) 
120 Kasih, berbicaralah bila perlu - diamlah 
bila perlu, jangan katakan kepada siapa pun 
bahwa engkau adalah orang-orang pilihan-Ku. 
Hindari sanjungan dan jangan 
memberitahukan kebaikan yang Anda lakukan. 
Bekerjalah dalam keheningan, bersaksi 
dengan karya-karya kasihmu tentang 
kebenaran ajaran-Ku. 
121 Mencintai adalah takdir Anda. Kasih, 
karena dengan demikian Anda akan 
membersihkan noda-noda Anda, baik dari 
kehidupan Anda sekarang maupun dari 
kehidupan lampau. (113, 58 - 59) 
122 Tolak sanjungan, karena itu adalah senjata 
yang akan menghancurkan perasaan mulia 
Anda. Itu adalah pedang yang dapat 
membunuh iman yang telah Kunyalakan di 
dalam hatimu. 
123 Bagaimana Anda bisa membiarkan orang 
lain menghancurkan altar yang Anda miliki di 
bagian terdalam dari keberadaan Anda? (106, 
47 - 48) 
124 Jangan mengacaukan kerendahan hati 
dengan kekecilan dalam berpakaian. Juga 
tidak berpikir bahwa ia adalah orang yang 
rendah hati yang memiliki perasaan rendah 
diri dalam dirinya sendiri dan karena alasan ini 
terpaksa melayani orang lain dan tunduk di 
hadapan mereka. Aku berkata kepadamu 
bahwa kerendahan hati yang sejati ada pada 
orang yang, meskipun ia mampu menilai 
bahwa ia adalah seseorang dan tahu bahwa ia 
memiliki pengetahuan, bersedia merendahkan 
diri kepada orang lain dan senang berbagi apa 
yang ia miliki dengan mereka. 
125 Betapa bersyukurnya Anda ketika Anda 
mengalami bahwa seseorang yang dihormati 
di antara manusia menunjukkan kasih sayang, 
pengertian, kerendahan hati terhadap Anda. 
Anda bisa menyampaikan perasaan yang sama 
kepada mereka yang berada di bawah Anda 
atau yang merasa seperti itu. 
126 Tahu bagaimana cara menunduk, tahu 
bagaimana cara menjangkau tanpa merasa 
superior, belajar untuk memahami. Saya 
katakan kepada Anda bahwa dalam kasus-



kasus ini bukan hanya orang yang menerima 
bukti kasih sayang, bantuan atau penghiburan 
yang senang, tetapi juga orang yang 
memberikannya, karena dia tahu bahwa ada 
Seseorang di atasnya yang sendiri telah 
memberinya bukti cinta dan kerendahan hati, 
dan Dia adalah Tuhan dan Tuhannya. (101, 60 
+ 62) 
127 Hiduplah dengan murni, rendah hati, 
sederhana. Penuhi semua yang benar di alam 
manusia, serta semua yang menyangkut roh 
Anda. Singkirkanlah dari kehidupan Anda hal-
hal yang tidak berguna, yang artifisial, yang 
berbahaya, dan sebaliknya, segarkanlah diri 
Anda dengan semua yang baik dalam 
keberadaan Anda. (131, 51) 
128 Jangan melihat musuh pada siapa pun, 
lihatlah saudara-saudaramu pada semua 
orang, itulah misimu. Jika Anda bertekun 
dalam hal ini sampai akhir, keadilan dan cinta 
kasih akan menang di bumi, dan ini akan 
memberi Anda kedamaian dan rasa aman 
yang sangat Anda dambakan. (123, 65) 
129 Berikan kebebasan hati Anda untuk mulai 
merasakan penderitaan orang lain. Janganlah 
disibukkan dan dipentingkan dengan 
merasakan hanya apa yang menjadi perhatian 
Anda. Tidak lagi acuh tak acuh terhadap 
cobaan yang dialami umat manusia. 
130 Kapankah kasihmu akan begitu besar 
sehingga dapat merangkul banyak sesama 
manusia untuk mengasihi mereka seperti 
engkau mengasihi mereka yang memiliki 
darahmu di dalam diri mereka dan merupakan 
daging dari dagingmu? 
131 Jika Anda tahu bahwa Anda lebih banyak 
rohnya daripada jasmaninya, banyak orang 
tidak akan mempercayainya. Tetapi Aku 
berkata kepadamu: Kamu tentu lebih 
bersaudara dalam roh daripada dalam tubuh, 
karena roh adalah milik kekekalan, sedangkan 
tubuh bersifat sementara. 
132 Maka, pertimbangkanlah fakta bahwa 
keluarga di bumi ini muncul hari ini dan bubar 
besok, sedangkan keluarga rohani ada 
selamanya. (290, 39 - 41) 
133 Apakah kamu, yang mendengar perkataan 
ini, berpikir bahwa Aku dapat menabur di 
dalam hatimu kebencian atau niat buruk 
terhadap sesama manusia yang menganut 
denominasi lain? Jangan pernah, murid-murid, 
Andalah yang harus mulai memberikan contoh 
persaudaraan dan keharmonisan, memandang 

dan mengasihi semua orang dengan kasih 
sayang yang sama seperti Anda memandang 
mereka yang memiliki cara berpikir yang sama 
dengan Anda. (297, 49) 
134 Aku tahu bahwa semakin besar 
pengetahuanmu, semakin besar pula kasihmu 
kepada-Ku. Ketika Aku berkata kepadamu: 
"cintailah Aku", tahukah kamu apa yang Aku 
katakan kepadamu? Cintailah kebenaran, 
cintailah kebaikan, cintailah cahaya, cintailah 
satu sama lain, cintailah kehidupan sejati. 
(297, 57 - 58) 
135 Ketahuilah, murid-murid, bahwa tujuan 
perjuangan kalian adalah keadaan pikiran 
yang tidak dapat dicapai oleh rasa sakit lagi, 
dan tujuan ini dicapai melalui jasa-jasa, 
perjuangan, cobaan-cobaan, pengorbanan, 
dan pelepasan keduniawian. 
136 Perhatikan contoh-contoh kesabaran, 
iman, kerendahan hati, dan kepasrahan yang 
kadang-kadang Anda temukan pada beberapa 
sesama manusia. Mereka adalah roh-roh yang 
diutus oleh-Ku untuk memberikan contoh 
kebajikan di antara umat manusia. Di 
permukaannya, nasib makhluk-makhluk ini 
menyedihkan, namun dalam iman mereka, 
mereka tahu bahwa mereka datang untuk 
memenuhi sebuah misi. 
137 Engkau telah menerima contoh-contoh 
besar dari para utusan dan murid-murid-Ku 
dalam sejarahmu - nama-nama yang dikenal 
olehmu; tetapi untuk alasan ini jangan 
mengabaikan contoh-contoh kecil yang 
engkau temui dalam perjalanan hidupmu. 
(298, 30 - 32) 
138 Jangan mengira bahwa hanya di pangkuan 
bangsa Israel saja ada nabi-nabi, pelopor dan 
roh-roh cahaya. Saya mengirim beberapa dari 
mereka ke bangsa lain juga, tetapi orang-
orang menganggap mereka sebagai dewa-
dewa dan bukan utusan dan menciptakan 
agama dan kultus dari ajaran mereka. (135, 
15) 
139 Selalu lihatlah terlebih dahulu "balok" 
yang ada di mata Anda, murid-murid, agar 
memiliki hak untuk melihat "serpihan" yang 
dimiliki saudara Anda. 
140 Dengan ini saya ingin mengatakan kepada 
Anda bahwa Anda tidak boleh menggunakan 
ajaran saya untuk mengutuk cara-cara 
tindakan sesama manusia dalam denominasi 
mereka yang berbeda. 



141 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, di 
semua jalan itu ada hati yang mencari-Ku 
melalui kehidupan mulia yang dipenuhi 
dengan pengorbanan. 
142 Namun demikian, murid bertanya kepada-
Ku lagi dan lagi mengapa Aku mengizinkan 
perbedaan pandangan dunia yang kadang-
kadang saling bertentangan, menciptakan 
perbedaan dan menyebabkan permusuhan di 
antara manusia. 
143 Terhadap hal ini Guru berkata kepada 
Anda: Hal ini diizinkan karena tidak ada dua 
roh yang memiliki pemahaman yang persis 
sama, cahaya yang sama, iman yang sama, 
dan juga karena Anda telah diberi kebebasan 
berkehendak untuk memilih jalan Anda. Anda 
tidak pernah dipaksa untuk berjalan di jalan 
Hukum Taurat, tetapi telah diundang untuk 
melakukannya, dengan demikian, Anda tetap 
memiliki kebebasan untuk memperoleh 
pahala yang nyata dalam keinginan akan 
Kebenaran. (297, 23 - 24) 
144 Saya ingin Anda belajar untuk tidak 
ceroboh dalam menilai, atau membiarkan 
kesan pertama Anda menentukan Anda 
dengan tergesa-gesa. 
145 Aku memberimu petunjuk ini sehingga 
ketika kamu menafsirkan Firman-Ku, dan juga 
ketika kamu menilai doktrin-doktrin, agama-
agama, filsafat-filsafat, kultus-kultus, wahyu-
wahyu rohaniah atau ilmu-ilmu pengetahuan, 
kamu dapat menyadari bahwa apa yang kamu 
ketahui bukanlah semua yang ada, dan 
kebenaran yang kamu ketahui hanyalah 
sebagian kecil dari kebenaran mutlak, yang 
mengungkapkan dirinya di sini dengan satu 
cara, tetapi mungkin mengungkapkan dirinya 
dalam banyak cara lain yang tidak kamu 
ketahui. (266, 33) 
146 Hormati keyakinan agama sesama 
manusia dan ketika Anda memasuki gereja 
mereka, tundukkan kepala Anda dalam 
pengabdian yang tulus, karena Anda tahu 
bahwa Aku hadir di setiap kebaktian. 
147 Jangan menyangkal dunia untuk 
mengikuti-Ku, dan jangan pula memisahkan 
dirimu dari-Ku dengan dalih bahwa engkau 
memiliki tugas di dunia. Belajarlah untuk 
menggabungkan kedua hukum tersebut 
menjadi satu. (51, 53) 
148 Bukankah Aku memberkati semua 
manusia tanpa memihak siapa pun? Orang 
baik dan lemah lembut serta orang sombong 

dan penjahat dikelilingi oleh "mantel" berkat 
itu. Mengapa engkau tidak mengambil-Ku 
sebagai teladanmu? Apakah Anda merasa jijik 
terhadap tindakan orang lain? 
149 Jangan lupa bahwa Anda adalah bagian 
dari umat manusia, bahwa Anda harus 
mencintainya dan memaafkannya, tetapi tidak 
menolaknya, karena ini sama saja dengan 
merasa jijik terhadap diri Anda sendiri. Segala 
sesuatu yang Anda lihat pada tetangga Anda, 
Anda sendiri memilikinya pada tingkat yang 
lebih besar atau lebih kecil. 
150 Oleh karena itu, Aku ingin engkau belajar 
memahami batinmu sehingga engkau dapat 
mengetahui wajah spiritual dan moralmu. 
Dengan cara ini Anda akan tahu bagaimana 
menilai diri sendiri dan memiliki hak untuk 
melihat orang lain. 
151 Jangan mencari-cari kesalahan pada 
sesama manusia; dengan yang ada padamu, 
itu sudah cukup. (286, 41 - 42) 
152 Apakah Anda percaya bahwa Anda 
memenuhi perintah-Ku untuk mengasihi satu 
sama lain ketika Anda secara egois membatasi 
kasih Anda kepada keluarga Anda? Apakah 
komunitas-komunitas agama percaya bahwa 
mereka memenuhi perintah tertinggi itu 
ketika mereka hanya mengakui penganut 
agama mereka dan menolak mereka yang 
berasal dari denominasi lain? 
153 Bangsa-bangsa besar di dunia yang 
membanggakan peradaban dan kemajuan - 
dapatkah mereka mengklaim telah membuat 
kemajuan rohani dan telah mengikuti 
petunjuk Yesus, ketika seluruh upaya mereka 
adalah untuk mempersiapkan perang 
saudara? 
154 Ah, kalian, kalian tidak pernah 
menghargai nilai Firman-Ku, dan kalian juga 
tidak pernah mau duduk di meja Tuhan karena 
tampaknya terlalu rendah hati bagi kalian! 
Namun meja-Ku terus menantimu dengan roti 
dan anggur kehidupan bagi rohmu. (98, 50 - 
51) 
155 Jangan menganggap pekerjaanku sebagai 
beban dan jangan katakan bahwa pemenuhan 
tugas indah untuk mengasihi Bapa dan sesama 
manusia adalah sulit bagi rohmu. Apa yang 
benar-benar berat adalah salib kejahatan 
Anda sendiri dan orang lain, yang karenanya 
Anda harus menangis, berdarah dan bahkan 
mati. Rasa tidak berterima kasih, kurang 
pengertian, mementingkan diri sendiri, dan 



fitnah akan menimpa anda seperti beban jika 
anda memberikan mereka tempat berlindung. 
156 Bagi orang yang sulit diatur, pemenuhan 
hukum-Ku mungkin tampak sulit dan sulit, 
karena hukum-Ku sempurna dan tidak 
mendukung kejahatan atau kebohongan. 
Namun, bagi orang yang taat, hukum Taurat 
adalah pembelaannya, dukungannya dan 
keselamatannya. (6, 16 - 17) 
157 Saya juga memberitahu Anda: Orang 
harus percaya pada orang lain, harus memiliki 
keyakinan dan kepercayaan satu sama lain, 
karena Anda harus sampai pada keyakinan 
bahwa Anda semua saling membutuhkan di 
bumi. 
158 Jangan berpikir bahwa itu menyenangkan-
Ku ketika engkau mengatakan bahwa engkau 
percaya kepada-Ku, karena engkau meragukan 
seluruh dunia. Karena apa yang Aku harapkan 
darimu adalah ini, bahwa engkau mengasihi-
Ku melalui kasih yang engkau tunjukkan 
kepada sesamamu dan memaafkan mereka 
yang menyinggung perasaanmu; bahwa 
engkau dengan penuh kasih membantu 
mereka yang paling miskin, paling kecil atau 
paling lemah, mengasihi sesamamu manusia 
tanpa pandang bulu dan melakukan 
ketidakegoisan dan kejujuran yang terbesar 
dalam semua pekerjaanmu. 
159 Belajarlah dari-Ku, karena Aku tidak 
pernah meragukanmu, percayalah pada 
keselamatanmu dan percayalah bahwa kamu 
akan mengangkat dirimu untuk mencapai 
kehidupan sejati. (167, 5 - 7) 
160 Kasihilah Bapamu, kasihanilah sesamamu, 
pisahkanlah dirimu dari segala sesuatu yang 
berbahaya bagi kehidupan manusiamu atau 
bagi rohmu. Inilah yang diajarkan oleh ajaran 
saya kepada Anda. Di manakah Anda melihat 
kesulitan dan kemustahilan? 
161 Tidak, umat-Ku yang terkasih, bukan tidak 
mungkin untuk menaati Firman-Ku: bukan ini 
yang sulit, tetapi peningkatan, pembaruan, 
dan spiritualisasimu, karena engkau tidak 
memiliki perasaan yang luhur dan aspirasi 
yang tinggi. Tetapi karena Aku tahu bahwa 
semua keraguan, ketidaktahuan dan keragu-
raguanmu harus hilang, Aku akan terus 
mengajarimu, karena bagi-Ku tidak ada yang 
mustahil. Aku dapat mengubah batu menjadi 
roti kehidupan abadi dan membuat air jernih 
memancar dari batu. (149, 63 - 64) 

162 Saya mengingatkan Anda tentang Hukum 
- yang tidak dapat dihapus dari hati nurani 
Anda, atau dilupakan oleh hati Anda, atau 
dipertanyakan, karena didiktekan oleh 
Kecerdasan Bijaksana, Kecerdasan Semesta, 
sehingga setiap orang secara batiniah akan 
memiliki cahaya yang akan menuntunnya di 
jalan menuju Tuhan. 
163 Penting untuk memiliki pengetahuan yang 
mendalam tentang Hukum sehingga semua 
tindakan kehidupan didasarkan pada 
kebenaran dan keadilan. Tanpa pengetahuan 
tentang Hukum Taurat, Anda pasti akan 
melakukan banyak kesalahan. Tapi aku 
bertanya padamu: Apakah hati nurani Anda 
tidak pernah membawa Anda kepada terang 
pengetahuan? Sesungguhnya Aku berkata 
kepadamu, hati nurani tidak pernah diam atau 
acuh tak acuh. Hati Anda, juga pikiran Anda, 
yang menolak cahaya batin, terpesona oleh 
kemegahan cahaya luar, yaitu, oleh 
pengetahuan tentang dunia. (306, 13 - 14) 
164 Hari ini, saat Aku memberikan penjelasan 
terperinci tentang ajaran-Ku, Aku harus 
membuatmu mengerti bahwa segala sesuatu 
yang engkau lakukan di luar hukum yang 
mengatur roh atau tubuh akan merugikan 
keduanya. 
165 Hati nurani, intuisi dan pengetahuan 
adalah panduan yang akan menunjukkan jalan 
yang aman dan membuat Anda terhindar dari 
kejatuhan. Cahaya-cahaya ini adalah milik roh, 
tetapi perlu untuk membuatnya bersinar. 
Begitu kejelasan itu ada di dalam diri Anda 
masing-masing, Anda akan berseru: "Bapa, 
benih keselamatan-Mu bertunas di dalam 
diriku, dan Firman-Mu akhirnya berkembang 
di dalam hidupku." (256, 37 - 38)  
166 Aku datang untuk memberikan kebesaran 
rohmu - kebesaran yang didasarkan pada 
penggenapan hukum-Ku, yaitu kasih-Ku. 
Tetapi Anda harus membuktikan diri Anda 
layak menerima keagungan ini dengan 
memenuhi misi Anda dalam mengikuti Guru 
Anda. (343, 29) 
167 Aku akan selalu berkata kepadamu: 
Manfaatkanlah kepuasan-kepuasan yang 
dapat diberikan oleh duniamu, tetapi 
nikmatilah semua itu dalam kerangka hukum-
Ku, maka engkau akan menjadi sempurna. 
168 Berkali-kali engkau mendengar celaan hati 
nurani, dan itu karena engkau belum 



menyelaraskan tubuh dan roh melalui hukum 
yang diberikan oleh-Ku. 
169 Seringkali Anda terus berbuat dosa karena 
Anda percaya bahwa Anda tidak akan 
diampuni. Ini adalah pendapat yang keliru, 
karena Hati-Ku adalah pintu yang selalu 
terbuka bagi orang yang bertobat. 
170 Apakah tidak ada harapan yang tersisa 
dalam diri Anda untuk mendorong Anda 
berharap akan masa depan yang lebih baik? 
Jangan biarkan diri Anda dikuasai oleh 
kesuraman dan keputusasaan. Ingatlah kasih-
Ku, yang selalu bersamamu. Carilah dari-Ku 
jawaban atas keraguanmu dan engkau akan 
segera merasa tercerahkan oleh wahyu baru. 
Cahaya iman dan pengharapan akan bersinar 
jauh di dalam roh Anda. Maka Anda akan 
menjadi pembela yang lemah. (155, 50 - 53) 
171 Selalu hidup dalam kewaspadaan rohani 
sehingga Anda dapat mengampuni dari hati 
Anda mereka yang telah menyakiti Anda. 
Pikirkanlah terlebih dahulu bahwa siapa pun 
yang menyakiti sesamanya melakukan hal itu 
hanya karena ia tidak memiliki terang rohani; 
tetapi Aku berkata kepadamu bahwa 
pengampunan adalah satu-satunya hal yang 
dapat membawa terang ke dalam hati 
mereka. Kebencian atau balas dendam 
meningkatkan kegelapan dan membawa 
penderitaan. (99, 53) 
172 Hati nurani Anda, yang menuntut dan 
mengharapkan pekerjaan yang sempurna dari 
Anda, tidak akan membiarkan Anda sendirian 
sampai Anda memberikan pengampunan 
sejati kepada sesama manusia. 
173 Mengapa kamu harus membenci mereka 
yang menyinggung perasaanmu, jika mereka 
hanya bertahap bagimu untuk mencapai-Ku? 
Jika Anda memaafkan, Anda akan 
mendapatkan pahala, dan ketika Anda berada 
di Kerajaan Surga, Anda akan mengenali di 
bumi mereka yang membantu Anda dalam 
pendakian spiritual Anda. Kemudian anda 
akan meminta kepada Bapa agar mereka juga 
bisa menemukan cara untuk menyelamatkan 
diri mereka sendiri dan datang kepada Tuhan 
mereka, dan syafaat anda akan membuat 
mereka mendapatkan anugerah ini. (44, 44 - 
45) 
174 Jangan berpaling dari mereka yang, dalam 
keputusasaan mereka, menghujat Aku atau 
melawanmu. Aku memberimu setetes balsem-
Ku untuk mereka. 

175 Bersiaplah untuk memaafkan siapa pun 
yang menyakiti Anda dalam hal yang paling 
Anda sayangi. Sungguh, saya beritahu Anda, 
setiap kali Anda memberikan pengampunan 
yang tulus dan sejati dalam salah satu cobaan 
ini, itu akan menjadi tahap lain yang Anda 
capai di jalan perkembangan spiritual Anda. 
176 Apakah engkau kemudian akan merasa 
kesal dan menolak pengampunan bagi mereka 
yang membantumu mendekat kepada-Ku? 
Maukah engkau meninggalkan kenikmatan 
rohani dengan menjadikan-Ku sebagai teladan 
dan membiarkan kekerasan menggelapkan 
otakmu untuk membalas setiap pukulan? 
177 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
umat manusia ini belum mengetahui kuasa 
pengampunan dan mukjizat yang 
dihasilkannya. Begitu mereka beriman kepada 
Firman-Ku, mereka akan diyakinkan akan 
kebenaran ini. (111, 64 - 67) 
178 Umat yang terkasih: bersatulah dengan 
saudara-saudaramu sehingga ketika kamu 
bersekutu dengan-Ku, melalui kasih yang telah 
Aku ilhamkan kepadamu, kamu dapat 
mengampuni bahkan pelanggaran yang paling 
menyedihkan sekalipun. Mengapa Anda tidak 
mengampuni orang yang tidak tahu apa yang 
dilakukannya? Dia tidak tahu karena dia tidak 
menyadari bahwa dia melakukan kejahatan ini 
pada dirinya sendiri. (359, 25) 
179 Maafkanlah sesering mungkin ketika Anda 
mungkin tersinggung. Jangan pernah 
mempertimbangkan berapa kali Anda harus 
memaafkan. Takdir Anda begitu tinggi 
sehingga Anda tidak boleh terjebak dalam 
pijakan jalan ini, karena tugas-tugas yang 
sangat besar menanti Anda lebih jauh di 
depan. 
180 Roh Anda harus selalu siap untuk cinta 
kasih, pengertian dan kebaikan, sehingga 
Anda dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. 
181 Seperti halnya di masa lalu banyak 
saudara-saudaramu menulis halaman-
halaman yang indah dalam Kitab Roh yang 
Kekal dengan karya-karya mereka, engkau 
akan melanjutkan sejarah itu sebagai penerus, 
sebagai teladan dan untuk sukacita bagi 
generasi-generasi baru yang akan datang di 
bumi. (322, 52) 
182 Kembangkanlah perdamaian, cintailah 
dan sebarkanlah di mana-mana, karena 
betapa banyak umat manusia 
membutuhkannya! 



