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Issanda sõnad  
 

…. "Ma tahan, et te, täites oma ettekuulutusi, 
koostaksite sellest sõnast, mille ma teile olen 
andnud, raamatute köiteid ja hiljem teeksite 
sellest väljavõtteid ja tõlgendusi ning viiksite 

need oma kaasinimeste ette." (U 6, 52) 
 

... "Selle raamatuga, mida inimkond lõpuks 
tunnistab Kolmandaks Testamendiks, peate te 

kaitsma minu asja. Inimkond teab ainult 
"Esimese ajastu" seadust ja seda, mis on kirjas 
Esimeses ja Teises Testamendis. Aga Kolmas 

ühendab nüüd ja parandab selle, mida mehed 
on ettevalmistuse ja mõistmise puudumise 

tõttu muutnud." (U 348, 26) 
 

... "See hääl, mis teid kutsub, on Jumaliku 
Meistri hääl. See sõna pärineb Temalt, kes on 
loonud kõik asjad. Selle töö sisust saab alus, 
millele kõik korraldused tulevikus toetuvad. 

Tema, kellel on võim kõike teha, muudab teie 
kivisüdamed armastuse ja ülestõusmise 

pühapaigaks ning süütab valguse sinna, kus oli 
ainult pimedus." U 

 
U seoses numbriga viitab tsitaatidele "Tõelise 

elu raamatu" 12 köites. 
 

Kui Issand mainib oma kõnedes ja jutlustes 
korduvalt "raamatut" või "Minu raamatut", siis 

ei pea Ta silmas mitte sellist materiaalset 
raamatut nagu käesolev raamat, vaid kogu 
Tema õpetusi ja juhiseid sellel kolmandal 

ajastul, mille Ta tõi inimkonnale Mehhikos 
alates oma esimesest ilmutusest 1884. aastal 

kuni 1950. aastani. Selles niinimetatud 
"raamatus tõi Ta meile oma "Kolmanda 
Testamendi", nagu Ta meile korduvalt ja 

selgesõnaliselt kinnitab. Vt ka selle raamatu 
63. peatüki salmid 82 ja 83. 
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KOLMAS 
TESTAMENT 

 

I. Kristuse teine tulemine - 
kolmas ilmutusaeg  

    

1. peatükk - Kristuse 
tagasipöördumise ootamine  
 
Sissejuhatav väljavaade päästesündmuse 
kohta 
1 Aegade alguses puudus maailmas armastus. 
Esimesed inimesed olid kaugel sellest, et 
tunnetada ja mõista seda Jumalikku Jõudu - 
seda Vaimu Olemust, kõige loodu Päritolu. 
2 Nad uskusid Jumalasse, kuid omistasid talle 
ainult võimu ja õiglust. Inimesed arvasid, et 
nad mõistavad jumalikku keelt looduse 
elementide kaudu; seetõttu, kui nad nägid 
neid mahedaid ja rahulikke, arvasid nad, et 
Issand on rahul inimeste töödega; kui aga 
loodusjõud vallandati, arvasid nad selles näha 
Jumala viha, mis selles vormis avaldub. 
3 Inimeste südames oli kujunenud ettekujutus 
hirmsast Jumalast, kes kandis viha ja 
kättemaksutunnet. Seepärast, kui nad arvasid, 
et nad olid Jumalat solvanud, ohverdasid nad 
talle põletusohvreid ja ohvreid, lootuses teda 
lepitada. 
4 Ma ütlen teile, et need ohvrid ei olnud 
inspireeritud armastusest Jumala vastu: hirm 
jumaliku õiguse ees, hirm karistuse ees 
ajendas esimesi rahvaid oma Issandale maksu 
maksma. 
5 Nad nimetasid jumalikku Vaimu lihtsalt 
Jumalaks, kuid mitte kunagi Isaks või Isandaks. 
6 Patriarhid ja esimesed prohvetid olid need, 
kes hakkasid inimestele selgeks tegema, et 
Jumal on õiglus - jah, aga täiuslik õiglus, et ta 
on Isa üle kõige ja armastab isana kõiki oma 
loodud olendeid. 
7 Samm-sammult rändas inimkond aeglaselt 
mööda oma vaimse evolutsiooni teed, jätkates 
oma palverännakut, minnes ühest ajastust 

teise ja saades teada midagi rohkemat 
Jumalikust Saladusest läbi ilmutuste, mida 
Jumal oma lastele igal ajal andis. 
8 Siiski ei saavutanud inimene jumalikku 
armastust täielikult, sest ta ei armastanud 
Jumalat tõeliselt kui isa ega suutnud oma 
südames tunda seda armastust, mida tema 
Issand talle alati näitas. 
9 Täielik armastus pidi saama inimeseks, 
"Sõna" pidi kehastuma ja võtma endale keha, 
mis oli inimestele käega katsutav ja nähtav, et 
nad saaksid lõpuks teada, kui väga ja mil viisil 
Jumal neid armastab. 
10 Mitte kõik ei tundnud Jeesuses ära Isa 
kohalolekut. Kuidas võisid nad Teda ära tunda, 
sest Jeesus oli alandlik, kaastundlik ja 
armastav isegi nende suhtes, kes Teda 
solvasid? Nad arvasid, et Jumal on tugev ja 
uhke oma vaenlaste suhtes, et ta on 
kohtumõistev ja kohutav nende suhtes, kes 
teda solvavad. 
11 Aga nii nagu paljud seda sõna tagasi 
lükkasid, nii uskusid ka paljud seda sõna, mis 
tungis südame sisemusse. See viis, kuidas 
ravida kannatusi ja ravimatuid haigusi ainult 
hellitusega, lõpmatu kaastunde pilguga, 
lootuse sõnaga. Seda Isa õpetust, mis oli 
lubadus uuest maailmast, valguse ja õigluse 
täis elust, ei saanud enam kustutada paljudest 
südamest, kes mõistsid, et see Jumalik 
Inimene oli Isa tõde, Tema Jumalik armastus, 
keda inimesed ei tundnud ja seetõttu ei 
saanudki armastada. 
12 Selle ülima tõe seeme külvati igaveseks 
inimkonna südamesse. Kristus oli külvaja ja ta 
hooldab ikka veel oma seemet. Edaspidi toob 
ta oma vilja ja naudib seda igavesti. Siis ei ütle 
ta enam oma sõnadega: "Mul on nälg" või 
"Mul on janu", sest lõpuks armastavad tema 
lapsed teda nii, nagu ta on neid algusest peale 
armastanud. 
13 Kes räägib teile, jüngrid, Kristusest? Ta ise. 
14 Mina, Sõna, räägin teile uuesti, inimkond. 
Tunne Mind, ära kahtle Minu kohalolus, sest 
Ma näitan end vähetähtsana. Minuga ei saa 
olla ülbust. 
15 Tunnistage Mind Minu eluviisi järgi, mis Ma 
tol ajal maailmas elasin, mäletage, et Ma surin 
sama alandlikult, nagu Ma olin sündinud ja 
elanud. (296, 4- 16) 
 
Lootused ja ootused 
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16. Pärast Minu lahkumist teisel ajastul 
ootasid Minu tagasitulekut põlvest põlve 
need, kes säilitasid usu Minusse. Vanematelt 
lastele anti jumalikku tõotust edasi ja Minu 
sõna hoidis elus igatsust näha Minu 
tagasitulekut. 
17 Iga põlvkond pidas ennast andunuks, 
oodates, et selles täitub tema Issanda sõna. 
18 Nii möödus aeg ja möödusid ka 
põlvkonnad, ja mu tõotus läks üha enam ja 
enam südamest välja, ja inimesed unustasid 
valvata ja palvetada. (356,4- 5) 
19 Maailm on kohtu all, rahvad tunnevad, 
kuidas kogu minu õiguse raskus langeb nende 
peale, ja minu valgus, minu hääl, mis teid 
kutsub, annab end tunda kogu inimkonnas. 
20. Inimesed tunnevad Minu Kohalolekut, nad 
tajuvad Minu Universaalset Kiirt, mis laskub ja 
puhkab nende peale. Nad tunnetavad Mind, 
ilma et nad teaksid seda Tööd, ilma et nad 
oleksid kuulnud Minu sõna, ja nad tõstavad 
oma hinged Minu poole, et küsida Minult: 
"Issand, mis ajal me elame? Mida tähendavad 
need kannatused ja kannatused, mis on 
inimesi tabanud, Isa? Kas Sa ei kuule selle 
maailma kaebusi? Kas Sa ei öelnud, et Sa tuled 
uuesti? Millal Sa siis tuled, Issand? ja igas 
usurühmas ja religioosses kogukonnas tõuseb 
Minu laste vaim ja nad otsivad Mind, küsivad 
Mind, paluvad Mind ja ootavad Mind. (222,29) 
21. Inimesed küsitlevad Mind ja ütlevad Mulle: 
"Issand, kui Sa oled olemas, miks Sa ei ilmuta 
ennast meie seas, kuigi oled muul ajal tulnud 
alla meie maapealsesse maailma? Miks Sa 
täna ei tule? Kas meie jumalakartmatus on 
nüüd nii suur, et see takistab Sind tulemast 
meile appi? Te olete alati otsinud kadunud, 
"pimedad", "pidalitõbised" - nüüd on maailm 
neid täis. Kas me ei ärata enam teie 
kaastunnet? 
22 "Sa ütlesid oma apostlitele, et sa tuled 
tagasi rahva juurde ja annad oma tuleku 
märke, mida me nüüd arvame nägevat. Miks 
Sa ei näita meile oma nägu?" 
Kristuse ilmutused Tema Teise tulemise ajal 
Sõnas, vaimses vormis, mis algas 1866. aastal 
Mehhikos pioneeri Eelija kaudu. 
23 Vaata, nõnda ootavad inimesed mind, ilma 
et nad tunneksid, et ma olen nende keskel. Ma 
olen nende silmade ees, kuid nad ei näe Mind; 
Ma räägin nendega, kuid nad ei kuule Minu 
häält; ja kui nad lõpuks näevad Mind 

hetkekski, siis nad eitavad Mind. Kuid Ma 
jätkan tunnistust Minust, ja need, kes 
loodavad Minule, ootan Ma jätkuvalt. 
24 Aga tõesti, minu ilmutuse märgid sel ajal on 
olnud suured, isegi veri on olnud suur. 
inimeste jõgedesse valatud ja maad kastev, on 
näidanud minu kui Püha Vaimu kohaloleku 
aega teie keskel. (62,27 - 29) 
25. Minu kohalolek ei tohiks kedagi üllatada. 
Juba Jeesuse kaudu osutasin ma teile 
sündmustele, mis kuulutavad Minu ilmumist 
Tõe Vaimuna. Ma ütlesin teile ka, et Minu 
tulemine toimub vaimus, nii et keegi ei peaks 
ootama materiaalseid ilminguid, mida kunagi 
ei tule. 
26 Mõelge juudi rahvale, kuidas nad ikka veel 
ootavad Messiat, ilma et Ta tuleks sellisel 
kujul, nagu nad ootavad, sest Tõeline oli juba 
nende juures ja nad ei tundnud teda ära. 
27 inimkond, kas te ei tunnista Minu uut 
ilmutust, et jätkata Minu ootamist vastavalt 
teie uskumustele, mitte vastavalt sellele, mida 
Ma teile lubasin? (99,2) 
28. Maailm ei peaks ootama uut Messiat. Nii 
nagu Ma lubasin tagasi tulla, andsin ka teile 
teada, et Minu tulek on vaimne; kuid inimesed 
ei ole kunagi teadnud, kuidas valmistuda Minu 
vastuvõtmiseks. 
29 Sel ajal kahtlesid inimesed selles, et Jumal 
võib olla peidetud Jeesusesse, keda nad 
pidasid inimeseks nagu kõik teisedki, kes on 
sama armetu kui kõik teised. Kristuse vägevaid 
tegusid silmas pidades hakkasid inimesed 
hiljem siiski uskuma, et selles inimeses, kes 
sündis, kasvas üles ja suri maailmas, oli Jumala 
"Sõna". Kuid praegusel ajal kinnitaksid paljud 
inimesed Minu tulekut ainult siis, kui Ma 
tuleksin inimesena, nagu Teisel ajastul. 
30 tõendid, et Ma tulen Vaimus ja teen ennast 
seega inimkonnale teatavaks, ei saa kõik 
tunnistada, hoolimata tunnistustest, sest 
materialism on nagu tume silmakate mõne 
silmade ees. 
31. Kui paljud tahaksid näha Kristust veel kord 
maailmas kannatamas ja saada Temalt imet, 
uskuda Tema kohalolusse või Tema 
olemasolusse. Aga tõesti, ma ütlen teile, et 
sellel maa peal ei ole enam ühtegi sõime, kus 
Ma sündisin inimesena, ega teist Golgatat, kus 
Ma sureksin. Nüüd tunnevad kõik, kes on 
tõelisse ellu ülestõusnud, et Ma olen nende 
südames sündinud, nii nagu kõik, kes 
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kangekaelselt patus püsivad, tunnevad Mind 
oma südames suremas. (88,27- 29) 
32 Vaadake, kui paljud inimesed uurivad 
praegu möödunud aegade pühakirju, 
mõtisklevad prohvetite üle ja püüavad mõista 
Kristuse lubadusi oma tagasituleku kohta. 
33 Kuulge, kuidas nad ütlevad: "Meister on 
lähedal" - "Issand on juba siin" või "Ta tuleb 
varsti", lisades: "Tema tagasituleku märgid on 
selged ja ilmsed". 
34 Mõned otsivad Mind ja kutsuvad Mind, 
teised tunnevad Minu kohalolekut, kolmandad 
tunnetavad Minu tulekut vaimus. 
35 Oh, kui vaid kõigis oleks selline 
teadmistejanu, kui vaid kõigil oleks selline 
soov tunnetada kõrgeimat tõde! (239,68 - 71) 
36. Vaadake, kuidas inimesed kõigis 
konfessioonides ja sektides otsivad läbi aja, 
elu ja sündmuste lootuses avastada märke, 
mis kuulutavad Minu tulemist. Nad on 
asjatundmatud, kes ei tea, et ma olen ennast 
juba pikka aega ilmutanud ja et peagi lõpeb 
selline ilmutus. 
37 Aga ma ütlen teile ka seda, et paljud neist, 
kes Mind nii suure igatsusega ootavad, ei 
tunneks Mind ära, kui nad näeksid, kuidas Ma 
ennast teatavaks teen, vaid nad lükkaksid 
Mind otsekohe tagasi. 
38 Ainult tunnistused jõuavad nende juurde ja 
nende kaudu usuvad nad ikka veel, et ma olen 
olnud oma laste seas. 
39. Ka teie olete Mind sisemiselt 
kannatamatult oodanud, kuid Ma teadsin, et 
te tunnete Mind ära ja kuulute sel ajal Minu 
tööliste hulka. (255,2 - 4) 
 
Piibli lubadused 
40 Oma ilmutuses Jeesuse kaudu kuulutasin 
ma teile Püha Vaimu tulekut, ja inimesed 
uskusid, et see on jumalikkus, mis on Jumalas, 
mida nad ei tunnista, ilma et nad oleksid 
suutnud mõista, et kui ma rääkisin Pühast 
Vaimust, siis ma rääkisin teile ainukesest 
Jumalast, kes valmistab aega, mil ta teeb 
ennast inimestele teatavaks inimliku 
mõistmisvõime kaudu. (8,4) 
41. Miks peaks keegi olema üllatunud Minu 
uute paljastuste üle? Tõesti, ma ütlen teile, 
juba muistsed patriarhid teadsid selle ajastu 
tulekust, teiste ajastute nägijad nägid seda ja 
prohvetid kuulutasid seda. See oli jumalik 

lubadus, mis anti inimestele juba ammu enne 
seda, kui ma Jeesuses maailma tulin. 
42 Kui ma oma jüngritele oma tulekust 
kuulutasin ja neile ütlesin, kuidas ma ennast 
inimestele teatavaks teen, oli juba palju aega 
möödunud sellest, kui teile oli antud tõotus. 
43 Nüüd on teil selle aja kulg teie silme ees, 
siin saavad need ettekuulutused teoks. Keda 
võib see üllatada?: Ainult need, kes on 
maganud pimeduses, või need, kes on minu 
tõotused neis ära kustutanud. (12,97 - 99) 
Termin "pimedus" tähendab siin ja mujal 
"teadmiste puudumist", "teadmatust", samas 
kui "valgust" kasutatakse vastupidises 
tähenduses "teadmiste", "valgustatuse" 
sümbolina.  
44 teades, et te süvenete vähe Minu 
õpetustesse ja nähes ette, millesse te langete 
Minu ilmutuste tõlgendamisel, kuulutasin teile 
oma tagasitulekut, öeldes teile, et ma saadan 
teile Tõe Vaimu, et selgitada teile paljusid 
saladusi ja selgitada teile seda, mida te ei 
mõista; ma saadan teile Tõe Vaimu, et 
selgitada teile seda, mida te ei mõista; ma 
saadan teile Tõe Vaimu, et selgitada teile 
seda, mida te ei mõista. 
45. Sest oma prohvetliku sõna sisus tegin teile 
teatavaks, et sel ajal ei tule ma äikese ja 
välguga, nagu ma tegin Siinai ääres, ega 
muutu inimeseks ja inimlikuks oma armastuse 
ja sõnadega, nagu ma tegin teisel ajastul, vaid 
et ma tulen teie vaimule oma tarkuse kiirtes, 
üllatades teie mõistust inspiratsiooni 
valgusega ja helistades teie südame uksel 
häälega, mida teie vaim mõistab. Need 
ennustused ja lubadused on alles nüüd 
täitumas. 
46 Sellest piisab, et valmistada teid pisut ette 
minu valguse nägemiseks ja minu Vaimu 
kohaloleku tundmiseks - selle sama Vaimu, kes 
teatas teile, et ta tuleb teid õpetama ja tõde 
ilmutama. (108,22 - 23) 
47. On palju neid, kes pelglikkuse või hoolsuse 
puudumise tõttu ei ole arenenud ja järgivad 
ainult Moosese seadust, tunnistamata Messia 
tulekut, ja teisi, kes, kuigi usuvad Jeesusesse, 
ei ole siiski oodanud tõotatud Lohutusvaimu. 
Nüüd olen ma kolmandat korda alla tulnud ja 
nad ei ole Mind oodanud. 
48. Inglid on neid ilmutusi kuulutanud ja 
nende üleskutse on täitnud ruumi. Kas te olete 
neid ära tundnud? See on vaimumaailm, mis 
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on tulnud teie juurde, et tunnistada minu 
kohalolekut. Kõik, mis on kirjutatud, saab 
teoks. Vabaks lastud häving võidab inimese 
ülbuse ja edevuse ning ta, olles muutunud 
alandlikuks, otsib Mind ja kutsub Mind Isaks. 
(179,38 - 39) 
49. See on see, mida ma teile tol ajal ütlesin: 
"See, mida ma olen teile rääkinud, ei ole kõik, 
mida ma pean teile õpetama. Selleks, et te 
kõik teada saaksite, pean ma kõigepealt 
minema ja saatma teile Tõe Vaimu, et ta 
selgitaks teile kõike, mida ma olen öelnud ja 
teinud. Ma luban teile trööstija katsumuste 
ajal." Aga see Lohutaja, see Seletaja olen Mina 
ise, kes naasen, et teid valgustada ja aidata teil 
mõista eelmisi õpetusi ja seda uut, mille ma 
teile nüüd toon. (339,26) 
50. Tarkuses on tervendav palsam ja lohutus, 
mida su süda igatseb. Seepärast lubasin ma 
teile kunagi tõe vaimu kui lohutusvaimu. Kuid 
oluline on omada usku, et mitte peatuda teel 
ega tunda hirmu katsumuste ees. (263,10 - 11) 
 
Täidetud ennustused 
51 Vähesed on need inimesed, kes tunnevad 
ära märgid, et uus ajastu on alanud ja et Ma 
ilmutan end praegu inimkonnale vaimselt. 
Enamuses pühendavad nad oma elu ja 
jõupingutused materiaalsele progressile ning 
selles halastamatus ja mõnikord verises 
võitluses oma eesmärkide saavutamise nimel 
elavad nad nagu pimedad, nad kaotavad 
suuna, nad ei tea enam, mille poole nad 
püüdlevad, nad ei näe uue koidiku helget sära, 
nad ei märka märke ja on kaugel minu 
ilmutuste tundmaõppimisest. 
52. See inimkond on uskunud rohkem 
inimeste õpetustesse ja sõnadesse kui 
ilmutustesse, mida ma olen talle läbi aegade 
andnud. Kas te ootate, et Isa oma õigluses 
saadaks teile suuremaid märke kui need, mida 
te iga kord näete, et te tunneksite ja usuksite, 
et see on aeg, mis on ette nähtud Minu kui 
Tõe Vaimu ilmumiseks? Ah te väheuskujad! 
Nüüd mõistate, õpilased, miks ma mõnikord 
ütlen teile, et Minu hääl kutsub kõrbes, sest 
keegi ei kuule seda ja ei pööra sellele tõesti 
tähelepanu. (93, 27 - 28) 
53 Et kõik inimesed maa peal saaksid uskuda 
selle sõnumi tõesust, olen ma põhjustanud 
selle, et need märgid, mis on ennustatud 
vanadel aegadel, olid tunda kogu maa peal - 

ettekuulutused, mis kõnelesid minu 
tagasitulekust. 
54 Seepärast, kui see rõõmusõnum jõuab 
rahvaste juurde, uurivad ja uurivad inimesed 
kõike seda, mida neile on sel ajal räägitud, 
ning üllatunult ja rõõmsalt avastavad nad, et 
kõik, mis on välja kuulutatud ja lubatud Minu 
tagasituleku kohta, on ustavalt täidetud Tema 
järgi, kellel on ainult üks tahe, üks sõna ja üks 
seadus. (251,49) 
55 "Teisel ajal" kuulutasin ma oma apostlitele 
oma uut ilmutust ja kui nad küsisid minult, 
millised märgid seda aega kuulutavad, siis 
teatasin ma neile üksteise järel, samuti 
tõendid, mida ma neile annan. 
Kristuse poolt on päästmise ajalugu jagatud 3 
suureks osaks, ajastuteks või "aegadeks", 
millest "teine ajastu" on Jumala ilmutuse aeg 
Jeesuse kaudu ja aeg pärast seda (vt 
täpsemalt peatükki 38).  
56. Nähtused on ilmunud viimseni, 
kuulutades, et see on Jeesuse poolt 
ennustatud aeg, ja nüüd ma küsin teilt: Kui see 
vaimne ilmutus, millest ma teid osa võtan, ei 
oleks tõde - miks siis Kristus ei ilmunud 
(sellisel kujul, nagu usklikud ootavad), kuigi 
märgid saabusid? Või usute, et kiusaja on 
võimul ka kogu loodu ja loodusjõudude üle, et 
teid eksitada? 
57. Ma hoiatasin teid kord, et te ei alluks 
valeprohvetite, valekristuste ja valepäästjate 
ahvatlusele. Kuid täna ütlen teile, et 
kehastunud vaim on oma arengu, teadmiste ja 
kogemuste tõttu ärganud niivõrd, et talle ei 
ole lihtne pakkuda pimedust valguse näol, kui 
palju pimestust tal ka käsil poleks. 
58. Seepärast olen ma teile öelnud: Enne kui 
te end pimesi uskudes sellele teele jätate, 
uurige nii palju kui tahate! Teadke, et see Sõna 
on antud kõigile ja et ma ei ole kunagi 
reserveerinud ühtegi osa sellest ainult teatud 
inimestele. Vaadake, et selles teoses ei ole 
ühtegi raamatut, milles ma püüan teie eest 
mingit õpetust salajas hoida. 
59. Aga Ma ütlesin teile ka selles Teises 
Ajastikus, Minu apostli Johannese suu kaudu: 
"Kui keegi kuuleb Minu häält ja avab ukse, siis 
ma tulen tema juurde sisse ja jagan temaga 
sööki ja tema minuga." Samamoodi õpetasin 
ma teile neitsite tähendamissõna, et te 
võtaksite seda seekord südamesse. (63,79 - 
80) 
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60. Kuna need ettekuulutused ja külaskäigud 
on tulnud ja Ma ei ole ilmunud ei sünagoogis 
ega üheski kirikus, kas maailm ei arva, et Ma 
pean end varsti kusagil ilmutama, sest Ma ei 
saa minna vastuollu Minu Sõnaga? (81,41) 
 