183 Jangan terganggu oleh perubahan nasib 
kehidupan, sehingga Anda akan selalu tetap 
kuat dan siap untuk memberikan apa yang 
Anda miliki. 
184 Perdamaian yang merupakan warisan 
setiap roh telah melarikan diri pada saat ini 
dan memberi tempat pada perang, membuat 
bangsa-bangsa menjadi martir, 
menghancurkan institusi-institusi dan 
menghancurkan roh-roh. 
185 Alasannya adalah bahwa kejahatan telah 
menguasai hati manusia. Kebencian, ambisi 
yang tidak wajar, keserakahan yang tidak 
terkendali menyebar dan menyebabkan 
kerugian. Tetapi, betapa singkatnya masa 
pemerintahan mereka. 
186 Demi kegembiraan dan kepastian Anda, 
saya umumkan kepada Anda bahwa 
pembebasan Anda sudah dekat, bahwa 
banyak orang yang bekerja untuk tujuan ini, 
rindu untuk bernapas dalam suasana 
persaudaraan, kemurnian dan kesehatan. 
(335, 18) 
187 Anda harus mempraktikkan amal aktif 
sepanjang hidup Anda; ini adalah tugas Anda. 
Anda memiliki banyak talenta untuk 
membantu tanpa pamrih dengan berbagai 
cara. Jika Anda tahu bagaimana 
mempersiapkan diri, Anda akan mencapai apa 
yang Anda sebut mustahil.  
188 Tindakan cinta kasih yang Anda lakukan 
dengan koin - meskipun itu juga merupakan 
tindakan cinta kasih - akan tetap menjadi 
tindakan yang lebih rendah. 
189 Anda harus membawa cinta kasih, 
pengampunan dan kedamaian ke dalam hati 
sesama manusia. 
190 Aku tidak lagi menginginkan orang Farisi 
dan orang munafik dilindungi dalam hukum-
Ku. Saya menginginkan murid-murid yang 
merasakan penderitaan sesama manusia. 
Semua orang yang bertobat akan Kuampuni, 
tidak peduli sekte atau gereja mana yang 
mereka anut, dan Aku akan membuat jalan 
yang benar menjadi cukup jelas bagi mereka. 
(10, 104 - 107) 
191 Dengarkanlah Aku: jadilah rendah hati di 
dunia dan taburkanlah kebaikan di dalamnya, 
supaya kamu dapat menuai buahnya di Surga. 
Jika tidak menyenangkan bagimu untuk 
memiliki saksi-saksi ketika engkau melakukan 
kejahatan, mengapa menyenangkan bagimu 
untuk memiliki mereka ketika engkau 

melakukan perbuatan baik? Apa yang dapat 
engkau banggakan, karena engkau hanya 
melakukan tugasmu? 
192 Pahamilah bahwa eulogi berbahaya bagi 
roh Anda, karena Anda masih belum 
berpengalaman dan manusiawi. 
193 Mengapa kamu berharap segera setelah 
kamu melakukan pekerjaan yang baik, bahwa 
Bapamu akan memberikan upahnya 
kepadamu? Siapa pun yang berpikir seperti itu 
tidak bertindak tanpa pamrih, dan karena itu 
kedermawanannya palsu dan cintanya jauh 
dari kebenaran. 
194 Biarlah dunia melihatmu melakukan 
pekerjaan yang baik, tetapi bukan dengan 
maksud untuk menerima penghargaan, tetapi 
hanya untuk memberikan contoh dan ajaran 
yang baik dan bersaksi tentang Kebenaran-Ku. 
(139, 56 - 58) 
195 Ketika roh Anda berada di "lembah 
rohani" untuk memberikan 
pertanggungjawaban tentang perjalanan dan 
pekerjaannya di bumi, hal yang paling banyak 
saya tanyakan kepada Anda adalah semua 
yang telah Anda minta dan lakukan untuk 
kepentingan sesama manusia. Maka engkau 
akan mengingat firman-Ku pada hari itu. 
(36,17) 
196 Pada "Era Kedua" umat manusia 
memberi-Ku kayu salib, di mana manusia 
menghukum-Ku sebagai martir. Tetapi pada 
roh-Ku Aku menanggung beban lain yang lebih 
berat dan lebih berdarah: beban 
ketidaksempurnaanmu dan beban 
ketidakbersyukuranmu. 
197 Apakah engkau dapat memikul salib kasih 
dan pengorbanan bagi sesamamu di 
pundakmu dan dengan demikian memasuki 
Hadirat-Ku? Lihatlah, Aku mengutusmu ke 
bumi untuk tujuan ini; oleh karena itu, 
kepulanganmu akan terjadi ketika engkau 
datang ke hadapan-Ku dengan misi yang 
terpenuhi. Salib ini akan menjadi kunci yang 
akan membuka gerbang Kerajaan yang 
dijanjikan bagi Anda. (67,17 - 18) 
198 Aku tidak memintamu untuk 
meninggalkan segala sesuatu di belakang, 
seperti yang Aku minta dari mereka yang 
mengikuti-Ku di Era Kedua. Di antara mereka, 
ada yang meninggalkan orang tua mereka, 
yang lain meninggalkan pasangan mereka; 
mereka meninggalkan rumah mereka, pantai 
mereka, perahu nelayan dan jala mereka - 



semua ini mereka tinggalkan untuk mengikuti 
Yesus. Aku juga tidak mengatakan kepadamu 
bahwa perlu bagimu untuk menumpahkan 
darahmu pada saat ini. (80, 13) 
199 Pahamilah bahwa Anda harus berubah 
secara rohani dan jasmani, bahwa banyak adat 
istiadat dan tradisi Anda - warisan dari nenek 
moyang Anda - harus hilang dari kehidupan 
Anda untuk memberi jalan bagi spiritualisasi. 
(63, 15) 
200 Saat ini Anda semua tidak mengerti apa 
arti 'spiritualisasi', dan Anda juga tidak 
mengerti mengapa saya meminta Anda untuk 
mencapai peningkatan batin ini. Dapatkah 
engkau bersedia dan taat kepada perintah-
perintah-Ku jika engkau bahkan tidak 
menyadari apa yang Aku minta untuk engkau 
lakukan? 
201 Tetapi beberapa orang memahami cita-
cita yang diilhami oleh Sang Guru dalam diri 
murid-muridnya, dan mereka akan segera 
mengikuti petunjuk-petunjuknya. (261,38) 
202 Jika Anda benar-benar ingin menjadi 
master dalam spiritualisasi, Anda harus tekun, 
sabar, rajin belajar dan penuh perhatian, 
karena dengan demikian Anda akan memiliki 
kesempatan untuk secara bertahap menuai 
buah dari pekerjaan Anda di sepanjang jalan, 
di mana Anda akan mengumpulkan 
pengalaman, yang merupakan cahaya, yang 
merupakan pengetahuan tentang kehidupan 
sejati. (172, 9) 
203 Saya membawa pelajaran baru yang 
dengannya Anda akan belajar untuk hidup 
secara rohani di bumi, yang merupakan 
kehidupan sejati yang ditetapkan untuk 
manusia oleh Tuhan. 
204 Saya telah mengatakan kepada Anda 
bahwa "spiritualisasi" tidak berarti 
kefanatikan, atau fanatisme agama, atau 
praktik supranatural. Spiritualisasi berarti 
keharmonisan roh dengan tubuh, ketaatan 
pada hukum ilahi dan hukum manusiawi, 
kesederhanaan dan kemurnian dalam hidup, 
iman yang mutlak dan mendalam kepada 
Bapa, keyakinan dan sukacita dalam melayani 
Allah di dalam sesama, cita-cita 
kesempurnaan moral dan roh. (279, 65 - 66) 
205 Engkau bertanya pada dirimu sendiri apa 
arti dari "tujuh anak tangga surga", dan 
Gurumu memberitahumu dengan pasti: angka 
tujuh berarti spiritualitas, itu adalah 

spiritualitas yang ingin Aku lihat pada umat 
pilihan-Ku Israel. 
206 Engkau harus datang kepada-Ku dengan 
semua kebajikan dan kemampuanmu yang 
berkembang. Pada langkah ketujuh atau tahap 
perkembanganmu, engkau akan tiba di 
hadapan-Ku dan melihat Surga membuka 
gerbangnya untuk menerimamu. (340, 6) 
207 Pertama-tama pahamilah bahwa selama 
manusia tidak mencapai spiritualisasi yang 
sempurna, mereka akan membutuhkan 
gereja-gereja material dan akan 
menempatkan patung-patung atau gambar-
gambar di depan mata mereka yang akan 
membuat kehadiran-Ku nyata bagi mereka. 
208 Anda bisa mengukur tingkat spiritualisasi 
atau 'materialisme' orang dari sifat ibadah 
keagamaan mereka. Materialis mencari-Ku 
dalam hal-hal duniawi, dan jika ia tidak dapat 
melihat-Ku sesuai dengan keinginannya, ia 
mewakili-Ku dalam beberapa cara agar merasa 
bahwa ia memiliki-Ku di hadapannya. 
209. Siapa pun yang memahami Aku sebagai 
Roh merasakan Aku di dalam dirinya sendiri, di 
luar dirinya sendiri dan dalam segala sesuatu 
yang mengelilinginya, karena ia telah menjadi 
bait-Ku sendiri. (125, 49 - 51) 
210 Persembahkanlah kepada-Ku 
penyembahan rohani dan janganlah seperti 
mereka yang membangun gereja-gereja dan 
mezbah-mezbah yang dilapisi emas dan batu-
batu mulia, seperti mereka yang melakukan 
ziarah yang panjang, menghukum diri mereka 
sendiri dengan cambukan yang kasar dan 
kejam, bersujud dengan doa-doa bibir dan 
litani doa, namun belum mampu 
menyerahkan hati mereka kepada-Ku. Aku 
telah memperingatkan kamu melalui hati 
nurani, dan oleh karena itu aku berkata 
kepadamu: siapa pun yang berbicara dan 
berbicara tentang apa yang dia lakukan dan 
mengungkit-ungkitnya, tidak ada manfaatnya 
di hadapan Bapa Surgawi. (115, 9) 
211 Untuk menggenapi hukum-Ku, kamu 
harus berdoa, selalu mengangkat rohmu 
kepada Bapamu. 
212 Aku telah melihat bahwa engkau lebih 
suka mencari kesunyian dan keheningan untuk 
berdoa, dan engkau melakukannya dengan 
baik jika engkau mencari ilham melalui doa 
atau jika engkau ingin berterima kasih kepada-
Ku. Tetapi Aku juga memerintahkan engkau 
semua untuk berdoa dalam situasi apa pun 



yang engkau temukan, sehingga pada saat-
saat tersulit dalam hidupmu, engkau semua 
dapat mengetahui bagaimana memanggil 
pertolongan-Ku tanpa kehilangan ketenangan 
batin, pengendalian diri, iman di hadirat-Ku, 
dan kepercayaan pada dirimu sendiri. (40, 34 - 
35) 
213 Ceritakanlah kepada-Ku penderitaanmu 
dalam keheningan, ceritakanlah kepada-Ku 
kerinduanmu. Meskipun saya tahu segalanya, 
saya ingin anda belajar sedikit demi sedikit 
untuk merumuskan doa anda sendiri sampai 
anda siap untuk melaksanakan persekutuan 
roh anda yang sempurna dengan Bapa. (110, 
31) 
214 Anda telah menyadari efek yang dimiliki 
oleh doa dan telah memahami kekuatan tak 
terukur yang melekat di dalamnya ketika Anda 
mengirimkannya - baik untuk mencegah 
kebutuhan spiritual maupun untuk meminta 
solusi dari kebutuhan material. 
215 Ingatlah bahwa sering kali mengucapkan 
kata "Bapa" saja sudah cukup untuk membuat 
seluruh diri Anda gemetar dan membuat hati 
Anda merasa dibanjiri dengan penghiburan 
yang diberikan oleh kasih-Nya. 
216 Ketahuilah bahwa setiap kali hatimu 
memanggil-Ku dengan semangat, roh-Ku juga 
gemetar karena sukacita. 
217 Jika engkau memanggil-Ku "Bapa", jika 
nama ini meledak dari dalam dirimu, suaramu 
akan terdengar di surga dan engkau akan 
merebut beberapa rahasia dari Kebijaksanaan 
Ilahi. (166, 49 - 51) 
218 Adalah penting bagimu untuk belajar 
meminta, menunggu dan menerima, dan 
bahwa engkau tidak pernah lupa untuk 
meneruskan apa yang Aku anugerahkan 
kepadamu, yang merupakan jasa terbesar. 
Berdoalah untuk mereka yang mati hari demi 
hari dalam perang. Aku akan mengaruniakan 
kepada mereka yang berdoa dengan hati yang 
murni bahwa sebelum tahun 1950 semua 
orang yang telah jatuh dalam peperangan 
akan bangkit secara rohani menuju terang. 
(84, 53) 
219 Hari ini kalian masih menjadi siswa dan 
kalian tidak selalu dapat memahami pelajaran 
saya. Tetapi untuk saat ini, berbicaralah 
kepada Tuhan dengan hati Anda, dengan 
pikiran Anda, dan Dia akan menjawab Anda di 
kedalaman diri Anda. Pesan-Nya, yang akan 
berbicara di dalam hati nurani Anda, akan 

menjadi suara yang jelas, bijaksana, dan 
penuh kasih, yang akan Anda temukan sedikit 
demi sedikit, dan yang nantinya akan 
membuat Anda terbiasa. (205, 47) 
220 Jangan terkejut atau marah ketika saya 
katakan kepada Anda bahwa semua 
kemegahan, kekuasaan dan kemegahan 
komunitas religius Anda harus lenyap, dan 
bahwa - ketika hal ini terjadi - meja rohani 
sudah akan diletakkan di mana orang banyak 
yang lapar akan cinta dan kebenaran akan 
makan. 
221 Banyak orang - ketika mereka mendengar 
kata-kata ini - akan menyangkal bahwa itu 
adalah milikku. Tetapi kemudian saya akan 
bertanya kepada mereka mengapa mereka 
marah, dan apa yang sebenarnya mereka 
bela? Kehidupan mereka? Saya membela itu. 
Hukum saya? Saya juga mengawasi hal itu. 
222 Jangan takut, karena tidak ada yang akan 
mati membela perjuanganku; hanya kejahatan 
yang akan mati, karena kebaikan, kebenaran 
dan keadilan akan bertahan selamanya. (125, 
54 - 56) 
223 Apakah Anda merasa luar biasa bahwa 
dunia yang ilmiah dan materialistik ini sekali 
lagi harus merasa cenderung ke arah 
spiritualisasi? Saya katakan kepada Anda 
bahwa tidak ada yang luar biasa karena kuasa 
saya tidak terbatas. Ketinggian batin, 
keyakinan, cahaya dan kebaikan adalah 
kebutuhan yang lebih menarik bagi roh 
daripada makan, minum dan tidur bagi tubuh 
Anda. 
224 Bahkan jika karunia-karunia, kemampuan-
kemampuan dan atribut-atribut roh telah 
lama tertidur, mereka akan terbangun atas 
panggilan-Ku dan menyebabkan spiritualisasi 
kembali kepada manusia dengan segala 
keajaiban dan wahyu-wahyu, yang akan lebih 
besar daripada masa-masa yang lalu, karena 
sekarang Anda lebih mampu memahaminya. 
(159, 7 - 8) 
 
Pengembangan  
225 Seperti halnya Anda melihat tubuh 
manusia berkembang, demikian juga roh 
berkembang di dalamnya. Tetapi tubuh 
menemui batas dalam perkembangannya, 
sementara roh membutuhkan banyak tubuh 
dan keabadian untuk mencapai 
kesempurnaannya. Itulah alasan reinkarnasi 
Anda. 



226 Engkau terlahir murni, sederhana dan 
murni seperti benih dari roh kreatif Allah yang 
bersifat kebapakan dan keibuan. Tetapi jangan 
keliru, karena menjadi murni dan sederhana 
tidak sama dengan menjadi hebat dan 
sempurna. 
227 Anda bisa membandingkannya dengan 
seorang anak yang baru saja lahir dan orang 
berpengalaman yang mengajar anak-anak. 
228 Ini akan menjadi takdir Anda selama 
semua tahap kehidupan, setelah roh Anda 
berkembang. Tetapi betapa lambatnya 
kemajuan roh Anda! (212, 57 - 60) 
229 Pelajarilah, pikirkanlah baik-baik; karena 
beberapa orang bingung memikirkan 
bagaimana mungkin - jika rohmu adalah 
partikel Keilahian-Ku - roh itu menderita? Dan 
jika cahaya roh adalah percikan cahaya Roh 
Kudus - bagaimana mungkin ia bisa melihat 
dirinya sendiri untuk sementara terbungkus 
dalam kegelapan? 
230 Sadarilah bahwa jalan pengembangan ini 
adalah untuk tujuan memperoleh pahala yang 
cukup terhadap Tuhan yang dengannya Anda 
dapat mengubah roh Anda dari roh yang 
bodoh dan tidak berkembang menjadi roh 
cahaya yang agung di sebelah kanan Bapa. 
(231, 12) 
231 Aku ingin engkau menjadi baik, dan lebih 
jauh lagi, adalah keinginanku agar engkau 
menjadi sempurna. Karena meskipun engkau 
tidak berarti dalam penampilan, engkau lebih 
besar daripada hal-hal materi dan dunia, 
karena engkau memiliki kehidupan kekal, 
engkau adalah percikan cahaya-Ku. 
232 Anda adalah makhluk roh. Anda harus 
menyadari apa itu roh sehingga Anda dapat 
memahami mengapa Aku memanggil Anda ke 
jalan menuju kesempurnaan. (174,60 u.) 
233 Anda tunduk pada hukum evolusi, inilah 
alasan reinkarnasi Anda. Hanya roh saya yang 
tidak perlu berevolusi: Aku tidak berubah. 
234 Sejak awal Aku telah menunjukkan 
kepadamu tangga yang harus dinaiki oleh 
makhluk-makhluk spiritual untuk mencapai-
Ku. Hari ini Anda tidak tahu di level mana 
Anda berada, tetapi ketika Anda melepaskan 
cangkang Anda, Anda akan mengenali tingkat 
perkembangan Anda. Jangan berdiam diri, 
karena Anda akan menjadi penghalang bagi 
mereka yang datang setelah Anda. 
235 Bersatulah dalam roh, meskipun kalian 
mendiami tingkat yang berbeda, dan suatu 

hari kalian akan bersatu pada tingkat ketujuh, 
yang tertinggi, dan menikmati cinta kasih-Ku. 
(8, 25 - 27) 
236 Saya telah mengatakan kepada Anda 
bahwa Anda tidak hanya datang ke bumi 
sekali saja, tetapi roh Anda telah mengambil 
cangkang tubuh sebanyak yang diperlukan 
untuk perkembangan dan kesempurnaannya. 
Sekarang saya harus menambahkan bahwa itu 
juga tergantung pada Anda apakah waktu 
untuk mencapai tujuan lebih pendek atau 
lebih lama, sesuai dengan keinginan Anda. (97, 
61) 
237 Siapakah di antara kamu yang dapat 
membuktikan bahwa ia tidak ada sebelum 
kehidupan ini? Siapakah di antara mereka 
yang benar-benar yakin bahwa mereka akan 
hidup melalui inkarnasi yang lain, yang dapat 
membuktikan bahwa perhitungan mereka 
dengan Bapa telah diselesaikan dan bahwa 
mereka masih memiliki pahala di sisi 
"memiliki" mereka? 
238 Tidak ada yang tahu tingkat 
kesempurnaannya. Oleh karena itu, 
berjuanglah, cintai, dan bertahan sampai 
akhir. (46, 58 - 59) 
239 Agar Aku dapat memberimu wahyu-
wahyu baru ini, perlu bahwa dalam selang 
waktu antara manifestasi-Ku kepada umat 
manusia sebagai manusia dan kedatangan-Ku 
dalam roh pada saat ini, engkau semua harus 
melewati banyak reinkarnasi di bumi, 
sehingga rohmu dapat mengetahui bagaimana 
merespons ketika Aku menuntut pelajaran 
masa lalu darimu, dan ketika Aku 
menganugerahkan wahyu-wahyu baru, rohmu 
mungkin dapat memahaminya. (13, 52) 
240 Berapa kali Anda harus kembali ke bumi 
untuk memiliki tubuh yang dapat digunakan 
untuk mengungkapkan dengan kejelasan yang 
lebih besar pesan yang Anda bawa ke dunia? 
241 Biarlah rohmu, seperti burung, mengalami 
dan menikmati musim semi dalam kehidupan 
ini, dan biarlah rohmu menemukan 
pengalaman yang diperlukan dalam ziarahnya 
untuk kembali kepada-Ku. 
242 Sementara orang kaya mengumpulkan 
harta yang terlalu mudah rusak, Anda harus 
mengumpulkan pengalaman, pengetahuan 
sejati. (142, 72) 
243 Pada saat ini, Anda akan bertempur 
melawan ketidaktahuan umat manusia yang, 
meskipun terwujud di semua bidang, namun 



tidak terlalu kejam dan lebih berevolusi tinggi 
melalui pengalaman-pengalaman yang telah 
diperolehnya dalam penjelmaan-
penjelmaannya di masa lalu. 
244 Jika Anda mengenal seseorang pada masa 
kini yang tidak memahami dan 
mengekspresikan penyembahannya kepada 
Tuhan seperti yang dilakukan oleh mayoritas 
orang - meskipun hal ini membuat Anda 
terasing dan Anda tersinggung karenanya - 
Anda tidak lagi berteriak bahwa ia harus 
dibakar hidup-hidup. (14, 21 - 22) 
245 Apakah Anda takut untuk berbicara 
kepada sesama Anda tentang reinkarnasi roh? 
Apakah Anda tidak yakin akan keadilan penuh 
kasih yang terkandung di dalamnya? 
246 Bandingkan bentuk penebusan ini dengan 
bentuk hukuman kekal di dalam api neraka 
yang tak henti-hentinya - suatu gagasan yang 
digunakan manusia untuk mengintimidasi 
pikiran manusia. Katakan kepada-Ku, yang 
mana di antara kedua jenis ini yang memberi 
Anda gagasan tentang keadilan ilahi, 
sempurna dan penuh belas kasihan. 
247 Yang satu mengungkapkan kekejaman, 
kebencian yang tak terbatas, balas dendam; 
yang lain hanya berisi pengampunan, cinta 
kasih kebapakan, pengharapan untuk 
mencapai kehidupan kekal. Betapa hebatnya 
distorsi yang diderita ajaran saya sebagai 
akibat dari interpretasi yang buruk! 
248 Saya mempersiapkan Anda untuk 
berperang karena saya tahu bahwa Anda akan 
diperangi karena apa yang akan Anda ajarkan. 
Tetapi jika rekan-rekan Anda yang memerangi 
Anda saat ini dikejutkan oleh kematian dan 
saya bertanya kepada mereka - ketika mereka 
mati dalam dosa - mana yang mereka sukai: 
api kekal yang mereka yakini atau kesempatan 
untuk memurnikan diri mereka sendiri dalam 
kehidupan yang baru - sungguh saya katakan, 
mereka akan lebih memilih solusi yang kedua, 
bahkan jika, dibutakan oleh fanatisme, mereka 
seharusnya melawannya dalam hidup mereka. 
(120, 15 - 17) 
249 Cukuplah untuk mengetahui - seperti yang 
telah Kukatakan kepadamu dalam Firman-Ku - 
bahwa reinkarnasi roh adalah kebenaran, dan 
cahaya sudah menyala di dalam hatimu dan 
engkau semakin mengagumi keadilan-Ku yang 
penuh kasih. 
250 Bandingkan teori-teori dan interpretasi-
interpretasi yang berbeda yang diberikan oleh 

denominasi-denominasi terhadap ajaran-
ajaran ini dan putuskanlah salah satu yang 
mengandung paling banyak keadilan dan 
paling beralasan. 
251 Tetapi sesungguhnya saya katakan kepada 
Anda, ini adalah salah satu wahyu yang akan 
paling menggairahkan roh di masa ini di mana 
pengetahuan batin tentang kebenaran agung 
ini sedang bangkit. (63, 76) 
252 Engkau harus menegaskan bahwa 
reinkarnasi roh adalah salah satu kebenaran 
agung yang harus diketahui dan dipercayai 
oleh umat manusia. 
253 Beberapa orang mencurigainya, 
menerimanya, dan mempercayainya karena 
intuisi, sebagai sesuatu yang tidak mungkin 
kurang dalam keadilan cinta kasih-Ku terhadap 
manusia. Tetapi akan ada juga banyak orang 
yang akan menyebut Anda penghujat dan 
pembohong. 
254 Jangan takut, hal yang sama terjadi pada 
rasul-rasul-Ku ketika mereka memberitakan 
kebangkitan dari antara orang mati seperti 
yang diajarkan Yesus. Para imam dan hakim 
menjebloskan mereka ke dalam penjara 
karena mengkhotbahkan ajaran seperti itu. 
Kemudian, dunia menerima wahyu itu, 
meskipun Aku dapat meyakinkan Anda bahwa 
dunia tidak dapat memahami makna penuh 
dari ajaran itu, sehingga perlu bagi-Ku untuk 
datang saat ini dan mengajarkan kepada Anda 
bahwa "kebangkitan daging" hanya dapat 
merujuk pada reinkarnasi roh, karena itulah 
esensi dan alasan kehidupan - yang 
sebenarnya abadi. Untuk tujuan apa tubuh-
tubuh yang sudah mati harus dibangkitkan, 
karena tubuh-tubuh itu hanyalah pakaian roh 
yang dapat binasa? 
256 Daging tenggelam ke dalam tanah dan 
berbaur dengannya. Di sana ia dimurnikan, 
ditransformasikan, dan terus bangkit menuju 
kehidupan baru, sementara roh terus 
berevolusi ke atas, terus menuju 
kesempurnaan, dan ketika kembali ke bumi, 
itu adalah kebangkitan kembali ke kehidupan 
manusia untuknya, dan juga untuk cangkang 
tubuh barunya, itu adalah kebangkitan dalam 
persatuan dengan roh. 
257 Tetapi materi tidak bersifat kekal, 
sedangkan spiritual bersifat kekal, itulah 
sebabnya Aku katakan sekali lagi bahwa 
rohmu yang Aku cari, yang Aku ajarkan, dan 



yang Aku ingin miliki bersama-Ku. (151,56 - 
58) 
258 Rohmu dengan susah payah menyeret di 
belakangnya rantai yang diciptakan oleh 
kehidupan yang telah Kuberikan kepadamu 
sebagai kesempatan untuk menyempurnakan 
dirimu, yang belum engkau gunakan. Setiap 
eksistensi membentuk mata rantai dalam 
rantai. Tetapi jika engkau mengarahkan 
hidupmu sesuai dengan ajaran-Ku, jika engkau 
menaati Hukum Taurat, engkau tidak akan lagi 
datang ke dunia ini untuk menderita. 
259 Jika engkau membiarkan waktu berlalu 
tanpa mempelajari Firman-Ku, Aku, yang 
adalah Waktu, akan mengejutkanmu. 
Belajarlah agar engkau dapat mengambil 
tempatmu dalam Pekerjaan-Ku. 
260 Saya ingin kurangnya pemahaman dan 
perbedaan pendapat tentang keilahian saya 
berakhir. Pahamilah bahwa Anda semua 
berasal dari satu Tuhan. (181, 63 - 65) 
261 Lihatlah alam semesta dan hargailah 
dalam segala kesempurnaan dan 
keindahannya. Ia diciptakan supaya anak-anak 
Tuhan dapat terinspirasi olehnya dan melihat 
di dalamnya gambar Bapa. Jika Anda begitu 
memahami penciptaan, Anda akan 
mengangkat pikiran Anda kepada keilahian-
Ku. (169, 44) 
262 Terang zaman ini merobek tabir gelap 
yang menyelubungi roh manusia; cahaya itu 
mematahkan rantai yang telah mengikatnya 
dan mencegahnya mencapai jalan yang benar. 
263 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu: 
Jangan berpikir bahwa ajaran-Ku melarang 
eksplorasi semua bidang pengetahuan, karena 
Akulah yang membangkitkan minat, 
kekaguman, dan keingintahuanmu. Untuk ini, 
Aku telah memberimu kemampuan untuk 
berpikir, sehingga ia dapat bergerak tanpa 
hambatan ke arah yang diinginkannya. 
264 Aku telah memberimu cahaya kecerdasan 
sehingga engkau dapat memahami apa yang 
engkau lihat di jalanmu. Oleh karena itu, Aku 
berkata kepadamu: temukan, selidiki, tetapi 
pastikan bahwa pendekatanmu untuk 
menembus misteri-Ku penuh hormat dan 
rendah hati, karena dengan demikian hal itu 
akan benar-benar diizinkan. 
265 Aku tidak melarang kamu untuk 
mengetahui kitab-kitab yang ditulis orang, 
tetapi kamu harus dilatih supaya kamu tidak 
tersandung dan jatuh ke dalam kesalahan. 

Kemudian Anda akan belajar bagaimana 
manusia memulai hidupnya dan 
perjuangannya dan seberapa jauh ia telah 
sampai. 
266 Kemudian, ketika engkau siap, engkau 
harus berpaling kepada mata air ajaran dan 
wahyu-Ku sehingga Aku dapat menunjukkan 
kepadamu masa depan dan tujuan yang 
menantimu. (179, 22 - 23) 
267 Saya jamin: Jika Anda menekuni ajaran-
ajaran ini dengan penuh minat dan cinta kasih, 
Anda akan menemukan keajaiban-keajaiban 
sejati dari kebijaksanaan spiritual, cinta kasih 
yang sempurna, dan keadilan ilahi di setiap 
kesempatan. Tetapi jika Anda melihat wahyu-
wahyu ini dengan acuh tak acuh, Anda tidak 
akan mengalami semua yang terkandung di 
dalamnya. 
268 Jangan melewati manifestasi-Ku, seperti 
banyak dari kalian yang melewati kehidupan: 
melihat tanpa melihat; mendengar tanpa 
mendengar; dan berpikir tanpa memahami. 
(333,11 - 12) 
269 Aku tidak ingin engkau mempelajari roh-
Ku atau apa pun yang termasuk spiritual 
seolah-olah itu adalah benda-benda material. 
Aku tidak ingin engkau mempelajari-Ku 
dengan cara para ilmuwan, karena engkau 
akan jatuh ke dalam kesalahan besar dan 
menyedihkan. (276, 17) 
270 Semua pengajaran-Ku bertujuan untuk 
membuatmu melihat semua yang terkandung 
dalam keberadaanmu, karena dari 
pengetahuan ini lahirlah cahaya untuk 
menemukan jalan yang menuntun kepada 
Yang Kekal, kepada Yang Sempurna, kepada 
Tuhan. (262, 43) 
 
Pemurnian dan kesempurnaan  
271 Hari ini engkau mempersembahkan 
penderitaanmu kepada-Ku agar Aku dapat 
meringankannya, dan sesungguhnya Aku 
berkata kepadamu bahwa ini adalah tugas-Ku, 
bahwa Aku datang untuk ini karena Aku 
adalah Tabib Ilahi. 
272 Tetapi sebelum balsem penyembuh-Ku 
berpengaruh pada luka-luka kalian, sebelum 
belaian-Ku sampai kepada kalian, 
berkonsentrasilah pada diri kalian sendiri dan 
periksa rasa sakit kalian, selidiki, pikirkanlah 
dengan seksama sepanjang waktu yang 
diperlukan, sehingga dari perenungan ini 
kalian dapat mengambil pelajaran yang 



terkandung dalam pemeriksaan ini, serta 
pengetahuan yang tersembunyi di dalamnya 
dan yang harus kalian ketahui. Pengetahuan 
ini akan menjadi pengalaman, akan menjadi 
iman, akan menjadi sekilas pandang ke dalam 
wajah kebenaran, akan menjadi penjelasan 
bagi banyak cobaan dan pelajaran Anda yang 
disalahpahami. 
273 Jelajahi rasa sakit seolah-olah itu adalah 
sesuatu yang nyata, dan Anda akan 
menemukan di dalamnya benih pengalaman 
yang indah, pelajaran besar dari keberadaan 
Anda, karena rasa sakit telah menjadi guru 
dalam hidup Anda. 
274 Dia yang menganggap rasa sakit sebagai 
guru dan mengindahkan dengan lemah 
lembut nasihatnya untuk pembaharuan, 
pertobatan dan koreksi, kelak akan 
mengetahui kebahagiaan, kedamaian dan 
kesehatan. 
275 Periksalah diri Anda dengan seksama dan 
Anda akan mengalami betapa banyak manfaat 
yang akan Anda peroleh darinya. Anda akan 
mengenali kekurangan dan 
ketidaksempurnaan Anda, memperbaikinya 
dan karenanya berhenti menjadi hakim bagi 
orang lain. (8, 50 - 53) 
276 Saya hanya perlu menginginkannya dan 
Anda akan menjadi murni. Tetapi apakah 
manfaatnya jika Aku yang menyucikanmu? 
Biarlah setiap orang menebus kesalahannya 
terhadap Hukum-Ku, ini adalah pahala. Karena 
dengan demikian, Anda akan tahu bagaimana 
menghindari kejatuhan dan kesalahan di masa 
depan, karena rasa sakit akan mengingatkan 
Anda akan hal itu. 
277 Jika penyesalan yang tulus muncul di 
antara pelanggaran yang dilakukan dan 
konsekuensi alamiahnya, rasa sakit tidak akan 
sampai kepada Anda, karena dengan demikian 
Anda sudah cukup kuat untuk menanggung 
cobaan dengan berserah diri. 
278 Dunia meminum cawan yang sangat 
pahit; namun Aku tidak menghukumnya. 
Tetapi setelah rasa sakitnya, ia akan datang 
kepada-Ku yang memanggilnya. Kemudian 
mereka yang tidak tahu berterima kasih akan 
tahu bagaimana berterima kasih kepada-Nya 
yang hanya menghujani keberadaan mereka 
dengan manfaat. (33, 30 - 31) 
279 Singkirkanlah cinta yang berlebihan 
terhadap tubuhmu dan kasihanilah rohmu dan 
bantulah untuk memurnikan dan mengangkat 

dirinya sendiri. Ketika Anda telah mencapai 
hal ini, Anda akan mengalami betapa kuatnya 
Anda dalam pikiran dan tubuh. 
280 Ingat: Jika pikiran sakit - bagaimana 
mungkin ada kedamaian di dalam hati? Dan 
jika ada penyesalan di dalam roh - dapatkah 
roh itu menikmati kedamaian? (91, 72 - 73) 
281 Seandainya bumi ini akan memberikan 
segala sesuatu yang kamu inginkan, 
seandainya tidak ada cobaan rohani yang 
besar di atasnya - siapakah di antara kamu 
yang ingin masuk ke dalam kerajaan-Ku? 
282 Jangan menghujat atau mengutuk rasa 
sakit, karena kamu menciptakannya dengan 
pelanggaranmu. Tanggunglah dengan 
kesabaran dan itu akan memurnikanmu dan 
membantumu untuk mendekat kepada-Ku. 
283 Apakah Anda menyadari betapa 
mengakarnya Anda dalam kemuliaan dan 
kepuasan dunia ini? Nah, akan tiba saatnya 
ketika keinginan untuk menyingkirkan Anda 
dari situ akan sangat kuat. 
284 Orang yang mampu melewati cobaannya 
melalui peningkatan spiritual mengalami 
kedamaian dalam penanggulangan ini. 
Barangsiapa berjalan di bumi dengan mata 
yang tertuju ke surga tidak akan tersandung, 
dan kakinya tidak akan terluka oleh duri-duri 
yang ada di jalan pendamaiannya. (48, 53 - 55 
o) 
285 Penuhi takdir Anda! Jangan memiliki 
keinginan untuk kembali kepada-Ku tanpa 
terlebih dahulu menempuh jalan yang Aku 
tunjukkan kepadamu, karena engkau akan 
kesakitan melihat noda-noda di dalam rohmu 
yang belum dibersihkan karena belum 
mencapai akhir dari jalan penebusannya. 
286 Reinkarnasi-reinkarnasi telah melewati 
Anda, tetapi banyak di antara Anda yang 
belum menghargai rahmat dan cinta kasih 
yang tak terbatas yang Bapa anugerahkan 
kepada Anda bersama mereka. 
287 Pertimbangkan: Semakin besar jumlah 
kesempatan, semakin besar tanggung jawab 
Anda, dan jika kesempatan-kesempatan ini 
tidak digunakan, dengan masing-masing 
kesempatan, beban penebusan dosa dan 
keadilan kompensasi akan meningkat. Inilah 
beban yang tak tertahankan yang tidak 
dipahami oleh banyak makhluk dan yang 
hanya ajaran-Ku yang dapat 
mengungkapkannya kepada Anda. (67, 46) 



288 Cobaan-cobaan di mana manusia hidup 
adalah buah-buah yang mereka tuai sekarang 
adalah hasil dari penaburan mereka sendiri - 
panen yang kadang-kadang merupakan hasil 
dari benih yang mereka tabur tahun 
sebelumnya, dan dalam kasus-kasus lain buah 
dari apa yang mereka tabur tahun-tahun 
sebelumnya atau dalam inkarnasi lain. (178, 2) 
289 Jangan berpikir bahwa konsekuensi 
ketidaktaatan bersifat langsung - tidak. 
Namun, apa yang Aku katakan kepadamu 
adalah ini, bahwa cepat atau lambat engkau 
harus mempertanggungjawabkan 
perbuatanmu; bahkan jika kadang-kadang 
tampak bagimu bahwa pelanggaranmu tidak 
menimbulkan konsekuensi apa pun, 
mengingat waktu berlalu dan keadilan-Ku 
tidak memberikan tanda. 
290 Tetapi engkau sudah tahu melalui Firman-
Ku bahwa Aku tidak bisa dielakkan sebagai 
Hakim dan bahwa ketika penghakimanmu 
telah tiba, engkau akan membuka matamu 
pada terang hati nurani. (298, 48) 
291 Wahai makhluk spiritual yang 
mendengarkan-Ku, jangan biarkan masalah-
masalah kehidupan duniawi meninggalkan 
bekasnya pada dirimu, apalagi 
membengkokkanmu. Carilah cahaya yang 
mengandung setiap cobaan, sehingga dapat 
menolong Anda untuk menjadi kuat dan 
moderat. 
292 Jika roh tidak berhasil menundukkan 
tubuh [jiwa], maka tubuh akan 
membengkokkannya dan menguasainya; 
karena alasan ini makhluk spiritual menjadi 
lemah dan percaya bahwa mereka mati 
bersama daging. (89, 11 - 12) 
293 Pernahkah Anda mengalami hasrat fisik 
apa pun dalam hidup Anda yang menguasai 
seluruh keberadaan Anda dan membuat Anda 
tidak mungkin mendengar suara hati nurani, 
moralitas, dan akal budi? 
294 Hal ini terjadi ketika roh telah tenggelam 
lebih dalam, karena pada saat itu godaan dan 
kuasa binatang buas yang jahat, yang berdiam 
di dalam daging, menaklukkannya. 
295 Dan bukankah benar bahwa engkau 
mengalami rasa kebahagiaan dan kedamaian 
yang mendalam ketika engkau berhasil 
membebaskan dirimu dari nafsu itu dan 
mengatasi pengaruhnya? 
296 Kedamaian dan sukacita ini disebabkan 
oleh kemenangan roh atas tubuh - 

kemenangan yang dimenangkan melalui 
perjuangan yang luar biasa, pertempuran 
batin yang "berdarah". Tetapi cukuplah bahwa 
roh itu memperoleh kekuatan baru dan 
bangkit, dirangsang dan dinasihati oleh hati 
nurani, dan sudah menaklukkan dorongan-
dorongan daging [jiwa] dan membebaskan 
dirinya dari terseret lebih jauh ke dalam 
kehancuran. 
297 Dalam perjuangan ini, dalam penyerahan 
diri ini, dalam pertempuran melawan dirimu 
sendiri, engkau melihat sesuatu yang mati 
yang berdiam di dalam dirimu tanpa itu 
menjadi hidupmu. Itu hanya hasrat yang tidak 
masuk akal. (186,18 - 19) 
298 Sadarilah bahwa Anda memiliki musuh 
yang paling kuat di dalam diri Anda sendiri. 
Ketika Anda telah menaklukkannya, Anda akan 
melihat di bawah kaki Anda "naga dengan 
tujuh kepala" yang dibicarakan oleh rasul 
Yohanes kepada Anda. Hanya dengan 
demikian Anda akan dapat berkata dengan 
benar, "Aku dapat mengangkat wajahku 
kepada Tuhanku, untuk berkata kepada-Nya, 
Tuhan, aku akan mengikut Engkau." Karena 
bukan hanya bibir yang akan mengatakannya, 
tetapi roh. (73, 20) 
299 Segera Anda akan menyadari bahwa 
bukan kehidupan yang kejam terhadap Anda 
manusia, tetapi Anda kejam terhadap diri 
Anda sendiri. Anda menderita dan membuat 
orang-orang di sekitar Anda menderita karena 
kurangnya pemahaman. Anda merasa 
kesepian, Anda melihat bahwa tidak ada yang 
mengasihi Anda, dan Anda menjadi egois dan 
keras hati. (272,34) 
300 Pahamilah bahwa semua penderitaan 
hidup yang sedang engkau jalani ini adalah 
konsekuensi dari kegagalan manusia, karena 
Aku yang mengasihimu tidak dapat 
memberikan cawan yang begitu pahit 
kepadamu. 
301 Aku telah menyatakan kepadamu sejak 
awal Hukum Taurat sebagai cara yang 
dengannya kamu dapat menjaga dirimu dari 
kejatuhan, dari kehancuran dan dari 
"kematian". (215, 65) 
302 Hari ini Anda belum mampu memahami 
makna cobaan Anda. Anda menganggapnya 
tidak perlu, tidak adil dan tidak masuk akal. 
Tetapi saya akan memberitahukan kepada 
Anda seberapa besar keadilan dan ketajaman 
yang ada pada masing-masing dari mereka 



ketika Anda telah menjadi tua, dan pada orang 
lain ketika Anda telah melewati ambang batas 
dunia ini dan mendiami wilayah spiritual. 
(301,44) 
303 Kukatakan sekali lagi bahwa Aku 
memahami setiap pikiran dan permintaan, 
sedangkan 'dunia' tidak mampu menerima 
inspirasi-Ku, juga tidak mempersiapkan diri 
untuk membiarkan pikiran ilahi-Ku bersinar 
dalam pikirannya, juga tidak mendengar 
suara-Ku ketika Aku menjawab panggilannya. 
304 Tetapi Aku beriman kepadamu, percaya 
kepadamu, karena Aku menciptakanmu dan 
memberimu roh yang merupakan percikan 
dari-Ku dan dengan hati nurani yang 
merupakan citra-Ku. 
305 Jika Aku mengatakan kepadamu bahwa 
Aku tidak mengharapkan engkau semua 
menyempurnakan dirimu, ini sama saja 
dengan menyatakan bahwa Aku telah gagal 
dalam pekerjaan terbesar yang datang dari 
Kehendak Ilahi-Ku, dan ini tidak mungkin 
terjadi. 
306 Saya tahu bahwa Anda hidup di masa 
ketika roh Anda akan muncul sebagai 
pemenang dari semua pencobaan yang 
dihadapi dalam perjalanannya. Setelah itu, ia 
akan muncul penuh cahaya menuju eksistensi 
baru. (238, 52 - 54) 
 
Sisi ini dan sisi lain dari duniawi  
307 Kerjakanlah diri Anda sendiri, jangan 
menunggu kematian mengejutkan Anda tanpa 
persiapan. Apa yang telah Anda persiapkan 
untuk saat Anda kembali ke kehidupan 
rohani? Apakah Anda ingin terkejut ketika 
Anda masih terikat oleh rantai materi, nafsu 
dan harta duniawi? Apakah Anda ingin 
memasuki alam barzakh dengan mata 
tertutup, tanpa menemukan jalan, membawa 
serta keletihan hidup ini yang tercetak di 
dalam roh? Persiapkanlah dirimu, murid-
murid, dan kamu tidak akan takut akan 
datangnya kematian jasmani. 
308 Jangan mengeluh karena engkau harus 
meninggalkan lembah bumi ini, karena, 
walaupun engkau mengakui bahwa keajaiban 
dan kemuliaan ada di dalamnya, Aku katakan 
kepadamu dengan sebenarnya bahwa semua 
ini hanyalah cerminan dari keindahan 
kehidupan spiritual. 
309 Jika Anda tidak terbangun - apa yang akan 
Anda lakukan ketika Anda menemukan diri 

Anda berada di awal jalan baru yang diterangi 
oleh cahaya yang tampaknya tidak Anda 
ketahui? 
310 Berangkatlah dari dunia ini tanpa air 
mata, tanpa meninggalkan rasa sakit di hati 
orang-orang yang engkau cintai. Lepaskan diri 
Anda ketika momen itu tiba dan tinggalkan di 
wajah tubuh Anda senyum kedamaian yang 
berbicara tentang pembebasan jiwa Anda. 
311 Kematian tubuh Anda tidak memisahkan 
Anda dari makhluk-makhluk yang 
dipercayakan kepada Anda, dan juga tidak 
membebaskan Anda dari tanggung jawab 
spiritual yang Anda miliki untuk mereka yang 
merupakan orang tua, saudara kandung, atau 
anak-anak Anda. 
312 Pahamilah bahwa bagi cinta kasih, bagi 
tugas, bagi perasaan, singkatnya, bagi roh, 
kematian tidak ada. (70, 14 - 19) 
313 Bekerjalah dengan semangat yang besar 
sehingga - ketika kematian datang dan Anda 
menutup mata tubuh Anda untuk kehidupan 
ini - roh Anda dapat merasakan dirinya 
terangkat hingga mencapai rumah yang telah 
dicapai melalui jasa-jasanya. 
314 Murid-murid pekerjaan ini akan 
mengalami pada permulaan kematian jasmani 
betapa mudahnya ikatan yang mengikat roh 
dengan tubuh terkoyak. Tidak akan ada rasa 
sakit dalam dirinya karena ia harus 
meninggalkan kenyamanan dunia. Roh tidak 
akan mengembara seperti bayangan di antara 
manusia, mengetuk dari pintu ke pintu, dari 
hati ke hati dalam kerinduan akan cahaya, 
akan cinta kasih dan kedamaian. (133, 61 - 62) 
315 Angkatlah roh Anda sehingga Anda hanya 
dapat menikmati yang kekal, yang indah dan 
yang baik. Jika tidak demikian, roh Anda, yang 
diwujudkan oleh kehidupan yang telah Anda 
jalani, akan sangat menderita untuk 
melepaskan diri dari tubuh dan semua yang 
ditinggalkannya; dan ia akan mengembara 
untuk sementara waktu dalam kebingungan 
dan rasa sakit yang pahit di ruang [spiritual] 
sampai ia mencapai pemurniannya. 
316 Hiduplah di dalam hukum-Ku, maka 
engkau tidak perlu takut mati. Tetapi jangan 
memanggil atau menginginkannya sebelum 
waktunya. Biarkan ia datang, karena ia selalu 
mematuhi perintah-Ku. Pastikan bahwa ia 
mendapati Anda diperlengkapi, maka Anda 
akan memasuki dunia rohani sebagai anak-
anak terang. (56, 43 - 44) 