2. peatükk - Kolmanda aja algus  
 
Esimene teade 
1 See on mälestuspäev: sellisel päeval nagu 
täna pühitsesin ma oma esimesed 
häälekandjad, et teha nende kaudu teatavaks 
oma uued juhised ja uued ilmutused. Eelija 
Vaim paistis läbi Roque Rojase, et tuletada 
teile meelde teed, mis on Jumala seadus. 
- Selle esimese häälekandja nimi hääldatakse 
"Roke Rochas". 
2 See hetk oli pidulik, kohalviibijate vaim 
värises hirmust ja rõõmust, nii nagu Iisraeli 
süda värises Siinai mäel, kui seadus kuulutati 
välja; nii nagu jüngrid värisesid, kui nad nägid 
Jeesuse ülestõusmist Tabori-mäel, kui Mooses 
ja Eelija ilmusid vaimulikult Meistri paremal ja 
vasakul käel. 
3 See 1. september 1866 oli uue ajastu sünd, 
uue päeva koidik: "Kolmas ajastu", mis oli 
inimkonna jaoks algamas. 
4 Sellest ajast alates on paljud ettekuulutused 
ja paljud tõotused, mida Jumal on andnud 
inimestele tuhandete aastate jooksul, täitunud 
lakkamatult. Teie, mehed ja naised, kes te 
praegu maailmas elate, olete neid täitnud. Mis 
te arvate, kes teist olid maa peal, kui need 
ettekuulutused öeldi ja need lubadused anti? 
Ainult mina tean; kuid peamine on see, et te 
teate, et ma lubasin teile ja et ma täidan seda 
nüüd. 
5. Kas te teate sellest "pilvest", millel Minu 
jüngrid nägid Mind üles tõusmas, kui Ma end 
neile viimast korda teatavaks tegin? Sest 
tõeliselt on kirjutatud, et ma tulen tagasi 
"pilve peal", ja ma olen seda täitnud. 1. 
septembril 1866 tuli Minu Vaim sümboolses 
pilves, et valmistada teid ette uue õpetuse 
vastuvõtmiseks. Pärast seda, 1884. aastal, 
hakkasin ma teile andma oma õpetusi. 
6. Ma ei tulnud inimesena, vaid vaimselt, 
valguskiirgusega piiratud, et lasta sellel 
toetuda inimlikule mõistmisvõimele. See on 
vahend, mille Minu Tahe on valinud selleks, et 

rääkida teile sel ajal, ja ma annan teile krediiti 
usu eest, mis teil on selle sõna suhtes. 
7 Sest mitte Mooses ei ole see, kes teid läbi 
kõrbe tõotatud maale viib, ega Kristus kui 
inimene, kes paneb teid kuulama tema Elu 
Sõna kui teed päästmiseks ja vabaduseks. 
Nüüd jõuab teie kõrvu nende olendite 
inimhääl, ja see on vaja vaimseks muuta, et 
avastada Jumalikku Olemust, milles Mina olen 
kohal. Seepärast ütlen ma teile, et see on 
teenekas, et te usute seda sõna, sest see on 
antud ebatäielike olendite kaudu. (236,46 - 
50) 
8 1866. aastal sündis esimene spiritistide 
kogukond, selle Töö jüngrid. Minu Vaimu 
valguse all ja Eelija juhendamisel hakkasid 
need esimesed jüngrid vastu võtma selle 
sõnumi kiiri, mida te nüüd ohtralt saate, 
nende järeldus. (255,10) 
 
Sõnumid ja vihjed üle kogu maailma 
9 Eelija, kes pidi kõigepealt tulema, et 
valmistada Issanda teed, tegi ennast esimest 
korda teatavaks 1866. aastal inimliku mõistuse 
kaudu. Kas te ei kulutaksite veidi aega, et 
uurida märke ja sündmusi, mis toimusid kõigis 
valdkondades ja langesid kokku selle ilmumise 
ajaga? Jällegi on need teadlased, kes uurivad 
tähti ja keda vanasti kutsuti maagideks, need, 
kes tunnistavad, et taevas on andnud märke, 
mis on jumalikud üleskutsed. (63,81) 
10. Ärge arvake, et see punkt maa peal, kus 
seda sõna kuuldakse, on ainus koht, kus Ma 
asetan ennast oma laste juurde. Sest tõesti, 
ma ütlen teile, et Minu ilmumine erinevates 
vormides on universaalne. 
11 Eelija, kes tegi ennast teie seas teatavaks 
kui minu kuulutuse eelkäija inimliku mõistuse 
kaudu, ei tulnud ainult sellele maale, kus te 
elate. Ta käis ühest maailma paigast teise, 
kuulutades uut ajastut ja kuulutades taevariigi 
lähenemist. 
12 Igalt poolt kostsid kutsed, mis kuulutasid 
minu tulekust teie juurde: vapustatud loodus 
liigutas maad, teadus imestas uute ilmutuste 
nägemise üle, vaimumaailm tormas inimeste 
peale, ja ometi jäi inimkond kurdiks nende 
kutsete, uue ajastu ettekuulutajate suhtes. 
- See väljend viitab kõrgemate tasandite 
elanikele, Jumala vaimumaailma valguse 
vaimudele. 
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13. Jumaliku Valguse tulv laskus alla, et tuua 
inimesed pimedusest välja. Aga need - isekad 
ja materialiseerunud , kaugel täiuslikkust 
taotlevate 
Maailma inimesed, kes olid püüdnud 
parandada oma moraalset elu maa peal, 
kasutasid seda valgust ainult selleks, et luua 
troone ja hiilgust, mugavusi ja naudinguid 
kehale ning, kui nad pidasid seda vajalikuks, 
relvi oma kaasinimeste elu hävitamiseks. 
Nende silmad pimestusid Minu valguse 
intensiivsusest ja nende edevus sai neile 
saatuslikuks. Kuid ma ütlen teile, et just selle 
valguse kaudu leiavad nad tõe, avastavad tee 
ja päästavad end. 
See tähendab vastandit "spirituaalsele", st 
inimese elu ja mõtlemist, mis on seotud ainult 
materiaalse ja füüsilisega. 
14 Need, kes suutsid selle valguse oma 
mõtetes vastu võtta ja aktsepteerisid seda kui 
jumalikku sõnumit, lasid oma 
südametunnistusel juhtida oma samme ja olla 
oma töös juhiks. Sest nad aimasid, et Issand 
on tagasi tulnud ja et ta on inimeste juures. 
15. Erinevate sektide ja konfessioonide 
esindajad ei tahtnud Mind vastu võtta, nende 
süda, nende väärikus ja valesuurus takistasid 
neid Mind vaimselt vastu võtmast. Seepärast 
on üle kogu maa tekkinud rühmad, 
vennaskonnad ja ühendused, mis koosnevad 
neist, kes tunnevad Uue Ajastu kohalolekut, 
kes otsivad üksindust, et palvetada ja saada 
Issanda inspiratsioone. (37,76 - 81) 
16 on religioosseid kogukondi, kes püüavad 
valmistuda minu tagasitulekuks, teadmata, et 
ma olen juba lahkumas. 
17 Ma kutsusin kõiki, ja tõesti, Minu kutse ja 
kuuldus, et Ma praegu teen ennast inimestele 
teatavaks, jõudis igasse maailma nurka koos 
tunnistuste ja tõenditega, mis räägivad 
Minust: patused on uuendatud, uskmatud on 
pöördunud, "surnud" on üles äratatud, 
parandamatult haiged on tervenenud ja 
riivatud on vabanenud oma kurjusest. 
18. Kuid ma leidsin paljud kurdid, teised olid 
oma maise prestiiži suhtes asjatud ja teised 
olid liiga kartlikud, et teha Minu ilmutust tõe 
Vaimuna teatavaks. Ma võtsin vastu ja 
õpetasin kõiki, kes tulid Minu juurde ja 
usaldasid Minu armastust. (239,17 - 19) 
19 teistest riikidest tulevad rahvahulgad selle 
rahva juurde, kes küsitlevad teid innukalt 

vaimsete sündmuste kohta, mille tunnistajaks 
te olete sel ajal olnud, ja ka ilmutuste ja 
ettekuulutuste kohta, mida ma olen teile 
andnud. 
20 Sest mitmel pool maailmas on saadud minu 
sõnumeid, mis ütlevad, et minu Jumalik Kiirgus 
on laskunud ühte paika Läänes, et rääkida 
selle aja inimkonnaga. 
21. Kui aeg tuleb, näete, et nad tulevad 
teistest rahvastest ja rahvastest teid otsima. 
Siis hakkavad suurte konfessioonide mehed 
imestama, et see ei ole nemad, kellele Ma end 
adresseerisin. (276,45) 
22. Kui vähe hoolib maailm Minu uuest 
ilmutusest! Kui vähe on neid, kes ärkavad ja 
ootavad Mind, ja kui palju on neid, kes 
magavad! 
23. Nende kohta, kes elavad ootuses, võin 
teile öelda, et mitte kõik ei aimata Minu 
kohaloleku tegelikku vormi sel ajal. Sest kui 
mõned arvavad iidsete uskumuste mõjul, et 
Ma tulen maailma tagasi inimesena, siis teised 
usuvad, et Ma pean ilmuma mingis igale 
inimsilmale nähtavas vormis, ja väga vähesed 
vaid aimavad tõde ja kahtlustavad, et Minu 
tulek on vaimne. 
24 Kui mõned mõtlevad, millisel kujul ma 
ilmun, millisel tunnil või millisel päeval ma 
ilmun maa peal ja millises kohas, siis teised, 
mõtlemata konkreetsetele ilmingutele või 
aegadele, ütlevad: "Meister on juba meie 
keskel, tema valgus, mis on tema Vaim, on 
meid üle ujutanud." 
25. Kui see sõnum jõuab kõigi südamesse, on 
see mõnede jaoks rõõmuhetk, sest nad 
leiavad selles kõik oma eelaimdused ja usu 
kinnitust. Teised aga eitavad minu sõnumi 
tõesust, sest nad ei leia, et see on kooskõlas 
sellega, mida nad uskusid, et see juhtub, ja 
sellega, kuidas see ilmneb. (279,41 - 44) 
 
Eelija töö Issanda eelkäijana 
26. Ma panin Eelija tagasi tulema "Kolmandal 
ajal", ja Mina, kui Meister, olin teda 
kuulutanud sel "Teisel ajal", öeldes: "Tõesti, 
Eelija on olnud teie keskel, ja te ei ole teda ära 
tundnud. Ma tulen tagasi maailma, aga tõesti, 
ma ütlen teile, enne mind on Eelija." 
- vt peatükk 38 
27. Kuna iga Meistri sõna saab tõeks, siis tuli 
Eelija Minu ette "Kolmandas Ajastikus", et 
äratada vaimud, et nad aimaksid, et Püha 
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Vaimu tund avab oma värava, et öelda igale 
vaimule, et ta avaks silmad, valmistuks 
ületama Teise Ajastiku läve Kolmanda Ajastiku 
suunas. Et Eelija ilmumine oleks selles 
"Kolmandas Ajastikus" käegakatsutavam, lasin 
tal end ilmutada õiglase mehe kaudu: Roque 
Rojas. 
28 Eelija valgustas seda meest vaimselt, 
teisest maailmast, inspireeris teda, tugevdas 
teda ja juhatas teda kõigil tema teedel 
algusest lõpuni. 
29. Aga tõesti, ma ei ütle teile, ta valis Roque 
Rojase meeste hulgast. Ma valisin ta välja, ma 
saatsin tema vaimu, mis oli ette valmistatud 
minu halastusest. Ma andsin talle samuti minu 
poolt ettevalmistatud keha, ja te teate, et ta 
oli alandlik, et Isa tegi suuri tegusid tema 
alandlikkuse ja vooruse kaudu. Ta oli prohvet, 
häälekandja, nägija ja juht. Kõigest sellest 
jättis ta rahvale särava eeskuju. 
30 Ta oli oma rahva poolt naeruvääristatud ja 
pilkatud nagu Mooses kõrbes, teda kiusati 
taga nagu prohvet Eelija ja ta pidi taganema 
mäetippudele, et palvetada ja eestpalvetada 
oma rahva eest. 
31 Nagu oma Meistrit, nii mõnitasid ja 
hukkamõistsid preestrid ja kirjatundjad ka 
teda. Nagu tema Meistrit, uskusid vaid 
vähesed, järgnesid talle ja piirasid teda. Tema 
käed kiirgasid tervendavat jõudu, tehes 
imesid, mis tekitasid mõnedes usku ja 
tekitasid teistes segadust. Mõnede jaoks tulid 
tema huultelt prohvetlikud sõnad, mis täitusid 
täpselt. Tema suu andis südamehaigetele 
lohutavaid nõuandeid. 
32. Tema vaim oli võimeline saama suuri 
vaimustusi ja võis sattuda vaimustusse nagu 
õiged, apostlid ja prohvetid. Tema vaim suutis 
end sellest maailmast ja kehast eraldada, et 
siseneda vaimsesse maailma ja jõuda 
alandlikult Issanda salajase varakambri usteni. 
Selle tõusu kaudu tegi Eelija vaim end 
esimestele tunnistajatele teatavaks, enne kui 
Meistri kiir tuli. (345,57 - 58) 
33 Roque Rojas kogus kokku rühma mehi ja 
naisi, kes olid täis usku ja head tahet, ning 
seal, oma esimeste kogunemiste põues, 
ilmutas Eelija end sõnumitooja meelest, 
öeldes: "Ma olen prohvet Eelija, see, kes oli 
Tabori mäel ülestõusmisel". Ta andis oma 
esimestele õpilastele esimesed õpetused ja 
samal ajal kuulutas ta neile vaimustumise 

ajastut ning ennustas, et peagi saabub 
Jumaliku Meistri kiir, kes suhtleb oma rahvaga. 
34 Ühel päeval, kui Roque Rojase tagasihoidlik 
kogunemiskoht oli täis järgijaid, kes uskusid 
selle mehe sõna, tuli Eelija alla, et valgustada 
oma suupilli meelt, ja Minust inspireerituna 
võõbistas ta seitse neist usklikest, et esindada 
või sümboliseerida seitset pitserit. 
35 Hiljem, kui Minu ilmumise lubatud hetk oli 
saabunud, leidsin, et neist seitsmest 
väljavalitustest ainult üks ootas puhta 
Abikaasa saabumist, ja see süda oli Damiana 
Oviedo süda, neitsi, kelle meeled said 
esimesena vastu võtta Jumaliku Kiirguse 
valguse, mis oli tasu tema visaduse ja 
ettevalmistuse eest. 
36. Damiana Oviedo esindas kuuendat pitserit. 
See oli veel üks tõend, et Kuuenda pitseri 
valgus on see, mis valgustab seda ajastut. (1,6 
- 9) 
- See mõiste, mis viitab Johannese Ilmutusele, 
tähistab eelviimast "seitsmest pitserist", mida 
tuleb mõista kui 7 ajastu sümboleid päästmise 
ajaloo 3 ajastu jooksul (täpsemalt vt. peatükk 
38). 
37 Vähesed võisid tõesti tunda Jumala 
sõnumitooja kohalolekut. Ta oli veel kord hääl, 
mis kutsus kõrbes, ja veel kord valmistas ta 
inimeste südamed Issanda tulekuks ette. Nii 
vabastati kuues pitser, lubas selle sisu näha ja 
valas selle inimkonna peale välja kui õigluse ja 
valguse jõe. Sel viisil täitusid paljud tõotused 
ja prohvetlikud ettekuulutused. 
38 Eelija, nagu Jeesus ja Mooses, valgustas 
teie vaimu silmi, et te näeksite Isa. Mooses 
õpetas teile: "Armasta oma ligimest nagu 
iseennast." Jeesus ütles teile: "Armastage 
üksteist." Eelija käskis teil üha enam halastada 
oma ligimest ja lisas kohe: "Ja te näete mu Isa 
kogu tema hiilguses." (81,36 - 37) 
39 Kui inimkonda ümbritsev pimedus hajub ja 
see muutub vaimolendites valguseks, 
tunnevad nad uue ajastu kohalolu, sest Eelija 
on inimkonna juurde tagasi pöördunud. 
40 Aga kuna nad ei suutnud teda näha, siis oli 
vaja, et tema vaim peaks end inimliku 
mõistuse kaudu teatavaks tegema ja et ta 
ilmuks nägijate ees prohvet Eelija sümboliga: 
pilvede kohal oma tulesõidukis. 
41. Eelija on tulnud sel ajal eelkäijana, et 
valmistada ette Minu tulekut. Ta on tulnud 
prohvetina, et kuulutada teile uut ajastut koos 



12 
 

selle võitluste ja katsumustega, kuid ka selle 
ilmutuste tarkusega. Ta tuleb oma valguse 
sõidukiga, et kutsuda teid selle peale, et viia 
teid pilvede kohale ja tuua teid Vaimsesse 
Kodusse, kus valitseb rahu. Usaldage teda kui 
head karjast, järgige teda vaimselt, nagu 
rahvas järgis Moosest "Esimesel ajal". 
Palvetage, et ta aitaks teid teie missiooni 
täitmisel, ja kui soovite teda jäljendada, siis 
tehke seda." (31,58 - 59) 
42. Eelija, suure väega vaim, keda inimkond ei 
ole tunnustanud, on alati olnud minu eelkäija. 
Täna on ta tulnud veel kord, et koguda 
märgistatud - nii mulle kui ka kõigile 
inimestele. 
- Tähistatud (hispaania: marcados) või 
pitseritega (Ilm. Joh., kd 14,1-5) on Kristuse 
poolt väljavalitud, kes said oma otsaesisele 
jumaliku kolmainsuse märgi. (Täpsemalt vt 39. 
peatüki viimast lõiku). 
43 Kui te valmistute ja uurite minu õpetust, et 
teada saada minu tahet, siis tuleb Eelija teile 
appi ja on teie tugi ja sõber. 
44. Eelija on (üks) Jumalik Kiir, kes valgustab ja 
juhatab kõiki olendeid ning viib nad Minu 
juurde. Armastage teda ja kummardage teda 
kui oma teerajajat ja eestkostjat. (53,42 - 44) 
45 Prohvet Eelija, eelkäija, "kolmanda ajastu" 
eelkäija, eestkostab oma karja eest, palvetab 
nende eest, kes ei oska palvetada, ja katab 
oma mantliga patuse plekki tema uuenemise 
lootuses. Eelija relvastab oma rahvahulgad, 
oma armeed, et võidelda pimeduse vastu, 
mille on tekitanud teadmatus, patt, fanatism 
ja inimkonna materialism. (67,60) 
46. Nüüd on kõigi nende ülesanne, kes on juba 
varustatud ja ärganud, kuulutada maailma 
vabanemist. Pidage meeles, et Eelija, selle aja 
tõotatu, valmistab praegu kõike ette, et 
vabastada materialismi poolt orjastatud maa 
rahvad vaarao võimu alt, nagu Mooses tegi 
kunagi Egiptuses Iisraeli suguharudega. 
47 Ütle oma kaasinimestele, et Eelija on juba 
teinud ennast teatavaks inimvaimu kaudu, et 
tema kohalolek on olnud vaimus ja et ta 
valgustab jätkuvalt kõigi rahvaste teed, et nad 
saaksid edasi minna. 
48. Teie Karjase ülesanne on viia kõik olendid 
tagasi nende tõelisele teele, olgu see siis 
vaimne, moraalne või materiaalne valdkond. 
Seepärast ütlen ma teile, et rahvad, kes 
võtavad vastu oma Issanda kutse Eelija kaudu, 

saavad õnnistatud, sest neid ühendab õigluse 
ja armastuse seadus, mis toob neile rahu kui 
mõistmise ja vendluse vilja. Nii ühendatuna 
viiakse nad lahinguväljale, kus nad võitlevad 
korruptsiooni, materialismi ja vale vastu. 
49. Selles võitluses kogevad selle aja inimesed 
uusi imesid ja mõistavad elu vaimset 
tähendust - seda, mis räägib surematusest ja 
rahust. Nad lõpetavad üksteise tapmise, sest 
nad mõistavad, et see, mida nad peavad 
hävitama, on nende teadmatus, nende isekus 
ja need rikutud kired, millest nende langused 
ja raskused, nii materiaalsed kui ka vaimsed, 
tekkisid. (160,34 - 36) 
50 Eelija on Jumala kiir, kelle valgusega ta 
hajutab teie pimeduse ja vabastab teid selle 
ajastu orjusest, mis on patu orjus, kes juhib 
teie vaimu läbi kõrbe, kuni see jõuab 
"tõotatud maale" Jumala süles. (236,68) 
 

3. peatükk - Kristuse teise tulemise 
vaimne päike  
 
Issanda tulek 
1 Ma olen inimkonnas kohal ajal, mil uued 
avastused on muutnud inimeste elu, ja teen 
oma kohalolekut teie seas tuntavaks sama 
alandlikkusega, mida te kunagi Minus 
tundsite. 
2 Jumala "Sõna" ei ole jälle inimeseks saanud, 
Kristus ei ole jälle sündinud talli viletsuses - ei, 
sest enam ei ole vaja, et keha tunnistaks 
Jumala väge. Kui inimesed arvavad, et see 
keha siin on Jumal, kes on tulnud maailma, siis 
nad eksivad. Jumala kohalolek on vaimne, 
universaalne, lõpmatu. 
3 Kui kõik, mida inimesed on sel ajal 
saavutanud, oleks õiglase, seadusliku ja hea 
piirides, siis poleks mul olnud vaja tulla alla, et 
taas teiega rääkida. Kuid kõik teod, mida see 
inimkond mulle esitab, ei ole head: on palju 
üleastumisi, palju ebaõiglust, palju eksimusi ja 
halbu tegusid. Seepärast oli Minu hoolivale 
armastusele vaja äratada inimene, kui ta oli 
kõige enam oma töösse süvenenud, et 
tuletada talle meelde kohustusi, mille ta on 
unustanud, ja kellele ta võlgneb kõik, mis on ja 
mis saab olema. 
4 Selleks, et muuta Mind kuuldavaks 
materialiseerunud inimkonnale, kes ei 
suutnud Mind vaimust vaimuni kuulda, pidin 
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Ma kasutama nende vaimseid andeid ja 
võimeid, et muuta Mind inimese intellekti 
kaudu teatavaks. 
5. Selgitus, miks ma "tulen alla", et teiega 
suhelda, on järgmine: Kuna te ei ole suutnud 
tõusta, et vestelda oma Isandaga vaimust 
vaimule, siis olen pidanud laskuma ühe 
tasandi võrra madalamale, s.t. vaimsest, 
Jumalikust, kuhu te veel ei jõua. Ma pidin siis 
kasutama teie mõistmisorganit, mille koht on 
inimese ajus, ja edastama Minu jumalikku 
inspiratsiooni inimsõnade ja materiaalsete 
helide kaudu. 
6. Inimene vajab laiendatud teadmisi ja Jumal 
on see, kes tuleb inimese juurde, et usaldada 
talle tarkust. Kui Minu lühikeseks ilmutuseks 
meeleorgani kaudu valitud vahendid ei tundu 
nende suupillide väärilised, siis ütlen teile 
ausalt, et nende kaudu edastatav sõnum on 
väga suur. Te oleksite eelistanud, et Minu 
kuulutus oleks tehtud inimestele pompöös ja 
tseremooniate abil, mis oleks avaldanud 
muljet, kuid mis tegelikult, vaimust vaadatuna, 
oleks olnud asjatu ja ei oleks sisaldanud tõelist 
valgust. 
7 Ma oleksin võinud tulla välkude ja tormide 
all, et oma väge tunda; aga kui kerge oleks siis 
olnud inimesel tunnistada, et Issanda 
kohalolek on tulnud! Aga kas te ei arva, et 
hirm oleks siis teie südamesse naasnud ja ka 
mõte millestki arusaamatust? Kas te ei arva, et 
igasugune armastuse tunne Isa vastu oleks 
muutunud ainult hirmuks tema õigluse ees? 
Kuid teadke, et kuigi Jumal on kõikvõimas 
jõud, ei valluta teid selle jõuga, ei võida teid 
selle abil, vaid teise jõuga, ja see on armastuse 
jõud. 
8. See on Jumalik Vaim, kes räägib täna 
Universumiga. Tema on see, kes toob valgust 
kõigele, mida te ei ole teistel aegadel selgelt 
näinud. Ta on kõigi inimeste jaoks uue päeva 
koidik, sest Ta vabastab teid valehirmudest, 
kõrvaldab teie kahtlused, vabastab teie vaimu 
ja meele. 
9 Ma ütlen teile: Pärast seda, kui olete tundma 
õppinud minu õpetuste olemust ja minu 
seaduste õiglust, mõistate ka piirid, mida teie 
kujutlusvõime on teile peale pannud ja mis on 
takistanud teil tõe vähesest tundmisest 
kaugemale minna. 
10 Enam ei takista teid uurimast ja avastamast 
hirm või hirm karistuse ees. Ainult siis, kui te 

tõesti tahate teada seda, mis on teile 
arusaamatu, keelab teie südametunnistus 
teile selle tee; sest te peaksite teadma, et 
inimesel ei ole õigust kogu tõele ja et ta peaks 
sellest haarama ainult seda osa, mis talle 
vastab. 
11 Inimesed: Kui Minu tulek kuulutati välja 
sõdade, vallandunud loodusjõudude, katku ja 
kaose keskel, siis mitte sellepärast, et Ma 
oleksin teile seda kõike toonud, vaid 
sellepärast, et Minu kohalolek oleks 
inimkonnale kasulik just sel kriisiajal. 
12 Siin on nüüd täitunud kõik, mis minu 
tagasituleku kohta öeldud. Ma tulen inimeste 
juurde, kui maailm maadleb surmaga ning 
maa väriseb ja väriseb oma surmalöögis, et 
sillutada teed uuele inimkonnale. Seetõttu on 
Jumala kutse "kolmandal ajastul" armastuse 
kutse - armastuse, mis kannab ja innustab 
õiglust, vendlust ja rahu. 
13 Kristuse sõna idanes kord tema jüngrites, ja 
rahvastikus, kes neile järgnes, kasvas tema 
seeme. Tema õpetus levis ja selle tähendus 
levis üle kogu maailma. Nii levib see praegune 
õpetus, mida võtavad vastu kõik need, kes on 
võimelised seda tajuma ja mõistma. (296, 17 - 
27, 35) 
 