317 Hiduplah dengan damai di rumah Anda, 
jadikanlah rumah-rumah Anda sebagai tempat 
perlindungan, sehingga ketika makhluk-
makhluk tak kasat mata masuk, mengembara 
kebingungan di "Lembah Spiritual", mereka 
dapat menemukan cahaya dan kedamaian 
yang Anda cari dalam diri Anda, dan mereka 
dapat naik ke alam barzakh. (41, 50) 
318 Kepada kamu yang hidup dalam roh dan 
masih terikat pada tujuan-tujuan materi, saya 
katakan: berpalinglah dari apa yang bukan lagi 
milikmu. Karena jika bumi bukanlah rumah 
yang kekal bagi manusia, maka bumi juga 
bukan rumah yang kekal bagi roh. Di sisi lain, 
di "lembah spiritual", kehidupan yang penuh 
cahaya menanti Anda, yang akan Anda capai 
selangkah demi selangkah di jalan kebaikan. 
319 Kepada mereka yang mendengarkan-Ku 
sebagai manusia, Aku katakan bahwa selama 
mereka memiliki tubuh ini yang menemani 
mereka dalam perjalanan hidup duniawi 
mereka, mereka harus menjaganya dan 
melestarikannya sampai saat terakhir. Karena 
itu adalah tongkat tempat roh bersandar dan 
alat untuk bertempur. Melalui mata 
materialnya, sang roh melihat kehidupan ini, 
dan melalui mulutnya, ia berbicara dan dapat 
memberikan penghiburan kepada saudara-
saudaranya. (57, 3) 
320 Sekarang Guru bertanya kepada Anda: Di 
manakah kematian Anda, dan mengapa Anda 
menangisi hilangnya makhluk-makhluk yang 
Anda cintai? Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, di 
mata-Ku tidak ada seorang pun yang telah 
mati, karena kepada semua orang Aku telah 
memberikan hidup yang kekal. Mereka semua 
hidup; mereka yang engkau pikir hilang, ada 
bersama-Ku. Di mana Anda berpikir Anda 
melihat kematian, di situ ada kehidupan; di 
mana Anda melihat akhir, di situ ada awal. Di 
mana Anda berpikir bahwa segala sesuatu 
adalah misteri dan rahasia yang tak terselami, 
di sana ada cahaya, bersinar seperti fajar yang 
abadi. Di mana Anda berpikir bahwa ketiadaan 
itu ada, di situ ada segalanya, dan di mana 
Anda berpikir bahwa keheningan yang agung 
itu ada, di situ ada "konser". (164, 6) 
321 Setiap kali kematian mengakhiri eksistensi 
cangkang tubuh Anda, itu seperti istirahat bagi 
roh yang, ketika berinkarnasi lagi, kembali 
dengan kekuatan baru dan cahaya yang lebih 
besar dan melanjutkan studi tentang pelajaran 

ilahi yang belum diselesaikannya. Dengan cara 
ini, selama berabad-abad, gandum yang 
merupakan roh Anda menjadi matang. 
322 Banyak hal yang telah saya ungkapkan 
kepadamu mengenai kehidupan rohani, tetapi 
saya katakan kepadamu bahwa kamu belum 
perlu mengetahui semuanya, tetapi hanya 
yang penting untuk kedatanganmu ke rumah 
yang kekal. Di sana saya akan 
memberitahukan kepada Anda semua yang 
ditakdirkan untuk Anda ketahui. (99, 32) 
323 Dapatkah Anda membayangkan 
kebahagiaan orang yang kembali kepada 
Kehidupan Spiritual dan telah memenuhi 
takdir yang telah ditetapkan Bapa baginya di 
bumi? Kepuasan dan damai sejahtera-Nya 
jauh lebih besar daripada semua kepuasan 
yang dapat diperoleh roh dalam kehidupan 
manusia. 
324 Dan aku menawarkan kesempatan ini 
kepadamu agar engkau termasuk di antara 
mereka yang bersukacita ketika mereka 
kembali ke kerajaan mereka dan bukan di 
antara mereka yang menderita dan menangis 
dalam kekecewaan atau pertobatan yang 
mendalam. (93, 31 - 32) 
325 Akhir dari manifestasi ini sudah dekat 
untuk melanjutkannya dalam bentuk yang 
lebih tinggi melalui permulaan dialog roh ke 
roh dengan Penciptamu, yang digunakan oleh 
makhluk roh yang lebih tinggi yang tinggal 
bersama-Ku. (157,33) 
326 Ketika Aku berbicara kepadamu tentang 
dunia roh-Ku, yang Aku maksudkan adalah 
kumpulan makhluk rohani yang taat yang, 
sebagai hamba sejati, hanya melakukan apa 
yang diperintahkan oleh kehendak Tuhan 
mereka. 
327 Mereka ini Kuutus kepadamu supaya 
mereka dapat menjadi penasihat, pelindung, 
dokter, dan saudara-saudari yang sejati bagi 
semua orang. Mereka tidak mengeluh, karena 
mereka memiliki kedamaian di dalam diri 
mereka sendiri. Mereka tidak mengajukan 
pertanyaan, karena cahaya evolusi mereka 
dan pengalaman mereka di jalan panjang telah 
memberi mereka hak untuk mencerahkan 
pikiran manusia. Mereka siap sedia dan 
dengan rendah hati dalam setiap seruan minta 
tolong dan dalam setiap kebutuhan. 
328 Akulah yang telah memerintahkan mereka 
untuk membuat diri mereka dikenal di antara 
kamu sehingga mereka dapat memberi kamu 



instruksi, kesaksian, dan dorongan mereka. 
Mereka mendahului Anda, memurnikan jalan 
dan memberi Anda bantuan mereka sehingga 
Anda tidak kehilangan semangat. 
329 Besok Anda juga akan menjadi bagian dari 
pasukan cahaya yang bekerja di dunia 
makhluk spiritual yang tak terbatas ini hanya 
karena cinta kasih kepada saudara-saudari 
manusianya, dengan pengetahuan bahwa 
dengan demikian ia memuliakan dan 
mengasihi Bapanya. 
330 Jika Anda ingin menjadi seperti mereka, 
baktikan keberadaan Anda untuk kebaikan. 
Bagikanlah damai sejahtera dan roti-Mu, 
terimalah mereka yang membutuhkan dengan 
cinta kasih, kunjungi mereka yang sakit dan 
yang dipenjara. Bawalah cahaya ke jalan 
sesama Anda yang sedang mengembara 
mencari jalan yang benar. Isi 
ketidakterbatasan dengan pikiran-pikiran 
mulia doakanlah mereka yang tidak hadir, 
maka doa akan membawa mereka dekat 
dengan Anda. 
331 Kemudian, ketika maut menghentikan 
detak jantung Anda dan cahaya di mata Anda 
padam, Anda akan terbangun di dunia yang 
indah karena keharmonisannya, 
keteraturannya dan keadilannya. Di sana Anda 
akan mulai memahami bahwa kasih Allah 
dapat mengimbangi semua pekerjaan, 
pencobaan dan penderitaan Anda. 
332 Ketika roh mencapai rumah itu, ia merasa 
dirinya semakin diresapi oleh kedamaian yang 
tak terbatas. Segera ia mengingat mereka 
yang masih hidup jauh dari kebahagiaan itu, 
dan dalam desakannya, kerinduannya agar 
mereka yang ia cintai juga dapat mencapai 
karunia ilahi itu, ia bergabung dengan para 
rohaniwan yang berjuang dan bekerja demi 
keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian 
saudara-saudari mereka di bumi. (170, 43 - 48) 
333 Siapakah yang telah melihat pertempuran 
yang dilakukan oleh legiun cahaya ini melawan 
serbuan makhluk-makhluk yang 
membingungkan yang terus menerus 
mengancam Anda? Tidak ada tatapan manusia 
yang telah menemukan pertempuran ini, yang 
tanpa henti dilancarkan oleh keduanya 
terhadap satu sama lain tanpa Anda 
menyadarinya. (334, 77) 
334 Lihatlah di sini kelanjutan dari pekerjaan-
Ku, kedatangan-Ku di 'Era Ketiga' sebagai roh 

penghiburan, dikelilingi oleh bala tentara 
malaikat-Ku yang besar, seperti yang tertulis. 
335 Roh-roh ini di belakang-Ku mewakili 
bagian dari penghiburan yang telah Aku 
janjikan kepadamu, dan dalam nasihat mereka 
yang sehat dan contoh-contoh kebajikan, 
engkau telah menerima bukti belas kasihan 
dan kedamaian mereka. Melalui mereka, Aku 
telah mengaruniakan kepadamu manfaat-
manfaat, dan mereka telah menjadi perantara 
antara kamu dan Roh-Ku. 
336 Ketika Anda merasakan karunia kasih 
karunia mereka dan kerendahan hati mereka, 
Anda merasa terinspirasi untuk melakukan 
pekerjaan yang benar seperti yang telah 
mereka lakukan dalam hidup Anda. Ketika 
mereka mengunjungi rumah Anda, Anda 
merasa terhormat dengan kehadiran spiritual 
mereka. 
337 Berbahagialah jika Anda telah mengakui 
kemurahan hati mereka. Tetapi Guru berkata 
kepada Anda: Apakah Anda berpikir bahwa 
mereka selalu menjadi makhluk yang bajik? 
Tidakkah kamu tahu bahwa sejumlah besar 
dari mereka telah mendiami bumi dan telah 
mengetahui kelemahan dan pelanggaran 
besar? 
338 Tetapi lihatlah mereka sekarang: mereka 
tidak lagi memiliki cela pada diri mereka, dan 
itu karena mereka mendengarkan suara hati 
nurani, terbangun untuk mengasihi dan 
bertobat dari pelanggaran mereka 
sebelumnya. Di dalam wadah itu mereka 
memurnikan diri mereka untuk bangkit secara 
layak, dan hari ini mereka melayani-Ku dengan 
melayani umat manusia. 
339 Roh mereka, karena kasih, telah 
mengambil tugas membantu sesamanya untuk 
menebus semua yang mereka lalai lakukan 
ketika mereka mendiami bumi dan, sebagai 
karunia ilahi, mereka telah mengambil 
kesempatan untuk menabur benih yang tidak 
mereka tabur sebelumnya dan untuk 
menghapus setiap pekerjaan yang tidak 
sempurna yang mereka lakukan. 
340 Oleh karena itu, engkau sekarang 
menyaksikan dengan takjub kerendahan hati 
mereka, kesabaran dan kelembutan mereka, 
dan kadang-kadang engkau telah melihat 
mereka menderita demi perbaikan mereka. 
Tetapi cinta kasih dan pengetahuan mereka, 
yang lebih besar daripada rintangan yang 



mereka hadapi, mengatasi segalanya, dan 
mereka rela berkorban. (354, 14 -15) 
341 Apakah Anda memiliki firasat tentang 
rumah spiritual yang Anda tinggalkan untuk 
datang ke bumi? "Tidak, Guru," katamu 
kepada-Ku, "kami tidak mencurigai apa pun, 
juga tidak mengingat apa pun. 
342 Ya, manusia, sudah begitu lama sejak 
kalian meninggalkan kemurnian dan 
kepolosan sehingga kalian bahkan tidak dapat 
membayangkan keberadaan dalam 
kedamaian, keadaan sejahtera itu. 
343 Tetapi sekarang setelah engkau dilatih 
untuk mendengar suara hati nurani dan 
menerima wahyu darinya, jalan dapat diakses 
olehmu yang menuntun mereka ke Alam yang 
Dijanjikan yang berpaling kepada-Ku. 
344 Bukanlah surga kedamaian yang darinya 
"yang pertama" berangkat, tetapi dunia roh 
yang tak terbatas, dunia kebijaksanaan, surga 
kebahagiaan spiritual sejati, surga cinta kasih 
dan kesempurnaan. (287, 14 - 15) 
 
Wahyu Ilahi  
345 Bapa segala makhluk sedang berbicara 
kepada Anda pada saat ini. Kasih yang 
menciptakan Anda membuat dirinya terasa 
dalam diri setiap orang yang mendengar kata 
ini. (102, 17) 
346 Satu-satunya Allah yang ada, yang kamu 
sebut Yehovah ketika Dia menunjukkan kuasa-
Nya kepadamu dan menyatakan Hukum 
Taurat kepadamu di Gunung Sinai; yang kamu 
sebut Yesus, karena di dalam Dia ada Firman-
Ku; dan yang hari ini kamu sebut Roh Kudus, 
karena Akulah Roh Kebenaran, berbicara 
kepadamu. (51, 63) 
347 Ketika Aku berbicara kepadamu sebagai 
Bapa, Kitab Hukum Taurat terbuka di 
hadapanmu. Ketika Aku berbicara kepadamu 
sebagai Guru, itu adalah Kitab Cinta Kasih yang 
Aku tunjukkan kepada murid-murid-Ku. Ketika 
Aku berbicara kepadamu sebagai Roh Kudus, 
Kitab Kebijaksanaanlah yang mencerahkanmu 
melalui ajaran-Ku. Semua ini membentuk satu 
ajaran karena berasal dari satu Tuhan. (141, 
19) 
348 Tuhan adalah cahaya, cinta kasih, 
keadilan. Setiap orang yang memanifestasikan 
kualitas-kualitas ini dalam kehidupannya akan 
mewakili dan memuliakan Tuhannya. (290,1) 
349 Jangan katakan bahwa Aku adalah Allah 
kemiskinan atau kesedihan karena engkau 

menganggap bahwa Yesus selalu diikuti oleh 
banyak orang sakit dan menderita. Aku 
memang mencari yang sakit, yang berduka 
dan yang miskin, tetapi untuk memenuhi 
mereka dengan sukacita, kesehatan dan 
harapan, karena Akulah Allah sukacita, 
kehidupan, kedamaian dan terang. (113, 60) 
350 Ya, umat, Akulah awal dan akhir dari 
kalian, Akulah Alfa dan Omega, meskipun Aku 
belum mengkomunikasikan atau 
mengungkapkan kepada kalian semua ajaran 
yang Aku siapkan untuk roh kalian dan yang 
hanya akan kalian alami ketika kalian sudah 
sangat jauh dari dunia ini. 
351 Banyak pelajaran baru yang akan Aku 
ungkapkan kepadamu di masa sekarang ini, 
tetapi Aku akan memberikan kepadamu apa 
yang mampu engkau miliki tanpa 
menyombongkan diri dengan kehebatanmu 
sendiri atau pamer kepada manusia dengan 
superioritas yang sombong. Engkau tahu 
bahwa orang yang bangga dengan 
pekerjaannya akan menghancurkannya 
melalui kesombongan ini. Itulah sebabnya Aku 
telah mengajarkanmu untuk bekerja dalam 
keheningan, sehingga pekerjaanmu 
menghasilkan buah cinta kasih. (106, 46) 
352 Anda masih belum mampu memahami 
banyak wahyu yang ditakdirkan untuk menjadi 
bagian dari pengetahuan Anda dan yang mana 
manusia telah menganggap bahwa 
pengetahuan mereka adalah milik Tuhan 
semata. Begitu seseorang mengungkapkan 
keinginannya untuk menafsirkannya atau 
mencoba menembusnya, dia langsung disebut 
menghujat atau dianggap lancang. (165, 10) 
353 Engkau masih harus banyak belajar untuk 
membuat dirimu menerima inspirasi dan 
panggilan-Ku. Betapa seringnya Anda 
merasakan getaran-getaran spiritual tanpa 
mampu memahami siapa yang memanggil 
Anda! "Bahasa" itu begitu membingungkan 
bagi Anda sehingga Anda tidak dapat 
memahaminya dan akhirnya Anda mengaitkan 
manifestasi spiritual dengan halusinasi atau 
sebab-sebab material. (249, 24) 
354 Jangan terkejut bahwa, meskipun Aku 
adalah Tuhan atas segala sesuatu yang 
diciptakan, Aku muncul di antara kalian untuk 
meminta cinta. Akulah Allah yang lemah 
lembut dan rendah hati. Aku tidak 
menyombongkan kebesaran-Ku, sebaliknya 
Aku menyembunyikan kesempurnaan dan 



kemegahan-Ku untuk mendekatkan diri 
kepada hatimu. Seandainya engkau melihat-
Ku dalam segala kemuliaan-Ku, betapa engkau 
akan menangis karena pelanggaranmu! (63, 
48) 
355 Rasakanlah Aku sangat dekat denganmu; 
Aku memberikan bukti tentang hal ini pada 
saat-saat sulit dalam hidupmu. Adalah 
kerinduan-Ku agar engkau semua 
mempersiapkan tempat tinggal-Ku dari hatimu 
untuk merasakan Kehadiran-Ku di dalamnya. 
356 Bagaimana mungkin engkau tidak dapat 
merasakan-Ku, meskipun Aku ada di dalam 
dirimu? Beberapa orang melihat-Ku di alam, 
yang lain merasakan-Ku hanya di luar semua 
materi, tetapi sungguh Aku berkata 
kepadamu, Aku ada dalam segala sesuatu dan 
di mana-mana. Mengapa engkau selalu 
mencari-Ku di luar dirimu padahal Aku juga 
ada di dalam dirimu? (1, 47 - 48) 
357 Bahkan jika tidak ada agama-agama di 
dunia ini, cukup dengan berkonsentrasi pada 
dasar keberadaan Anda untuk menemukan 
Hadirat-Ku di kuil batin Anda. 
358 Saya juga mengatakan kepada Anda 
bahwa cukuplah mengamati segala sesuatu 
yang disajikan kehidupan kepada Anda untuk 
menemukan di dalamnya Kitab Kebijaksanaan 
yang terus-menerus menunjukkan kepada 
Anda halaman-halamannya yang paling indah 
dan ajaran-ajarannya yang terdalam. 
359 Kemudian engkau akan mengerti bahwa 
tidak benar bagi dunia untuk tersesat 
sementara ia membawa jalan yang benar di 
dalam hatinya, juga tidak benar bagi dunia 
untuk mengembara dalam kegelapan 
kebodohan sementara ia hidup di tengah-
tengah begitu banyak cahaya. (131, 31 - 32) 
360 Hari ini, bahasa universal-Ku membuat 
dirinya didengar oleh semua orang untuk 
mengatakan kepada mereka: meskipun Aku 
ada di dalam diri kalian masing-masing, 
janganlah ada yang mengatakan bahwa Tuhan 
hanya ada di dalam diri manusia, karena 
makhluk dan semua makhluk ciptaanlah yang 
ada di dalam Tuhan. 
361 Akulah Tuhan, kamu adalah ciptaan-Nya. 
Aku tidak akan menyebut kalian hamba-
hamba tetapi anak-anak; namun sadarilah 
bahwa Aku di atas segalanya. Cintailah 
Kehendak-Ku, dan patuhi Hukum-Ku; sadarilah 
bahwa dalam ketetapan-Ku tidak ada 

ketidaksempurnaan atau kesalahan yang 
mungkin terjadi. (136, 71 - 72) 
362 Aku menciptakanmu untuk mencintaimu 
dan merasa dicintai oleh-Ku. Engkau 
membutuhkan-Ku sebagaimana Aku 
membutuhkanmu. Siapa pun yang 
mengatakan bahwa saya tidak membutuhkan 
Anda tidak mengatakan yang sebenarnya. Jika 
Aku melakukannya, Aku tidak akan 
menciptakanmu, dan Aku juga tidak akan 
menjadi manusia untuk menyelamatkanmu 
melalui pengorbanan yang merupakan bukti 
cinta kasih yang agung; Aku akan 
membiarkanmu binasa. 
363 Tetapi engkau harus menyadari bahwa 
jika engkau memelihara dirimu dengan cinta-
Ku, itu berarti engkau menawarkan hal yang 
sama kepada Bapamu, karena Aku terus 
mengatakan kepadamu: "Aku haus, Aku haus 
akan cintamu". (146, 3) 
364 Bagaimana engkau bisa percaya bahwa 
Aku kurang mengasihi orang yang lebih 
menderita? Bagaimana bisa engkau 
menganggap rasa sakitmu sebagai tanda 
bahwa Aku tidak mencintaimu? kalau saja 
Anda mengerti bahwa saya datang kepada 
Anda justru karena cinta! Bukankah sudah 
Kukatakan kepadamu bahwa orang benar 
sudah diselamatkan dan bahwa orang sehat 
tidak memerlukan dokter? Jika engkau merasa 
sakit dan, ketika engkau memeriksa dirimu 
sendiri dalam terang hati nuranimu, 
mengenali dirimu sendiri sebagai orang 
berdosa, ketahuilah bahwa engkaulah yang 
Aku datang untuk mencari. 
365 Jika Anda percaya bahwa Tuhan pernah 
meneteskan air mata, tentu saja itu bukan 
demi mereka yang menikmati kerajaan 
surgawi-Nya, tetapi demi mereka yang 
bingung atau menangis. (100, 50 - 51) 
366 Rumah Bapa-Ku telah disiapkan untukmu. 
Ketika Anda sampai pada hal itu, Anda akan 
menikmatinya dalam kebenaran. Bagaimana 
mungkin seorang ayah bisa tinggal di dalam 
kamar kerajaan dan menikmati makanan lezat 
ketika ia tahu bahwa anak-anaknya sendiri 
seperti pengemis di gerbang rumahnya 
sendiri? (73, 37) 
367 Pelajarilah hukum, cintailah apa yang 
baik, biarlah cinta dan belas kasihan menjadi 
tindakan, berikanlah rohmu kebebasan yang 
suci untuk bangkit ke rumahnya dan kamu 
akan mencintaiKu. 



368 Apakah kamu menginginkan contoh 
sempurna tentang bagaimana kamu harus 
bertindak dan bagaimana kamu harus menjadi 
untuk mencapai-Ku? ambil Yesus sebagai 
teladanmu, cintai Aku di dalam Dia, cari Aku 
melalui Dia, datanglah kepada-Ku di jalur ilahi-
Nya. 
369 Tetapi janganlah mencintai-Ku dalam 
bentuk tubuh-Nya atau dalam citra-Nya, atau 
bahkan mengganti praktik ajaran-Nya dengan 
ritus atau bentuk-bentuk eksternal, jika tidak, 
engkau akan tetap kekal dalam perbedaan-
perbedaanmu, dalam permusuhan dan 
fanatisme. 
370 Cintailah Aku di dalam Yesus, tetapi di 
dalam roh-Nya, di dalam pengajaran-Nya, dan 
kamu akan memenuhi hukum yang kekal; 
karena di dalam Kristus kebenaran, kasih, dan 
hikmat disatukan menjadi satu, di mana Aku 
memberitahukan kepada umat manusia 
keberadaan dan kemahakuasaan Roh-Nya. (1, 
71 - 72) 
 
Manusia dan takdirnya  
371 Sudah lama engkau tidak lagi berpegang 
pada-Ku, engkau tidak lagi tahu siapa dirimu 
dalam kenyataan, karena engkau telah 
membiarkan banyak kualitas, kemampuan, 
dan karunia yang ditempatkan oleh 
Penciptamu di dalam dirimu menganggur di 
dalam keberadaanmu. Anda tertidur 
sehubungan dengan roh dan hati nurani, dan 
justru di dalam kualitas spiritual itulah terletak 
kehebatan sejati manusia. Anda hidup seperti 
makhluk-makhluk yang berasal dari dunia ini, 
karena mereka muncul dan lenyap di 
dalamnya. (85, 57) 
372 Sang Guru bertanya kepadamu, wahai 
murid-murid yang terkasih: Apa yang menjadi 
milikmu di dunia ini? Semua yang anda miliki 
telah diberikan kepada anda oleh Bapa 
sehingga anda bisa menggunakannya saat 
anda berjalan di bumi selama jantung anda 
berdetak. Karena rohmu berasal dari 
Keilahian-Ku, karena rohmu berasal dari nafas 
Bapa Surgawi, karena rohmu adalah 
penjelmaan dari atom Roh-Ku, karena 
tubuhmu juga dibentuk menurut hukum-
hukum-Ku dan Aku mempercayakannya 
kepadamu sebagai alat rohmu, tidak ada yang 
menjadi milikmu, anak-anakku yang terkasih. 
Segala sesuatu yang diciptakan adalah milik 
Bapa, dan Ia telah menjadikan anda pemilik 

sementara dari semua itu. Ingatlah bahwa 
kehidupan material Anda hanyalah selangkah 
dalam keabadian, itu adalah seberkas cahaya 
dalam ketidakterbatasan, dan oleh karena itu 
Anda harus memperhatikan apa yang kekal, 
yang tidak pernah mati, dan itu adalah roh. 
(147, 8) 
373 Roh akan membimbing pikiran, dan 
pikiran, yang hanya dibimbing oleh hati [jiwa] 
yang menginginkan kebesaran manusia, tidak 
akan menguasai hidupmu. 
374 Pertimbangkan: Jika Anda ingin 
membiarkan diri Anda ditentukan oleh apa 
yang diperintahkan oleh otak Anda, Anda akan 
membebani otak Anda secara berlebihan dan 
tidak menjangkau lebih dari apa yang 
dimungkinkan oleh kekuatannya yang kecil. 
375 Saya katakan kepada Anda: jika Anda ingin 
tahu mengapa Anda merasa terinspirasi untuk 
berbuat baik dan mengapa hati Anda 
meradang dengan amal, biarkan hati dan 
pikiran Anda dibimbing oleh Roh. Kemudian 
anda akan kagum akan kuasa Bapa anda. (286, 
7) 
376 Hal yang benar adalah ketika roh 
mengungkapkan kebijaksanaan kepada pikiran 
manusia [jiwa] dan bukan pikiran yang 
memberikan "cahaya" kepada roh. 
377 Banyak yang tidak akan mengerti apa 
yang saya katakan di sini, dan itu karena Anda 
telah lama menyelewengkan tatanan hidup 
Anda. (295, 48) 
378 Ketahuilah, murid-murid, bahwa 
spiritualisasi memungkinkan hati nurani untuk 
membuat dirinya dikenal dengan lebih jelas, 
dan siapa pun yang mendengar suara bijak ini 
tidak akan tertipu. 
379 Biasakanlah dirimu dengan hati nurani, itu 
adalah suara yang bersahabat, itu adalah 
cahaya yang melaluinya Tuhan membiarkan 
cahayanya bersinar - apakah sebagai Bapa, 
sebagai Tuan, atau sebagai Hakim. (293, 73 - 
74) 
380 Tak kenal lelah dalam membaca Firman-
Ku berulang-ulang. Seperti pahat yang tak 
terlihat, pahat ini akan melakukan pekerjaan 
menghaluskan ujung-ujung tajam dari karakter 
Anda sampai Anda siap untuk menghadapi 
masalah yang paling sulit sekalipun dari 
sesama Anda. 
381 Anda akan menemukan di dalamnya 
penderitaan-penderitaan, keharusan-
keharusan penebusan dan kewajiban-



kewajiban perbaikan, yang penyebabnya 
mungkin sangat berbeda. Beberapa di 
antaranya tidak memiliki asal-usul yang sangat 
sulit untuk dipahami, tetapi akan ada yang lain 
yang hanya bisa Anda jelaskan dengan intuisi, 
wahyu dan kewaskitaan, untuk meringankan 
beban berat sesama manusia. 
382 Karunia-karunia rohani ini hanya akan 
menghasilkan mukjizat jika orang yang 
menjalankannya diilhami oleh kasih kepada 
sesamanya. (149,88) 
383 Mengapa manusia berbicara tentang 
"supranatural" ketika segala sesuatu dalam 
diri-Ku dan dalam pekerjaan-Ku adalah alami? 
Bukankah, sebaliknya, perbuatan manusia 
yang jahat dan tidak sempurna adalah 
"supranatural", karena apa yang alamiah 
adalah bahwa mereka akan selalu bertindak 
dengan baik dalam pandangan Dia yang 
darinya mereka berasal dan kualitas-kualitas 
yang mereka miliki dan bawa dalam diri 
mereka sendiri? Di dalam Aku, segala sesuatu 
memiliki penjelasan yang sederhana dan 
mendalam, tidak ada yang tetap dalam 
kegelapan. 
384 Anda menyebut "supernatural" semua 
yang tidak Anda pahami atau yang Anda 
anggap diselimuti misteri. Tetapi begitu roh 
Anda telah memperoleh ketinggiannya melalui 
pahala dan melihat serta menemukan apa 
yang tidak dapat dilihat sebelumnya, ia akan 
menemukan bahwa segala sesuatu dalam 
ciptaan adalah alami. 
385 Jika beberapa abad yang lalu umat 
manusia diberitahu tentang kemajuan dan 
penemuan yang akan dibuat manusia di 
zaman sekarang, bahkan para ilmuwan pun 
akan meragukan dan menganggap keajaiban 
seperti itu sebagai hal yang supernatural. 
Tetapi sekarang ini, karena Anda telah 
berevolusi dan telah mengikuti kemajuan ilmu 
pengetahuan manusia selangkah demi 
selangkah, Anda menganggapnya sebagai 
karya alamiah, meskipun Anda 
mengaguminya. (198, 11 - 12) 
386 Saya harus mengatakan kepada Anda: 
jangan berpikir bahwa roh secara mutlak 
membutuhkan tubuh manusia dan kehidupan 
di dunia agar dapat berkembang. Tetapi 
pelajaran yang diterimanya di dunia ini sangat 
bermanfaat bagi kesempurnaannya. 
387 Materi membantu roh dalam 
perkembangannya, dalam pengalamannya, 

dalam penebusannya dan dalam 
perjuangannya. Ini adalah tugasnya, dan Anda 
dapat menemukannya ditegaskan dalam 
manifestasi Keilahian-Ku melalui manusia, di 
mana Aku memanfaatkan otaknya dan 
menggunakannya sebagai alat penerima untuk 
mengirimkan pesan-Ku. Pahamilah bahwa 
bukan hanya roh yang ditakdirkan untuk 
spiritual, tetapi bahkan hal terkecil di dalam 
materi pun telah diciptakan untuk tujuan 
spiritual. 
388 Dorongan yang menggugah pikiran dan 
seruan yang saya tujukan kepada roh Anda 
sehingga dapat mengesampingkan pengaruh 
materi yang mendominasi, dan, dengan 
menggunakan karunia intuisi, memungkinkan 
cahayanya mencapai hati dan pikiran. 
389 Cahayaku ini bagi rohmu adalah jalan 
menuju pembebasannya, ajaranku ini 
menawarkan sarana untuk bangkit di atas 
kehidupan manusia dan menjadi pengarah 
semua pekerjaannya, menguasai perasaannya 
dan bukan budak nafsu dasar, atau korban 
kelemahan dan kebutuhan. (78, 12 - 15) 
390 Siapakah selain Aku yang mampu 
memerintah makhluk-makhluk spiritual dan 
menentukan nasib mereka? Tidak ada. Oleh 
karena itu, siapa pun yang telah mencoba 
untuk menggantikan Tuhannya dalam 
keinginan untuk berkuasa, menciptakan bagi 
dirinya sendiri sebuah kerajaan yang sesuai 
dengan kecenderungan, keinginan, nafsu 
untuk berkuasa dan kesia-siaan - sebuah 
kerajaan materi, nafsu-nafsu dasar dan 
perasaan-perasaan yang hina. 
391 Anda tidak dapat menekan hati nurani, 
karena di dalamnya ada keadilan yang 
sempurna. Di dalam roh, hanya kemurnian 
yang memiliki kekuatan atas perasaan mulia, 
hanya yang baik yang menggerakkannya - 
dengan kata lain, roh hanya memakan yang 
benar dan yang baik. (184, 49 - 50) 
392 Karena Aku telah membentuk segala 
sesuatu yang diciptakan di bumi untuk 
penyegaran manusia, gunakanlah selalu untuk 
kepentinganmu. Namun demikian, jangan lupa 
bahwa ada suara di dalam diri Anda yang 
menunjukkan batas-batas di mana Anda dapat 
memanfaatkan semua yang ditawarkan alam 
kepada Anda, dan Anda harus mematuhi suara 
hati ini. 
393 Seperti halnya Anda mengupayakan 
rumah, perlindungan, rezeki, dan kepuasan 



bagi tubuh Anda agar keberadaan Anda lebih 
menyenangkan, demikian pula Anda harus 
memberikan kepada roh apa yang 
dibutuhkannya untuk kesejahteraan dan 
perkembangannya ke atas. 
394 Jika ia merasa tertarik ke daerah yang 
lebih tinggi di mana rumah sejatinya berada, 
biarkan ia melambung tinggi. Jangan 
menahannya, karena ia mencari Aku untuk 
memelihara dan menguatkannya. Saya 
beritahu Anda: setiap kali Anda 
mengizinkannya membebaskan diri dengan 
cara ini, ia akan dengan senang hati kembali 
ke cangkang tubuhnya. (125, 30) 
395 Roh ingin hidup, ia mencari keabadiannya, 
ia ingin membersihkan dan memurnikan 
dirinya sendiri, ia lapar akan pengetahuan dan 
haus akan cinta kasih. Biarkan ia berpikir, 
merasakan dan bertindak, biarkan ia 
menggunakan sebagian waktu yang Anda 
miliki untuk dirinya sendiri, sehingga ia dapat 
memanifestasikan dirinya di dalamnya dan 
menyegarkan dirinya dengan kebebasannya. 
396 Dari semua yang ada di dunia ini, hanya 
roh Anda yang akan tetap ada setelah 
kehidupan ini. Biarlah ia mengumpulkan 
kebajikan dan pahala dan menyimpannya di 
dalam dirinya sendiri, sehingga ketika saat 
pembebasannya tiba, ia tidak akan menjadi 
"jiwa yang malang" di gerbang Tanah 
Perjanjian. (111, 74 - 75) 
397 Aku tidak menginginkan penebusan atau 
rasa sakit lagi bagimu; Aku ingin roh semua 
anak-Ku, seperti bintang-bintang 
memperindah cakrawala, untuk menerangi 
kerajaan-Ku dengan cahaya mereka dan 
memenuhi hati Bapa dengan sukacita. (171, 
67) 
398 Firman-Ku akan mendamaikan roh dengan 
tubuh [jiwa], karena telah lama terjadi 
permusuhan di antara keduanya, sehingga 
kamu dapat belajar bahwa tubuhmu, yang 
selama ini kamu anggap sebagai penghalang 
dan godaan bagi jalan perkembangan roh, 
dapat menjadi alat terbaik untuk memenuhi 
tugas-tugasmu di bumi. (138, 51) 
399 Pastikan bahwa ada keharmonisan antara 
roh dan cangkang tubuh, sehingga Anda dapat 
memenuhi instruksi saya dengan mudah. 
Tundukkan tubuh dengan cara yang penuh 
kasih, gunakan kekerasan bila perlu. Namun, 
berhati-hatilah, agar fanatisme tidak 
membutakan Anda, sehingga Anda tidak 

bertindak kejam terhadapnya. Bentuk dari 
satu kehendak Anda. (57, 65) 
400 Saya tidak hanya menyuruh Anda untuk 
memurnikan roh Anda, tetapi juga untuk 
memperkuat tubuh Anda sehingga generasi 
baru yang keluar dari Anda akan sehat dan roh 
mereka akan mampu memenuhi misi mereka 
yang sulit. (51, 59) 
401 Saya ingin Anda menciptakan rumah yang 
percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa - rumah 
yang merupakan kuil di mana cinta kasih, 
kesabaran dan penyangkalan diri dipraktikkan. 
402 Di dalamnya kamu akan menjadi guru bagi 
anak-anak, yang harus kamu kelilingi dengan 
kelembutan dan pengertian, mengawasi 
mereka, mengikuti semua langkah mereka 
dengan simpati. 
403 Berikanlah kasihmu kepada mereka yang 
dikaruniai keindahan dan juga kepada mereka 
yang buruk rupa. Wajah yang cantik tidak 
selalu merupakan cerminan dari jiwa yang 
sama cantiknya. Di sisi lain, di balik makhluk-
makhluk yang terlihat jelek itu, mungkin ada 
roh yang penuh kebajikan yang harus Anda 
hargai. (142, 73) 
404 Pikirkan dengan serius generasi yang akan 
datang setelah Anda, pikirkan anak-anak 
Anda. Sama seperti Anda telah memberi 
mereka makhluk fisik, maka Anda 
berkewajiban memberi mereka kehidupan 
spiritual - yaitu iman, kebajikan dan 
spiritualisasi. (138, 61) 
405 Jagalah kebajikan keluargamu dan 
kedamaian rumahmu. Lihatlah bagaimana 
bahkan orang yang paling miskin pun bisa 
menjadi pemilik harta karun ini. 
406 Ketahuilah bahwa keluarga manusia 
adalah perwujudan dari Keluarga Rohani: di 
dalamnya manusia menjadi bapa, sehingga 
memiliki kemiripan sejati dengan Bapa 
Surgawi-Nya. Wanita, dengan hati keibuannya 
yang penuh kelembutan, adalah gambaran 
cinta kasih Bunda Ilahi, dan keluarga yang 
mereka bentuk bersama adalah perwujudan 
dari Keluarga Spiritual Sang Pencipta. 
407 Rumah adalah kuil di mana Anda dapat 
belajar dengan baik untuk memenuhi hukum-
hukum-Ku, jika orang tua bersedia untuk 
memperbaiki diri mereka sendiri. 
408 Takdir orang tua dan anak-anak ada di 
dalam Aku. Tetapi adalah kewajiban bagi yang 
satu dan yang lainnya untuk saling membantu 



dalam tugas dan kewajiban penebusan 
mereka. 
409 Betapa mudahnya salib dan keberadaan 
dapat ditanggung jika semua orang tua dan 
anak-anak saling mengasihi! Cobaan yang 
paling sulit akan diringankan dengan cinta 
kasih dan pengertian. Mereka akan melihat 
penyerahan diri mereka kepada kehendak 
Ilahi dibalas dengan kedamaian. (199, 72 - 74) 
410 Pelajarilah makhluk-makhluk spiritual 
yang mengelilingi Anda dan mereka yang 
melintasi jalan hidup Anda sehingga Anda 
dapat belajar menghargai kebajikan-kebajikan 
mereka, menerima pesan yang mereka bawa 
kepada Anda atau memberikan apa yang 
harus mereka terima dari Anda. 
411 Mengapa engkau memandang rendah 
sesamamu yang takdir telah menempatkanmu 
di jalanmu? Anda telah menutup pintu hati 
Anda kepada mereka tanpa mengalami 
pengajaran yang seharusnya mereka berikan 
kepada Anda. 
412 Seringkali engkau menjauhkan diri dari 
dirimu dari Dia yang membawa pesan damai 
sejahtera dan penghiburan bagi rohmu, dan 
kemudian engkau mengeluh ketika cawanmu 
dipenuhi dengan kepahitan. 
413 Kehidupan membawa perubahan dan 
kejutan yang tak terduga, dan apa yang akan 
Anda lakukan jika besok Anda harus mencari 
dengan penuh kerinduan untuk orang yang 
hari ini Anda tolak dengan angkuh? 
414 Pertimbangkanlah bahwa mungkin saja 
besok Anda harus mencari dengan penuh 
hasrat orang yang ditolak dan dibenci hari ini, 
tetapi seringkali hal itu sudah terlambat. (11, 
26 - 30) 
415 Betapa indahnya contoh harmoni yang 
ditawarkan kosmos kepada Anda! Benda-
benda langit yang bercahaya, bergetar di 
angkasa, penuh kehidupan, di sekelilingnya 
benda-benda langit lainnya berputar. Akulah 
tubuh surgawi yang bercahaya dan ilahi yang 
memberikan kehidupan dan kehangatan 
kepada makhluk-makhluk rohani; tetapi 
betapa sedikit yang bergerak pada orbitnya 
yang ditandai, dan betapa banyak mereka 
yang berputar jauh dari orbitnya! 
416 Engkau bisa mengatakan kepada-Ku 
bahwa benda-benda langit material tidak 
memiliki kebebasan berkehendak dan bahwa, 
di sisi lain, kebebasan ini menyebabkan 
manusia menyimpang dari jalan. Oleh karena 

itu, Aku berkata kepadamu: betapa berjasanya 
perjuangan setiap roh, karena, meskipun 
memiliki karunia kehendak bebas, roh itu tahu 
bagaimana menundukkan dirinya pada hukum 
keselarasan dengan Penciptanya. (84,58) 
417 Janganlah seorang pun yang menyebut 
dirinya murid ajaran rohani ini mengeluh 
kepada Bapa karena miskin dalam kehidupan 
materialnya dan tidak memiliki banyak 
kenyamanan yang dimiliki orang lain dalam 
kelimpahan, atau menderita karena 
kekurangan dan kekurangan. Keluhan-keluhan 
ini lahir dari sifat material, yang, seperti yang 
Anda ketahui, hanya memiliki satu eksistensi. 
418 Roh Anda tidak berhak berbicara 
demikian kepada Bapanya, atau menunjukkan 
dirinya tidak puas atau menggerutu dengan 
takdirnya sendiri, karena semua makhluk roh 
telah melewati seluruh tangga pengalaman, 
kesenangan, dan kepuasan manusiawi dalam 
perjalanan panjang evolusi mereka di atas 
bumi. 
419 Spiritualisasi makhluk spiritual telah lama 
dimulai, dan hal ini dibantu oleh rasa sakit dan 
kemiskinan yang hati Anda menolak untuk 
bertahan dan menderita. Setiap kebaikan 
spiritual dan material memiliki makna yang 
harus Anda kenali, sehingga Anda tidak 
mengingkari nilai dari salah satu atau yang 
lainnya. (87, 26 - 27) 
420 Setiap manusia, setiap makhluk, 
mempunyai tempat yang telah ditetapkan 
yang tidak boleh dilepaskannya; tetapi ia juga 
tidak boleh mengambil tempat yang bukan 
miliknya. (109, 22) 
421 Mengapa Anda takut akan masa depan? 
Apakah Anda ingin membiarkan semua 
pengalaman yang telah dikumpulkan oleh 
pikiran Anda di masa lalu tidak terpakai? 
Apakah Anda ingin meninggalkan benih tanpa 
menuai hasilnya? Tidak, murid-murid. Ingatlah 
bahwa tidak ada seorang pun yang dapat 
mengubah takdirnya, tetapi ia dapat menunda 
saat kemenangannya dan menambah 
penderitaan yang ada di setiap jalan. (267, 14) 
422 Kerajaan Bapa adalah warisan semua 
anak, anugerah ini hanya dapat dicapai 
melalui jasa-jasa besar roh. Aku ingin engkau 
tidak menganggap mustahil untuk 
memperoleh anugerah yang membawamu 
lebih dekat kepada-Ku. 
423 Jangan bersedih ketika kamu mendengar 
dalam Firman-Ku bahwa kamu hanya akan 



mencapai 'Tanah Perjanjian' dengan usaha 
dan kerja keras yang besar. Bersukacitalah, 
karena orang yang mengarahkan hidupnya ke 
arah tujuan ini tidak akan mengalami 
kekecewaan, dan ia juga tidak akan melihat 
dirinya tertipu. Dia tidak akan mengalami 
nasib yang sama seperti banyak orang yang 
berjuang untuk kemuliaan dunia dan tidak 
mencapainya setelah banyak usaha, atau yang 
mencapainya tetapi segera mengalami 
penderitaan karena melihat kemuliaan dunia 
itu lenyap sampai tidak ada yang tersisa. (100, 
42 - 43) 
424 Aku memberimu kunci untuk membuka 
pintu-pintu menuju kebahagiaan kekalmu. 
Kunci ini adalah kasih, yang darinya muncul 
belas kasihan, pengampunan, pengertian, 
kerendahan hati, dan kedamaian, yang 
dengannya Anda harus menjalani hidup. 
425 Betapa besar kebahagiaan roh Anda 
ketika roh Anda berkuasa atas materi dan 
menikmati cahaya Roh Kudus! (340, 56 - 57) 
426 Bumi ini, yang selalu mengirim ke alam 
barzakh panenan makhluk-makhluk rohani 
yang sakit, letih, gelisah, dan bingung, atau 
mereka yang hanya memiliki sedikit 
kedewasaan, akan segera menawarkan 
kepada-Ku buah-buah yang layak untuk cinta-
Ku. 
427 Penyakit dan rasa sakit akan semakin 
meninggalkan kehidupan Anda jika Anda 
hidup sehat dan bersemangat. Kemudian 
ketika kematian datang, ia akan menemukan 
Anda siap untuk perjalanan ke rumah spiritual. 
(117, 24 - 25) 
428 Jangan putus asa, wahai makhluk rohani, 
kepada siapa Aku secara khusus 
menyampaikan Firman-Ku. Bertekunlah di 
jalan-Ku dan engkau akan mengetahui 
kedamaian. Sesungguhnya Aku berkata 
kepadamu, kalian semua ditakdirkan untuk 
mengalami kebahagiaan. Aku tidak akan 
menjadi Bapamu jika engkau tidak diciptakan 
untuk berbagi Kerajaan Surga dengan-Ku. 
429 Tetapi jangan lupa: agar berkat Anda 
lengkap, Anda perlu menyumbangkan jasa-
jasa Anda selangkah demi selangkah, sehingga 
roh Anda merasa layak menerima pahala ilahi 
itu. 
430 Sadarilah bahwa Aku bersamamu, 
menemanimu sepanjang jalan. Milikilah 
keyakinan penuh kepada-Ku, karena 
mengetahui bahwa tugas-Ku bersatu dengan 

tugasmu, dan takdir-Ku dengan takdirmu! 
(272, 61) 
 
Keburukan, pelanggaran, penyimpangan  
431 Pahamilah ajaran-Ku agar tidak 
melakukan kesalahan lebih lanjut dalam 
hidupmu; karena setiap kesalahan yang 
engkau lakukan terhadap sesama manusia, 
baik dengan kata-kata atau perbuatan, akan 
menjadi pengingat yang tak terhapuskan 
dalam hati nuranimu, yang akan mencela 
engkau tanpa dapat didamaikan. 
432 Saya beritahukan sekali lagi bahwa Anda 
semua dibutuhkan agar rencana Ilahi dapat 
digenapi dan kesengsaraan rohani yang begitu 
besar di antara manusia dapat berakhir. 
433 Selama sikap mementingkan diri sendiri 
masih ada, rasa sakit juga akan ada. Ubahlah 
ketidakpedulian Anda, keegoisan Anda dan 
penghinaan Anda menjadi cinta kasih, menjadi 
welas asih, dan Anda akan mengalami betapa 
cepatnya kedamaian akan datang kepada 
Anda. (11, 38 - 40) 
434 Carilah kemajuan Anda dalam kehidupan 
manusia, tetapi jangan pernah membiarkan 
ambisi yang berlebihan menguasai Anda; 
karena dengan demikian Anda akan 
kehilangan kebebasan Anda dan materialisme 
akan memperbudak Anda. (51, 52) 
435 Aku mengampuni pelanggaran-
pelanggaranmu, tetapi pada saat yang sama 
Aku mengoreksi engkau sehingga engkau 
mengusir sikap mementingkan diri sendiri dari 
hatimu, karena hal itu adalah salah satu 
kelemahan yang menyeret roh ke bawah yang 
paling dalam. 
436 Aku menggugahmu melalui hati nurani 
sehingga engkau mengingat tugasmu di antara 
saudara-saudari dan menabur karya kasih dan 
pengampunan dalam perjalananmu, seperti 
yang Aku ajarkan kepadamu di Era Kedua. 
(300, 29) 
437 Sekarang ini kekuatan materi dan 
pengaruh dunia telah membuat kalian 
menjadi egois. Tetapi materi tidak kekal, 
demikian pula dunia dan pengaruhnya, dan 
Aku adalah Hakim yang sabar yang 
keadilannya adalah Tuhan atas kehidupan dan 
waktu. Janganlah engkau menghakimi mereka 
yang menyangkal Aku, karena dengan 
demikian Aku akan mendapati engkau lebih 
bersalah daripada mereka. 