Kõik silmad vaatavad Mind 
14 Jeesus ütles oma jüngritele: "Ma olen teie 
juurest eemal vaid lühikest aega - ma tulen 
tagasi." Siis ilmutati neile, et nende Meister 
tuleb "pilvel", ümbritsetuna inglitest ja saates 
maa peale valguskiiri. 
15. Siin ma olen nüüd "pilvel", ümbritsetud 
inglitest, kes on vaimolendid, kes on teinud 
end teile teatavaks kui Minu Jumalikkuse 
sõnumitoojad ja kui teie head nõuandjad. 
Valguskiired on minu sõna, mis toob teile uusi 
ilmutusi, mis täidab iga mõistuse võime 
tarkusega. 
16 Õndsad on need, kes usuvad ilma 
nägemata, sest nemad on need, kes tunnevad 
minu kohalolekut. (142, 50 - 52) 
17 inimene avastab tõe oma vaimu kaudu, 
kõik tunnevad Minu kohalolekut, sest Ma olen 
teile juba õigel ajal öelnud, et iga silm näeb 
Mind, kui õige aeg on käes. 
18 See aeg, milles te elate, on just see, mida 
minu sõna ja minu prohvetid on kuulutanud 
möödunud aegadel, mil kõik inimesed peavad 



14 
 

mind nägema oma vaimu tunnete ja võimete 
kaudu. 
19 ei ole vaja, et nad näeksid Mind piiratud 
inimkujul, et nad saaksid öelda, et nad on 
Mind näinud, vaid piisab, kui nende vaim 
tunneb Mind ja nende mõistus mõistab Mind, 
et nad saaksid täiesti tõeselt öelda, et nad on 
Mind näinud. 
20. Nii armastus ja usk kui ka intelligentsus 
näevad lõpmatult kaugemale, kui teie silmad 
näevad. Seepärast ütlen teile, et selleks, et te 
mind näeksite, ei ole vaja piirata minu 
kohalolekut inimkujuga või mõne sümboolse 
kuju abil. 
21. Kui paljud neist, kes Mind nägid või liikusid 
Minuga koos selles "Teises Ajastikus", ei 
teadnud isegi, kes Ma olin. Teisest küljest, kui 
paljud neist, kes isegi ei teadnud, millal Ma 
sündisin inimesena, nägid Mind vaimus, 
tundsid Mind ära Minu valguse järgi ja nautisid 
Minu kohalolekut oma usu tõttu. 
22. Avage kõik oma silmad ja tõestage oma 
usuga, et te olete valguse lapsed. Te kõik võite 
Mind näha, kuid selleks on oluline, et teil oleks 
usku. (340, 45 - 51) 
23 Ma ütlen teile: Kui see inimkond peaks oma 
halastamatuse, õiglusest ja headusest 
eemaldumise tõttu olema veelgi enam Minu 
vastu, siis ilmun Ma nende teele täis hiilgust, 
nagu Ma tegin seda Sauli ees, ja panen nad 
kuulma Minu häält. 
24 siis näete, kui paljud neist, kes on mind 
teadmatusest taga kiusanud, hakkavad 
muudetud ja valgustatud kujul minuga kaasa 
minema headuse, armastuse ja õigluse teedel. 
25. Neile ma ütlen: "Seiske, rändurid, ja jooge 
sellest kristallvee allikast. Puhake raskest 
eluteest, mille ma olen teile peale pannud. 
Usaldage oma mured Minule ja lubage Minu 
pilgul tungida sügavale teie vaimusse, sest Ma 
täidan teid armuga ja lohutan teid. (82,46) 
26. Minu armastus paneb su kõige 
tundlikumad keeled värisema. Aga just teie 
südametunnistuse vastavus paneb teid 
kuulama Minu jumalikku kontserti ja paljud 
teist näevad Mind Jeesuse magusas ilmas. 
27. Ma pean teile osutama, et Jeesuse kuju ei 
ole kõige täiuslikum viis, milles te Mind näete. 
Kui ma ütlesin teile minevikus: "Kõik silmad 
näevad Mind", andsin ma teile mõista, et te 
kõik näete tõde, kuigi ma pean teile ütlema, et 
ma piiran ennast vastavalt iga vaimu arengule. 

Aga kui te tõusete üles täiuslikkuse redelil, 
näete mind kindlasti kogu oma hiilguses. 
28. Ärge püüdke nüüd Mind kuidagi ette 
kujutada. Mõelge: Kui teie vaim, kuigi piiratud, 
on olemus, on valgus - siis millises vormis 
võiks olla teie Issanda Universaalne Vaim, 
millel ei ole algust ega lõppu? Jäta 
mõistetamatu minu Jumaliku Tarkuse 
Raamatusse. (314,69 - 70) 
29. Oma Teise Ajastu Sõnas andsin ma teile 
teada, et ma tulen teie juurde uuesti, et minu 
vaimsed väed laskuvad koos minuga. Kuid 
inimkond ei ole mõistnud ja tõlgendanud 
Minu sõna tähendust õigesti. 
30 Sellepärast ootab iga religioosne kogukond 
Mind oma keskel, sellepärast ootavad nad 
Mind oma surelike silmadega näha; kuid need, 
kes Mind nüüd sel viisil ootavad, on samad, 
kes kunagi eitasid, et Jeesus on Messias, ja 
pidasid teda unenägijaks. 
31. Täna ütlen ma teile, mu jüngrid: Tuleb 
hetk, mil te näete mind kogu minu hiilguses. 
Sel ajal puhastatakse maa ja selle elanikud 
ning taastatakse vaimu voorus ja ilu. Valu kaob 
ja kõik saab olema õndsus, saab olema lõputu 
"päev" ilma lõputa teie jaoks. Kas te ei taha 
neid imesid näha? Kas te ei taha, et teie 
lapsed suhtleksid minu Vaimuga ja 
kujundaksid rahu maailma, mis on vaba 
patust? (181, 74 , 81) 
32. Kui inimkond oleks olnud võimeline 
mõistma "Esimese" ja "Teise ajastu" 
ettekuulutusi, ei oleks ta olnud segaduses 
nende realiseerimise ees. Sama juhtus teisel 
ajastul, kui Messias sündis inimeste seas, nagu 
see toimub ka praegu, kui ma olen tulnud 
vaimus. 
33. Minu õpetuse tähendus on mõlemal ajal 
sama. See valmistab teid ette selleks, et teha 
sellest elust armastav kodu, ehkki see on 
mööduv, kus inimesed peavad üksteist 
vendadeks ja õdedeks ning kohtlevad üksteist 
kui vennad ja õed ja näitavad üksteisele 
tõelise vendluse soojust. 
34. Valmistage ka vaim ette, et pärast seda elu 
siseneda nendesse maailmadesse või 
kodudesse, mis Issandal on oma lastele ette 
nähtud. Minu soov on, et kui te selleni jõuate, 
ei tunne te end imelikuna, vaid teie 
spirituaalsus ja sisemine teadmine paneb teid 
nägema kõike, millega te kokku puutute, nii 
nagu oleksite seal varemgi olnud. Selles on 
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palju tõde, kui te juba olete vaimulikuga 
ühenduses palve kaudu. (82,9 - 10) 
35 Mina olen rändaja, kes koputab teie 
südamete ustele. Ma koputan ja te ei tea, kes 
see on; te avate ja ei tunne mind ära. Ma olen 
nagu rändaja, kes tuleb külla ja kellel ei ole 
kedagi, kes teda tunneks, nagu võõras, kes 
tuleb võõrale maale ja kelle keelest ei saa aru. 
Nii tunnen ma end teie seas. Millal sa tunned 
Minu kohalolekut? Oo, inimesed, millal te 
tunnete Mind ära, nagu omal ajal Joosepi oma 
vennad Egiptuses ära tundsid? (90, 1) 
 

4. peatükk - Juhendamine jumalike 
ilmingute kaudu  
 
Teadete allikas 
1 Sõna räägib teile see, mis oli alati Jumalas, 
mis oli Kristuses ja mida te täna tunnete Püha 
Vaimu kaudu; sest Sõna on Sõna, on Seadus, 
on Sõnum, on Ilmutus, on Tarkus. Kui te olete 
kuulnud "Sõna" Kristuse sõnade kaudu ja 
võtate selle nüüd vastu Püha Vaimu 
inspiratsiooni kaudu - tõesti, ma ütlen teile, 
see on Jumala hääl, mida te olete kuulnud. 
Sest on ainult üks Jumal, ainult üks Sõna ja 
ainult üks Püha Vaim. (13, 19) 
2. Kas te teate, mis on selle valguse päritolu, 
mis on häälekandjate huulte kaudu lausutud 
sõnades? Selle päritolu on Heas, Jumalikus 
Armastuses, Jumalast lähtuvas Universaalses 
Valguses. See on kiir või säde sellest 
Kõigevalgusest, mis annab teile elu - see on 
osa Lõpmatust Jõust, mis liigutab kõiki asju ja 
mille kaudu kõik asjad vibreerivad, pulseerivad 
ja jooksevad lakkamatult oma rada. See on 
see, mida te nimetate jumalikuks kiirguseks; 
see on Jumaliku Vaimu valgus, mis valgustab ja 
elavdab vaime. (329, 42) 
3 Ta kõneleb teile praegu, kes on alati tulnud 
teie päästmiseks: Kristus, jumalik tõotus, kes 
sai inimeseks Jeesuses "teises ajastul", Jumala 
inimeseks saanud "Sõna"; armastuse, valguse 
ja tarkuse Vaim, mis on piiratud kiirgusena, 
mis puudutab inimese vaimu ja mõistust 
südametunnistuse kaudu, et õpetada teda 
edastama minu mõtteid. (90, 33) 
4 Mina olen Kristus, keda on taga kiusatud, 
keda on teotatud ja keda on selles maailmas 
süüdistatud. Pärast kõike seda, mida te mulle 
"Teisel ajastul" Jeesuses tegite, tulen ma teie 

juurde, et tõestada teile veel kord, et ma olen 
teile andestanud ja armastan teid. 
5 Alasti panite te Mind ristile, ja samamoodi 
tulen Ma ka teie juurde tagasi, sest Ma ei 
peida oma Vaimu ja tõde teie silmade eest 
silmakirjalikkuse või valede rõivaste taha. Aga 
selleks, et te saaksite Mind ära tunda, peate 
kõigepealt puhastama oma südame. (29, 27 - 
28) 
6 Täna ma ütlen teile: Siin on Meister - see, 
keda inimesed kutsusid Galilea rabiks. Ma 
annan teile Igavese Õpetuse, Armastuse 
Õpetuse. Pidu, kuhu ma teid täna kutsun, on 
vaimne, leib ja vein samuti. Aga täna, nagu 
alati, olen mina tee, tõde ja elu. (68,33) 
 
Ilmutuspaigad ja ilmingute vastuvõtjad 
7 pidage meeles, et mina olen Isa "Sõna"; et 
see jumalik olemus, mille te selles Sõnas 
saate, on valgus, mis pärineb sellest Looja 
Vaimust; et ma olen jätnud igasse teist osa 
oma Vaimust. 
8 Aga kui te näete vaesust, mis ümbritseb 
rahvahulka, kes Mind kuulab, ja selle ruumi 
tagasihoidlikkust, kus te kogunete, siis küsite 
Minult vaikides: "Meister, miks Sa ei valinud 
oma ilmutuseks sel ajal ühte neist suurtest 
templitest või katedraalidest, kus oleks võinud 
pakkuda Sulle rikkalikke altareid ja pidulikke, 
Sind väärivaid tseremooniaid? 
9 Ma vastan neile südamele, kes mõtlevad nii 
oma Isandast: Ei ole inimesed need, kes on 
mind sellesse vaesusse viinud. Mina ise olen 
valinud oma ilmutuseks tagasihoidliku elukoha 
teie linna vaese eeslinna, et anda teile mõista, 
et ma ei otsi teilt materiaalset austust ega 
väliseid ohvreid, vaid vastupidi: ma olen tagasi 
tulnud just selleks, et taas kord kuulutada 
alandlikkust, et te selles leiaksite vaimsuse. 
(36, 24 - 25) 
10. Mõned ei usu Minu Kohalolekusse, sest 
need kogunemiskohad on vaesed ja 
tagasihoidlikud ning häälekandjad, kelle kaudu 
Ma end teatavaks teen, on tähtsusetud. Aga 
kui need, kes kahtlevad, uuriksid Kristuse elu, 
näeksid nad, et Ta ei otsinud kunagi 
uhkeldamist, austust ega rikkust. 
11 Need kohad võivad olla sama vaesed ja 
madalad kui see tall ja õled, millel ma tol ajal 
sündisin. (226, 38 - 39) 
12. Ärge arvake, et ma olen valinud selle rahva 
viimasel tunnil oma uueks ilmutuseks. Kõik oli 
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juba igavesest ajast ette nähtud. See maa, see 
rass, teie vaimud on Minu poolt ette 
valmistatud, nagu ka Minu kohaloleku aeg oli 
ette määratud Minu Tahte poolt. 
13. Ma otsustasin alustada oma ilminguid 
kõige vähemate seas, nende seas, kes hoiavad 
mõistuse ja vaimu puhtana. Seejärel lubasin 
ma kõigil tulla Minu juurde, sest Minu laua 
juures ei ole vahet ega eelistust. Minu poolt 
sellele rahvale saadetud Sõna oli lihtsas ja 
tagasihoidlikus vormis, mis oli teile 
kättesaadav, kuid selle tähendus, mis oli täis 
selgust, oli teie vaimule sügav, sest kuigi Ma 
olen kõigi teadmiste hoidja, väljendan ja 
avaldan end alati lihtsalt ja selgelt. Ma ei ole 
kellelegi saladus; saladus ja saladus on teie 
teadmatuse lapsed. (87, 11 -12) 
14 esimesed, kes mind kuulasid, kohtlesid 
minu Töö nagu puu, lõigates esimesed oksad 
maha, et neid erinevatesse piirkondadesse 
ümber istutada. Mõned tõlgendasid minu 
õpetusi hästi, teised jäid kõrvale. 
15. Väikesed olid need rühmad, mis kogunesid 
vaeste koosolekuruumide varjus. Aga kui neid 
sai üha rohkem ja rahvamassid kasvasid, 
kutsusin neid ühinema, et kõik tunneksid end 
ühe Meistri õpilastena ja praktiseeriksid 
õpetust ühtemoodi; et seemet ei külvataks 
mitte "tööliste" äranägemise järgi, vaid 
vastavalt Jumalikule tahtele. 
- Viide Jeesuse tähendamissõnale "töölistest 
viinamäel". 
16 Uue lepingu vaimse laeka ees tõotasid 
paljud inimesed alistumist, kuulekust ja head 
tahet; kuid kui orkaanid ja keeristormid 
puhkesid võimsalt, pekses puu oksi, muutusid 
mõned nõrgaks, teised aga jäid vankumatult 
kindlaks, õpetades uusi "tööliste" "põlde" 
harima. 
17 Mõned, kes mõistsid selle ilmutuse suurust, 
kavatsesid tungida minu saladustesse 
kaugemale, kui see on minu tahe, et 
omandada teadmisi ja võimu, mis peaks nad 
teistest kõrgemaks tegema; kuid väga varsti 
puutusid nad kokku minu õigusega. 
18 Teised, kes ei suuda avastada selle töö 
suurust selle puhtuses, selle lihtsuses, on 
võtnud üle riitused, sümbolid ja tseremooniad 
sektidest ja kirikutest, arvates, et need 
annavad minu avaldustele pidulikkust. (234, 
27 - 30) 

19 Sellest ajast peale, kui see ilmutus hakkas 
ilmsiks saama, on teie meeled valgustatud 
minu õpetusest, kuigi ka uskmatud on 
ilmutanud end nii nende seas, kes on õppinud 
mõistust, kui ka harimatute ja asjatundmatute 
seas. 
20 Kui palju argumente selle ilmutuse 
eitamiseks! Kui palju on püütud seda sõna 
hävitada! Ometi ei ole miski Minu sõnumi 
kulgu peatanud - vastupidi, mida rohkem on 
selle töö vastu võideldud, seda rohkem on 
inimeste usk süttinud ja mida rohkem aega on 
möödunud, seda suurem on nende arv, kelle 
kaudu Ma oma sõna edasi annan. 
21 Mida sellest õppida? et inimvõim ei suuda 
kunagi takistada Jumalikku Jõudu oma 
nõuannete täitmisel. 
22. Kui inimesed kogunesid nendes 
kogunemiskohtades, siis tegid nad seda alati 
ilma hirmuta maailma ees, usaldades alati 
Minu kohalolekut ja Minu kaitset, ning Ma 
tõestasin neile, et nende usk põhineb tõelusel. 
(329, 28 - 30;37) 
23. Selles kogukonnas tekkis uus apostelkond, 
mis koosnes lihtsatest ja alandlikest 
südametest, kuid mis olid täis armastust ja 
usku, et järgida Mind. Loomulikult ei 
puudunud nende hulgast uus Toomas, kes pidi 
nägema, et uskuda Minu kohalolusse - uus 
Peetrus, kes, kuigi uskus Minusse, eitas Mind 
inimeste hirmust, ja uus Juudas Iskariot, kes 
reetis Mind, moonutades Minu sõna ja tõde 
raha ja meelituse pärast. 
24 Rahvas, mis moodustas selle rahva, 
paljunes ja laienes linnadesse, maadele ja 
küladesse; ja sellest rahvast tõusid tõe ja 
õigluse apostlid, isetegevuslased, kes olid täis 
innukust oma Issanda õpetamisel, ja puhtast 
südamest prohvetid, kes rääkisid tõtt. (213, 72 
- 73) 
25. Oma uues ilmutuses olen muutnud kõike: 
ilmutuskohti ja -vahendeid, et kõrvaldada 
teadmatus, eksimus ja valesti tõlgendamine, 
mis on antud Minu eelmistele ilmutustele. Nii 
nagu päike tõuseb idas ja te näete seda 
keskpäeval oma kõrgeimas punktis, et siis 
näha seda läänes loojumas, nii on ka Minu 
Vaimu valgus liikunud aja jooksul idast läände, 
et te ei piiraks Minu hiilgust ja väge teatud 
kohtade, inimeste või rassidega. (110, 9) 
26. Mulle piisab sellest, et vähesed kuulevad 
mind, sest homme toovad nad tunnistuse oma 
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kaasinimestele. Ma tean, et kui ma oleksin 
kutsunud kõik mehed, ei oleks enamik neist 
tulnud, sest nad on maailma asjadega 
hõivatud. Nad eitavad Mind ja takistavad hea 
tahte mehi tulemast Mind kuulama. 
27. Siin, nende tähtsusetute kohtade 
eraldatuses, kus ma ennast teatavaks teen, 
sünnitan ma oma seemne. Ma ühendan 
lihtsad südamed kogukondadeks ja siis, kui 
nad on eemal materialistliku elu lärmist, 
räägin neile armastusest, igavikulisest, 
vaimust, tõelistest inimlikest ja vaimsetest 
väärtustest, sundides neid vaatlema elu läbi 
vaimu, mitte läbi meelte. 
28. Neid lastesüdameid nimetan ma 
jüngriteks, ja need, kes ei ole kunagi midagi 
omanud, keda nende naabrid ei ole kunagi 
märganud, on täitunud rahuloluga, et nad on 
minu poolt kutsutud, ja on tõusnud uuele 
elule. Nad on tõusnud üles veendumusega ja 
vaimustusega, et nad saavad olla oma 
ligimestele kasulikud, sest Issand on pannud 
oma ilmutused nende sisse ja näidanud neile 
armastuse teed. 
29 Mõned võivad neid eitada ja neid pilkata, 
sest nad nimetavad end Jeesuse jüngriteks, 
aga tõesti, ma ütlen teile, isegi kui see arm on 
neile keelatud, jäävad nad minu jüngriteks. 
(191, 33 - 36) 
30 Maailm ootab minu häält, et teda kutsuda; 
inimese süda, kuigi ta on surnud usu suhtes, 
ootab Kristuse häält, et ta läheneks talle ja 
ütleks: "Tõuse ja käi!". 
31 "Surnud", "pimedad", haiged ja 
kõrvalseisjad moodustavad väga suure rahva. 
Ma tulen nende juurde, sest need, kes 
vaimselt või füüsiliselt kannatavad, on Minu 
kohalolekule kõige vastuvõtlikumad. Maailma 
suured - need, kellel on võim, rikkus ja maine 
hiilgus - ei usu, et nad vajavad Mind ja ei oota 
Mind: mida võiks Kristus neile anda, sest nad 
ütlevad, et neil on juba kõik olemas? Mõni 
vaimne hüve või koht igavikus? See ei huvita 
neid! 
32. See on põhjus, miks Ma otsisin üles need 
vaeste ja kehaliselt ja vaimselt haigete 
rahvahulgad, et teha neile teatavaks Minu 
Õpetus; sest nad igatsesid Mind, nad otsisid 
Mind. Seega oli loomulik, et nad tundsid Minu 
kohalolekut, kui tuli aeg Mind uuesti 
inimkonnale näidata. (291,32 - 34) 
 

Jumalike kuulutuste edastamine 
33 See, kes kahtleb selles inimliku 
mõistmisvõime avaldumises, käitub nii, nagu 
eitaks ta oma üleolekut teiste olendite üle - 
nagu eitaks ta omaenda vaimu ja ei tahaks 
teadvustada vaimset ja intellektuaalset taset, 
mille ta on saavutanud läbi lõpmatute 
katsumuste, kannatuste ja võitluste. 
34 eitada, et Ma annan ennast teada teie 
intellekti või vaimu kaudu, tähendab eitada 
iseennast ja asetada end madalamate olendite 
asemele. 
35 Kes ei tea, et inimene on Jumala laps? Kes 
ei tea, et temas on vaim? Miks siis mitte 
uskuda, et Isa ja tema laste vahel peab olema 
üks või mitu võimalust üksteisega 
suhtlemiseks? 
36. Kuna ma olen mõistus, siis pöördun ma 
teie poole teie mõistuse kaudu; kuna ma olen 
vaim, siis pöördun ma teie vaimu poole. Aga 
kuidas saavad need, kes eitavad Minu 
ilmumist, seda tõde mõista ja aktsepteerida, 
kui nad ei ole kunagi tahtnud Mind vaimuna 
käsitleda ja tunnustada? Nende südames on 
tekkinud palju ekslikke arusaamu, nagu 
näiteks see, et nad arvavad, et Ma olen 
inimkujul olev Jumalik Olevus, keda tuleb 
sümboliseerida sümbolitega ja kujutistega, et 
nende kaudu Minuga suhelda. 
37. Sajandite jooksul on inimesed, kes otsisid 
Mind sel viisil, harjunud oma kujutiste ja 
skulptuuride, mille ees nad palvetavad ja 
pakuvad riitusi, vaikusega ning nende 
südames on lõpuks kujunenud arvamus, et 
keegi ei ole väärt Jumalat nägema, kuulma või 
tundma. Ütlevad, et Ma olen liiga kõrge, et 
läheneda meestele, ja usuvad, et nad pakuvad 
Mulle imetlevat austust. Kuid nad eksivad, sest 
kes ütleb, et Ma olen liiga suur, et ühineda nii 
väikeste olenditega nagu inimene, on 
ignorant, kes eitab kõige ilusamat, mida Minu 
Vaim teile on ilmutanud: alandlikkust. 
38. Kui te usute Kristusesse, kui te väidate, et 
olete kristlased, siis ei tohi teil olla selliseid 
mõttetuid ideid, nagu see, et te arvate, et te ei 
ole väärt, et teie Issand teile läheneks. Kas te 
olete unustanud, et teie kristlik usk põhineb 
sellel jumaliku armastuse tõestusel, kui Jumala 
"Sõna" sai inimeseks? Milline 
käegakatsutavam ja inimlikum lähenemine 
võiks vastata patuste ja lihalike inimeste, 
pimedate hingede ja nõrkade vaimudega, 
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arusaamisele kui see, milles ma panin neid 
kuulma oma inimeseks tehtud jumalikku 
häält? 
39 see oli suurim tõestus armastusest, 
alandlikkusest ja kaastundest inimeste vastu, 
mille Ma pitseerisin verega, et te alati meeles 
pidaksite, et keegi ei ole Minu jaoks 
ebaväärtuslik, sest just nende pärast, kes olid 
kõige rohkem mudas, pimeduses ja pahedes 
eksinud, tegin Ma oma Sõna inimeseks ja 
valasin oma vere elujõudu; see oli suurim 
tõestus armastusest, alandlikkusest ja 
kaastundest inimeste vastu, mille Ma 
pitseerisin verega, et te alati teaksite, et keegi 
ei ole Minu jaoks ebaväärtuslik. 
40 Miks siis need, kes seda kõike usuvad, nüüd 
eitavad minu kohalolekut ja ilmumist? Miks 
püütakse öelda, et see ei ole võimalik, sest 
Jumal on lõpmatu ja inimene on liiga madal, 
liiga tähtsusetu ja väärtusetu? Tõesti, Ma 
ütlen teile, et kes eitab Minu ilmumist 
praegusel ajal, eitab ka Minu kohalolekut 
maailmas sel Teisel ajastul ning eitab ka Minu 
armastust ja alandlikkust. 
41. See on loomulik, et te, patused, tunnete 
oma pattude tõttu minust kaugust. Mina 
seevastu tunnen, et mida rohkem üleastumisi 
teete ja mida rohkem te oma vaimu ja hinge 
määrate, seda vajalikum on, et ma pöörduksin 
teie poole, et anda teile valgust, et jõuda teie 
juurde, et teid tervendada ja päästa. 
42. Ma teadsin, et kui ma end taas oma lastele 
teatavaks teen, siis paljud eitavad mind, ja 
seepärast kuulutasin ma juba siis oma 
tagasitulekut; kuid samal ajal tegin ma selgeks, 
et minu kohalolek on vaimne. Aga kui te selles 
kahtlete, siis kontrollige seda nende nelja 
jüngri tunnistusega, kes kirjutasid Minu sõnad 
üles evangeeliumides. 
43. Siin ma olen Vaimus, saates teile oma Sõna 
helendavast "pilvest" ja humaniseerides seda 
nende suupillide kaudu, kui ettevalmistavat 
õpetust selleks ilmutuseks, milleni te kõik 
jõuate: vaimu ja vaimu dialoogiks. (331, 1 - 10; 
13) 
44 Jumalikud mõtted on 
on minu vaimustunud häälekandjad tõlkinud 
sõnadesse, mis on lauseteks ühendatuna 
moodustanud ja kehtestanud vaimse õpetuse, 
mis on täis ilmutusi ja täiuslikke õpetusi. 
45. See on tõotatud Lohutaja, see on see tõe 
Vaim, kellest on ennustatud, et ta õpetab teid 

kõigele. Ettevalmistus on juba algamas, 
tulevad ajad, mil te vajate Teda, kes oma 
Vaimus jõudu omades juhatab teid õilsuse ja 
lihtsa südamega, tarkuse ja halastusega. (54, 
51 - 52) 
46. Minu õpetus tuleb teie juurde, et tuua 
valgust teie mõtetesse. Kuid ärge imestage 
selle üle, kuidas ma seekord teie juurde tulin; 
ärge laske end sellest segadusse ajada, kuid 
ärge laske sellel ka rutiiniks muutuda. 
47. Kui Minu Jumalik valgus jõuab selle 
inimese meeltesse, kes teenib Mind 
häälekandjana, kondenseerub see 
vibratsioonideks, mis muunduvad tarkuse ja 
armastuse sõnadeks. Mitu astet peab minu 
vaim taevalaudadel laskuma, et jõuda sinuni 
sellisel kujul! Ja ka minu "Vaimne maailm" 
pidin teile saatma, et see annaks teile 
üksikasjaliku selgituse minu õpetustest. (168, 
48) 
48. Ma teen ennast teatavaks inimese 
mõistuse organi kaudu, sest aju on "aparaat", 
mille Looja on täiuslikult loonud, et selles 
saaks ilmsiks intellekt, mis on vaimu valgus. 
49. See "aparaat" on mudel, mida te ei saa 
kunagi kogu oma teadusega imiteerida. Te 
kasutate selle vormi ja ehitust oma loomingu 
eeskujuks, kuid te ei saavuta kunagi seda 
täiuslikkust, mis on teie Isa töödel. Miks te siis 
kahtlete, et ma saan kasutada seda, mida ma 
olen loonud? (262, 40 - 41) 
50. Igal ajal on Minu kui Meistri armastus 
olnud hoolikas, et anda inimestele vajalikku 
õpetust, ja Ma olen alati tulnud nende juurde, 
et rääkida neile vastavalt nende vaimsele 
küpsusele ja intellektuaalsele arengule. 
51. Ma olen tulnud teie juurde, sest olen 
näinud, et inimeste sõna ja teie loodud 
õpetused ei kustuta teie vaimu põlevat janu - 
janu valguse järele, janu tõe, igaviku ja 
armastuse järele. Seepärast olen Ma ennast 
teie juurde paigutanud ja teen ennast 
alandlikele, teadmatutele ja harimatutele 
inimestele, pannes nad vaimus ja vaimus 
vaimustusse, et nende suust voolaks 
kolmanda ajastu sõnum. 
52. Selleks, et olla väärilised Minu jumalike 
mõtete vastuvõtmiseks ja edastamiseks, on 
nad pidanud võitlema materialiseerumise ja 
maailma kiusatuste vastu. Sel moel, lükates 
tagasi oma isikupära ja karistades oma 
edevust, saavutasid nad oma olemuse täieliku 
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üleandmise nende lühikeste ajavahemike 
jooksul, mil nad pakkusid oma mõistmisorgani 
jumalikku inspiratsiooni, võimaldades nii, et 
nende huultelt tuli sõna täis tarkust, õrnust, 
õiglust, palsamit ja rahu. 
53. Alati on neid, kes ei suuda mõista, kuidas 
on võimalik, et häälekandjad suudavad 
sõnades väljendada nii palju teadmisi ja valada 
nii palju elu essentsi kuulajate hulga 
mõtetesse, ilma et minu Vaim laskuks 
nendesse ajudesse, ja ainult minu valguskiir 
valgustab neid. Vastuseks ütlen teile, et isegi 
Kuningatäht, nagu te nimetate Päikest, ei pea 
tulema Maa juurde, et seda valgustada, sest 
valgusest, mida ta teie planeedile kaugelt 
saadab, piisab, et seda valguses, soojuses ja 
elus ujutada. 
54 Samamoodi valgustab ja elavdab Isa Vaim 
nagu lõpmatu säraga päike kõike valgusega, 
mille Ta saadab alla kõigile olenditele, nii 
vaimsetele kui ka ainelistele. 
55 Mõistke siis, et kus on minu valgus, seal on 
ka minu Vaim. (91, 12 - 16) 
56. Minu vaimu valguse säde, Jumaliku Sõna 
peegeldus, on see, mis laskub selle 
häälekandja vaimule, kelle kaudu ma teen 
oma sõnumi teile kuuldavaks. Milline 
inimhääle kandja võiks saada kogu "Sõna" 
väge? Ei ole. Ja tõesti, ma ütlen teile, et te ei 
tea veel, mis on Sõna. 
57 "Sõna" on Elu, on Armastus, on Jumala 
Sõna, kuid kõigest sellest saab hääle kandja 
ainult aatomi. Aga siin, selles valguskiires, 
selles olemuses, suudate te avastada 
Lõpmatu, Absoluutse, Igavese. 
58. Minust rääkides võin ma seda teha nii 
suurte tegude kui ka väikeste ja piiratud 
ilmingute kaudu. Ma olen kõiges, kõik räägib 
Minust, nii suur kui ka väike on võrdselt 
täiuslik. Inimene peab vaid oskama jälgida, 
mõtiskleda ja õppida. (284, 2 - 3) 
59. Minu "Sõna" ei ole jälle inimeseks saanud. 
Ma olen praegu "pilvel", mis sümboliseerib 
kaugust, millest lähtub Minu kiir, mis 
valgustab hääle kandja meelt. 
60. Mulle on meeldinud ennast inimese kaudu 
edasi anda ja Minu otsus on täiuslik. Ma 
tunnen inimest, sest ma lõin ta. Ma pean teda 
vääriliseks, sest ta on Minu laps, sest ta on 
tulnud Minust. Ma võin teda kasutada, sest 
selleks ma lõin ta, ja ma võin tema 

vahendamise kaudu ilmutada oma au, sest ma 
lõin ta selleks, et end temas ülistada. 
61 mees! Ta on minu kuju, sest ta on 
intelligentsus, elu, teadvus, tahe, sest ta omab 
midagi kõigist minu omadustest ja tema vaim 
kuulub igavikku. 
62 Sageli olete te tähtsusetuimad, kui te 
arvasite, ja teinekord olete suuremad, kui te 
suudate ette kujutada. (217, 15 - 18) 
63. Kui te natuke mõtlete ja uurite Pühakirja, 
siis näete, et kõigis prohvetites oli väljendatud 
üks vaimne sisu, mida nad oma sõnadega 
inimestele edasi andsid. Nad andsid inimestele 
manitsusi, ilmutusi ja sõnumeid ilma 
materiaalsete jumalateenistuste vigadeta, 
mida inimesed tol ajal praktiseerisid. Nad 
õpetasid kuuletuma seadusele ja Jumala 
Sõnale ning aitasid inimestel suhelda oma 
Taevase Isaga. 
64. Inimesed, kas te ei leia suurt sarnasust 
nende prohvetite ja nende häälekandjate 
vahel, kelle kaudu ma praegu teiega räägin? 
Nende viimaste huultele panen Ma ka Oma 
Seaduse olemuse, nende sõnade kaudu jõuab 
Minu inspiratsioon teieni ja neist purskab 
kiirgavalt välja õpetus, mis kutsub kuulajaid 
üles otsima oma Issandat kõige valjemini. Nad 
räägivad, kartmata, et nende paljude kuulajate 
hulgas on ka skaudid või fanaatikud. Nad 
täidavad pühendunult oma ülesannet oma Isa 
teenistuses, et Ta saaks nende kaudu rääkida 
inimkonnale ja anda talle neid õpetusi, mis 
avavad inimestele uued valguse teed. 
65. Inimesed, nende prohvetite ja nende 
häälekandjate vahel ei ole mitte ainult suur 
sarnasus, vaid nende vahel on ka täiuslik suhe. 
Need ennustasid neid, ja mida need 
ennustasid juba ammu, seda näevad nüüd 
need sulased. (162, 9 - 11) 
66. Mitte kõik Minu häälekandjad ei olnud 
võimelised ja valmis valmistuma Minu 
teenimiseks, ja mitu korda pidin Ma saatma 
oma valguse alla ebapuhastele mõtetele, mis 
olid hõivatud mõttetute asjadega, kui mitte 
patuga. Oma üleastumisega tõid nad Minu 
õigluse kohale, sest nende meeled olid ilma 
igasuguse inspiratsioonita ja nende huuled 
ilma igasuguse ilukõnejõuga, et väljendada 
jumalikku sõnumit. 
67. Nendel juhtudel sulges kuulajate hulk oma 
kõrvad nende vaeste kuulutuste ees, kuid 
vastutasuks avasid nad oma meeled, et tunda 
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minu kohalolekut neis ja võtta vastu minu 
Olemust. Inimesed toitusid sellest sisust, mille 
minu halastuse tõttu nad sel hetkel said; kuid 
häälekandja takistas sõnumit, mis ei tulnud 
tema huultelt, sundides seega kohalviibijaid 
vestlema vaimult vaimule oma Meistriga, kuigi 
nad ei olnud veel valmis minu inspiratsiooni 
sellisel kujul vastu võtma. (294, 49) 
 
Teadete vorm 
68. Meistri õpetus algab alati samamoodi, sest 
see sisaldab sama armastust. See algab 
armastusega ja lõpeb halastusega - kaks sõna, 
milles sisaldub kogu minu õpetus. Just need 
kõrged tunded annavad vaimule jõudu, et 
jõuda valguse ja tõe piirkondadesse. (159, 26) 
69. Te võite öelda, et keel, milles ma teisel 
ajastul rääkisin, ja keel, mida ma praegu 
kasutan, on väliselt erinevad, ja osaliselt oleks 
teil õigus. Sest Jeesus rääkis siis teiega nende 
rahvaste väljendite ja kõnepruugiga, kelle seas 
ta elas, nagu ma teen seda ka täna nende 
vaimuga, kes kuulavad minu sõna. Kuid 
vaimne sisu, mida see sõna edasi annab, mis 
anti siis ja nüüd, on sama, on üks, on 
muutumatu. Kuid paljud, kelle süda on 
paadunud ja kelle meeled on suletud, ei ole 
seda kuulda võtnud. (247, 56) 
70. Oo uskmatud! Tulge ja kuulake Mind 
sageli, Minu sõna võidab teie kahtlused. Kui 
teil on mulje, et Minu sõna väljendusviis ei ole 
sama, mis mul kunagi oli, siis ütlen teile, et te 
ei peaks kinni pidama vormist, väliskujust, vaid 
otsima tähendust, mis on sama. 
71. Sisu, tähendus, on alati ainult üks, sest 
Jumalik on igavene ja muutumatu; kuid see 
vorm, milles ilmutus teile tuleb või mille kaudu 
ma teile tõe täiendavat osa teatavaks teen, 
ilmutab end alati vastavalt teie saavutatud 
vastuvõtlikkusele või arengule. (262, 45) 
 
Teispoolsete olendite kohalolu Kristuse 
õpetustes 
72. Tõesti, Ma ütlen teile, et hetkedel, mil 
Minu sõna paistab läbi inimese mõistuse, on 
tuhanded ja tuhanded kehataolised olendid 
siin Minu ilmutuse juures ja kuulavad Minu 
sõna; nende arv on alati suurem kui nende 
arv, kes kohandavad end mateerias. Nagu 
teiegi, liiguvad nad aeglaselt pimedusest välja, 
et siseneda valguse kuningriiki. (213,16) 

73. Te kuulete seda minu sõna maa peal 
inimliku mõistuse võime kaudu, ja kõrgemal 
elutasemel kui teie, selle elanikud, teised 
vaimolendid, kuulevad seda samuti; nagu 
kuulevad seda ka teiste, veel kõrgemate 
elutasemete vaimolendid, kes on seal kodus. 
Sest see "kontsert", mida Isa annab 
"Kolmandal ajal" koos valguse vaimudega, on 
universaalne. 
74. Ma olen seda öelnud: Minu kiir on 
universaalne, Minu sõna ja Minu vaimne 
olemus (mis sisaldub selles) on samuti 
universaalsed, ja isegi kõige kõrgemal tasemel, 
kuhu vaimud on jõudnud, kuulevad nad Mind. 
Praegu kuulete Mind selles ilmutuses kõige 
ebatäiuslikumal viisil, mis on inimese kaudu. 
75. Seepärast valmistan teid nüüd ette 
kõrgemateks kuulutusteks, et kui te sisenete 
vaimsesse ja lahkute täielikult siit maa pealt, 
saaksite siis ühineda uue eluetapiga, et 
kuulata "kontserti", mida Isa koos teie 
vaimuga annab. 
76. Täna oled sa ikka veel mateerias, 
värskendades oma südant ja vaimu selle 
sõnaga, ja need olendid, kes kuulusid sulle 
maa peal, keda sa ikka veel nimetad isaks, 
abikaasaks, naiseks, vennaks, lapseks, 
sugulaseks või sõbraks, on teistes 
eluetappides ja kuulevad sama sõna; kuid 
nende jaoks on selle tähendus, selle olemus 
erinev, kuigi nad naudivad sama õnne, sama 
värskendust, sama julgustust ja sama leiba. 
(345, 81 -82) 
77. Ma saadan igale maailmale oma 
valguskiire. Olen saatnud selle valguse teile 
inimsõnade kujul, nii nagu see jõuab 
inspiratsiooni kaudu teistesse kodudesse. 
78. Selle Jumaliku Kiirguse valguses ühinevad 
kõik vaimsed olendid, tehes sellest Taevase 
redeli, mis viib nad samasse punkti, Vaimse 
Kuningriigi, mis on lubatud kõigile teile, kes te 
olete Minu Jumalikkuse vaimsed osakesed. 
(303, 13 - 14) 
 
Manifesteerimise ajaline piirang 
79 Minu kuningriik laskub kannatava 
inimkonna peale ja Minu sõna kõlab läbi selle 
aja väljavalitute, nii et need, kes Mind 
kuulevad, saavad oma kaasinimeste 
lohutuseks. 
80. Igal ajal on mul olnud vahendajad inimeste 
ja Minu Jumalikkuse vahel; nad on olnud 
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alandlikud ja südamelt tagasihoidlikud, keda 
ma olen kasutanud. Ma valmistan nüüd ette 
uusi sõnumitoojaid oma õpetuse jaoks, et see 
hea uudis võiks olla inimeste seas vaimse elu 
äratamine. 
81. Kui paljud neist, kes on võimelised täitma 
õilsat vaimset missiooni, on ikka veel magama 
jäänud, hajutatult üle kogu maailma! Nad 
ärkavad ja oma vaimset arengut tõestavad 
nad siis, kui nad muutuvad oma tunnete 
kõrkuselt oma ligimeste jaoks kasulikeks 
olenditeks. Nad on tagasihoidlikud ega hoople 
kunagi oma üleolekuga. (230, 61 - 63) 
82 Minu Töö peab jõudma inimkonnani 
võltsimata, et see saaks asuda täitma minu 
Seadust, võttes omaks oma lunastuse risti. 
83. Ma olen seda lubanud inimestele, kogu 
inimkonnale, ja ma täidan seda, sest minu 
sõna on kuninga sõna; ma saadan oma 
jüngrite kaudu oma sõna kuldse nisu, ja see on 
inimestele ettevalmistuseks, et nad saaksid 
varsti nautida dialoogi vaimust vaimule. Sest 
pärast 1950. aastat ei tee ma end siin ega 
mujal enam häälekandja mõistmise kaudu 
teatavaks. (291, 43 - 44) 
 

5. peatükk - Jumala uue ilmutuse 
põhjus  
 
Jumala lunastav tahe 
1. Kui maailmas ei oleks teadmatust, kui ei 
oleks verd, kui ei oleks valu ja viletsust, ei 
oleks Minu Vaimul põhjust materialiseeruda, 
tehes end teie meelte jaoks tajutavaks. Aga te 
vajate Mind. Ma tean, et ainult Minu armastus 
saab teid nendel aegadel päästa, ja sellepärast 
olen ma tulnud. 
2 Kui ma teid ei armastaks, mida tähendaks 
see teie jaoks, et te hävitaksite end ja mida 
tähendaks teie valu? Aga mina olen teie Isa - 
Isa, kes tunneb lapse valu enda sees, sest iga 
laps on väike osa temast. Seepärast annan ma 
teile igas Minu sõnas ja igas inspiratsioonis tõe 
valguse, mis tähendab elu vaimule. (178, 79 - 
80) 
3 siin ma olen teie keskel, peksesin teie 
südames. Kas te arvate, et Minu rahu on 
täielik, kui Ma näen teid pidevas 
vaenulembusesse takerdununa? Sellepärast 
olen Ma tulnud Suure Sõdalasena võitlema 
pimeduse ja kurjuse vastu, ja koos Minuga on 

tulnud ka Hea Vaimude, Vaimse Maailma 
Vaimud, et viia lõpule Minu töö; Sellepärast 
olen Ma tulnud Suure Sõdalasena võitlema 
pimeduse ja kurjuse vastu, ja koos Minuga on 
tulnud Hea Vaimude, Vaimse Maailma 
Vaimud, et viia lõpule Minu töö. Kui kaua see 
lahing kestab? Kuni kõik Minu lapsed on 
päästetud. Aga ma ei ole toonud endaga kaasa 
valu, ma tahan teid muuta ainult armastuse 
kaudu. 268, 31) 
4 Minu sõna on jälle inimestele ebameeldiv, 
nii nagu minevikus, aga ma räägin neile tõtt. 
Kedagi paljastamata nimetasin silmakirjatsejat 
silmakirjatsejaks, abielurikkujat abielurikkujaks 
ja õelat õelaks. Tõde oli moonutatud ja oli 
vaja, et see taas esile paistaks, sest nüüd on 
tõde varjatud, ja seepärast peab see taas 
inimeste silme ette tulema. (142, 31o.) 
5 Mitte üks kord, vaid mitu korda ja erineval 
viisil kuulutasin ja lubasin oma jüngritele, et 
ma tulen uuesti. Ma teatasin teile märgid, mis 
viitavad Minu tulekule - märgid looduses, 
sündmused inimkonnas, ülemaailmsed sõjad, 
patt oma haripunktis. Et maailm ei satuks 
eksitusse ja ei ootaks Mind jälle inimesena, 
andsin neile teada, et Kristus tuleb "pilvel", st 
Vaimus. 
6 See lubadus sai täidetud. Siin on Meister 
vaimus, kes kõneleb maailmaga. Siin on rahu 
ja valguse kuningriigi Issand, kes ehitab 
mõõtmatult suure argi, milles inimesed 
leiavad varjupaika ja saavad päästetud nagu 
"Esimesel ajal", kui Noa ehitas argi, et päästa 
inimsugu (122, 52 - 53). 
7. Viis, kuidas Ma olen end sel ajal ilmutanud, 
on erinev Teise ajastu omast, kuid Minu 
eesmärk on sama: Et päästa inimkonda, et 
eemaldada ta sellest keeristormist, millega ta 
on oma teel kokku puutunud ja millest ta ei 
ole suutnud pääseda. 
8. Kiusatus on vallandunud kogu oma jõuga ja 
inimene on langenud nagu väike laps ja 
kogenud suuri kannatusi. Ta tühjendab oma 
kannatuste karika ja hüüab Mind oma sügavas 
segaduses, ja Isa on olnud temaga koos. 
9. Pärmid on veel karikasse jäänud, aga ma 
aitan teil taluda neid valusid, mis on teie 
sõnakuulmatuse tulemus. Õndsad olete teie, 
kes te mind kuulete, sest te olete tugevad! 
Aga mis saab teistest, kui neid tabavad need 
suured kannatused? Kas nende vaim laguneb 



22 
 

usu puudumise tõttu? Iisraeli palve peab neid 
toetama. (337, 38) 
See nimi viitab uuele Jumala rahvale, 
"vaimsele Iisraelile", mitte Iisraeli riigi 
elanikele või juudi rahvale tervikuna 
(täpsemalt vt 39. peatükk).  
10 Ma otsin sind lõpmatu armastusega. Ma 
olen pannud teie vaimule nii palju armu ja nii 
palju andeid, et ma ei taha kaotada isegi ühtki 
oma last. Te olete osa Minu Vaimust, te olete 
midagi Minu Olemisest - kas võib olla vale, et 
Ma otsin teid sellise innuga ja sellise 
armastusega? 
11. Alati, kui ma tulen alla, et anda teile oma 
sõna, leian rahvahulkade hulgast "viimased"; 
need on need, kes paluvad mind kõige rohkem 
oma südames. Ometi olen neile meelepärane 
ja vastan alati nende küsimustele. 
12 Täna küsivad need, kes on tulnud 
viimasena, Minult, mis on Minu tagasituleku 
eesmärk, millele Ma vastan, et eesmärk on 
võimaldada inimesel enda kaudu naasta oma 
algupärase puhtuse juurde. (287, 19 - 20) 
 
Vigade ja võõrandunud kultusvormide 
kõrvaldamine 
13. Kolmas ajastu on inimkonna jaoks täielikult 
kätte jõudnud. Umbes 2000 aastat on 
möödunud sellest, kui Ma andsin teile oma 
sõna, kuid vaatamata möödunud ajale ei ole 
kogu inimkond seda õpetust veel 
tunnustanud, sest kõik Minu lapsed ei ole 
Mind armastanud. Kuid kõik kummardavad 
Mind, kõik otsivad ühte Jumalikku Vaimu, mis 
on Minu. Kuid Ma ei näe inimeste seas 
ühtsust, Ma ei näe nende seas sama usku, 
sama kõrgust, sama teadmist, ja seepärast 
tulen Ma Püha Vaimuna, et ühendada neid 
Minus, et täiustada neid Minu Tõeõpetusega, 
Minu muutumatu Sõnaga, Minu armastuse ja 
õigluse seadusega. (316, 4) 
14. Meele hägustumine, usu puudumine, 
teadmatus tõe kohta on pimedus vaimu jaoks 
ja sellepärast on inimkond tänapäeval ekslikul 
teel. Kuidas on paljunenud need inimesed, kes 
elavad, teadmata või tahtmata teada, kuhu 
nad lähevad! 
15. Ma teadsin, et inimeste jaoks tuleb selline 
aeg, mis on täis valu, segadust, ebakindlust ja 
usaldamatust. Ma lubasin teid sellest 
pimedusest päästa, ja siin ma olen: ma olen 
Tõe Vaim. Miks sa tahad Mind jälle meheks? 