438 Apakah Aku meninggikan suara-Ku untuk 
mengutuk para algojo-Ku? Bukankah Aku telah 
memberkati mereka dengan kasih dan 
kelembutan? Seandainya saja Anda 
memahami bahwa banyak dari mereka yang 
tersesat untuk sementara waktu di dunia 
karena pelanggaran ini sekarang disucikan di 
dunia spiritual! (54, 47 - 48) 
439 Juga jangan mencoba untuk mengungkap 
perasaan tersembunyi sesamamu, karena di 
dalam setiap makhluk ada rahasia yang hanya 
Aku yang dapat mengetahuinya. Tetapi jika 
engkau harus menemukan apa yang - karena 
itu hanya milik saudaramu - seharusnya 
menjadi sakral bagimu, janganlah engkau 
memberitahukannya, janganlah merobek tabir 
ini, tetapi buatlah tabir ini lebih tebal. 
440 Berapa kali saya melihat orang menembus 
hati saudaranya sampai mereka menemukan 
ketelanjangan moral atau rohaninya untuk 
berpesta pora di atasnya dan segera 
memberitahukannya. 
441 Janganlah seorang pun dari mereka yang 
telah mencemarkan kehidupan pribadi sesama 
manusia terkejut ketika seseorang 
membongkar dan mengolok-oloknya dalam 
cara hidupnya. Janganlah ia mengatakan 
bahwa tolok ukur kebenaranlah yang 
mengukur dirinya, karena tolok ukur yang 
digunakannya untuk mengukur sesama 
manusia adalah tolok ukur ketidakbenaran. 
442 Hormati orang lain, tutupi dengan jubah 
belas kasihanmu orang yang terbuka, dan bela 
yang lemah dari gosip orang. (44, 46 - 48) 
443 Tidak semua orang yang "berkeliling di 
jalan-jalan dan jalan-jalan kecil" berbicara 
tentang peristiwa-peristiwa masa lalu dan 
menafsirkan nubuat atau menguraikan wahyu 
adalah utusan-utusan-Ku; karena banyak yang 
telah menyalahgunakan pesan-pesan itu 
karena kesombongan, karena kepahitan, atau 
karena kepentingan diri sendiri, untuk 
menghina dan menghakimi, untuk 
mempermalukan atau melukai, dan bahkan 
untuk "membunuh". (116, 21) 
444 Bangkitlah, umat manusia, temukanlah 
jalan, temukanlah alasan untuk hidup! 
Bersatulah, orang dengan orang, saling 
mengasihi! Betapa tipisnya sekat yang 
memisahkan satu rumah dengan rumah 
lainnya, namun - betapa jauhnya penghuninya 
satu sama lain! Dan di perbatasan negara 
Anda - berapa banyak syarat yang diminta 

agar Anda membiarkan orang asing lewat! Jika 
engkau melakukan hal ini bahkan di antara 
saudara-saudara manusia, apa yang telah 
engkau lakukan terhadap mereka yang berada 
di kehidupan lain? Engkau telah menurunkan 
tirai di antara mereka dan dirimu - jika bukan 
tirai kelupaanmu, maka tirai kebodohanmu, 
yang bagaikan kabut tebal. (167, 31) 
445 Apakah engkau melihat orang-orang yang 
hidup hanya untuk memuaskan rasa lapar 
yang berlebihan akan kekuasaan, 
mengabaikan kehidupan sesamanya, tanpa 
menghormati hak-hak yang telah Aku, 
Pencipta mereka, berikan kepada mereka? 
Apakah Anda melihat bagaimana pekerjaan 
mereka hanya berbicara tentang iri hati, 
kebencian dan keserakahan? Jadi, Anda harus 
berdoa bagi mereka lebih dari orang lain yang 
tidak begitu membutuhkan cahaya. 
446 Maafkanlah orang-orang ini atas semua 
rasa sakit yang mereka sebabkan kepada Anda 
dan bantulah mereka untuk sadar dengan 
pikiran murni Anda. Jangan membuat kabut 
yang mengelilingi mereka semakin tebal, 
karena jika suatu hari mereka harus 
mempertanggungjawabkan perbuatan 
mereka, Aku juga akan memanggil mereka 
yang, bukannya mendoakan mereka, tetapi 
hanya mengirimkan kegelapan kepada mereka 
dengan pikiran jahat mereka. (113, 30) 
447 Ingatlah bahwa kamu telah diberitahu 
dalam Hukum Taurat: "Jangan ada padamu 
allah lain selain Aku." Namun ada banyak 
dewa-dewi yang diciptakan oleh ambisi 
manusia untuk disembah, dihormati, dan 
bahkan dikorbankan. 
448 Pahamilah bahwa Hukum-Ku tidak usang, 
dan tanpa kamu sadari, Hukum-Ku terus 
berbicara kepadamu melalui hati nurani; 
namun manusia terus menjadi penyembah 
berhala dan penyembah berhala. 
449 Mereka mencintai tubuh mereka, 
menyanjung kesombongan mereka dan 
memanjakan kelemahan-kelemahan mereka; 
mereka mencintai harta dunia yang 
kepadanya mereka mengorbankan kedamaian 
dan masa depan rohani mereka. Mereka 
memberi penghormatan kepada daging, 
kadang-kadang mencapai kemerosotan dan 
bahkan menemukan kematian dalam 
keinginan akan kesenangan. 
450 Yakinkan dirimu sendiri bahwa kamu lebih 
mengasihi hal-hal duniawi daripada Bapamu. 



Kapankah engkau mengorbankan dirimu bagi-
Ku dengan mengasihi-Ku pada sesamamu dan 
melayani-Ku? Kapankah Anda mengorbankan 
waktu tidur Anda atau membahayakan 
kesehatan Anda untuk menolong dan 
meringankan penderitaan yang menimpa 
sesama Anda? Dan kapankah engkau hampir 
mati demi salah satu cita-cita luhur yang 
diilhami oleh ajaranku? 
451 Sadarilah bahwa penyembahan yang Anda 
lakukan dengan kehidupan material lebih 
diutamakan daripada penyembahan 
kehidupan spiritual bagi Anda. Itulah sebabnya 
Aku telah mengatakan kepadamu bahwa 
kamu memiliki allah lain yang kamu sembah 
dan layani lebih dari Allah yang benar. (118, 24 
- 26) 
452 Anda begitu terbiasa dengan dosa 
sehingga hidup Anda tampak paling alami, 
normal dan diizinkan, namun tampaknya 
seolah-olah Sodom dan Gomora, Babel dan 
Roma, telah membongkar semua kebobrokan 
dan dosa mereka pada umat manusia ini. (275, 
49) 
453 Hari ini Anda hidup di masa kebingungan 
rohani di mana Anda menyebut kejahatan 
sebagai kebaikan, di mana Anda percaya 
bahwa Anda melihat terang di mana ada 
kegelapan, di mana Anda lebih memilih yang 
tidak berguna daripada yang penting. Tetapi 
belas kasihan-Ku yang selalu siap dan 
menolong akan turun tangan pada waktunya 
untuk menyelamatkanmu, dan menunjukkan 
kepadamu jalan kebenaran yang bercahaya - 
jalan yang telah kamu sesatkan. (358, 30) 
454 Agar menang dalam semua pencobaan, 
lakukan apa yang telah diajarkan Guru kepada 
Anda: berjaga-jaga dan berdoa, sehingga mata 
Anda selalu waspada dan Anda tidak 
dikalahkan oleh pencobaan. Ingatlah bahwa si 
jahat memiliki hidung yang besar untuk 
mencobai Anda, untuk menjatuhkan Anda, 
untuk mengalahkan Anda dan mengambil 
keuntungan dari kelemahan Anda. Jadilah 
orang yang berpandangan tajam, sehingga 
Anda bisa tahu bagaimana cara 
mendeteksinya ketika ia menunggu Anda. 
(327,10 o.) 
455 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
manusia akan menemukan jalan menuju 
cahaya dari kegelapan ini. Tetapi langkah ini 
akan terjadi secara perlahan-lahan. Apa 
jadinya manusia jika mereka mengerti dalam 

sekejap semua kejahatan yang telah mereka 
sebabkan? Beberapa orang akan kehilangan 
akal sehat mereka, yang lainnya akan bunuh 
diri. (61, 52) 
 
Pemurnian dan spiritualisasi umat manusia  
456 Engkau melupakan hukum dan menunggu 
sampai kekuatan alam mengingatkanmu akan 
keadilan-Ku: angin topan, aliran air yang 
meluap dari tepiannya, gempa bumi, 
kekeringan, banjir adalah panggilan yang 
menyadarkanmu dan berbicara kepadamu 
tentang keadilan-Ku. 
457 Buah lain apa lagi yang bisa ditawarkan 
umat manusia kepada-Ku saat ini selain 
perselisihan dan materialisme? Orang-orang 
ini, yang telah mendengar pengajaran-Ku 
selama bertahun-tahun, juga tidak dapat 
mempersembahkan kepada-Ku panen yang 
menyenangkan. (69, 54 - 55) 
458 Apakah engkau tidak mendengar teriakan 
keadilan? Tidakkah Anda melihat kekuatan 
alam yang memporak-porandakan satu 
wilayah ke wilayah lainnya? Apakah engkau 
berpikir bahwa jika engkau menjalani 
kehidupan yang bajik, akan ada kebutuhan 
agar keadilan-Ku dirasakan dengan cara ini? 
Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, tidak 
perlu menyucikanmu jika Aku mendapati 
engkau suci. (69, 11) 
459 Meskipun saat ini tampaknya mustahil 
bagi Anda untuk menciptakan perdamaian 
dalam kemanusiaan, saya katakan kepada 
Anda bahwa perdamaian akan datang, dan 
bahkan lebih lagi: bahwa manusia akan hidup 
dalam spiritualisasi. 
460 Banyak malapetaka akan menimpa dunia 
sebelum datangnya waktu ini. Tetapi 
penderitaan itu akan menjadi kebaikan bagi 
umat manusia, baik duniawi maupun spiritual. 
Ini akan menjadi seperti "sejauh ini dan tidak 
lebih jauh lagi" untuk perbuatan jahat yang 
merajalela, mementingkan diri sendiri dan 
mencari kesenangan manusia. 
461 Dengan cara ini keseimbangan akan 
terjadi; karena kekuatan jahat tidak akan lagi 
dapat mengalahkan kekuatan baik. 
462 Pemurnian ini, karena selalu menyangkut 
orang yang paling sensitif dan dicintai, 
memiliki penampilan hukuman tanpa menjadi 
demikian. Karena pada kenyataannya, ini 
adalah sarana untuk menyelamatkan roh-roh 



yang telah menyimpang dari jalan atau 
tersesat. 
463 Orang yang menilai duniawi tidak akan 
menemukan sesuatu yang berguna dalam rasa 
sakit; tetapi orang yang menganggap bahwa ia 
memiliki roh yang akan hidup selamanya akan 
memperoleh terang, ketabahan dan 
pembaharuan dari rasa sakit yang sama. 
464 Jika Anda berpikir secara rohani - 
bagaimana Anda bisa percaya bahwa rasa 
sakit adalah kejahatan bagi umat manusia 
ketika rasa sakit itu datang dari Tuhan yang 
maha kasih? 
Waktu berlalu, dan akan tiba saatnya ketika 
cobaan-cobaan besar itu akan mulai muncul, 
dan bahkan sisa-sisa kedamaian terakhir akan 
luput dari dunia, yang tidak akan kembali 
sampai umat manusia telah menemukan jalan 
Hukum-Ku dan mendengarkan suara batin 
yang akan memberitahukannya tanpa henti: 
Tuhan hidup! Tuhan ada di dalam diri Anda! 
Kenali Dia, rasakan Dia, berdamailah dengan-
Nya! 
466 Maka cara hidup Anda akan berubah. 
Sikap mementingkan diri sendiri akan lenyap 
dan setiap orang akan berguna bagi orang lain. 
Orang-orang akan terinspirasi oleh kebenaran-
Ku untuk menciptakan hukum-hukum baru 
dan memerintah bangsa-bangsa dengan kasih. 
(232,43 - 47) 
467 Secara material, Anda juga akan 
mengalami transformasi: sungai-sungai akan 
kaya air, ladang-ladang tandus akan menjadi 
subur, kekuatan-kekuatan alam akan kembali 
ke jalur yang biasa mereka lalui, karena 
keharmonisan akan memerintah antara 
manusia dan Tuhan, antara manusia dan 
karya-karya ilahi, antara manusia dan hukum-
hukum yang didiktekan oleh Sang Pencipta 
kehidupan. (352, 65) 
468 Janganlah gelisah, hai saksi-saksi yang 
terkasih. Aku mengumumkan kepadamu 
bahwa umat manusia yang materialistis ini, 
yang selama ini hanya percaya pada apa yang 
disentuh, dilihat, dan dipahami dengan 
kapasitas intelektualnya yang terbatas, dan 
pada apa yang dibuktikannya dengan ilmu 
pengetahuannya, akan menjadi rohani dan 
mampu memandang-Ku dengan pandangan 
rohaninya dan mencari kebenaran. (307, 56) 
469 Jika Anda siap secara spiritual, Anda akan 
dapat melihat dalam jumlah yang tak 
terhingga banyaknya makhluk spiritual yang 

akan menyerupai awan putih yang sangat 
besar di depan pandangan Anda, dan ketika 
utusan atau utusan melepaskan diri dari awan 
itu, Anda akan melihat mereka datang ke arah 
Anda seperti percikan api cahaya. 
470 Penglihatan spiritual Anda belum 
menembus dan oleh karena itu, saya harus 
berbicara kepada Anda tentang alam barzakh, 
tentang semua yang belum dapat Anda lihat. 
Tetapi Aku berkata kepadamu, waktunya akan 
tiba ketika kamu semua akan menjadi pelihat 
dan bersukacita dalam kehidupan yang luar 
biasa yang saat ini kamu rasakan jauh darimu, 
tetapi yang pada kenyataannya bergetar dekat 
denganmu, mengelilingimu dan 
mencerahkanmu, menginspirasimu dan 
mengetuk pintu-pintumu tanpa henti. (71, 37 - 
38) 
471 Kepekaan, firasat, wahyu, nubuat, ilham, 
pelihat, karunia keselamatan, firman batin - 
semua ini dan karunia-karunia lain akan keluar 
dari Roh, dan melalui mereka manusia akan 
memastikan bahwa waktu yang baru telah 
menyingsing bagi manusia. 
472 Hari ini Anda meragukan bahwa karunia-
karunia rohani ini ada karena beberapa orang 
menyembunyikannya dari dunia, karena takut 
akan pendapatnya; besok akan menjadi hal 
yang paling alami dan indah untuk 
memilikinya. 
473 Aku datang kepadamu pada 'Ketiga 
Kalinya' ini karena engkau sakit jasmani dan 
rohani. Orang yang sehat tidak memerlukan 
dokter, atau orang yang benar tidak 
memerlukan pemurni. (80, 5 - 6) 
474 Saat ini Anda masih membutuhkan 
pendeta, hakim, dan guru. Tetapi begitu 
kondisi spiritual dan moral Anda tinggi, Anda 
tidak lagi membutuhkan dukungan ini, atau 
suara-suara ini. Di dalam setiap orang akan 
ada seorang hakim, seorang pendeta, seorang 
guru dan sebuah altar. (208,41) 
 

XVI. Nubuat dan perumpamaan, 
penghiburan dan janji 

 

Bab 64 - Nubuat  
 
Penggenapan nubuatan lama dan baru  



1 Apa yang dinyatakan oleh para nabi akan 
menjadi kenyataan pada masa ini. Firman-Ku 
yang baru akan sampai kepada para filsuf dan 
teolog, banyak yang akan mencemoohnya dan 
yang lainnya akan marah. Tetapi sementara 
hal ini terjadi, mata mereka yang tercengang 
akan melihat penggenapan nubuat yang 
sekarang telah saya umumkan kepadamu. 
(151, 75) 
2 Nabi-nabi di masa lalu tidak diberi otoritas 
hukum atau kekuasaan di bumi, mereka tidak 
dipaksa untuk tunduk pada otoritas apa pun, 
dan mereka hanya fokus pada ketaatan pada 
perintah Tuhan mereka yang meletakkan 
firman-Nya di bibir orang-orang yang dipilih 
oleh-Nya. 
3 Dengan penuh iman dan keberanian, tidak 
ada yang menghalangi mereka dari tugas 
mereka untuk mengajarkan hukum-Ku kepada 
orang-orang dan menjauhkan mereka dari 
fanatisme agama dengan menyadarkan 
mereka akan ketidakpedulian dan kesalahan 
para imam. (162, 7 - 8) 
4 Umat manusia, apakah rasa sakit, 
kesengsaraan, dan kekacauan yang 
mengelilingi Anda pada saat ini tampaknya 
tidak dapat diprediksi oleh Anda? 
5 jika kamu terkejut, itu karena kamu tidak 
tertarik pada nubuat-nubuat-Ku dan belum 
mempersiapkan dirimu. 
6 Segala sesuatu telah diramalkan, dan segala 
sesuatu telah dinubuatkan, tetapi kamu 
kurang percaya, dan sekarang, sebagai 
akibatnya, kamu meminum cawan yang sangat 
pahit. 
7 Bahkan hari ini Aku bernubuat melalui akal 
budi manusia. Beberapa nubuatan akan 
segera menjadi kenyataan, yang lainnya hanya 
di waktu yang jauh. 
8 Orang-orang yang mendengarnya memiliki 
tanggung jawab besar untuk 
memberitahukannya kepada umat manusia. 
Karena di dalamnya terdapat cahaya yang 
membuat manusia memahami realitas di 
mana mereka hidup, sehingga mereka dapat 
berhenti sejenak dalam perjalanan mereka 
yang panik menuju jurang yang dalam. (276, 
41 - 42) 
9 Banyak dari apa yang telah saya katakan 
kepadamu pada waktu ini adalah nubuat, yang 
kadang-kadang mengacu pada waktu-waktu 
berikutnya, kadang-kadang pada waktu-waktu 
yang akan datang. Itulah sebabnya banyak 

orang tidak mau mementingkan pesan Ilahi 
ini. 
10 Tetapi firman ini akan bangkit penuh 
cahaya di antara orang-orang di zaman yang 
akan datang, yang akan mengenali dan 
menemukan di dalamnya wahyu-wahyu besar 
yang keakuratan dan kesempurnaannya akan 
mencengangkan para ilmuwan. (216, 13) 
 
Nubuat besar kepada bangsa-bangsa pada 
tanggal 10 Januari 1945, menjelang akhir 
Perang Dunia Kedua 
11 Pada saat ini Aku berbicara kepada bangsa-
bangsa di bumi. Semua memiliki cahaya-Ku; 
dengan cahaya itu mereka akan merenungkan 
bahwa mereka telah berani membuang 
kehidupan seolah-olah mereka adalah 
pemiliknya. 
12 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
kehancuran dan penderitaanmu telah 
menyebabkan pertobatan yang mendalam 
pada banyak orang dan telah membangunkan 
jutaan orang kepada terang yang mencari Aku 
dan berseru kepada-Ku, dan dari mereka 
teriakan ratapan naik kepada-Ku dengan 
bertanya: Bapa, apakah perang di tahun 1945 
tidak akan berakhir dan Engkau tidak akan 
mengeringkan air mata kami dan membawa 
kami damai? 
13 Di sini Aku hadir di tengah-tengahmu, hai 
ketujuh bangsa! Tujuh kepala, kamu yang 
telah mengangkat dirimu di hadapan-Ku di 
dunia! 
14 INGGRIS: Aku mencerahkanmu, keadilan-
Ku masih akan menyiksamu dengan berat; 
tetapi Aku memberimu kekuatan, menyentuh 
hatimu dan memberitahumu: klaimmu atas 
kekuasaan akan jatuh, kekayaannya akan 
dirampas darimu dan tidak akan diberikan 
kepada siapa pun. 
15 JERMAN: Aku mencari kebanggaanmu pada 
saat ini dan berkata kepadamu: persiapkan 
dirimu, karena keturunanmu tidak akan 
binasa. Engkau telah meminta kepada-Ku 
tanah-tanah baru, tetapi manusia telah 
mengganggu nasihat-Ku yang tinggi. Aku 
menundukkan lehermu dan berkata 
kepadamu: ambillah kekuatan-Ku dan 
percayalah bahwa Aku akan 
menyelamatkanmu. 
16 Tetapi kalau kamu tidak mau percaya 
kepada-Ku dan menyerah kepada 
kesombonganmu, kamu akan sendirian dan 



menjadi hamba dunia. Tetapi ini bukan 
Kehendak-Ku, karena sekaranglah saatnya Aku 
menggulingkan para tuan dan membebaskan 
para budak dan tawanan. Ambillah cahayaku 
dan aturlah dirimu lagi. 
17 RUSIA: Roh saya melihat segalanya. Dunia 
tidak akan menjadi milik Anda. Akulah yang 
akan memerintah atas kamu semua. Engkau 
tidak akan dapat menghapuskan nama-Ku, 
karena Kristus yang berbicara kepadamu akan 
memerintah atas semua manusia. Bebaskan 
dirimu dari materialisme dan persiapkan 
dirimu untuk kehidupan yang baru, karena jika 
ini tidak terjadi, Aku akan mematahkan 
kesombonganmu. Aku memberikan cahayaku 
kepadamu. 
18 ITALIA: Engkau tidak lagi menjadi tuan 
seperti di masa lalu; hari ini ejekan, 
perbudakan dan perang telah 
menghancurkanmu. Sebagai akibat dari 
kemerosotan Anda, Anda sedang menjalani 
pemurnian yang luar biasa. Tetapi Aku berkata 
kepadamu: perbaharui dirimu, hilangkan 
fanatisme dan penyembahan berhala dan akui 
Aku sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Aku akan 
mencurahkan inspirasi dan cahaya baru 
kepadamu. Ambillah balsem penyembuhan-Ku 
dan saling memaafkan. 
19 FRANCE: Engkau membawa rasa sakitmu ke 
hadapan-Ku. Ratapanmu mencapai takhta-Ku 
yang tinggi. Saya menerima Anda. Dahulu 
engkau mengangkat dirimu kepada Tuhan, 
sekarang engkau hanya menunjukkan kepada-
Ku rantai yang engkau seret bersamamu. 
20 Engkau tidak berjaga-jaga dan tidak 
berdoa. Engkau telah menyerahkan dirimu 
kepada kenikmatan daging dan naga telah 
menjadikanmu sebagai mangsanya. 
21 Tetapi Aku akan menyelamatkan kamu, 
karena ratapan istri-istrimu dan tangisan anak-
anakmu datang kepada-Ku. Engkau ingin 
menyelamatkan dirimu sendiri dan Aku 
mengulurkan tangan-Ku kepadamu. Tetapi 
sungguh saya katakan kepada Anda: berjaga-
jaga, berdoa dan mengampuni! 
22 AMERIKA SERIKAT: Pada saat ini saya juga 
menerima Anda. Aku melihat hatimu - bukan 
dari batu, tetapi dari logam, dari emas. Otak 
logam Anda saya lihat mengeras. Aku tidak 
menemukan cinta kasih dalam dirimu, tidak 
menemukan spiritualitas. Saya hanya melihat 
megalomania, ambisi dan keserakahan. 