Kas te ei mäleta, et ma surin inimesena ja 
ütlesin teile, et ma ootan teid oma 
kuningriigis? Sellega andsin ma teile mõista, et 
Vaim on igavene, surematu. (99, 7 - 8) 
16 Minu sõna tuletab teile sel ajal meelde 
minevikku, paljastab teile saladusi ja kuulutab 
teile, mis on tulemas. See parandab kõik, mida 
inimesed on painutanud ja kehtetuks 
muutnud, sest Mina kui Tõe Hoidja tulen oma 
innukuse ja õigluse mõõgaga, et lammutada 
kõik vale, purustada silmakirjalikkus ja vale, et 
taas kord tõrjuda kaupmehed Tõe templist 
välja. 
17 Mõistke, et te ei pea oma vaimse tõusu 
saavutamiseks otsima tõde raamatutest, 
nõuannetest ega inimeste käskudest. 
18. Te kõik vajate päästmist, ma ei avasta 
ühtki, kes on juba kindlal pinnal. Te olete 
laevaheitjad keset tormilist ööd, kus igaüks 
võitleb oma elu eest, mõtlemata oma 
naabrile, sest tema elu on ohus. 
19. Aga tõesti, ma ütlen teile, mina olen teie 
ainus Päästja, kes tuleb teist korda, et otsida 
neid, kes on eksinud, sest nad on kõrvale 
kaldunud navigatsiooniteelt, mis on seadus. 
Ma valgustan teie teed, et te jõuaksite kaldale 
sellele õnnistatud maale, mis ootab teid, sest 
see hoiab oma rinnas lõputuid aardeid 
vaimule. (252, 37 - 40) 
20 Nii nagu kunagi anti Jumalikke Juhiseid 
valetõlgendusi, nii võltsiti ka minu Õpetust sel 
ajal; ja nii oli vaja, et Meister tuleks uuesti, et 
aidata teil endid oma eksimustest vabastada, 
sest väga vähestel õnnestub end oma 
eksimustest vabastada. 
21 kuigi ma lubasin teile juba siis, et ma tulen 
uuesti; kuid ma pean teile ka seda ütlema, et 
ma tegin seda, sest ma teadsin, et saabub aeg, 
mil inimkond on väga kaugel oma 
veendumuses, et nad käivad Minu õpetuste 
teel; ja see on aeg, mille jaoks ma kuulutasin 
oma teist tulemist. (264,35 - 36) 
22 Teisel ajastul sai Kristus - seesama, kes 
praegu teiega räägib - inimeseks ja elas maa 
peal. Kuid nüüd on ta vaimus teiega, täites 
lubadust, mille ta andis inimkonnale: lubadust 
tulla tagasi uuel ajastul, et tuua teile 
kõrgeimat lohutust ja tõe valgust, valgustades 
ja selgitades kõike, mis on inimestele 
ilmutatud. (91, 33) 
23 inimkond on segaduses, kuid ma olen 
tulnud, et juhtida neid Püha Vaimu valguse 
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kaudu ja et nad tunneksid minu sõna selle 
tähenduse järgi. 
24. Aja jooksul on need kirjutised, mida minu 
jüngrid on jätnud, inimeste poolt muudetud, 
ja sellepärast ongi konfessioonide vahel 
lahkarvamusi. Kuid ma selgitan kõiki oma 
õpetusi, et ühendada inimkond ühes valguses 
ja ühes tahtes. (361, 28 - 29) 
25. Täna on maailma jaoks koitmas uus etapp, 
kus inimene otsib suuremat mõttevabadust, 
kus ta võitleb, et murda oma vaimu poolt 
kaasa tõmmatud ahelad. See on aeg, mil te 
näete, kuidas rahvad ületavad fanatismi 
tõkkeid, kui nad soovivad vaimset toitu ja 
tõelist valgust, ja ma ütlen teile, et keegi, kes 
kogeb isegi hetkekski seda õnne, et ta tunneb 
end vabalt mõtlemiseks, uurimiseks ja 
tegutsemiseks, ei naase enam kunagi 
vabatahtlikult oma vanglasse. Sest nüüd on 
tema silmad näinud valgust ja tema mõistus 
on rabatud jumalike ilmutuste ees. (287, 51) 
26. Ma teadsin, et inimesed müstifitseerivad 
minu õpetust põlvest põlve üha enam, muutes 
minu seadust ja moonutades tõde. Ma 
teadsin, et mehed unustavad minu lubaduse 
naasta ja et nad ei pea end enam vendadeks, 
tappes üksteist kõige julmemate, 
argpükslikumate ja ebainimlikumate 
relvadega. 
27. Kuid nüüd on aeg ja lubatud päev 
saabunud ja siin ma olen. Ärge mõistke hukka 
viisi, mille Ma olen valinud, et teha ennast 
teile teatavaks, sest mitte maailm ei ole see, 
mille üle Mina pean kohut mõistma, vaid Mina 
olen see, kes mõistab kohut inimkonna üle, 
sest nüüd on nende kohtu aeg. 
28 Ma rajan inimeste südamesse kuningriigi - 
mitte maise kuningriigi, nagu paljud seda 
ootavad, vaid vaimse kuningriigi -, mille jõud 
tuleneb armastusest ja õiglusest, mitte 
maailma võimudest. 
29. Ma näen, et mõned on üllatunud, kui nad 
kuulevad Mind niimoodi rääkimas, kuid Ma 
küsin teilt: Miks tahate alati kujutleda Mind 
riietatuna siidi, kulla ja vääriskividega? Miks 
tahate te kogu aeg, et Minu Kuningriik oleks 
sellest maailmast, samas kui Mina olen teile 
ilmutanud vastupidist? (279,61 - 64) 
30. Ma olen teile juba ette ennustanud, et 
võitlus saab olema äge, sest igaüks peab oma 
usku täiuslikuks ja oma viisi selle teostamiseks 
laitmatuks. Kuid ma ütlen teile, et kui see 

oleks nii, poleks mul olnud põhjust tulla ja 
teiega praegu rääkida. 
31 Ma annan teile inspiratsiooni kaudu 
sügavalt vaimse õpetuse, sest ma näen, et teie 
kultuslikes vormides valitseb paganlus ja et 
fanatismi halb seeme on teid mürgitanud 
teadmatuse ja vihkamisega; Ma annan teile 
sügavalt vaimse õpetuse, sest ma näen, et teie 
kultuslikes vormides valitseb paganlus ja et 
fanatismi halb seeme on teid mürgitanud 
teadmatuse ja vihkamisega. 
32. Minu valguse mõõk on Minu paremas 
käes, Ma olen võitleja ja kuningas, kes hävitab 
kõik, mis on vastuolus, kõik olemasoleva kurja 
ja kõik, mis on vale. Kui Minu lahing on 
lõppenud ja südamed on õppinud ühinema, et 
palvetada ja elada, avastab teie vaimu pilk 
Mind lõpmatus valguses ja igaveses rahus. 
"See on minu kuningriik," ütlen ma teile, "ja 
mina olen teie kuningas, sest selleks olen ma 
siin ja selleks olen ma teid loonud: et 
valitseda." (279, 72 - 74) 
 
Valgustatus tegelikust elust 
33. Kõik inimesed teavad, et Mina olen kõigi 
loodud olendite Isa ja et olendite saatus on 
Minus. Ometi ei ole ma saanud nende 
tähelepanu ega austust. Ka nemad loovad, ka 
nemad on isandad ja nad usuvad, et neil on 
võim oma naabrite saatuse üle, miks siis 
kummardada Minu ees? 
34. Sel viisil on inimene pannud Minu 
kannatuse proovile ja vaidlustanud Minu 
õigluse. Ma olen andnud talle aega tõe 
leidmiseks, kuid ta ei ole tahtnud Minult 
midagi vastu võtta. Ma tulin Isana ja mind ei 
armastatud; seejärel tulin Meistrina ja mind ei 
mõistetud; kuid kuna on vaja päästa inimkond, 
siis tulen nüüd Kohtunikuna. Ma tean, et 
inimene mässab Minu õigluse vastu, sest ta ei 
mõista Mind isegi kui kohtunikku ja ütleb, et 
Jumal on ennast kätte maksnud. 
35. Ma soovin, et kõik mõistaksid, et Jumal ei 
saa kätkeda endas kättemaksu tunnet, sest 
Tema armastus on täiuslik. Ta ei saa ka valu 
saata; teie ise olete need, kes seda oma 
pattude kaudu ligi tõmbavad. Minu jumalik 
õiglus on teie kannatustest ja isegi teie 
surmast kõrgemal. Valu, takistused, 
ebaõnnestumised on katsumused, mida 
inimene endale pidevalt peale sunnib, ja tema 
külvatud viljad on see, mida ta vähehaaval 
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lõikab. Mulle piisab, kui ma lasen oma valguse 
jõuda teie vaimuni igas sellises elukriisis, et 
see jõuaks teie päästmiseni. (90,5 - 7) 
36. See on Tõe Vaim, kes tuleb alla, et 
selgitada saladusi ja avaldada teile teadmisi, 
mis on vajalikud tõelise elu nautimiseks. See 
on Jumalik Lohutus, mis valab end teie 
kannatuste peale, et anda teile tunnistust, et 
Jumalik Kohus ei ole karistus ega kättemaks, 
vaid armastuse kohus, mis viib teid valguse, 
rahu ja õndsuse juurde. (107, 24) 
37. Teadke, et see, kes mõistab ja tunneb ära 
midagi sellest, mis on reserveeritud neile, kes 
hõljuvad, ei saa enam oma vaimu eemale 
rebida sellest valgusest, mis on talle 
ilmutatud. Olenemata sellest, kas ta siseneb 
tundmatutesse maailmadesse või naaseb 
korduvalt maa peale, see, mida ta kunagi sai 
jumaliku valgussädemena, kerkib alati uuesti 
esile tema olemuse kõige puhtamast osast kui 
ettekujutus, kui jumalik inspiratsioon. 
Mõnikord elustub see nagu magus ärkamine 
või nagu taevane laul, mis ujutab südame üle 
rõõmuga, nagu igatsus naasta vaimsesse koju. 
See on see, mida minu õpetus tähendab 
vaimude jaoks, kes naasevad sellesse ellu. 
Pealtnäha unustab vaim oma mineviku, kuid 
tegelikult ei kaota ta teadmisi minu õpetusest. 
38. Neile, kes kahtlevad, et see on Jumalik 
Sõna, mis kõneleb nendega sel hetkel ja 
sellisel kujul, ütlen, et kui nad ei taha anda 
Mulle seda nime, kui nad ei taha omistada 
seda sõna Jumalikule Meistrile, peaksid nad 
uurima selle õpetuse tähendust, jõudma iga 
selle mõtte põhja; ja kui nad kuuldu üle järele 
mõeldes järeldavad, et see sisaldab valgust ja 
tõde inimkonna jaoks, peaksid nad seda 
kasutama oma sammude standardina maa 
peal, muutes sellega oma elu. 
39. Ma tean, et annan teile tõelist tarkust; see, 
mida inimesed usuvad, ei muuda vähimatki 
Minu tõde. Kuid on vaja, et inimene oleks 
kindel selles, mida ta usub, mida ta teab ja 
mida ta armastab. Ainult sel põhjusel asetan 
Ma end mõnikord oma ilmingutes inimkonna 
tasandile, et nad Mind ära tunneksid. (143, 54 
- 56) 
40. Inimeste ettekujutus minust on väga 
piiratud, nende teadmised vaimsest väga 
väikesed, nende usk väga väike. 
41 Religioonid uinuvad sajandite pikkuses 
unes, astumata sammugi edasi, ja kui nad 

ärkavad, siis on nad vaid endas rahutud ega 
julge murda ringi, mille nad on oma 
traditsioonidega ise endale loonud. 
42. Sellest ringist lahkuvad madalad, vaesed, 
lihtsad ja teadmatud, kes soovivad valgust, 
puhast vaimset keskkonda, tõde ja progressi. 
Nemad on need, kes helistavad kella ja 
äratuskella, kui nad tunnevad, et minu uute 
ilmutuste aeg on tulemas Spiritualiseerimise 
ajastul. 
43 Inimesed tahavad avastada vaimse elu 
saladust - seda eksistentsi, millesse nad 
peavad pöördumatult sisenema ja mida nad 
just seetõttu on huvitatud tundma õppima. 
44 Inimesed küsivad, anuvad, paluvad valgust 
heategevusest, sest nad tunnevad vajadust 
valmistuda; kuid vastuseks kõigele öeldakse 
neile, et Vaimne elu on saladus ja et soov 
tõsta seda katvat loori on ülbitsemine ja 
jumalateotuse tegemine. 
45. Tõesti, ma ütlen teile, need, kes janunevad 
tõe ja valguse järele, ei leia maailmas allikat, 
mille vesi nende janu kustutab. Mina olen see, 
kes saadan Taevast alla selle Tarkuse Vee, 
mida vaimud tahavad juua. Ma lasen oma tõe 
allikas valada igale vaimule ja igale meelele, et 
"saladused" saaksid tühistatud. Sest ma ütlen 
teile veel kord, et mitte mina ei ole see, kes 
katab end inimeste jaoks saladustega, vaid 
teie olete need, kes neid loovad. 
46. Tõsi, teie Isas on alati midagi, mida te ei 
saa kunagi teada, arvestades, et Jumal on 
lõpmatu ja teie olete ainult osakesed. Aga et 
te ei peaks teadma, kes te olete igavikuliselt, 
et te peaksite olema endale läbipääsmatu 
saladus ja et te peaksite ootama, kuni te 
sisenete Vaimsesse Elu, et seda teada saada - 
seda ei ole Mina ette kirjutanud. 
47. On tõsi, et minevikus ei räägitud teiega sel 
viisil ega kutsutud teid kaugeleulatuvalt 
tungima vaimse teadmise valgusesse; kuid 
ainult seetõttu, et minevikus ei tundnud 
inimkond sellist tungivat teadmisvajadust, 
mida ta tunneb tänapäeval, ega olnud 
vaimselt ja intellektuaalselt võimeline 
mõistma. Kuigi ta alati otsis ja torkas ringi, tegi 
ta seda pigem uudishimust kui tõelisest 
valguse soovist. 
48. Selleks, et inimesed leiaksid tee, mis viib 
neid selle valguse juurde, ja et nad saaksid 
vastu võtta seda Elu ja Tarkuse Allika vett, 
peavad nad kõigepealt loobuma igasugusest 
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välise jumalakummardamise viisist ja 
kõrvaldama oma südamest igasuguse 
fanatismi. Siis, kui nad hakkavad oma südames 
tundma elava ja kõikvõimas Jumala 
kohalolekut, tunnevad nad, kuidas nende 
olemuse sisemusest tõuseb uus tundmatu 
pühendumus, mis on täis tunnet ja siirust, täis 
kõrgust ja südamlikkust, mis on tõeline palve, 
mis ilmneb Vaimu kaudu. 
49. See saab olema tema tõusu algus Valguse 
poole, esimene samm vaimustumise teel. Kui 
Vaim suudab inimesele ilmutada tõelist palvet, 
siis suudab Ta talle ka kõik tema võimed ning 
viisi, kuidas neid arendada ja juhtida neid 
armastuse teel. (315, 66 - 75) 
50. Te võite leida Minu ilmutuses samu 
õpetusi, mis Teisel ajastul; kuid sel ajastul olen 
Ma oma Püha Vaimu valguse kaudu teile 
ilmutanud mõistetamatut, ja vaimuga vaimule 
peetavas dialoogis avaldan Ma teile jätkuvalt 
uusi ja väga suuri õpetusi. Kuuenda pitseri 
kogu sisu teen teile teatavaks selles ilmutuse 
ajastul, mis valmistab teid ette selleks ajaks, 
mil ma lahutan seitsmenda pitseri. Sel viisil 
tunnete üha enam ja enam "Mõistmatut"; sel 
viisil avastate, et vaimne maailm on kõigi 
vaimsete olendite kodu, see lõpmatu ja 
imeline Isa Koda, mis ootab teid kõrgel 
Teispoolsuses, kus te saate tasu nende tegude 
eest, mida olete teinud armastuse ja 
halastusega oma kaasinimeste vastu. (316, 16) 
 
Inimese areng, vaimustamine ja lunastamine 
51. Ma ei anna teile oma õpetust ainult 
moraalse ohjadena teie materiaalsele 
loomusele; pigem saate selle abil tõusta oma 
vaimse täiuslikkuse suurematesse 
kõrgustesse. 
52. Ma ei raja teie seas uut religiooni, see 
Õpetus ei eita olemasolevaid religioone, kui 
need on rajatud Minu Tõele. See on sõnum 
jumalikust armastusest kõigile, üleskutse 
kõigile ühiskondlikele institutsioonidele. See, 
kes mõistab Jumalikku kavatsust ja täidab 
Minu käske, tunneb, et teda juhitakse 
edasiminekule ja oma vaimu kõrgemale 
arengule. 
53. Seni, kuni inimene ei saa aru, et tema elu 
peab olema spirituaalseks muutunud, ei saa 
rahu maailmas veel kaua aega reaalsuseks. 
Teisalt, see, kes täidab minu armastuse 

seadust, ei karda surma ega kohtumõistmist, 
mis ootab tema vaimu. (23, 12 - 13o.) 
54. Nende ilmutustega ei taha ma mitte ainult 
tuua teile maailma rahu ja leevendada teie 
kannatusi füüsilise leevenduse kaudu. Ma 
annan teile selle ilmutusega suured õpetused, 
mis räägivad teile teie vaimsest arengust. Sest 
kui ma oleksin tahtnud tuua teile ainult 
maailma hüvesid, siis tõesti ütlen teile, et 
oleks piisanud, kui oleksin usaldanud 
teadlastele, keda ma intuitsiooni kaudu 
valgustan ja kellele ma oleksin avaldanud 
looduse saladused, et nad võtaksid sealt 
tervendavat palsamit, et tervendada teid teie 
füüsilistest kannatustest. 
55 Minu Töö tahab näidata teile teisi 
horisonte, väljaspool teie planeeti, koos selle 
lõputu hulga maailmadega, mis teid 
ümbritsevad - horisonte, millel ei ole lõppu, 
mis näitavad teile teed igavikku, mis on teie 
oma. (311,13 - 14) 
56. Minu vaimsel Õpetusel on erinevad 
eesmärgid või missioonid: üks neist on 
lohutada vaimu tema paguluses ja anda talle 
mõista, et Jumal, kes ta lõi, ootab teda igavesti 
oma rahuriigis. Teine on anda talle teada, kui 
palju andeid ja võimeid tal võib olla tema 
käsutuses, et saavutada oma pääste ja 
kõrgendamine või täiuslikkus. 
57. See sõna toob sõnumi spirituaalsuse 
kohta, mis avab inimeste silmad, et nad 
näeksid silmast silma tegelikkust, mida nad 
arvavad, et leiavad ainult selles, mida nad 
näevad, mida nad puudutavad või mida nad 
tõestavad oma inimteadusega, mõistmata, et 
sellega nimetavad nad mööduvat 
"tegelikkuseks" ning eitavad ja hindavad 
valesti igavikku, kus tõeline tegelikkus on 
olemas. 
58. Las see sõnum rändab rahvusest 
rahvuseni, majast majja, jättes oma valguse, 
lohutuse ja rahu seemned, et inimesed võiksid 
hetkeks peatuda ja anda oma vaimule 
hädavajaliku puhkuse, et see mõtiskleks ja 
mäletaks, et iga hetk võib olla tema 
tagasipöördumine vaimsesse maailma ja et 
tema tegudest ja külvamisest maailmas sõltub, 
millist vilja ta lõikab, kui ta jõuab vaimsesse 
ellu. (322, 44 - 46). 
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6. peatükk - Kolmas Testament ja 
Suur Eluraamat  
 
Jumala armastuse, tõe ja tarkuse raamat. 
1 Minu sõna raamat on jumaliku ja tõelise 
armastuse raamat; selles leiate te muutumatu 
tõe. Jõudu selle juurde ja sa leiad tarkuse, mis 
aitab sul areneda ja saavutada rahu igavikus. 
See, kes moonutab või muudab selle 
tähendust, paneb toime süüteo, ja see, kes 
jätab välja või lisab ühegi sõna, mis ei ole 
kooskõlas minu täiusliku Õpetusega, rikub 
rängalt minu Seadust. 
2. Hoidke seda sõna oma algupärases 
puhtuses, sest see on kõige ilusam pärand, 
mille ma jätan inimesele. Kirjutage üles Minu 
õpetus ja andke see teada oma 
kaasinimestele; hoidke seda ustavalt, sest te 
olete selle pärandi eest vastutavad. 
3 Homme leiab inimene temas minu ilmutuse 
olemuse, mis juhib teda oma õpetuste 
valgusega tõe teele. 
4. Vanematelt lastele pärandatakse need 
kirjutised kui elava vee allikas, mille vool 
voolab ammendamatult ja kulgeb südamest 
südamesse. Uurige suurt Elu Raamatut, 
Spiritualiseerimise Raamatut, mis selgitab teile 
jumalikke ilmutusi, mida te olete saanud läbi 
aegade. 
5 Kas ma ei lubanud teile, et kõik teadmised 
taastatakse algse tõe järgi? Noh, see on aeg, 
mis on teile teatavaks tehtud. 
6. Tõesti, ma ütlen teile: Igaüks, kes mõtiskleb 
Minu Raamatu õpetuste üle ja uurib neid 
tõelise sooviga oma teadmisi suurendada, 
saab oma vaimule valgust ja tunneb Mind 
endale lähemal. 
7 Vanad ja tänased müüdid langevad; kõik 
keskpärane ja vale langeb; sest tuleb aeg, mil 
te ei suuda enam toituda ebatäiuslikkusest, ja 
siis hakkab vaim otsima tõde, et see oleks 
tema ainus toit. 
8. Neis õpetustes leiab inimkond Minu 
ilmutuste olemuse, mida ta siiani ei ole 
vaimustuse puudumise tõttu mõistnud. 
Iidsetest aegadest saadik olen ma selle teile 
usaldanud oma saadikute, sõnumitoojate ja 
"tõlkide" kaudu, kuid see on teeninud teid 
ainult sellega, et kujundada sellest müüte ja 
traditsioone. Mõelge selle õpetuse üle ja 
uurige seda austuse ja armastusega, kui 
soovite säästa end sajandite pikkusest 

segadusest ja kannatustest. Kuid pidage 
meeles, et te ei täida oma ülesannet, kui te 
rahuldute ainult selle raamatu omamisega; ei, 
see peab teid äratama ja õpetama, kui te 
tõesti tahate olla minu jüngrid. Õpetage selle 
eeskuju, armastuse ja abivalmidusega, mida 
olen teile näidanud. (20, 1- 8) 
9. Minu õpetuste raamat koosneb õpetustest, 
mida ma olen teile sel ajal inimintellekti abil 
dikteerinud. Selle raamatuga, mida inimkond 
lõpuks tunnustab Kolmanda Testamendina, 
kaitsete te Minu Jumalikku Asja. 
10. Inimkond teab ainult Esimese ajastu 
seadust ja seda, mis on kirjutatud Esimeses ja 
Teises Testamendis; kuid Kolmas ühendab ja 
parandab nüüd seda, mida inimesed on 
ettevalmistuse ja mõistmise puudumise tõttu 
moonutanud. Inimkond peab uurima minu 
sõnumit, et iga sõna tuumani tungides 
avastada üks ideaal, üks tõde, üks ja seesama 
valgus, mis viib ta vaimustumiseni. (348, 26) 
11. Ma avaldan teile selle, mida teadlane ei 
saa teile õpetada, sest ta ei tea seda. Ta on 
maganud oma maapealses suuruses ega ole 
tõusnud Minu juurde, soovides Minu tarkust. 
12 Suletud on vaimulike südamed, kes 
erinevates sektides ja usukogukondades 
peaksid õpetama vaimseid teadmisi, mis on 
vaimule suurus ja rikkus. 
13 Ma olen näinud, et seadus ja õpetus, mille 
ma pärandasin inimkonnale möödunud 
aegadel, on peidetud ja asendatud riituste, 
väliskultuste ja traditsioonidega; ma olen 
näinud, et seadus ja õpetus, mille ma 
pärandasin inimkonnale möödunud aegadel, 
on peidetud ja asendatud riituste, 
väliskultuste ja traditsioonidega. 
14 Aga teie, kes te sügavalt mõistate, et selle 
sõna sisu on sama, mille Iisrael sai Siinai mäel 
ja mida inimhulgad kuulsid Jeesuse huultelt 
"teisel ajastul", õpetage oma 
jumalateenistusega ja oma tegudega, et ei 
tohi unustada jumalikku seadust rumalate 
traditsioonide järgimise pärast, mis ei ole 
vaimule kasulikud. (93, 10 – 13) 
15 Ma olen teile meelde tuletanud oma 
sõnumitoojate nimesid, kelle kaudu te olete 
saanud sõnumeid, käske, ettekuulutusi ja 
õpetusi. 
16 Sel viisil olen ma ühendanud kõigi 
varasemate õpetuste sisu üheks õpetuseks. 
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17 Spiritualism on pärand, milles kolm 
testamenti on ühendatud üheks vaimseks 
raamatuks. (265, 62 - 64) 
18. See Õpetus, mida nimetatakse vaimseks, 
sest see paljastab vaimset, on inimesele ette 
nähtud tee, mille kaudu ta jõuab oma Looja 
tundma, teenima ja armastama. See on 
"raamat", mis õpetab inimesi armastama oma 
Isa oma ligimeses. Spiritism on seadus, mis 
nõuab head, puhast, täiuslikku. 
19 Selle seaduse järgimise kohustus on kõigil, 
kuid see ei sunni kedagi seda järgima, sest iga 
vaim naudib tahtevabadust, nii et tema 
võitlust ja kõiki tema tegusid võib hinnata kui 
tema enda teeneid, kui tema üle kohut 
mõistetakse. 
20 Tunnistage siis, et see Õpetus on Jumaliku 
Armastuse leek, mis on valgustanud kõiki 
minu lapsi esimesest kuni viimaseni ja andnud 
neile soojust. (236, 20 - 22) 
 
Seos Vaimu õpetuse ja Jeesuse õpetuse vahel 
21 Vaimuõpetus ei ole teooria, see on 
praktiline õpetus nii inimese kui ka vaimu elu 
jaoks. Ei ole ühtegi teist õpetust, mis oleks 
täiuslikum ja täiuslikum kui see. See on teiega 
kaasas juba enne teie maa peale tulekut, ta 
järgib teid kogu teie päevatöö jooksul siin 
maailmas ja ühineb teie vaimuga, kui ta 
naaseb oma endisesse koju. 
22. See ei ole mina, kes eemaldan teie 
jumalateenistustest liturgia ja traditsioonid - 
see on inimese vaim, kes tõuseb tahtmatult 
üle oma vanade ideede, kui ta vajab suuremat 
valgust, mis valgustaks tema arenguteed. 
Varsti mõistab inimene, et ainus asi, mida ta 
saab Jumalale pakkuda, on armastuse 
teostamine, sest armastus tähendab headust, 
halastust, tarkust ja õiglust. 
23 Spiritualism ei kustuta ühtki sõna, mida 
Kristus kunagi kuulutas. Kui see ei oleks nii, siis 
ei peaks ta end nii nimetama, sest see oleks 
vastuolus tõega. Kuidas võiks see sõna olla 
selle vastu, sest see on sama Meister, kes seda 
ütleb. Kui te tõesti tungiksite selle Õpetuse 
mõttesse, siis näeksite, et Minu tänane Sõna 
on selgitus või selgitus kõigele, mida Ma 
kunagi ütlesin. Seetõttu on tänane ja tulevane 
inimkond võimeline mõistma rohkem kui 
eelmised põlvkonnad ja seega täitma Seadust 
puhtamalt, kõrgemal ja tõelisemalt. 

24. Kui te jälgite tähelepanelikult oma 
kaasinimesi nende religioonipraktikas, siis 
näete, et seda, mis varem oli nende 
jumalateenistuse objekt, vaatlevad nad nüüd 
ilma sisemise sümpaatiata. Selle põhjuseks on 
see, et vaim ärkab iseenesest ja soovib seda, 
mis teda tõeliselt toidab. Seepärast ütlen ma 
teile, et selle inimkonna väline 
kummardamine on määratud kaduma. (283, 
27 - 30) 
25 Selles tagasihoidlikus ja lihtsas, kuid 
jumalikku valgust täis raamatus leiavad 
inimesed selgitust kõigile oma kahtlustele, nad 
avastavad nende õpetuste lõpuleviimise, mis 
olid minevikus vaid osaliselt ilmutatud, ning 
leiavad selge ja lihtsa viisi, kuidas tõlgendada 
kõike seda, mis on peidetud iidsetesse 
tekstidesse allegooria abil. 
26. Kes pärast selle vaimse sõnumi 
vastuvõtmist veenab end selle sisu tõesuses ja 
hakkab võitlema oma meelehimu, 
ebajumalateenistuse ja fanatismi vastu, 
puhastades oma meele ja südame kõigist neist 
ebapuhtustest, see vabastab tema vaimu ja 
annab talle rõõmu ja rahu, sest nüüd saab ta 
võidelda selle igaviku eest, mis teda ootab. 
Aga need, kes jätkavad oma välise 
jumalateenistuse juures, kes nõuavad selle 
armastamist, mis kuulub maailmale, ja kes ei 
usu vaimu avanemisse või arengusse - tõesti, 
ma ütlen teile, nad jäävad maha ja valavad 
pisaraid, kui nad saavad teadlikuks oma 
mahajäämusest ja teadmatusest. (305, 4 - 5) 
 
Argumendid uue sõna huvides 
27. Kui Minu Õpetus tundub teile nii 
kummaline, et te arvate, et te pole kunagi 
kuulnud selliseid sõnu, kuigi te tunnete Mind, 
siis ütlen teile, et teie imestus on tingitud 
sellest, et te ei ole uurinud selle olemust, mida 
Ma teile minevikus ilmutasin. Seetõttu võib 
see Õpetus teile tunduda võõras või uus, kuigi 
tegelikult on see valgus alati teie elus olnud. 
(336, 36) 
28. Minu Õpetus raputab inimkonda nii sel kui 
ka teisel ajal. Pilkandjad peavad silmitsi seisma 
tõesusega. Valedus langetab oma maski ja 
tõde hakkab särama. Tõde võidab seda 
maailma ümbritseva vale. 
29. Inimene on võimeline mõistma ja 
tunnustama kõike, mis sisaldab mõistust ja 
tõde; kuid kõik, mida ta on sunnitud uskuma, 
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isegi kui ta ei tahaks seda mõista, lükkab ta ise 
tagasi. Seepärast levib minu õpetus, sest see 
annab valgust, mida inimesed vajavad. Teile 
kuulub suur osa sellest tööst, kui te oma 
kaasinimestele selle algust ja eesmärki 
avaldate. (237, 28 -29) 
- publik Mehhikos 
30 Inimkond nälgib minu sõna, minu tõe 
järele. Inimesed nõuavad ja igatsevad valgust 
oma mõtetele, nad nõuavad õiglust ja ootavad 
lohutust. See on otsustav aeg. Tõesti, ma ütlen 
teile, et paljud ideed, teooriad ja isegi 
dogmad, mida sajandeid on peetud tõeks, 
kukuvad maha ja lükatakse tagasi kui valed. 
Fanatismi ja ebajumalateenistuse vastu 
võitlevad ja selle likvideerivad need, kes on 
sellest kõige rohkem haaratud ja seotud. 
Jumala õpetusi mõistetakse, nende valgust, 
sisu ja olemust mõistetakse ja tajutakse. 
31 Kui see teadlaste mõtetes selgeks saab, 
pärast katsumuste aega, mil nad kannatavad 
väga suurt segadust, ja kui nad kuulevad oma 
vaimu häält, avastavad nad seda, mida nad ei 
ole kunagi osanud unistada, et see on 
võimalik. 
32 Ma ütlen teile veel kord: Vaadake! Sest 
usutunnistuste ja doktriinide, religioonide ja 
teaduste vahelise konflikti ajal arvavad paljud 
inimesed, et teadmised, mida nende 
raamatud on neile andnud, on relv, millega 
nad saavad võita Minu uusi jüngreid, teades, 
et teil ei ole raamatuid kaasas. (150, 11 - 13) 
33 Ma olen teile, jüngrid, öelnud, et te seisate 
silmitsi suurte kirikute ja väiksemate 
sektidega; aga ärge kartke üht ega teist. Tõde, 
mille olen teile usaldanud, on ilmne, Sõna, 
mida olen teile õpetanud, on selge ja lihtne 
väliselt, kuid lõpmatuseni sügav, ja need on 
tugevad relvad, millega te võitlete ja võidate. 
34. Aga ma ütlen teile, et maa peal tõuseb 
üles rahvas, täis materialismi ja uskmatust, et 
eitada teile õigust nimetada end Iisraeliks, et 
eitada teie tunnistust, et olete olnud 
tunnistajaks Messia uuele tulemisele, ja see 
rahvas on juudi rahvas. Kas te ei ole sellele 
mõelnud? See rahvas ootab oma keskel oma 
Messiat, oma Päästjat, kes teeb talle õigust ja 
seab ta taas üle kõigi maailma rahvaste. See 
rahvas teab, et Ma olen alati tema juurde 
tulnud, ja sel "Kolmandal korral" ütleb ta: 
"Miks peaks Jumal tulema teise rahva 

juurde?" - Aga vaata, siin on Minu õpetused! 
(332, 10) 
35. See vaimne kogukond elab siin 
tunnustamata. Maailm ei tea midagi teie 
olemasolust, võimsad ei võta teid teadmiseks, 
kuid lahing spiritistide ja kristlaste, spiritistide 
ja juutide vahel on lähenemas. See lahing on 
vajalik minu õpetuse tutvustamiseks kogu 
inimkonnale. Siis ühendatakse Vana 
Testament Teise ja Kolmanda Testamendiga 
üheks sisuks. 
36. Paljudele teist võib see tunduda võimatu; 
Minule on see kõige loomulikum, õigem ja 
täiuslikum. (235, 63 - 64) 
 
Tõelise elu suur raamat 
37 Minu Sõna jääb kirja kõigile aegadele, 
sellest te koostate Kolmanda Ajastu Raamatu, 
Kolmanda Testamendi, Isa Viimse Sõnumi; 
sest kõigis Kolmes Ajastus oli Jumalal oma 
"Kuldsuled", et jätta oma Tarkus inimkonnale. 
38 Mooses oli esimene "kuldpliiats", mida Isa 
kasutas, et kirjutada "Esimese ajastu" 
sündmused kustutamatute tähtedega 
kirjarullile. Mooses oli Jehoova "kuldne 
pliiats". 
See termin viitab nende jumalikus kuulutuses 
osalejate nimetusele, kelle ülesanne oli kirja 
panna üles Issanda sõna stenogrammiga. 
39. Minu "teise ajastu" apostlite ja järgijate 
seas oli Jeesusel neli "sule", ja need olid 
Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Need 
olid Jumaliku Meistri "kuldsuled". Aga kui tuli 
aeg, mil Esimene Testament ühendati Teise 
Testamendiga armastuse, teadmiste ja vaimse 
arengu sidemete kaudu, sai sellest üks raamat. 
40 Nüüd, "Kolmandas ajas", milles teil on jälle 
minu sõna, olen ma samuti määranud 
"kuldsuled", et see jääks kirja. 
41 Kui aeg on käes, koostate te ühe raamatu, 
ja see raamat, "Kolmanda aja" raamat, 
ühendatakse - kui aeg on käes - ka Teise ja 
Esimese aja raamatuga, ja siis tekib "Kolme 
aja" ilmutustest, ettekuulutustest ja sõnadest 
Suur Elu Raamat, mis on mõeldud kõigi 
vaimsete olendite ülesehitamiseks. 
42. Siis te saate teada, et kõik sõnad - 
esimesest kuni viimaseni - on tões ja vaimus 
tõeks saanud, et kõik prohvetlikud 
ettekuulutused olid ajaloo oodatud 
kulgemine, mida Isa inimkonnale ilmutas. Sest 
ainult Jumal saab panna kirja sündmused, mis 
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toimuvad. Kui prohvetid rääkisid, siis ei teinud 
seda mitte nemad, vaid Jumal nende 
vahendusel. 
43 Ma olen andnud oma uutele väljavalitutele 
piisava ettevalmistuse, nagu Mooses ja neli 
"teise ajastu" jüngrit, et Minu Sõna oleks 
kirjutatud täiesti terviklikult, täies selguses ja 
tões, sest see on mõeldud homsetele 
põlvkondadele; aga kui keegi kavatseb sellele 
raamatule midagi lisada või sellest kustutada, 
siis ma kutsun teid selle eest vastutusele.  
See hoiatus viitab sõna sisule, selle 
tähendusele, mitte tähtedele. 
44. Nüüd, mu armsad lapsed, kes peab 
tähtsaks raamatut, mida te hakkate 
koostama? Tegelikult mitte keegi! Kuid tuleb 
aeg, mil inimkond, täis soovi, täis uudishimu, 
küsib teie raamatut, ja siis nad ärkavad, 
uurivad minu sõna ja arutavad selle üle. Selles 
ideede vaidluses tulevad esile osapooled - 
teadlased, teoloogid ja filosoofid. Rahvastele 
tuuakse tunnistus sinu Sõnast ja Tarkuse 
Raamatust ning kõik räägivad minu õpetusest. 
See on uue lahingu algus, sõnade, mõtete ja 
ideoloogiate sõja algus, kuid lõpuks, kui kõik 
on tões ja vaimus teada saanud, et Issand on 
kirjutanud Suure Elu Raamatu, võtavad nad 
üksteist omaks kui vennad ja armastavad 
üksteist, nagu on minu tahe. 
45. Miks ei piisanud "Esimesel ajastul" 
Jehoova sõnast, et ühendada maailma, ja miks 
ei suutnud seda teha ka Jeesuse õpetus Teisel 
ajastul? Miks ei ole piisanud sellest, et ma olen 
alates 1866. aastast andnud oma sõna, et 
rahvad armastaksid üksteist ja elaksid rahus? 
On vaja, et need kolm raamatut moodustaksid 
ühe, et see sõna valgustaks kogu maailma. Siis 
järgib inimkond seda valgust ja Babüloni 
needus tühistatakse, sest kõik inimesed loevad 
Tõelise Elu Suurt Raamatut, kõik järgivad sama 
Õpetust ja armastavad üksteist vaimus ja tões 
nagu Jumala lapsed. (358, 58– 66).  
1866 - 1884 kõneles Eelija vaim häälekandjate 
üle, 1884 kuni 1950 Issand ise. 
 

7. peatükk - Vaimuõpetuse mõju ja 
tähendus  
 
Väljakuulutuste mõju 
1 Siin, selle sõna ees, ei ole inimest, kes ei 
väriseks oma sisemuses ja väliselt, st vaimus ja 

lihas. Mind kuulates mõtleb ta elust, surmast, 
jumalikust õiglusest, igavikust, vaimsest elust, 
heast ja kurjast. 
2 Kui ta kuuleb minu häält, tunneb ta endas 
oma vaimu kohalolu ja mäletab, kust ta on 
tulnud. 
3 Selle lühikese aja jooksul, mil ta mind 
kuulab, tunneb ta end üheks kõigi oma 
ligimestega ja tunneb neid oma sügaval 
sisimas ära kui oma tõelisi vendi ja õdesid, kui 
vendi ja õdesid vaimses igavikus, kes on talle 
isegi lähemal kui need, kes on ainult liha järgi, 
sest see on ainult ajutiselt maa peal. 
4. Ei ole ühtegi meest ega naist, kes Mind 
kuuldes ei tunneks, et Ma vaatan neid. 
Seepärast ei julge keegi minu ees oma plekke 
varjata ega varjata. Ja ma annan neile teada, 
kuid ilma kedagi avalikult paljastamata, sest 
ma olen kohtunik, kes kunagi ei paljasta. 
5 Ma ütlen teile, et ma avastan teie hulgast 
abielurikkujad, lapsemõrvarid, vargad, pahed 
ja haigused, mis on nagu pidalitõbi nende 
hingel, kes on pattu teinud. Kuid ma ei tõesta 
teile mitte ainult oma sõna tõesust, näidates 
teile, et ma olen võimeline paljastama teie 
südame üleastumised. Ma tahan teile 
tõestada ka oma õpetuste jõudu, andes teile 
relvad, millega võita kurja ja kiusatusi, 
õpetades teile, kuidas saavutada uuenemine, 
ja äratades teie olemuses soovi hea, kõrge ja 
puhta järele ning absoluutset vastumeelsust 
kõige vääramatu, vale ja vaimule kahjuliku 
vastu. (145, 65 - 68) 
6. Täna elad sa ikka veel hämarates päevades, 
mis eelnevad valgusele. Ja ometi, kasutades 
teie uduse taeva väikesi helendusi, tungib see 
Valgus läbi põgusate valguskiirtega, mis 
jõuavad mõnda punkti maa peal, puudutades 
südameid ja panedes vaimud värisema ja 
ärkama. 
7 Kõik, kes sellest valgusest üllatunud olid, 
peatusid teel ja küsisid: "Kes sa oled?" Ja ma 
vastasin neile: "Ma olen maailma valgus, ma 
olen igaviku valgus, ma olen tõde ja armastus. 
Mina olen see, kes lubas tagasi tulla, et teiega 
rääkida, see, kelle kohta öeldi, et ta on Jumala 
"Sõna"." 
8 Nagu Saul Damaskuse teel, on nad 
alandanud kogu oma uhkuse, võitnud oma 
ülbuse ja alandlikult kummardunud, et öelda 
mulle südamest: "Mu Isa ja Issand, anna mulle 
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andeks, nüüd ma saan aru, et ma olen Sind 
teadmatusest taga kiusanud!". 
9 Sellest hetkest alates muutusid need 
südamed väikesteks järgijateks, sest selles 
"Kolmandas Ajastikus" ei ole kuni tänaseni 
minu uute jüngrite seas ilmunud ükski apostel, 
kes oleks nii pühendunud kui see, kes mind 
minu jüngrite seas niivõrd taga kiusas ja kes 
mind seejärel nii innukalt armastas. (279, 21 - 
24) 
10. Kirikud on vajunud sajandite pikkuse rutiini 
ja stagnatsiooni unne, samal ajal kui tõde on 
jäänud varju. Kuid need, kes tunnevad 
Jehoova käske ja jumaliku Meistri sõna, 
peavad selles hääles, mis praegu teiega 
kõneleb, ära tundma tõe vaimu hääle, mis on 
tõotatud nendeks aegadeks. (92,71) 
11 Ma tean, et paljud nördivad, kui nad saavad 
teada seda sõna; kuid see on need, kes oma 
segaduses ei taha näha, et inimeses on peale 
inimloomuse ka tema vaimne osa - või need, 
kes usuvad küll inimhingesse, kuid eitavad 
oma traditsioonide ja uskumuste harjumuse 
tõttu, et on olemas lõpmatult pikk arengutee. 
vaimu jaoks. (305, 65) 
12 Ma jätan need sõnad kirja pandud ja need 
jõuavad minu tulevaste jüngriteni, ja kui nad 
neid uurivad, leiavad nad need värskena, 
elavana, ja nende vaim väriseb rõõmust, 
tundes, et see on nende Meister, kes sel 
hetkel nendega räägib. 
13 Kas te arvate, et kõik, mida ma olen teile 
öelnud, on ainult neile, kes mind kuulavad? Ei, 
armsad inimesed, ma räägin oma sõnaga 
nende eest, kes on kohal, ja nende eest, kes ei 
ole kohal, täna, homme ja kogu aeg; nende 
eest, kes surevad, nende eest, kes elavad, ja 
nende eest, kes alles sünnivad. (97, 45 -46) 
 
Teadmised ja lootus uuest sõnast 
14. Mina olen armastuse Sõna, mis toob 
lohutust kannatajale, häiritudele, nutjale, 
patustajale ja sellele, kes on Mind otsinud. 
Minu Sõna on nende südamete elujõgi, kus 
nad kustutavad oma janu ja pesevad ära oma 
ebapuhtuse. See on ka tee, mis viib igavesse 
koju, kus on rahu ja puhkus. 
15. Kuidas saab arvata, et elu võitlus, selle 
ohvrid, raskused ja katsumused lõppevad 
surmaga ilma õiglase tasu saamiseta igavikus? 
Seepärast on minu seadus ja minu õpetused 
koos nende ilmutuste ja lubadustega teie 

südamele stiimuliks, hellituseks ja palsamiks 
teie päevatöö ajal. Ainult siis, kui te pöördute 
mu õpetustest eemale, tunnete te end 
näljasena ja nõrgana. (229, 3 - 4) 
16 Oma jumalikus armastuses inimloomuste 
vastu luban ma neil uurida oma tegusid ja 
kasutada kõike, mis on loodud, et neil ei oleks 
kunagi põhjust öelda, et Jumal on ebaõiglane, 
sest ta varjab oma tarkust oma laste eest. 
17 Ma lõin teid ja andsin teile vaba tahte ja 
austasin seda, kuigi inimene on seda vabadust 
kuritarvitanud, rikkudes Mind ja rüvetades 
Minu Seadust. 
18 kuid täna lasen ma teda tunda oma 
andestuse hellust ja valgustan tema vaimu 
oma tarkuse valgusega, nii et ükshaaval 
pöörduvad mu lapsed tagasi tõe teele. 
19 Tõe Vaim, mis on minu valgus, paistab 
vaimus, sest te elate väljakuulutatud aegadel, 
mil teile selgeks tehakse iga saladus, et te 
mõistaksite seda, mida seni ei ole õigesti 
tõlgendatud. (104, 9 - 10) 
20. Ma olen ennast siin maa peal teatavaks 
teinud ja jätan oma sõna kõigile inimestele 
kingituseks. See kingitus kõrvaldab inimkonna 
vaimse vaesuse. (95, 58) 
21 Ma õpetan igaühele Jumala kummardamise 
tõelist viisi ja ka õiget eluviisi, mis on 
kooskõlas jumaliku seadusega, mille täitmine 
on ainus asi, mida Issand igaühele teiest 
tunnustab. 
22. Lõpuks te tunnete minu sõna sisu või 
tähendust, oh teie, inimesed. Siis avastate, et 
minu Õpetus ei ole mitte ainult Jumalik hääl, 
mis räägib inimestega, vaid ka kõigi vaimude 
väljendus. 
23 Minu sõna on hääl, mis julgustab, on 
vabaduse hüüd, on päästev ankur. (281, 13 - 
15) 
 
Jumala sõna vägi 
24 Minu Õpetus arendab inimest kõigis tema 
olemuse aspektides: see muudab südame 
tundlikumaks ja õilsamaks, äratab ja süvendab 
mõistust ning täiustab ja tõstab vaimu. 
Mõisted "süda" ja "vaim" on in 
Kristuse ilmingud erinevad 
Tähendus: "Süda" (hispaania keeles: 
"corazon") sümboliseerib maise-inimliku, ka 
kehast sõltuva hingeelu, millega psühholoogia 
tegeleb, samas kui "vaim" (siin: "espiritu") 
tähistab olemuse kõrgemat, igavest aspekti, 
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mis laseb end juhtida oma "hääle" kaudu 
Jumala sisemise sädemega, 
südametunnistusega. 
25 Õppige minu õpetust põhjalikult, et te 
mõistaksite minu õpetuste õige 
praktiseerimise viisi, et teie areng oleks 
harmooniline; et te ei arendaks ainult 
mõistust, ilma et püüdleksite vaimu ideaalide 
poole, mida peaksite julgustama. 
26. Kõik teie olemuse võimed leiavad minu 
sõnas helendava tee, millel nad saavad 
kasvada ja täiustuda lõpmatuseni. (176, 25 - 
27) 
27. Minu Õpetus on oma olemuselt vaimne, 
on valgus ja on jõud, mis voolab alla ja tungib 
teie vaimusse, et muuta see võitjaks võitluses 
kurjusega. Minu sõna ei ole ainult kõrvadele 
meelitamiseks, see on vaimule valgus. 
28. Kas te tahate kuulata Mind vaimuga, et 
see saaks toidetud ja kasutaks selle õpetuse 
tähendust? Siis puhastage oma süda, 
puhastage oma meeled ja laske oma 
südametunnistusel juhtida teid. Siis näete, 
kuidas teie olemuses hakkab toimuma 
transformatsioon - mitte ainult vaimselt, vaid 
ka moraalselt ja füüsiliselt. See kõrgendus, 
mille vaim saavutab järk-järgult teadmiste 
kaudu - see puhtus, mille ta järk-järgult 
saavutab - peegeldub südame tunnetes ja 
keha tervises. 
29 Kired muutuvad üha nõrgemaks, pahed 
kaovad järk-järgult, fanatism ja teadmatus 
annavad üha enam ruumi tõelisele usule ja 
sügavatele teadmistele minu seadusest. (284, 
21 - 23) 
30. See Õpetus, mida vaid vähesed teavad ja 
mida inimkond ei võta teadmiseks, tuleb varsti 
tervendava palsamina kõigile kannatajatele, et 
anda lohutust, süüdata usku, hajutada 
pimedust ja sisendada lootust. See tõstab teid 
üle patu, viletsuse, valu ja surma. 
31 See ei saa olla teisiti, sest mina, Jumalik 
Arst, tõotatud Lohutaja, olen see, kes teile 
selle ilmutas. (295, 30 - 31) 
32. Kui te olete ülestõusnud ja siis kohtute 
inimestega, kes kannatavad ja on meeleheitel, 
sest nad ei saa omada seda, mida nad 
maailmas taotlevad, siis näete, kuidas nende 
materialism vastandub minu õpilaste 
ülestõusule, kelle rahulolu on suur, sest nende 
püüdlused ja soovid on üllad, mis põhinevad 

kindlal veendumusel, et selles elus on kõik 
mööduv. 
33 Minu jüngrid räägivad maailmale 
vaimulikkuse näidete kaudu - elu kaudu, mis 
püüab vaimu jumalusele lähemale tuua, selle 
asemel, et aheldada see maailma valede 
aarete külge. 
34 Ma tean, et materialistid on tulevastel 
aegadel nördinud, kui nad saavad teada seda 
õpetust, kuid nende südametunnistus ütleb 
neile, et minu sõna räägib ainult tõtt. (275, 5 - 
7) 
35. Suures päevatöös, mis teid ootab, olen ma 
teie abiks. Minu Õpetus põhjustab maailmas 
suuri vapustusi. Toimuvad suured muutused 
tavades ja ideedes ning isegi looduses 
toimuvad muutused. Kõik see näitab 
inimkonna jaoks uue ajastu algust ja vaimud, 
keda ma peagi maa peale saadan, räägivad 
kõigist neist ettekuulutustest, et aidata kaasa 
selle maailma taastamisele ja ülesehitamisele. 
Nad seletavad Minu sõna ja tõlgendavad 
sündmusi. (216, 27) 
36 Ülestõusmise aeg on see "Kolmas aeg". 
Vaimud sarnanesid surnutele ja kehad nende 
hauakoobastele. Kuid nende juurde on tulnud 
Meistri, kelle Elu Sõna ütles neile: "Tulge välja 
ja tõusege Valguse, vabaduse poole!" 
37 See, kes neist on andnud oma silmad 
Kui inimene avab end tõele ja suudab siis oma 
elu, oma teod ja oma tunded kaasinimeste 
vastu armastuses ülendada, ei pea ta seda 
maailma enam paguluse kohaks ega pisarate 
ja lepituse oruks, sest ta tunneb üha enam 
tõelise rahu rõõmu, mida meelerahu annab. 
38. See ülendamise seisund selles elus on 
peegeldus täiuslikust rahust ja valgusest, mida 
vaim saab nautida paremates maailmades, kus 
Mina ise võtan ta vastu, et anda talle tema 
teenete vääriline kodu. (286, 13) 
 