23 "Pertahankanlah," tetapi Aku bertanya 
kepadamu: Kapankah benih-Ku akan berakar 
dalam di antaramu? Kapankah Anda akan 
merobohkan "Anak Sapi Emas" dan "Menara 
Babel" Anda untuk mendirikan Bait Suci Tuhan 
yang sejati? 
24 Aku menyentuh hati nuranimu dari yang 
pertama sampai yang terakhir dan 
mengampunimu. Aku mencerahkan engkau 
sehingga pada saat-saat yang paling sulit, 
ketika kunjungan mencapai puncaknya, 
pikiranmu tidak kabur, tetapi berpikir jernih 
dan ingat bahwa Aku ada di atasmu. 
25 Aku memberikan terang, kuasa dan 
otoritas kepadamu. Jangan mengganggu 
nasihat-Ku yang tinggi, karena jika engkau 
tidak mematuhi instruksi-Ku atau melewati 
batas yang Aku buat, rasa sakit, kehancuran, 
api, wabah penyakit dan kematian akan 
menimpamu. 
26 JEPANG: Saya menerima Anda dan 
berbicara kepada Anda. Saya telah memasuki 
tempat suci Anda dan melihat semuanya. 
Anda tidak ingin menjadi yang terakhir, Anda 
selalu ingin menjadi yang pertama. Tetapi 
sesungguhnya Aku berkata kepadamu, benih 
ini tidak berkenan di hadapan-Ku. 
27 Adalah penting bagimu untuk 
mengosongkan cawan penderitaan sehingga 
hatimu dapat dimurnikan. Adalah penting 
bahwa "bahasa" Anda bercampur dengan 
"bahasa" lainnya. Sangat penting bagi dunia 
untuk mendekat kepada anda. Ketika dunia 
sudah siap dan dimurnikan, ia akan 
membawakanmu benih yang akan Aku 
serahkan kepadanya. Karena saya tidak 
melihat seorang pun yang siap. Aku tidak 
melihat benih spiritual Keilahian-Ku di dalam 
dirimu. Tetapi saya akan membuka jalan. 
28 Tidak lama lagi akan terjadi kekacauan 
pandangan dunia, kebingungan ilmu 
pengetahuan dan teori di seluruh dunia. 
Tetapi setelah kekacauan ini, cahaya akan 
datang kepada Anda. Saya mempersiapkan 
Anda semua dan memaafkan Anda dan 
memastikan bahwa Anda mengambil jalan 
yang benar. 
29 Ketika waktunya tiba dan damai datang 
kepada bangsa-bangsa, jangan melawan, 
jangan mengganggu nasihat-Ku yang tinggi, 
atau menentang kehendak-Ku. Apabila 
bangsa-bangsa telah berdamai, janganlah 
kamu menikam mereka dari belakang, karena 



pada saat itu Aku akan menjatuhkan 
penghakiman-Ku kepadamu. 
Tujuh negara! Tujuh kepala! Bapa telah 
mengandung Anda. Di hadapan-Mu, di bawah 
kekuasaan-Mu, ada dunia. Anda bertanggung 
jawab kepada-Ku untuk itu! 
31 Biarlah cahaya "Kitab Tujuh Meterai" ada di 
setiap bangsa, sehingga orang-orang dapat 
memperlengkapi diri mereka sendiri sesuai 
dengan Kehendak-Ku. Damai sejahtera-Ku 
menyertai Anda! (127, 50 - 65) 
 
Perang dan bencana alam - tanda-tanda di 
langit  
32 Dunia yang sama yang saat ini Anda huni 
telah menjadi medan perang untuk waktu 
yang lama. Tetapi pengalaman besar yang 
diwariskan kepada manusia oleh nenek 
moyangnya belum cukup - pengalaman pahit 
dan menyakitkan yang ada di hadapan orang-
orang saat ini seperti sebuah buku yang 
dibuka oleh hati nurani. 
33 Tetapi hati manusia terlalu keras untuk 
menerima buah pengalaman yang seperti 
warisan cahaya. Satu-satunya hal yang mereka 
warisi dari nenek moyang mereka adalah 
kebencian, kesombongan, kebencian, 
kebencian, ketamakan, kesombongan, dan 
balas dendam yang diwariskan kepada mereka 
dalam darah mereka. (271, 65) 
34 Ingatlah bahwa ini adalah waktu 
penghakiman, karena sesungguhnya Aku 
berkata kepadamu, setiap pelanggaran akan 
ditebus. Bumi itu sendiri akan memberikan 
pertanggungjawaban atas penggunaan yang 
jahat yang telah dilakukan manusia terhadap 
bumi dan kerajaan-kerajaan alamnya. 
35 Segala sesuatu yang telah dihancurkan 
akan meminta pertanggungjawaban Anda dan 
dengan demikian membuat orang menyadari 
bahwa mereka diciptakan oleh Sang Pencipta 
dengan maksud cinta kasih, dan bahwa 
Kehendak yang dapat menghancurkan mereka 
peduli kepada mereka, melindungi mereka 
dan memberkati mereka. (180, 67) 
36 Saya menyerahkan pesan ini kepadamu 
yang harus kamu sampaikan ke seberang 
lautan. Firman-Ku akan melintasi Benua Lama 
dan bahkan mencapai orang-orang Israel yang 
telah menceburkan diri mereka ke dalam 
perjuangan persaudaraan untuk mendapatkan 
sebidang tanah tanpa menyadari 
kesengsaraan roh mereka. 

37 Anda tidak dapat membayangkan cobaan 
yang akan dialami dunia. Semua menantikan 
perdamaian, tetapi ini hanya akan terjadi 
setelah kekuatan alam menjadi saksi-Ku. 
(243,52) 
38 Kekuatan alam-Ku akan dilepaskan dan 
menghancurkan seluruh negeri. Para ilmuwan 
akan menemukan planet baru dan "hujan 
bintang" akan menerangi dunia Anda. Tetapi 
ini tidak akan membawa bencana bagi umat 
manusia; ini hanya akan mengumumkan 
kepada orang-orang tentang datangnya waktu 
yang baru. (182, 38) 
- Dalam Injil, tanda penghakiman ini 
diumumkan dengan kata-kata: "Bintang-
bintang akan jatuh dari langit". 
39 Aku telah menyatakan kepadamu bahwa 
umat-Ku tersebar di seluruh bumi, yaitu, benih 
rohani tersebar di seluruh lingkaran bumi. 
40 Hari ini Anda tidak setuju dan bahkan tidak 
menghormati satu sama lain hanya karena 
hal-hal sepele. Tetapi ketika ajaran-ajaran 
materialistik mengancam untuk membanjiri 
Anda semua, Anda yang berpikir dan 
merasakan dengan roh akhirnya akan menjadi 
satu. Ketika saat itu tiba, saya akan memberi 
Anda tanda sehingga Anda dapat mengenali 
satu sama lain - sesuatu yang dapat Anda lihat 
dan dengar dengan cara yang sama. 
Kemudian, ketika kamu saling memberi 
kesaksian, kamu akan takjub dan berkata, 
"Tuhanlah yang telah mengunjungi kita."" 
(156, 35 - 36) 
 
Nubuat tentang perpecahan komunitas 
Meksiko  
41 Sekarang dengarkanlah Aku dengan baik, 
hai manusia, dan mulailah menaati Firman-Ku 
dengan layak dan benar. 
42 Aku melihat bahwa kamu membawa 
kesedihan di dalam hatimu karena kamu 
menduga bahwa tidak semua orang banyak ini 
akan menaati Hukum Taurat yang telah 
Kutuliskan di dalam rohmu. Tetapi Aku 
berkata kepadamu bahwa hari ini, seperti 
pada "Pertama Kali", orang-orang akan 
terpecah belah. 
43 Aku telah berbicara banyak kepada Anda 
dan telah menandai satu jalan untuk semua. 
Oleh karena itu, Aku berkata kepadamu: jika 
beberapa anak-Ku tidak menaati-Ku, 
penghakiman akan dijatuhkan kepada umat ini 



ketika hari yang ditentukan oleh Kehendak 
Bapamu tiba untuk mengakhiri manifestasi ini. 
44 Aku telah datang kepadamu pada saat ini 
sebagai pembebas, Aku telah menunjukkan 
kepadamu jalan melalui padang gurun, "hari 
kerja" rohani dari perjuangan untuk 
pembebasan dan keselamatan, dan pada 
akhirnya Aku telah menjanjikan kepadamu 
tanah baru yang dijanjikan, yang merupakan 
kedamaian, terang dan kebahagiaan bagi roh. 
45 Berbahagialah mereka yang berangkat dan 
mengikuti-Ku dalam perjalanan ini dalam 
keinginan mereka untuk pembebasan dan 
spiritualisasi, karena mereka tidak akan 
pernah merasa ditinggalkan atau lemah dalam 
cobaan yang akan diberikan oleh padang pasir 
yang luas kepada mereka. 
46 Sebaliknya, celakalah mereka yang 
melanggar iman, yang lebih mencintai hal-hal 
duniawi daripada hal-hal rohani - kepada 
mereka yang terus berpegang pada berhala-
berhala dan tradisi-tradisi mereka! Berpikir 
bahwa mereka melayani-Ku, mereka akan 
menjadi subyek dari "Firaun", yang 
merupakan "daging", materialisme, 
penyembahan berhala. 
47 Siapa pun yang ingin sampai ke Tanah 
Perjanjian, ke Tanah Air Roh, harus 
meninggalkan jejak kebaikan dalam 
perjalanannya melalui dunia. 
48 Datanglah di sepanjang jalan ini dan jangan 
takut. Sebab jika engkau menaruh harapanmu 
kepada-Ku, tidak mungkin engkau tersesat. 
Jika engkau takut atau tidak memiliki iman, 
imanmu tidak mutlak, dan Aku berkata 
kepadamu bahwa siapa pun yang ingin 
mengikuti-Ku harus diyakinkan akan 
kebenaran-Ku. (269, 50-51 
 

Bab 65 - Perumpamaan, penghiburan 
dan janji  
 
Perumpamaan tentang penatalayan yang 
buruk  
1 Dalam kerinduan akan belas kasihan, 
kerumunan orang yang lapar, sakit dan 
telanjang mendekati sebuah rumah. 
2 Para pengurus rumah itu menyiapkannya 
terus-menerus untuk menjamu orang-orang 
yang lewat di meja mereka. 
3 Pemilik tanah, pemilik dan penguasa tanah-
tanah itu datang untuk memimpin perjamuan. 

4 Waktu berlalu dan orang-orang yang 
membutuhkan selalu menemukan makanan 
dan tempat tinggal di rumah itu. 
5 Pada suatu hari, orang itu melihat bahwa air 
di atas meja itu keruh, bahwa makanannya 
tidak sehat dan lezat, dan bahwa taplak meja 
itu bernoda. 
6 Lalu Yesus memanggil orang-orang yang 
bertugas menyiapkan meja makan kepadanya 
dan berkata kepada mereka, "Sudahkah kamu 
melihat kain lenan dan mencicipi makanan 
dan minum air?" 
7 "Ya, Tuhan," jawab mereka. 
8 "Kalau begitu, sebelum kamu memberikan 
makanan kepada orang-orang yang lapar ini, 
biarlah anak-anakmu memakannya terlebih 
dahulu, dan jika mereka mendapati makanan 
itu enak, berikanlah kepada tamu-tamu ini." 
9 Anak-anak mengambil roti, buah, dan apa 
yang ada di atas meja, tetapi rasanya 
menjijikkan, dan ada ketidakpuasan dan 
pemberontakan terhadapnya, dan mereka 
mengeluh dengan keras. 
10 Kemudian pemilik tanah itu berkata kepada 
mereka yang masih menunggu, "Marilah ke 
bawah pohon, karena aku akan memberikan 
kepadamu hasil kebunku dan makanan yang 
lezat." 
11 Tetapi kepada hamba-hamba itu ia berkata 
begini: "Bersihkanlah noda-noda itu, 
hilangkanlah rasa tidak enak dari bibir orang-
orang yang telah kamu kecewakan. Aku tidak 
berkenan kepadamu, karena Aku 
menyuruhmu untuk menerima semua orang 
yang lapar dan haus, untuk menawarkan 
makanan yang terbaik dan air murni kepada 
mereka, tetapi kamu tidak mematuhinya. 
Pekerjaan Anda tidak menyenangkan bagi 
saya." 
12 Penguasa negeri-negeri itu menyiapkan 
sendiri pesta itu: rotinya kaya, buahnya sehat 
dan matang, airnya segar dan menyegarkan. 
Kemudian ia mengundang mereka yang 
menunggu - pengemis, orang sakit dan orang 
kusta - dan mereka semua berpesta, dan 
sukacita mereka sangat besar. Tak lama 
kemudian mereka sehat dan bebas dari 
penderitaan, dan mereka memutuskan untuk 
tinggal di perkebunan. 
13 Mereka mulai mengolah ladang, menjadi 
pekerja ladang, tetapi mereka lemah dan tidak 
tahu bagaimana mengikuti petunjuk-petunjuk 
Tuhan itu. Mereka mencampurkan berbagai 



jenis benih dan hasil panennya merosot, 
gandumnya tersumbat oleh gulma. 
14 Ketika waktu panen tiba, tuan pemilik 
rumah datang dan berkata kepada mereka, 
"Apa yang kamu lakukan, padahal aku hanya 
memberi kamu tanggung jawab atas rumah ini 
untuk menerima tamu-tamu? Benih yang 
engkau tabur tidak baik, yang lain untuk 
menggarap ladang. Pergilah dan bersihkanlah 
tanah dari onak dan rumput liar, lalu kelola 
rumah itu kembali. Sumurnya kering, rotinya 
tidak kuat, dan buahnya pahit. Lakukanlah 
kepada mereka yang melewatinya seperti 
yang telah Kulakukan kepadamu. Apabila 
engkau telah memberi makan dan 
menyembuhkan orang-orang yang berpaling 
kepadamu, apabila engkau telah 
menghilangkan penderitaan sesamamu, maka 
Aku akan memberikan ketenangan kepadamu 
di rumah-Ku." (196, 47 - 49) 
 
Perumpamaan tentang penyeberangan 
padang gurun ke Kota Besar 
15 Dua orang pengembara berjalan dengan 
langkah lambat melalui padang pasir yang 
luas, kaki mereka sakit karena pasir yang 
panas. Mereka sedang menuju ke sebuah kota 
yang jauh, dan hanya harapan untuk mencapai 
tujuan mereka yang bisa membangkitkan 
mereka dalam perjalanan yang sulit itu; 
karena roti dan air secara perlahan-lahan 
mulai habis. Yang lebih muda dari keduanya 
mulai kelelahan dan meminta temannya untuk 
melanjutkan perjalanan sendirian karena 
kekuatannya mulai berkurang. 
16 Pengembara tua itu mencoba 
menanamkan keberanian baru pada anak 
muda itu dengan mengatakan kepadanya 
bahwa mereka mungkin akan segera 
menemukan sebuah oasis di mana mereka 
akan mendapatkan kembali kekuatan yang 
telah hilang, tetapi ia tidak berani. 
17 Sesepuh itu tidak berniat untuk 
meninggalkannya di tanah kosong itu, dan 
walaupun ia juga lelah, ia membawa 
temannya yang lelah itu di punggungnya dan 
melanjutkan perjalanan dengan susah payah. 
18 Setelah pemuda itu beristirahat, dan ia 
mempertimbangkan kesulitan yang 
ditimbulkannya kepada orang yang 
memikulnya di pundaknya, ia melepaskan diri 
dari leher orang itu dan memegang 

tangannya, lalu mereka melanjutkan 
perjalanan. 
19 Iman yang luar biasa menjiwai hati 
pengembara yang sudah tua itu, yang 
memberinya kekuatan untuk mengatasi 
keletihannya. 
20 Seperti yang telah ia duga, sebuah oasis 
muncul di cakrawala, yang di bawah 
naungannya kesejukan mata air menanti 
mereka. Akhirnya mereka sampai di sana dan 
minum air yang menyegarkan itu sampai 
mereka kenyang. 
21 Mereka tertidur dengan nyenyak dan 
ketika mereka terbangun mereka merasa 
bahwa rasa lelah sudah hilang, dan mereka 
juga tidak merasa lapar atau haus. Mereka 
merasakan kedamaian di hati mereka dan 
kekuatan untuk mencapai kota yang mereka 
cari. 
22 Mereka tidak benar-benar ingin 
meninggalkan tempat itu, tetapi perjalanan 
harus dilanjutkan. Mereka mengisi bejana-
bejana mereka dengan air yang jernih dan 
murni itu dan melanjutkan perjalanan mereka. 
23 Peziarah tua yang telah menjadi penopang 
bagi peziarah muda berkata: "Kami hanya 
ingin menggunakan air yang kami bawa 
secukupnya. Mungkin saja kita akan bertemu 
dengan beberapa peziarah dalam perjalanan 
yang, karena kelelahan, sekarat karena 
kehausan atau sakit, dan kemudian perlu 
untuk menawarkan apa yang kita bawa 
kepada mereka." 
24 Anak muda itu keberatan, mengatakan 
bahwa tidak masuk akal untuk memberikan 
apa yang bahkan mungkin tidak cukup untuk 
diri mereka sendiri; bahwa dalam kasus 
seperti itu mereka dapat menjualnya dengan 
harga berapa pun yang mereka inginkan, 
karena mereka telah menghabiskan begitu 
banyak usaha untuk mendapatkan elemen 
yang berharga itu. 
25 Orang tua itu tidak puas dengan jawaban 
ini dan menjawabnya bahwa jika mereka 
menginginkan kedamaian di dalam pikiran 
mereka, mereka harus berbagi air dengan 
yang membutuhkan. 
26 Dengan cemberut, pemuda itu berkata 
bahwa ia lebih suka mengkonsumsi air dari 
bejananya sendiri sebelum membaginya 
dengan siapa pun yang mungkin mereka temui 
di jalan. 



27 Lagi-lagi firasat orang tua itu menjadi 
kenyataan, karena di depan mereka mereka 
melihat sebuah kafilah yang terdiri dari laki-
laki, perempuan dan anak-anak, tersesat di 
padang gurun, dan hampir binasa. 
28 Orang tua yang baik itu segera mendekati 
orang-orang itu dan memberi mereka minum. 
Yang lelah segera merasa dikuatkan, yang 
sakit membuka matanya untuk berterima 
kasih kepada musafir itu, dan anak-anak 
berhenti menangis karena kehausan. Kafilah 
itu bangkit dan melanjutkan perjalanannya. 
29 Kedamaian ada di dalam hati sang 
pengembara yang mulia, sementara yang lain, 
melihat bejananya kosong, berkata dengan 
cemas kepada temannya bahwa mereka harus 
kembali dan pergi ke mata air untuk 
mengganti air yang telah mereka konsumsi. 
30 "Kita tidak boleh kembali," kata 
pengembara yang baik itu, "jika kita memiliki 
keyakinan, kita akan menemukan oase-oase 
baru lebih jauh di depan." 
31 Tetapi pemuda itu ragu, takut dan lebih 
memilih untuk mengucapkan selamat tinggal 
kepada temannya di tempat itu, untuk 
kembali dengan penuh keinginan kepada 
sumbernya. Mereka, yang telah menjadi 
sahabat dalam penderitaan, berpisah. 
Sementara yang satu melanjutkan 
perjalanannya, terinspirasi oleh keyakinan 
pada tujuannya, yang lain, berpikir bahwa ia 
mungkin akan binasa di padang gurun, berlari 
menuju sumbernya dengan obsesi kematian di 
dalam hatinya. 
32 Akhirnya ia tiba, terengah-engah dan 
kelelahan. Tetapi puas, ia minum sampai 
kenyang, melupakan teman yang telah ia 
biarkan pergi sendirian, dan juga kota yang 
telah ia tinggalkan, dan memutuskan untuk 
hidup di padang gurun sejak saat itu. 
33 Tidak lama kemudian sebuah kafilah lewat 
di dekatnya, terdiri dari pria dan wanita yang 
kelelahan dan kehausan. Mereka dengan 
penuh semangat mendekat untuk minum dari 
air mata air itu. 
34 Tetapi tiba-tiba mereka melihat seorang 
laki-laki muncul yang melarang mereka minum 
dan beristirahat, kecuali mereka membayar 
kepadanya untuk semua itu. Pengembara 
muda itulah yang telah merebut oasis dan 
menjadikan dirinya penguasa padang pasir. 
35 Orang-orang itu mendengarkan Dia dengan 
sedih, karena mereka miskin dan tidak bisa 

membeli harta berharga yang akan 
memuaskan dahaga mereka. Akhirnya, 
mereka berpisah dengan sedikit yang mereka 
miliki, membeli sedikit air untuk memuaskan 
dahaga mereka yang membara, dan 
melanjutkan perjalanan mereka. 
36 Tidak lama kemudian orang itu berubah 
dari penguasa menjadi raja, karena tidak 
selalu orang miskin yang lewat di sana; ada 
juga orang-orang perkasa yang bisa 
memberikan banyak uang untuk segelas air. 
37 Orang ini tidak lagi mengingat kota di 
seberang padang gurun itu, apalagi saudara 
yang telah menggendongnya di pundaknya 
dan menyelamatkannya dari kebinasaan di 
padang gurun itu. 
38 Suatu hari ia melihat sebuah kafilah yang 
datang dengan sengaja menuju Kota Besar. 
Tetapi dengan takjub ia melihat bahwa pria, 
wanita dan anak-anak itu melangkah keluar 
dengan penuh kekuatan dan sukacita, 
menyanyikan lagu pujian. 
39 Orang itu tidak mengerti apa yang 
dilihatnya, dan keterkejutannya lebih besar 
lagi ketika ia melihat bahwa yang memimpin 
kafilah itu adalah orang yang pernah menjadi 
teman seperjalanannya. 
40 Kafilah itu berhenti di depan oasis 
sementara kedua pria itu berdiri saling 
berhadapan, saling memandang dengan 
takjub. Akhirnya, penghuni oasis itu bertanya 
kepada orang yang pernah menjadi temannya: 
"Katakan padaku, bagaimana mungkin ada 
orang yang menyeberangi gurun pasir ini 
tanpa merasa haus atau lelah?" 
41 Ia melakukan hal ini karena ia memikirkan 
dalam hati apa yang akan terjadi padanya 
pada hari ketika tidak ada seorangpun yang 
datang meminta air atau tempat tinggal 
kepadanya. 
42 Pengembara yang baik itu berkata kepada 
temannya: "Saya mencapai Kota Besar, tetapi 
tidak sendirian. Dalam perjalanan saya 
bertemu dengan orang-orang sakit, yang haus, 
yang tersesat, yang kelelahan, dan kepada 
mereka semua saya memberikan keberanian 
baru melalui iman yang menjiwai saya, dan 
dari oasis ke oasis kami tiba pada suatu hari di 
gerbang Kota Besar. 
43 Di sana saya dipanggil ke hadapan 
Penguasa kerajaan itu, yang, melihat bahwa 
saya mengenal padang gurun dan berbelas 
kasihan kepada para pengembara, 



menugaskan saya untuk kembali menjadi 
pemandu dan penasihat bagi para 
pengembara dalam penyeberangan padang 
gurun yang menyiksa. 
44 Dan di sini engkau melihat saya memimpin 
kafilah lain yang harus saya bawa ke Kota 
Besar. - Dan Anda? Apa yang kamu lakukan di 
sini?" tanyanya kepada orang yang tinggal di 
oasis. - Yang terakhir tetap diam, malu. 
45 Kemudian musafir yang baik itu berkata 
kepadanya: "Aku tahu bahwa engkau telah 
mengambil alih oasis ini, bahwa engkau 
menjual air dan meminta uang untuk 
naungannya. Barang-barang ini bukan milik 
Anda, mereka ditempatkan di padang gurun 
oleh kuasa ilahi sehingga dia yang akan 
membutuhkannya dapat memanfaatkannya. 
46 Apakah Anda melihat kerumunan orang 
ini? Mereka tidak membutuhkan oasis karena 
mereka tidak merasa haus atau lelah. 
Cukuplah bahwa saya menyampaikan kepada 
mereka pesan yang dikirim oleh Tuhan Kota 
Besar kepada mereka melalui mediasi saya, 
dan mereka sudah berangkat dan menemukan 
kekuatan baru di setiap langkah berkat tujuan 
tinggi yang mereka miliki: untuk mencapai 
kerajaan itu. 
47 Serahkanlah mata air itu kepada mereka 
yang haus, supaya mereka mendapat 
kesegaran di situ, dan supaya mereka dapat 
memuaskan dahaga mereka yang menderita 
kesukaran di padang gurun. 
48 Kesombongan dan egoismemu telah 
membutakanmu. Tetapi, apa gunanya Anda 
menjadi penguasa oasis kecil ini jika Anda 
tinggal di gurun ini dan menghilangkan 
kemungkinan untuk mengenal Kota Besar 
yang kita tuju bersama? Apakah Anda sudah 
melupakan tujuan mulia yang kita berdua 
miliki?" 
49 Ketika orang itu telah mendengarkan 
dengan diam-diam orang yang telah menjadi 
teman yang setia dan tidak mementingkan diri 
sendiri, ia menangis karena ia merasa 
menyesal atas pelanggarannya. Dia merobek 
jubah palsunya dan pergi ke titik awal, di 
mana gurun pasir dimulai, untuk mengikuti 
jalan yang akan membawanya ke Kota Besar. 
Tetapi sekarang ia pergi dengan diterangi oleh 
cahaya baru, yaitu iman dan cinta kasih 
kepada sesama manusia. 
- Akhir dari perumpamaan - 