 
Teoloogide ja materialistide reaktsioonid. 
39. Ärge ehmatage, kui teile öeldakse, et see, 
kes teile sel ajal rääkis, oli kiusaja ja et 
ennustati, et ka tema teeb imetegusid, millega 
ta ise häirib ja segab valituid. Tõesti, ma ütlen 
teile, et paljud neist, kes minu ilmutuse üle sel 
viisil kohut mõistavad, kuuluvad nende hulka, 
kes on tõepoolest kurjuse ja pimeduse 
teenistuses, kuigi nende huuled püüavad 
kinnitada, et nad levitavad alati tõde. 
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40. Ärge unustage, et puu tuntakse tema vilja 
järgi, ja ma ütlen teile: Vili on see Sõna, mis on 
saanud kuuldavaks üle nende häälekandjate - 
lihtsa südamega meeste ja naiste - mõistmise. 
Vilja järgi ja nende vaimse arengu järgi, kes 
seda on nautinud, tunneb inimkond ära, 
milline puu ma olen. 
41 Kolmainsuse-Maariumi Vaimne Töö hakkab 
levima, tekitades tõelist ärevust paljude seas, 
kes, olles veendunud, et nad on õppinud ja 
mõistnud seda õpetust, mille nad varem Isalt 
said, on muutunud oma filosoofiate ja 
teaduste tundmise üle asjatuks, mõistmata 
vaimset arengut, mille inimkond on 
saavutanud. 
42 Kui nad ärkavad oma tegevusetusest, 
märkavad nad, kuidas inimeste meeled 
tänapäeval mõtlevad ja tunnevad, heidavad 
needusi selle vastu, mida nad nimetavad 
"uuteks ideedeks", ja levitavad sõna, et selle 
liikumise on toonud kaasa Antikristus. 
43 siis pöörduvad nad Pühakirja, prohvetluste 
ja Minu Sõna poole, mille Ma teile "Teisel 
ajastul" andsin, et püüda võidelda Minu uue 
ilmutuse, Minu uute õpetuste ja kõige selle 
vastu, mida Ma olen teile lubanud ja mida Ma 
täna täidan. 
44 Minu sõna jõuab Minu jüngrite huultel ja 
kirjutiste kaudu isegi nende juurde, kes ei 
aktsepteeri midagi, mis on väljaspool 
materiaalset või mis on väljaspool nende 
teadmisi ja arusaamu, mida nad kunagi 
aktsepteerisid, ja nad nimetavad Mind valeks 
Jumalaks, sest Ma olen toonud teile selle 
sõna. 
45 Aga kui te seda kuulete, ei hakka teie usk 
laevahukku tegema - kuigi teie süda tunneb 
end haavatudena -, sest te mäletate sisemise 
liikumisega, et teie Meister on seda teile juba 
kuulutanud ja teid oma sõnaga julgustanud, et 
te neile katsumustele vastu peate. 
46. Kuid ma ütlen teile: kuigi te kohtate oma 
teel pettust, silmakirjalikkust, ebausku, 
usufanatismi ja ebajumalateenistust, ei tohi te 
kedagi nende üleastumiste eest hukka mõista. 
Õpetage neid Minu sõnaga ja jätke asi Minu 
hooleks, kes olen ainus, kes võib teie üle kohut 
mõista ja kes teab, kes on valejumal, vale-
Kristus, kuri apostel, silmakirjalik variser. (27, 
32 - 35) 
47. Tuleb ideede, usutunnistuste, religioonide, 
doktriinide, filosoofiate, teooriate ja teaduste 

sõda ning minu nimi ja doktriin on kõigi huulil. 
Minu tagasitulekut arutatakse ja see lükatakse 
tagasi, misjärel tõusevad suured usklikud üles 
ja kuulutavad, et Kristus on taas kord inimeste 
seas. Sel ajal julgustan ma neid südameid 
lõpmatusest ja teen nende teedel imesid, et 
tugevdada nende usku. (146, 8) 
 
Vaimuõpetuse mõju 
48. Minu valgus on kogu maailmas levides 
põhjustanud selle, et minu tõde otsitakse igas 
õpetuses. See on meeste käitumise põhjus 
nende erinevates uskumustes. 
49. See on ennustatu täitumine. Milline neist 
esindab tõde? Kes peidab näljase hundi 
lambanahas? Kes kinnitab puhta riietusega 
oma absoluutset sisemist siirust? 
50 Te peate minu tõe avastamiseks kasutama 
spiritismi, sest inimkond on jagunenud nii 
paljudeks usutunnistusteks ja 
maailmavaadetega, kui need vastavad inimliku 
mõtlemise arengule. 
51 Nii on tekkinud üha rohkem ja rohkem sekti 
ja konfessioone, ja teil on väga raske hinnata, 
milline on nende igaühe tõesisu. 
52 Minu õpetus valgustab mõtteid 
ja inimeste ideed, ja vähehaaval saab igaüks 
neist aru, et täiustada oma teoseid ja suunata 
neid täiuslikumale ja kõrgemale rajale. 
53. Tuleb aeg, mil iga sekt ja kirik uurib end, et 
otsida, mis kuulub minu töö juurde. Kuid selle 
aarde leidmiseks on neil vaja tõsta oma vaimu 
ja kuulata südametunnistuse häält. (363, 4 - 8 
; 29) 
54. Siin maa peal on palju religioosseid 
kogukondi, kuid ükski neist ei ühenda inimesi 
ega pane neid üksteist armastama. See on 
minu vaimne Õpetus, mis seda tööd teeb. 
Asjata hakkab maailm selle valguse 
edenemisele vastu seisma. 
55. Kui Minu jüngrite tagakiusamine on kõige 
ägedam, vallanduvad loodusjõud; kuid neid 
rahustab nende Minu töötajate palve, nii et 
maailm saab tunnistajaks tõestusele minu 
poolt neile antud autoriteedist. (243,30) 
56. Kui minu sõna rahvaste seas kuuldavaks 
saab, siis on maailm ärevuses, sest inimeste 
vaim, kes on selleks ilmutuseks valmis, liigub 
rõõmust ja samal ajal ka hirmust. Siis peab 
see, kes tahab tõde teada, vabanema oma 
materialistlike ideede orjusest ja värskendama 
end valguse horisondides, mis tema pilgule 



33 
 

avanevad. Aga kes jääb oma vaimsesse 
pimedusse ja võitleb selle valguse vastu, on 
endiselt vaba. 
57. Vaimsuse poole pöördumine toob kaasa 
rahvaste vahelise sõpruse ja vendluse. Kuid on 
vaja, et te valmistuksite, sest vastasseis saab 
olema suur. Kui inimesed tõusevad üksteise 
vastu sõdima, siis mitte sellepärast, et see on 
minu tahe, vaid sellepärast, et nad ei ole 
mõistnud Jumala Seadust. (249, 47 - 48) 
58. Kõikehõlmava kohtumõistmise aeg on 
saabunud ning kõik teod ja kõik 
usukogukonnad saavad Minu poolt kohut 
mõistetud. Inimeste vaimust kostab 
hirmuhüüd, sest kõik vale paljastub; ainult 
tõde hakkab paistma. Inimkonna ärkamine 
toimub ja siis ütlevad inimesed Mulle: "Isa, 
anna meile oma abi, anna meile tõeline 
valgus, mis meid juhiks." Ja see valgus ja abi 
on Püha Vaimu õpetus, see on õpetus, mille 
ma olen teile andnud ja mis kuulub ka neile 
kõigile, sest mina olen kõigi Isa. (347, 27) 
 
Uue ilmutuse sõna tähendus 
59 Selles ilmutuses ei tundu olevat midagi 
suurt, kuid te näete tulevikus, milline tähtsus 
sellel on inimkonna seas. 
60. Selle rahva hulgas on igasuguseid jüngrid; 
mõned aimavad selle Töö suurust ja 
tunnetavad juba seda vapustust, mida selle 
ilmumine maailmas põhjustab; teised 
rahulduvad sellega, et see on hea tee, ja on ka 
neid, kes ei suuda avastada selle Õpetuse 
suurust ja kes kahtlevad selle võidus ja 
inimeste südamesse sisenemises. Ma ütlen 
teile, et see on pärl, mille ma olen teile 
usaldanud, mille jumalikku valguskiirt te ei ole 
tahtnud ära tunda, sest te ei ole minu õpetust 
mõistnud. Ma olen teile öelnud, et just 
pimeduses paistab valgus kõige eredamalt, ja 
samamoodi näete ka sel materialismi ja patu 
ajal, et tõde, mille ma olen teile toonud, 
paistab täies heleduses. 
61 Ärge unustage, et juba tema ajal oli 
kahtlusi Kristuse sõna suhtes, sest inimesed 
hindasid Jeesust tema päritolu ja riietuse 
põhjal ning kui nad said teada, et ta oli 
naatsaretlase puusepa ja vaese naise poeg - 
kes hiljem pidi minema vaeste galilealaste 
kalurite seltsis, jutlustama õpetust, mis tundus 
neile võõras - nad ei suutnud uskuda, et see 
rändsaadik, kes käis külast külasse, näidates 

oma riiete kasinust, oli kuningas, kelle Issand 
oli Iisraeli rahvale tõotanud. 
62. Ma annan teile need vihjed, sest inimesed 
otsivad välist hiilgust, mis pimestab meeli, et 
olla võimeline uskuma selle suurusse, mida 
saab näha ja tunnetada ainult vaimuga. 
63. Ma pidin valama oma verd, andma oma 
elu ja tõusma üles, et inimesed avaksid oma 
silmad. Millist karikat peab Minu Vaim nüüd 
jooma, et te usuksite minusse? Inimkond: 
Mida ma ei teeks, et sind päästetaks? (89, 68-
69 & 71-73) 
64. Kes peaks väitma, et minu õpetus on ohtlik 
inimkonna materiaalsele arengule, teeb tõsise 
vea. Mina, kõigi Meistrite Meister, näitan 
inimkonnale teed ülespoole ja tõelise arengu 
poole. Minu sõna ei räägi mitte ainult vaimule, 
vaid ka mõistusele, mõistusele ja isegi 
meeltele. Minu Õpetus mitte ainult ei 
inspireeri ja õpeta teid Vaimse Elu alal, vaid 
toob valgust igale teadusele ja kõigile teedele. 
Sest minu õpetus ei piirdu sellega, et ta viib 
kõik vaimsed olendid teel koju, mis on 
väljaspool seda eksistentsi, vaid see jõuab ka 
inimese südamesse ja innustab teda elama 
meeldivat, inimlikku ja kasulikku elu sellel 
planeedil. (173, 44) 
65. Kolmas ajastu, milles te praegu elate, on 
suurte saladuste paljastamise aeg. Teadlased 
ja teoloogid peavad oma teadmisi 
korrigeerima selle tõe valguses, mida ma teile 
praegu avaldan. 
66. See on aeg, mil inimesed avavad oma 
silmad Minu tarkuse valgusele, valgusele, mille 
Ma olen muutnud õpetuseks, et te selle kaudu 
tõuseksite vaimselt tõelisse ellu. (290,51 - 52) 
67. Inimesed püüavad eitada tõde Minu 
ilmutuse kohta, kuid faktid, tõendid, 
sündmused räägivad ja tunnistavad seda tõde, 
mis tuleb Minu rahva huultelt kui "Kolmanda 
ajastu" suur sõnum. Ja ka kirjutiste kaudu levib 
Minu Õpetus üle kogu maailma, sest see on 
lubatud vahend, mida Ma inspireerisin oma 
sõnumitoojatest alates kõige varasematest 
aegadest. Ma tahan ainult, et te valvaksite 
Minu tõe üle ja edastaksite seda südamesse 
kõige puhtamal ja lihtsamal viisil. (258, 6) 
68. Sel "Teisel ajastul" uskusid Minu tulekut 
inimesena vaid vähesed südamed. Sellest 
hoolimata määras inimkond hiljem Päästja 
sündi uue ajastu alguseks. Samamoodi saab 
minu ilmumise algus teile, see tähendab minu 
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tulek Püha Vaimuna, homme teoks kui uue 
ajastu algus. 
69. Kuulake, mida Kristus, Jumaliku Armastuse 
kehastus, ütleb teile: rahu head tahet 
omavatele inimestele, neile, kes armastavad 
tõde ja külvavad armastuse seemneid. (258,41 
- 43). 
 

8. peatükk - Kristuse uued 
kogudused, jüngrid, apostlid ja 
Jumala sõnumitoojad  
 
Valgus ja vari ilmutuse kirikutes 
1 Kui Ma oleksin andnud oma sõna kõigile 
rahvastele, oleks enamik seda tagasi lükanud, 
sest inimeste edevus, materialism ja vale 
suursugusus ei oleks võtnud vastu õpetust, 
mis räägib vaimustumisest, alandlikkusest ja 
vendlusest. Maailm ei ole veel valmis 
Armastust mõistma, mistõttu ei ole kõik olnud 
vastuvõtlikud minu kohalolekule selles vormis. 
2 Nii nagu Kristus valis toona kivikalme, et 
sündida inimesena, nii avastasin ma täna selle 
maakera nurga, mis on valmis Mind kuulama 
ja mis sarnaneb koopale ja sõimule, mis võttis 
Jumala Poja sel õnnistatud ööl vastu. (124, 13 
- 14) 
3 Selle lihtsa rahva näide siin, kes käib oma 
teed ilma vaimulikkudeta, kes neid juhivad, ja 
kes pakuvad Mulle jumalateenistust ilma 
tseremooniate ja sümboliteta, on üleskutse, 
mis äratab need, kes veel magavad oma 
sajandite pikkuses öösel, ja on stiimuliks 
paljude Minu laste uuendamiseks ja 
puhastamiseks. (94, 39) 
4. Minu õpetuse varjus ei püstitata troone, 
millelt ülestõusnud inimesed saavad valitseda 
oma kaasinimeste vaimu. Kedagi ei kroonita 
ega kaeta purpurpunase mantliga, püüdes 
asuda Issanda kohale, samuti ei ilmu 
tunnistajaid, kes mõistavad kohut, annavad 
andeks, mõistavad hukka või mõistavad kohut 
inimeste tegude üle. Ainult mina üksi olen 
võimeline mõistma kohut vaimu üle õiglase ja 
täiusliku kohtumõistmise koha pealt. 
5 Ma võin saata inimesi parandama, õpetama 
ja suunama, kuid ma ei saada kedagi 
kohtumõistjaks ja karistajaks. Ma olen saatnud 
mehi, kes on olnud inimeste karjased, kuid 
mitte isandad või isad. Ainus Isa Vaimu järgi 
olen mina. (243, 13 - 14) 

6 Selle aja jooksul kasvatan ma rahva, kes 
tõesti järgib minu seadust, kes armastab tõde 
ja armastab oma ligimest. See rahvas on nagu 
peegel, milles teised saavad näha oma vigu, 
mida nad on toime pannud. See ei ole kellegi 
kohtumõistja, kuid tema voorused, teod ja 
vaimne kohustuste täitmine puudutavad kõigi 
nende vaimu, kes tema teed ületavad, ja nad 
osutavad oma vigadele kõigile, kes minu 
seadust rikuvad. 
7 Kui see rahvas on tugev ja arvukas, tõmbab 
ta oma naabrite tähelepanu, sest tema tegude 
puhtus ja tema jumalateenistuse siirus 
hämmastavad inimesi. Siis küsivad inimesed: 
"Kes on need, kes ilma templiteta oskavad 
niimoodi palvetada? Kes on õpetanud neid 
rahvahulki palvetama oma Jumalat 
palvetades, ilma et nad tunneksid vajadust 
püstitada oma jumalateenistuse jaoks 
altareid? Kust on tulnud need rändsaadikud ja 
misjonärid, kes nagu linnud, ei külva, ei saagi 
ega künda, ja ometi on nad jätkuvalt olemas?" 
8 Siis ma ütlen neile: "See vaene ja alandlik 
rahvas, kes on innukas minu seaduse vastu ja 
tugev maailma kirgede vastu, ei ole ühegi 
inimese poolt loodud". Neid rahvahulki, kes 
rõõmu tunnevad hea tegemisest, keda 
valgustab inspiratsioon ja kes toovad 
südametesse rahu sõnumi ja tilga tervendavat 
palsamit, ei ole õpetanud ühegi maa 
kultusekogukonna õpetajad ega vaimulikud. 
Sest tõesti, ma ütlen teile, et praegusel ajal ei 
ole teie maailmas ühtegi inimest, kes suudaks 
õpetada Jumala kummardamist tõelises 
vaimsuses. See ei ole riituste või 
tseremooniate hiilgus ega rikkus ega 
maapealne võim, milles on tõe juured, mis, 
olles alandlik, otsib oma templiks puhtaid, 
õilsaid, siiraid, tõde armastavaid südameid. 
Kus on need südamed? (154, 12 – 14) 
9. Ma olen kutsunud paljusid oma lapsi, et 
anda neile erinevaid ülesandeid, erinevaid 
ülesandeid selles töös, ja ma olen andnud neid 
teile vastavalt teie edusammudele ja andidele. 
Neist kõigist koos olen ma moodustanud oma 
rahva, oma uue apostliameti. 
10 Ma olen usaldanud mõnele juhiameti, ja et 
nende ülesanne ei oleks raske ja vaevaline, 
olen ma jaotanud rahva kogukondadeks. 
11 teistele olen usaldanud häälekandja 
kingituse, et nad edastaksid Minu 
inspiratsiooniga loodud inimese sõna nendele 
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rahvahulkadele, kes on kogunenud seda imet 
vastu võtma; Ma olen usaldanud häälekandja 
kingituse teistele, et nad edastaksid Minu 
inspiratsiooniga loodud inimese sõna nendele 
rahvahulkadele, kes on kogunenud seda imet 
vastu võtma. 
12 Ma olen andnud mõnedele selgeltnägemise 
privileegi, et teha neist prohvetid ja kuulutada 
nende vahendusel, mis on tulemas. 
13 "Sammaste" ülesanne on antud neile, kes 
peavad toetama inimesi nende palverännakul 
ja olema abiks kirikujuhtidele, aidates kanda 
ristikoormat koos kuulajate hulgaga. 
14 Teistele on antud vahendamise anne, ja 
neid on koolitatud vaimumaailma 
tööriistadeks, et edastada selle sõnumeid, 
minu töö selgitusi, ja ka tervendava palsami, 
haigete lohutusaine valdajateks, nii et nad 
saaksid oma tervete vaimsete kiirguste abil 
üheskoos anda halastust abivajajatele. 
15 "Kuldpliiatsiks" olen ma nimetanud teda, 
kes kirjutab raamatusse, mille ma teile jätan, 
minu ilmutused, õpetused ja ettekuulutused 
sellest ajast. 
16 Ma olen andnud "vundamendikivi" 
ametikoha neile, kes peavad olema rahva seas 
eeskujuks kindlusest, püsivusest ja tugevusest. 
Nende sõna, nõuanne ja eeskuju rahva seas on 
muutumatu nagu kalju. 
17. Kuid nüüd, kui see Minu ilmutusperiood on 
lõppemas, pöördun Ma kõigi ametite poole ja 
kõigile neile, kes on valitud selliste suurte 
ülesannete vastuvõtmiseks, esitan üleskutse, 
et nad saaksid põhjalikult õppida ja teada oma 
tööde tulemust. Sel järelemõtlemise tunnil 
seisan ma kõigi kõrval. (335, 27 – 28) 
18 Nagu kõikidel aegadel on olnud palju 
kutsutud ja vähe valitud, sest ma valin ainult 
need, kes on õigel ajal valmis oma ülesannet 
täitma, ja teistele annan ma valgust, et nad 
oskaksid oodata aega, mil ka nemad on 
valitud. 
19. Kui paljud, kes on alles kutsutud, ilma et 
oleks juba olnud aeg neid missiooniks valida, 
on asetanud end minu jüngrite ja töötajate 
hulka, ilma et nende vaim oleks saanud 
vajaliku arengu, et kanda selle risti koormat, 
ega nende meelel oleks olnud vajalikku 
valgust, et võtta vastu minu inspiratsiooni! 
Mida on paljud neist teinud pärast seda, kui 
nad on olnud valitute ridades: rüvetanud, 
mürgitanud õhkkonda, nakatanud teisi oma 

kurjadega, valetanud, külvanud ebakõla, 
kasutanud ära Minu nime ja vaimseid andeid, 
mida Ma olen pannud oma jüngritele. 
20. Keegi ei püüa välja selgitada, millised need 
on, sest te ei saaks. Ainult Minu läbitungiv 
kohtumõistev silm ei jäta neid tähelepanuta ja 
Ma lasen Oma sõna nende 
südametunnistusse, öeldes neile: valvake ja 
palvetage, et te saaksite õigel ajal oma 
üleastumisi kahetseda; sest kui te seda teete, 
siis ma luban teile, et vaimselt istutan teid 
kiiresti oma laua taha ja tähistan lepituse ja 
andestuse pidu. (306, 53 - 55) 
21 See on tõde: mitte kõik ei armasta üksteist 
minu töös, kuigi nad kuuluvad sinna, ega ole 
kõik seda mõistnud. Seega võin öelda, et 
mõned kuuluvad minu töö juurde ja teised 
nende oma. 
22. Need, kes järgivad Mind armastusest, 
armastavad Minu Sõna, sest nad teavad, et 
see parandab neid, ilma neid vigastamata, ja 
näitab neile nende vigu, ilma neid 
paljastamata. See sunnib neid järjekindlalt 
oma tegevust täiustama. 
23. Need, kes selle täiuslikkuse poole 
püüdlemise asemel otsivad ainult kiitust, 
üleolekutunnet, meelitamist või oma elatist, 
selle asemel, et püüelda vaimu täiuslikkuse 
poole, ei kannata Minu sõna, kui see näitab 
neile nende vigu. Siis peavad nad looma teose, 
mis erineb minu omast, kus nad on vabad oma 
tahtmist tegema. Nad ei ole veel mõistnud, et 
ainus asi, mida kuulajad peavad Minu 
kuulutuste ajal tegema, on kuulata Mind kõige 
kõrgemalt, et olla võimeline pärast seda Minu 
sõnumit tõlgendama. (140, 72 -74) 
24. Ma olen öelnud, et tuleb segaduse, 
sõnakuulmatuse aeg, mil "tööline" tõuseb üles 
ja väidab, et minu kuulutus inimintellekti 
kaudu ei lõpe. Kuid tuleb aeg, mil minu sõna 
täitub, isegi kui inimene tahab minu tahtele 
vastu seista. 
25. Kui palju eksimusi on teel teinud paljud 
neist, kellele ma olen usaldanud missiooni ja 
armu. Kui palju arusaamatust ma näen oma 
laste seas pärast 1950. aastat levimas. 
26 Arusaamatuse ja rumaluse tõttu hoiab 
inimene minu abistavat armastust, võimu ja 
armu tagasi ning jääb eemale tõelisest 
seadusest, harmooniast ja tõelisest teest. 
27. Taas kord jaguneb Iisrael suguharusteks, 
taas kord jaguneb ta ja tahab jalge alla tallata 
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puhta ja puhta Seaduse, mille ma talle kätte 
andsin; taas kord otsib Iisrael endisi teid ja 
langeb ebajumalateenistusse ja fanatismi. Ta 
pöördub sektide poole ja langeb segadusse, 
pimedusse, ning toitub meeldivatest ja 
valesõnadest, mida inimesed talle pakuvad. 
28. Kui kirik ja sektandid näevad, et Iisrael on 
lõhestunud, et Iisrael eitab üksteist ja on nõrk, 
siis otsivad nad põhjusi, et haarata hindamatu 
väärtusega pärl, et võtta Uue Lepingu laegas 
endale ja öelda homme, et nad on Jumala 
tõelised sõnumitoojad inimkonna seas ja Minu 
Jumalikkuse esindajad. (363, 47 – 49,51 , 57) 
 