50 Akulah Tuhan Kota Besar dan Elia adalah 
Yang Lanjut Usia dari Perumpamaan-Ku. Dia 
adalah "suara orang yang berseru-seru di 
padang gurun", Dialah yang membuat diri-Nya 
dikenal kembali oleh Anda sebagai 
penggenapan wahyu yang Kuberikan kepada 
Anda pada saat transfigurasi di Gunung Tabor. 
Dialah yang menuntunmu di Era Ketiga ke 
Kota Besar di mana Aku menunggumu untuk 
memberimu pahala abadi dari cinta-Ku. 
51 Ikutilah Elia, hai umat yang dikasihi, dan 
segala sesuatu akan berubah dalam hidupmu, 
dalam penyembahanmu kepada Allah dan 
cita-citamu; segala sesuatu akan diubahkan. 
52 Apakah Anda percaya bahwa praktik agama 
Anda yang tidak sempurna akan bertahan 
selamanya? - Tidak, murid-muridku. Besok, 
ketika roh anda melihat Kota Besar di 
cakrawala, ia akan mengatakan seperti 
Tuhannya, "Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini" 
(28:18-40). 
 
Perumpamaan tentang kemurahan hati 
seorang raja  
53 Pada suatu ketika ada seorang raja yang 
dikelilingi oleh rakyatnya, merayakan 
kemenangan yang telah ia raih atas rakyat 
yang memberontak yang telah menjadi 
bawahannya. 
54 Raja dan rakyatnya menyanyikan lagu 
kemenangan. Kemudian raja berkata kepada 
rakyatnya: "Kekuatan lenganku telah menang 
dan membuat kerajaanku berkembang; tetapi 
orang-orang yang ditaklukkan akan kukasihi 
seperti aku mengasihi engkau, aku akan 
memberi mereka ladang di tanah milikku 
untuk menanam anggur, dan adalah 
kehendakku bahwa engkau mengasihi mereka 
seperti aku mengasihi mereka." 
55 Waktu berlalu, dan di antara rakyat yang 
telah dimenangkan oleh kasih dan kebenaran 
raja itu, muncullah seseorang yang 
memberontak melawan tuannya dan 
mencoba membunuhnya dalam tidurnya, 
tetapi hanya melukainya. 
56 Dihadapkan pada kejahatannya, orang itu 
melarikan diri dalam ketakutan untuk 
bersembunyi di hutan yang paling gelap, 
sementara raja meratapi ketidaksetiaan dan 
ketidakhadiran bawahannya, karena hatinya 
sangat mencintainya. 
57 Orang itu ditawan dalam pelariannya oleh 
orang-orang yang memusuhi raja, dan ketika 



ia dituduh sebagai bawahan raja yang 
pemerintahannya tidak mereka akui, orang 
itu, yang ketakutan, berteriak kepada mereka 
dengan suara lantang bahwa ia adalah 
seorang pelarian karena ia baru saja 
membunuh raja. Tetapi mereka tidak 
mempercayainya dan mengutuknya untuk 
mati di tiang pancang, setelah sebelumnya ia 
menjadi martir. 
58 Ketika ia sudah berdarah-darah dan 
mereka hendak melemparkannya ke dalam 
api, kebetulan raja lewat di sana bersama para 
pegawainya yang sedang mencari 
pemberontak itu, dan ketika melihat apa yang 
terjadi di sini, penguasa itu mengangkat 
tangannya dan berkata kepada para anteknya, 
"Apa yang kamu lakukan, hai pemberontak?" 
Dan mendengar suara raja yang agung dan 
memerintah, para pemberontak bersujud di 
hadapannya. 
59 Subjek yang tidak tahu berterima kasih, 
yang masih terbaring dalam belenggu di dekat 
api, hanya menunggu hukumannya 
dilaksanakan, merasa takjub dan cemas ketika 
ia melihat bahwa raja tidak mati dan bahwa 
raja mendekatinya selangkah demi selangkah 
dan melepaskan ikatannya. 
60 Ia membawa dia menjauh dari api dan 
mengobati luka-lukanya. Kemudian Ia 
memberinya minum anggur, mengenakan 
jubah putih yang baru kepadanya, dan setelah 
mencium keningnya, Ia berkata kepadanya, 
"Tuanku, mengapa engkau melarikan diri 
dariku? Mengapa engkau melukai saya? 
Jangan jawab Aku dengan kata-kata, Aku 
hanya ingin engkau tahu bahwa Aku 
mengasihimu, dan Aku berkata kepadamu 
sekarang: datanglah dan ikutlah Aku." 
61 Orang-orang yang menyaksikan 
pemandangan belas kasihan ini berseru 
dengan takjub dan dalam hati berubah: 
"Hosiannah, Hosiannah!" Mereka mengaku 
sebagai bawahan raja yang patuh, hanya 
menerima manfaat dari tuan mereka, dan 
rakyat yang pernah memberontak, diliputi 
oleh begitu banyak cinta kasih dari rajanya, 
memutuskan untuk membalas kasih sayang 
yang tak terbatas itu dengan mencintai dan 
menyembah tuannya selamanya, ditaklukkan 
oleh tindakannya yang begitu sempurna. 
- Akhir dari perumpamaan - 
62 Lihatlah, hai manusia, betapa jelasnya 
Firman-Ku! Namun, manusia berperang 

melawan-Ku dan kehilangan persahabatan 
dengan-Ku. 
63 Kerugian apa yang telah saya lakukan 
kepada orang-orang? Kerugian apa yang 
ditimbulkan oleh pengajaran dan hukum saya 
kepada mereka? 
64 Ketahuilah bahwa sesering engkau 
menyinggung perasaan-Ku, engkau akan 
diampuni setiap kali. Tetapi kemudian Anda 
juga wajib memaafkan musuh-musuh Anda 
setiap kali mereka menyinggung perasaan 
Anda. 
65 Aku mengasihimu dan ketika engkau 
mengambil langkah menjauh dari-Ku, Aku 
mengambil langkah yang sama untuk 
mendekatimu. Jika engkau menutup pintu 
gerbang baitmu bagi-Ku, Aku akan 
mengetuknya sampai engkau membukanya 
dan Aku bisa masuk. (100,61-70) 
 
Ucapan Bahagia dan Berkat  
66 Berbahagialah orang yang menanggung 
penderitaannya dengan kesabaran, karena 
justru di dalam kelemahlembutannya ia akan 
menemukan kekuatan untuk terus memikul 
salibnya di jalan perkembangannya. 
67 Berbahagialah orang yang menanggung 
penghinaan dengan kerendahan hati dan 
mampu memaafkan mereka yang telah 
menyinggung perasaannya, karena Aku akan 
membenarkannya. Tetapi celakalah mereka 
yang menghakimi tindakan sesama manusia, 
karena pada gilirannya mereka akan dihakimi! 
68 Berbahagialah orang yang memenuhi 
perintah pertama Hukum Taurat dan 
mengasihi-Ku lebih dari segala yang 
diciptakan. 
69 Berbahagialah orang yang membiarkan Aku 
menghakimi perkara yang adil atau tidak adil. 
(44, 52 - 55) 
70 Berbahagialah orang yang merendahkan 
diri di bumi, karena Aku akan 
mengampuninya. Berbahagialah orang yang 
difitnah, karena aku akan bersaksi bahwa ia 
tidak bersalah. Berbahagialah orang yang 
memberikan kesaksian tentang Aku, karena 
Aku akan memberkatinya. Dan barangsiapa 
yang salah menilai karena pengamalan ajaran-
Ku, Aku akan mengakuinya. (8,30) 
71 Berbahagialah mereka yang jatuh dan 
bangkit kembali, yang menangis dan 
memberkati-Ku, yang, terluka oleh saudara-
saudaranya sendiri, percaya kepada-Ku di 



lubuk hatinya yang terdalam. Anak-anak kecil 
dan yang tertindas, diejek, namun lemah 
lembut dan kuat dalam roh ini sebenarnya 
adalah murid-murid-Ku. (22,30) 
72 Berbahagialah orang yang memberkati 
kehendak Tuhannya, berbahagialah orang 
yang memberkati penderitaannya sendiri, 
karena mengetahui bahwa penderitaan itu 
akan membersihkan noda-nodanya. Karena 
hal ini memberikan dukungan pada 
langkahnya untuk mendaki Gunung Spiritual. 
(308, 10) 
73 Semua menantikan cahaya hari baru, fajar 
perdamaian, yang akan menjadi awal dari 
zaman yang lebih baik. Yang tertindas 
menantikan hari pembebasan mereka, yang 
sakit berharap akan kesembuhan yang akan 
memulihkan kesehatan, kekuatan, dan 
kegembiraan hidup mereka. 
74 Berbahagialah mereka yang tahu 
bagaimana menunggu sampai saat-saat 
terakhir, karena apa yang telah hilang akan 
dikembalikan kepada mereka dengan bunga. 
Pengharapan ini Aku berkati, karena ini adalah 
bukti iman kepada-Ku. (286, 59 -60) 
75 Berbahagialah orang yang setia, 
berbahagialah mereka yang tetap teguh 
sampai akhir pencobaan mereka. 
Berbahagialah mereka yang tidak menyia-
nyiakan kekuatan yang diberikan oleh 
pengajaran-Ku kepada mereka, karena mereka 
akan menanggung perubahan-perubahan 
hidup dengan kekuatan dan terang di masa-
masa kepahitan yang akan datang. (311, 10) 
76 Berbahagialah mereka yang memberkati-
Ku di atas mezbah ciptaan dan tahu 
bagaimana menerima dengan rendah hati 
konsekuensi dari pelanggaran mereka tanpa 
menghubungkannya dengan hukuman ilahi. 
77 Berbahagialah mereka yang tahu 
bagaimana mematuhi Kehendak-Ku dan 
menerima cobaan mereka dengan kerendahan 
hati. Mereka semua akan mengasihi Aku. (325, 
7 - 8) 
 
Dorongan untuk pengembangan ke atas  
78 Berbahagialah mereka yang meminta 
kepada-Ku dengan kerendahan hati dan iman 
untuk pendakian roh mereka, karena mereka 
akan menerima apa yang mereka minta dari 
Bapa mereka. 
79 Berbahagialah mereka yang tahu 
bagaimana menunggu, karena pertolongan-Ku 

yang penuh belas kasihan akan sampai ke 
tangan mereka pada saat yang tepat. 
80 Belajarlah untuk meminta dan juga 
menunggu - mengetahui bahwa tidak ada 
yang luput dari kehendak cinta-Ku. Percayalah 
bahwa kehendak-Ku terwujud dalam setiap 
kebutuhanmu dan dalam setiap cobaanmu. 
(35, 1 -3) 
81 Berbahagialah mereka yang memimpikan 
surga kedamaian dan harmoni. 
82 Berbahagialah mereka yang meremehkan 
hal-hal yang remeh, kesia-siaan dan hawa 
nafsu, yang tidak ada gunanya bagi manusia 
dan apalagi bagi rohnya, dan telah 
menganggapnya dengan acuh tak acuh. 
83 Berbahagialah mereka yang telah 
meninggalkan tindakan fanatik dalam 
beribadah yang tidak mengarah ke mana-
mana, dan telah meninggalkan kepercayaan 
kuno dan keliru untuk merangkul kebenaran 
yang absolut, telanjang dan murni. 
84 Aku memberkati mereka yang menolak hal-
hal lahiriah untuk memberikan diri mereka 
sendiri sebagai gantinya kepada kontemplasi 
spiritual, cinta kasih dan kedamaian batin, 
karena mereka semakin menyadari bahwa 
dunia tidak memberikan kedamaian, bahwa 
Anda dapat menemukannya di dalam diri 
Anda sendiri. 
85 Berbahagialah kamu yang kebenaran tidak 
menakutkan dan yang tidak marah karenanya; 
karena sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
terang itu akan jatuh seperti air terjun ke atas 
rohmu untuk memadamkan keinginanmu 
akan terang selamanya. (263, 2 - 6) 
86 Berbahagialah orang yang mendengar 
ajaran-Ku, menjadikannya miliknya dan 
mengikutinya, karena ia akan tahu bagaimana 
hidup di dunia, akan tahu bagaimana mati 
bagi dunia dan, ketika waktunya telah tiba, 
akan bangkit kembali dalam kekekalan. 
87 Berbahagialah orang yang 
menenggelamkan dirinya dalam firman-Ku, 
karena ia telah belajar untuk memahami 
alasan rasa sakit, makna perbaikan dan 
penebusan, dan bukannya putus asa atau 
menghujat, yang dengannya ia akan 
menambah siksaannya, ia bangkit dengan 
penuh iman dan harapan untuk berjuang 
sehingga beban utang-utangnya setiap hari 
menjadi lebih ringan dan cawan 
penderitaannya menjadi kurang pahit. 



88 Keceriaan dan damai sejahtera adalah 
pantas bagi orang-orang beriman - mereka 
yang setuju dengan kehendak Bapa. (283, 45 - 
47) 
89 Kemajuan atau evolusi ke atasmu akan 
memampukanmu untuk menemukan 
kebenaran-Ku dan merasakan Kehadiran Ilahi-
Ku, baik dalam spiritual maupun dalam setiap 
pekerjaan-Ku. Kemudian Aku akan berkata 
kepadamu: "Berbahagialah mereka yang 
mampu mengenali-Ku di mana-mana, karena 
merekalah yang benar-benar mengasihi Aku. 
Berbahagialah mereka yang mampu 
merasakan-Ku dengan roh dan bahkan dengan 
tubuh, karena merekalah yang telah 
memberikan kepekaan kepada seluruh 
keberadaan mereka, yang telah benar-benar 
merohanikan diri mereka sendiri". (305, 61 - 
62) 
90 Engkau tahu bahwa dari "Singgasana 
Tinggi"-Ku, Aku menyelimuti alam semesta 
dalam kedamaian dan berkat-berkat-Ku. 
91 Segala sesuatu diberkati oleh-Ku pada 
setiap jam, pada setiap saat. 
92 Dari-Ku tidak ada, atau tidak akan pernah 
ada, kutukan atau kutukan apa pun bagi anak-
anak-Ku. Oleh karena itu, tanpa melihat orang 
benar atau orang berdosa, Aku menurunkan 
semua berkat-Ku, ciuman cinta-Ku dan damai-
Ku. (319,49 - 50) 
DAMAI SEJAHTERA SAYA MENYERTAI ANDA. 
 

Panggilan Tuhan  
 
Panggilan kepada orang-orang di zaman ini:  
"Hai manusia, manusia, bangkitlah, waktu 
sudah mendesak, dan jika Anda tidak 
melakukannya pada "hari" ini, Anda tidak akan 
terbangun dalam kehidupan duniawi ini. 
Apakah Anda ingin terus tidur meskipun ada 
pesan saya? Apakah Anda ingin kematian 
daging membangunkan Anda - dengan api 
yang menghanguskan dari pertobatan roh 
Anda tanpa materi? Bersikaplah tulus, 
tempatkan diri Anda dalam posisi berada 
dalam Kehidupan Spiritual, di hadapan 
Kebenaran, di mana tidak ada yang dapat 
memaafkan materialisme Anda, di mana Anda 
benar-benar melihat diri Anda dalam kain - 
bernoda, kotor dan robek - yang akan 
dikenakan roh Anda sebagai pakaian. 

Sungguh, Aku berkata kepadamu, di sana, saat 
melihat kesengsaraanmu dan dalam perasaan 
malu yang begitu besar, engkau akan 
merasakan keinginan yang sangat besar untuk 
membasuh dirimu bersih di air pertobatan 
yang paling dalam, karena engkau tahu bahwa 
hanya dengan kesucianmu engkau dapat pergi 
ke pesta Roh. Lihatlah dirimu melampaui 
egoisme manusia dengan segala 
kelemahannya, yang saat ini menjadi 
kebanggaanmu, kepuasanmu, dan katakan 
kepada-Ku jika engkau telah merasakan 
penderitaan manusia, jika isak tangis wanita 
atau tangisan anak-anak bergema di dalam 
hatimu. Jadi, katakan kepada-Ku: apa yang 
telah engkau lakukan kepada orang-orang? 
Apakah Anda pernah hidup bersama mereka?" 
(228,62 - 63) 
 
Panggilan kepada para intelektual: 
"Datanglah kepada-Ku, hai kaum intelektual 
yang lelah dengan kematian dan kecewa 
dalam hati. Datanglah kepada-Ku, kamu yang 
bingung dan yang membenci bukannya 
mengasihi. Aku akan memberimu istirahat dan 
membuatmu mengerti bahwa roh yang taat 
kepada perintah-perintah-Ku tidak pernah 
lelah. Saya akan memperkenalkan Anda pada 
ilmu pengetahuan yang tidak pernah 
membingungkan kecerdasan." (282, 54) 
 
Panggilan bagi mereka yang lelah dan 
terbebani:  
"Datanglah kepada-Ku, hai orang-orang yang 
menderita, kesepian dan sakit. Engkau yang 
menyeret rantai dosa bersamamu, engkau 
yang terhina, haus akan kebenaran dan haus, 
bersamalah dengan-Ku; di hadirat-Ku, banyak 
kejahatanmu akan lenyap dan engkau akan 
merasakan bebanmu menjadi ringan. Jika 
engkau ingin memiliki barang-barang roh, Aku 
akan memberikannya kepadamu; jika engkau 
meminta barang-barang duniawi kepada-Ku 
untuk memanfaatkannya dengan baik, Aku 
akan memberikannya kepadamu juga, karena 
permintaanmu mulia dan adil. Kemudian 
engkau akan menjadi wali yang baik dan Aku 
akan mengaruniakan kepadamu peningkatan 
barang-barang itu sehingga engkau dapat 
membagikannya kepada sesama manusia. 
(144, 80 - 81) 
 
Panggilan kepada Israel Spiritual 



"Israel, jadilah pemimpin umat manusia, 
berikanlah roti kehidupan kekal ini, 
tunjukkanlah pekerjaan spiritual ini, sehingga 
berbagai agama dapat merohanikan diri 
mereka sendiri dalam ajaran-Ku dan dengan 
cara ini kerajaan Allah dapat datang kepada 
semua manusia." (249,66) 
"Dengarkanlah Aku, hai Israel yang terkasih! 
Bukalah mata rohani anda dan lihatlah 
kemuliaan Bapa anda. Dengarkanlah suara-Ku 
melalui hati nuranimu, dengarkanlah dengan 
telinga rohanimu melodi-melodi surgawi 
sehingga hati dan rohmu dapat bersukacita, 
sehingga engkau dapat merasakan damai 
sejahtera; karena Akulah damai sejahtera dan 
Aku mengundangmu untuk hidup di 
dalamnya. Aku mengungkapkan kepadamu 
kasih yang kurasakan bagi umat manusia 
sepanjang masa - alasan Yesus mencurahkan 
darah-Nya yang paling berharga di "Era 
Kedua" untuk menebusmu dari dosa, untuk 
mengajarimu kasih, dan untuk menanamkan 
ajaran yang benar pada pikiran dan hatimu." 
(283, 71) 
"Arahkanlah matamu kepada-Ku ketika 
engkau tersesat; bersamalah dengan-Ku hari 
ini. Angkatlah pikiranmu kepada-Ku dan 
berbicaralah kepada-Ku seperti seorang anak 
berbicara kepada ayahnya, seperti seseorang 
berbicara dengan penuh kepercayaan kepada 
seorang teman." (280, 31) 
"Berjalanlah di bawah petunjuk-Ku, rasakan 
dirimu sebagai manusia baru, praktikkan 
kebajikan-kebajikan-Ku, dan itu akan menjadi 
semakin ringan dalam rohmu, dan Kristus akan 
membuat diri-Nya dikenal di jalanmu." (228, 
60) 
"Umat, pergilah kepada orang-orang, 
berbicaralah kepada mereka seperti Kristus 
berbicara kepada Anda - dengan belas kasih, 
tekad, dan harapan yang sama. Biarlah 
mereka menyadari bahwa ada cara-cara 
pengembangan ke atas yang memberikan 
kepuasan yang lebih besar daripada yang 
diberikan oleh barang-barang materi. Biarlah 
mereka menyadari bahwa ada iman yang 
membuat seseorang percaya dan berharap di 
luar yang terlihat dan nyata. Katakan kepada 
mereka bahwa roh mereka akan hidup 
selama-lamanya, dan oleh karena itu mereka 
harus mempersiapkan diri mereka untuk 
dapat mengambil bagian dalam kebahagiaan 
abadi itu." (359, 94 - 95) 

 

Akhir 