Kuulajaile suunatud manitsused Vaimu töö 
kohta 
29. Ma tahan, et teil oleks pärast minu 
kuulutuse lõppu selge ettekujutus sellest, mis 
see Õpetus on, et te saaksite seda õigesti 
järgida; sest siiani ei ole minu sõna kuulnud 
rahvahulkade seas ilmunud tõelisi spiritistid. 
Seni ei ole see, mida te olete praktiseerinud, 
olnud spiritism, vaid ainult teie ettekujutus 
sellest, mis on minu Töö, mis on kaugel 
tõelisest vaimsusest. 
30 Te peate olema tugevad, et tunnistada 
endale, et olete eksinud; peate end üles 
korjama, et parandada oma harjumusi, ja 
püüdma innukalt, et selle õpetuse tõde ja 
puhtus võiks teie seas särada. 
31 Ärge kartke muuta oma jumalateenistuse ja 
kultuse vormide välist osa, kui te ei moonuta 
minu õpetuste olemust. (252, 28 - 30) 
32 Kasutage järelejäänud aega maksimaalselt 
ära, 
kuulata minu õpetust, et see täidaks teid 
valguse ja armuga, et te saaksite astuda kindla 
sammu vaimsuse poole - sammu, mida te ei 
ole astunud, sest olete jätkanud materialismi 
ja eksituse kultuses. 
33. Kuni tänaseni on teil puudunud usk, et 
loobuda oma arvudest, riitustest ja 
sümbolitest ning otsida Mind vaimselt 
lõpmatuses. Teil ei ole olnud julgust olla 
spiritistid ja te olete loonud mingi näilise 
vaimsuse, mille taha te varjate oma 
materialismi ja eksimusi. 
34. Ma ei taha, et te oleksite silmakirjalik, vaid 
siiras ja aus. Seepärast räägin ma teile kõige 
selgemalt, et te saaksite oma elu põhjalikult 
puhastada ja näidata maailmale selle Töö 
tõde. Te nimetate end spiritistideks? Siis tõesti 

olgu nii. Ärge rääkige Minu Õpetusest seni, 
kuni te teete täiesti vastupidist, sest siis ajate 
inimesed oma tegudega ainult segadusse. 
35 Ennekõike olge teadlikud sellest, mis on 
minu töö - sellest, mida minu seadus 
tähendab, mis on teie ülesanne ja kuidas te 
peate seda täitma, et - kui teil ei ole teejuhti, 
kes on väärt teie samme juhtima - te juhiksite 
end südametunnistuse ja teadmiste abil, mis 
te olete saanud minu õpetusest. Seega ei ole 
teil kedagi, keda süüdistada mis tahes 
eksimuse või vea eest. (271, 27 - 30) 
36. Minu ilmumise algusest peale inimvaimu 
kaudu oli minu tahtmine, et te kasutaksite 
oma vaimseid andeid praktiliselt ja alustaksite 
oma vaimset missiooni, et kui minu lahkumise 
päev saabub, oleksite juba osa teekonnast 
läbinud ja te ei tunneks end liiga nõrgana, et 
alustada nii raske missiooni täitmist. 
37. Mõned on teadnud, kuidas tõlgendada 
Jumalikku Mõtet, ja on püüdnud seda ellu viia. 
Kuid on ka neid - ja neid on enamuses -, kes on 
selle Töö tähendust valesti mõistnud. 
38. Need on need vead, mille vastu ma 
siinsete inimeste seas olen, sest ma ei taha, et 
inimkond teeks nalja nende üle, keda on nii 
kaua aega õpetatud. (267, 65 - 67) 
39. Kui mõned olid huvitatud ainult minu sõna 
tähendusest ja nad soovisid alati oma vaimu 
arengut ja edasiminekut, siis teised olid 
rohkem rahul välise jumalateenistusega. 
Samamoodi, kui esimesed rõõmustasid, kui 
nad said õpetusi vaimsuse kohta, siis viimased 
olid häiritud, kui mainiti nende vigu. 
40 Mina üksi tean, kes peab Minu ees 
vastutama kõige selle eest, mis oleks pidanud 
olema teada minu häälekandjate kaudu ja 
mida on varjatud (270, 8 - 9). 
41 Mõelge, ja te näete, et vajalik üksmeel on 
vaimne ja te saavutate selle, kui tõusete üle 
oma kirgede ja ülemusluse. 
42 Kuidas saab rahu sõlmida, kui igaüks 
kuulutab oma asja ainsaks tõeks ja samal ajal 
võitleb teise asja vastu kui vale? 
43 Fanatism on pimedus, on pimedus, on 
teadmatus ja selle viljad ei saa kunagi olla 
valgus. (289, 8 - 10) 
44 Tõesti, Ma ütlen teile, kui te ei ühine, nagu 
on Minu Tahe, siis inimkond ajab teid laiali ja 
ajab teid oma keskelt välja, kui ta näeb, et teie 
elu erineb sellest, mida te kuulutate. 
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45 Mis juhtub, kui inimesed avastavad, et igas 
koguduses on erinev pühendumise vorm ja 
erinev viis minu õpetuse praktiseerimiseks? 
46. Ma usaldan teile oma ilmutuse viimased 
kolm aastat, et te töötaksite selle rahva 
ühendamise nimel - ühendamise nimel, mis 
hõlmab nii vaimset kui ka välist, nii et teie töö, 
mis on täis harmooniat ja üksmeelt, oleks 
suurimaks tõendiks, et teid kõiki, erinevates 
kogunemiskohtades ja riigi eri osades, õpetas 
üks ja sama Meister: JUMAL. (252, 69 - 71) 
 
Tõeline jüngerlus, uued apostlid 
47. Ärge püüdke piirata seda Tööd, mis on 
universaalne ja lõpmatu, ega seada piire oma 
vaimsele arengule, sest mida rohkem te 
sukeldute heade tegude ja õppimise teele, 
seda suuremaid ilmutusi te saate. Te näete, 
kuidas Jumalik Töö tõuseb kõige 
tähtsusetumast, te näete, kuidas see avaldub 
kõiges, mis on loodud, te tunnete, kuidas see 
pulbitseb teie olemuses. 
48. See on lihtsus, millega ma õpetan 
spiritistlikku jüngrit, et ka tema oleks lihtne 
nagu tema Meister. Jünger peab veenma ja 
pöörduma oma sõnade tõe ja tegude väega, 
püüdmata kellelegi muljet avaldada 
salapäraste võimete või erakordsete 
võimetega. 
49. Tõeline jünger saab suureks oma 
lihtsusega. Ta mõistab oma Isandat ja samal 
ajal teeb ennast mõistetavaks oma 
kaasinimestele. (297, 15 - 17) 
50 Jeesuse jünger on see, kes võidab sõnaga, 
kes veenab ja lohutab, kes tõstab ja äratab, 
kes teeb võitjast enese ja vasturääkivuste 
võitja. 
51. Kristuse apostel ei saa kanda isekust oma 
südames, mõeldes ainult oma kannatustele 
või muredele. Ta ei muretse enda pärast ja 
mõtleb teiste peale, olles täiesti kindel, et ta ei 
ole midagi unarusse jätnud, sest Isa aitab kohe 
seda, kes jättis omaenda maha, et pühenduda 
vaimuliku abi vajavale Issanda lapsele. Ja kes 
unustas end, et tuua naabrile lootuse 
naeratus, lohutus tema kurbusele, palsamitilk 
tema valule, leiab oma kodu 
tagasipöördumisel valgustatud valgusega, mis 
on õnnistus, rõõm ja rahu. (293, 32 - 33) 
52 Minu laua ääres saavad sel ajal nii mees kui 
ka naine apostliteks; selle laua äärde panen 
ma teie vaimu. 

53 Naised on olnud need, kes on sel ajal 
spiritistliku lipu kõrgel hoidnud, jättes apostli 
jälje teele, järgides innukalt Issanda seadust. 
54. Minu uues apostlites on naine mehe 
kõrval, ja ei ole mingit erilist vanust, kes Mind 
teenib: seda teevad nii täiskasvanud kui ka 
laps või vana mees, nii noor tütarlaps kui ka 
ema. Sest ma ütlen teile veel kord, et ma otsin 
teie vaimu ja et see on juba ammu oma 
lapsepõlve maha jätnud. (69, 16 u. - 17o.) 
55. Kui Ma ütlesin teile Teisel ajastul, et Minu 
Kuningriik ei ole sellest maailmast, siis täna 
ütlen ma teile, et ka teie Kuningriik ei ole siit, 
sest see maailm, nagu te juba teate, on ainult 
üleminekuks inimesele. 
56. Ma õpetan teile tõelist elu, mis ei ole 
kunagi põhinenud materialismil. Seepärast 
tõusevad maa võimsad taas kord minu 
õpetuse vastu. Ma tulen teie juurde oma 
igavese Õpetusega, oma igavesti kehtiva 
õpetusega, mis koosneb armastusest, 
tarkusest ja õiglusest. Kuid seda ei mõisteta 
kohe, inimkond mõistab Mind jälle hukka, 
ristiusutab Mind jälle. Kuid ma tean, et Minu 
õpetus peab läbima kõik selle, et mind 
tunnustataks ja armastataks. Ma tean, et 
pärast seda saavad Minu kõige ägedamatest 
tagakiusajatest Minu kõige ustavamad ja 
usinamad külvajad, sest Ma annan neile väga 
suuri tõendeid Minu tõe kohta. 
57 See "teise ajastu" Nikodeemos, preestrite 
vürst, kes otsis Jeesust üles, et rääkida temaga 
tarkadest ja sügavatest õpetustest, ilmub taas 
sel ajal, et uurida hoolega minu tööd ja 
pöörduda tema poole. 
58. See Saulus, keda kutsutakse Pauluseks, 
kellest pärast Minu raevukat tagakiusamist sai 
üks Minu suurimaid apostleid, ilmub taas 
Minu teele, ja kõikjal ilmuvad Minu uued 
jüngrid, mõned innukalt, teised ennast 
eitavalt. Praegune tund on väga tähtis, aeg, 
millest ma teile räägin, läheneb teile üha 
lähemale ja lähemale. (173, 45 – 48) 
59. Inimesed vajavad neid, kes suudavad 
katsumustes püsima jääda, neid, kes tunnevad 
maailma ja vaimu suuri võitlusi. Nemad on 
need, kes saavad anda inimkonnale suuna ja 
juhtida seda, sest nende südames ei ole soovi 
kedagi rõhuda ega domineerida. Nad ei saa 
anda varjupaika isekusele, sest nad on oma 
kõrgenduse hetkedel tundnud Issanda 
halastust, kes neid armastusega üle ujutab, et 
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nad saaksid sellest halastusest anda oma 
vendadele. (54, 53) 
 
Jumala sõnumitoojad kogu maailmas ja igal 
ajal 
60. Maa rahvastel ei ole kunagi puudu olnud 
Vaimne Valgus. Tõesti, ma ütlen teile, et mitte 
ainult sellel rahval siin ei ole olnud prohvetid 
ja sõnumitoojad, vaid kõigile olen saatnud 
sõnumitoojad, et neid äratada. 
61. Nende õpetuste valguse ja tõe ning 
sarnasuse põhjal sellega, mida ma teile olen 
ilmutanud, võite hinnata nende sõnu. 
62 Mõned elasid enne Messia tulekut, teised 
töötasid pärast minu kui inimese olemasolu, 
kuid kõik tõid inimestele vaimset sõnumit. 
63 Need õpetused - nagu ka minu omad - on 
moonutatud, sest kui nende tähendust ei ole 
muudetud, siis on neid moonutatud või neid 
on varjatud tõe järele näljaste inimeste eest. 
64. On üks tõde ja üks moraal, mis on 
inimestele ilmutatud sõnumitoojate, 
prohvetite ja teenijate kaudu. Miks on siis 
inimestel erinevad arusaamad tõe, moraali ja 
elu kohta? 
65. See tõde, mida inimkond on igal ajal 
moonutanud, taastatakse ja selle valgus 
hakkab särama sellise jõuga, et see hakkab 
inimestele tunduma nagu midagi uut, kuigi see 
on sama valgus, mis on alati valgustanud minu 
Jumalikkuse laste arenguteed. 
66 Palju on neid, kes surid, sest nad rääkisid 
tõtt; palju on ka neid, keda piinati, sest nad ei 
vaigistanud häält, mis kõneles nende sees. 
67. Ärge arvake, et Taevas on saatnud teile 
ainult neid, kes on rääkinud teile vaimust, 
armastusest, moraalist - ei, Ta on saatnud ka 
neid, kes on andnud teile teaduse häid vilju, 
neid teadmisi, mis toovad inimeste ellu 
valgust, mis kergendab nende koormat ja 
leevendab nende raskusi. Nad kõik on olnud 
minu sõnumitoojad. 
68. On ka teisi, kes, kuigi nad ei too õpetusi 
vaimsest moraalist või teaduslikest 
avastustest, toovad sõnumi, mis õpetab 
tundma ja imetlema loodu ilu. Nad on Minu 
sõnumitoojad, kelle ülesanne on tuua rõõmu 
ja palsamit kannatanute südamesse. 
69. Nad kõik on joonud kibeda karika, kui nad 
said teadlikuks tõe suhtes pimeda maailma, ilu 
ja hea suhtes tundmatu inimkonna 
arusaamatusest. Ja ometi, kui Ma olen teile 

öelnud, et sel ajastul kõik taastatakse, kui Ma 
olen teile teatanud, et kõik pöördub tagasi 
õigele teele ja kõik Minu õpetused saavad 
tagasi oma algse tähenduse, siis võite uskuda, 
et selle maailma jaoks on lähedal vaimse 
hiilguse aeg, kuigi te ei tohi unustada, et enne 
seda tuleb kõik hinnata ja puhastada. (121, 9 - 
16) 
70. Alati, kui Jumala ilmutus hakkab inimesi 
valgustama, olen ma saatnud neile teejuhte 
või prohvetid, et valmistada neid ette, et nad 
saaksid seda valgust tunda. Aga ärge arvake, 
et ainult need on Minu sõnumitoojad, kes 
toovad sõnumeid vaimule. Ei, jüngrid, igaüks, 
kes külvab inimeste seas head, ükskõik millises 
vormis, on minu sõnumitooja. 
71. Te võite neid sõnumitoojaid kohata kõigil 
oma eluteedel, nii usukogukondades kui ka 
teadustes - inimeste seas, kes valitsevad või 
nende seas, kes annavad häid õpetusi. 
72 Minu hea sulane ei kaldu kunagi kõrvale 
teelt, mida ta peab käima; ta pigem sureb teel 
kui taganeb. Tema eeskuju on valguse 
seemneks tema ligimeste elus ja tema teod on 
eeskujuks teistele. Oh, kui vaid inimkond 
mõistaks sõnumeid, mida ma nende kaudu 
talle saadan! Kuid see ei ole nii, sest on palju 
inimesi, kellel on maailmas delikaatne 
missioon, kuid kes lasevad oma silmad eksida 
nende suurte eeskujude juurest, et minna 
neile meelepärasemale teele. (105, 13 – 15) 
73 aga mida te olete teinud nende inimestega, 
inimkonnaga, kelle ma olen saatnud teile 
meenutama Minu teed, usu teed, mis on 
tarkuse, armastuse ja rahu tee? 
74. Te ei tahtnud nende ülesannetest midagi 
teada ja võitlesite nende vastu silmakirjaliku 
usuga, mis teil on oma teooriate ja 
konfessioonide tõttu. 
75. Teie silmad ei tahtnud näha valgust, mida 
iga minu sõnumitooja tõi teile armastuse 
sõnumina, olenemata sellest, kas te nimetate 
neid prohvetiteks, nägijateks, valgustatud 
meesteks, arstideks, filosoofideks, teadlasteks 
või pastoriteks. 
76. Neil inimestel oli karisma, kuid te ei 
tahtnud nende valgust ära tunda. Nad läksid 
teile ette, kuid te ei tahtnud nende jälgedes 
käia. 
77. Nad jätsid teile eeskuju ohvrite, valu ja 
heategevuse elust, kuid te kartsite neid 
jäljendada, sest te ei teadnud, et nende valu, 
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kes järgivad Mind, on vaimule rõõm, tee täis 
lilli ja horisont täis lubadusi. 
78 Nad ei tulnud, et hingata maa lillede lõhna 
ega joovastuda maailma põgusatest 
naudingutest, sest nende meelte iha ei olnud 
enam roojase, vaid kõrge järele. 
79. Nad kannatasid, kuid nad ei püüdnud end 
lohutada, sest nad teadsid, et nad on tulnud 
lohutama. Nad ei oodanud maailmast midagi, 
sest pärast eluvõitlust ootasid nad rõõmu, et 
nad saavad tunnistada vaimolendite 
ülestõusmist usku ja ellu - kõigi nende, kes olid 
loobunud tõest. 
80. Kes on need inimesed, kellest ma teile 
räägin? Ma ütlen teile, et need on kõik need, 
kes on toonud teile sõnumeid valgusest, 
armastusest, lootusest, tervisest, usust ja 
päästest. Ei ole oluline, milline nimi neil oli, 
ega ka see, millisel eluviisil te neid olete 
näinud, ega ka see, millist tiitlit nad on maa 
peal kandnud. (263, 18- 24) 
81. Ma pean teile veel kord ütlema, et see 
rahvas, mis on moodustatud Minu ilmingute 
ümber, ei ole rahvas, mille Isa oma armastuses 
asetab teistest maapealsetest rahvastest 
kõrgemale. Issand on suunanud oma pilgu 
sellele ainult sellepärast, et Ta on selle 
moodustanud vaimsetest olenditest, kes on 
alati olnud maailmas, kui uus Jumalik Ilmutus 
on alla tulnud. Nad on selle Iisraeli rahva, 
prohvetite, sõnumitoojate, nägijate ja 
patriarhide rahva vaimsed lapsed. 
82 Kes saaks Mind sel ajal paremini vastu 
võtta kui nemad, mõista Minu ilmutuse uut 
vormi ja olla tunnistajaks Minu tõotuste 
täitumisele? (159, 51 – 52) 
83. Ma olen tulnud alla Iisraeli rahva põlve, 
kellest enamik on siin kodus. Ülejäänud on 
minu poolt saadetud ja laiali hajutatud üle 
rahvaste, ja neile olen ma ennast vaimselt 
teatavaks teinud. Need on Minu väljavalitud, 
kes on jäänud Minule truuks. Nende süda ei 
ole nakatunud ja nende vaim suudab vastu 
võtta Minu inspiratsioone. Nende 
vahendamise kaudu annan ma maailmale 
praegu suure tarkuse aarde. (269,2 u.) 
...see tähendab Mehhiko. 
84. Armsad lapsed, teie, kes te olete tulnud 
väikestes kogustes, tõesti, Ma ütlen teile: 
Minu läbitungiv pilk avastab kõikjal Minu 
väljavalituid, kes tunnevad oma vaimus, et 
nüüd on Minu Kohaloleku aeg. Nad ei ole 

kuulnud Minu sõna nagu teie, kuid oma 
vaimus kuulevad nad häält, mis ütleb neile, et 
Ma olen taas kord inimkonna seas, et Ma olen 
tulnud vaimselt "pilvel". Mõnele annan ma 
võimaluse näha Mind vaimu silmadega, 
teistele intuitiivse võime abil, teistele annan 
ma oma armastust tugevalt tunda, et nad 
tunneksid Minu vaimu kohalolekut. (346, 13) 
85. Varsti tõusevad intuitiivsed, inspireeritud, 
vaimselt tundlikud inimesed ja annavad 
rahvaste seas tunnistust sellest, mida nad 
vaimuga näevad, mida nad tunnevad, mida 
nad kuulevad ja saavad. Ma ütlen teile veel 
kord, et Minu rahvas ei piirdu nendega, kes on 
Mind kuulnud nende häälekandjate kaudu, 
vaid et Ma olen saatnud oma sulased maa eri 
punktidesse, et valmistada ette teed ja 
puhastada põllud, kuhu hiljem peavad tulema 
külvikud. 
86 Ma tugevdan neid ja õnnistan neid, sest 
nende päevatöö on kurb, nende tee on täis 
okkaid. Pilkamine, põlgus, laim ja pettus 
järgnevad neile kõikjal. Kuid nad - aimates ja 
innustatuna - teavad, et nad on minu poolt 
saadetud ja on valmis oma missiooni 
täitmiseks tee lõppu jõudma. (284,50 - 51) 
87. Ma kutsun teid Minu Kuningriiki. Ma 
kutsun kõiki maailma rahvaid ilma igasuguse 
eelistuseta, kuid ma tean, et kõik ei kuula 
mind. 
88. Inimkond on kustutanud oma lambi ja 
kõnnib pimeduses. Aga kus viga end tunda 
annab, ilmub minust valgustatu, kes levitab 
valgust oma ümbruses - vaimne valvur, kes 
valvab ja ootab minu märki, et lasta kõlada 
häirekella, mis äratab ja raputab. 
89. Olgu nende sõnumitoojate armastus teie 
südames vilja kandvaks seemneks. Ärge lükake 
neid tagasi, kui nad ilmutavad end teie ees 
väliselt vaesuses. Kuulake neid, sest nad 
tulevad minu nimel, et anda teile edasi võime, 
mida te praegu ei tea. Nad õpetavad teile 
täiuslikku palvet, vabastavad teid materialismi 
sidemetest, millega te olete aheldatud, 
aitavad teil saavutada vaimset vabadust, mis 
tõstab teid Minu juurde. (281,33) 
90. Kui keegi peaks ilmuma ja väitma, et ta on 
uuesti inimeseks saanud Kristus, ärge uskuge 
teda. Sest kui ma teile teatasin, et ma tulen 
tagasi, andsin teile teada, et see toimub 
vaimus. Kui keegi peaks teile ütlema, et ma 
olen Jumala sõnumitooja, ärge usaldage teda, 
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sest tõelised sõnumitooja ei hoople ega 
kuuluta neile usaldatud missiooni. Nad 
identifitseerivad end ainult oma tööde järgi. 
See on inimeste otsustada, kas see on Issanda 
sõnumitooja. Kas mäletate, et ma ütlesin teile, 
et puu saab tuntuks tema vilja järgi? 
91. Ma ei keela teil maitsta "puude vilju", kuid 
te peate olema varustatud nii, et suudate 
eristada häid vilju halbadest. 
92. Need, kes armastavad tõde, panen ma üles 
nagu lambipostid, mis valgustavad nende 
kaasinimeste teed. (131, 5 - 7). 
93. Ajad, mil te vajasite vaimset juhti 
maailmas, on möödas. Nüüdsest peale ei ole 
igaühel, kes seda teed järgib, muud teed kui 
minu seadus ega muud juhendit kui tema 
enda südametunnistus. 
94 Siiski on alati olemas suure valguse ja 
vaimse väega mehed ja naised, kes aitavad 
rahvahulki oma eeskuju ja inspiratsiooniga. 
95. Kui see oleks teisiti, oleksin ma juba 
saatnud teile vaimud nagu Mooses või nagu 
Eelija maa peale, et nad näitaksid teile teed ja 
tuletaksid teile pidevalt meelde Seadust. Ka 
nemad seisavad teie kõrval, kaitsevad ja 
saadavad teid, kuid mitte enam inimlikul kujul, 
vaid vaimsel kujul. 
96. Kes neid näeb?: Keegi. Aga kui te 
relvastate end, siis tunnete enda kohal 
suurvaimude kohalolekut, kes on alati olnud 
inimkonnaga kontaktis ja kellel on olnud selles 
suuri missioone täita. (255,40–41) 
 

II Esimese ja teise 
ilmutusaja 

läbivaatamine  
 

9. peatükk - Iisraeli rahva lood ja 
tegelased  
 
Inimese langemise ajalugu 
1 Ajalooline pärimus esimestest inimestest, 
kes asustasid maad, anti edasi põlvest põlve, 
kuni see kirjutati üles "Esimese aja" raamatus. 
See on elav tähendamissõna nendest 
esimestest inimestest, kes elasid maa peal. 
Nende puhtus ja süütus võimaldasid neil 

tunda emake Looduse hellust. Kõikide olendite 
vahel valitses sõbralik suhe ja kõigi olendite 
vahel oli tingimusteta vendlus. (105,42) 
2 Jumaliku tähendamissõnaga inspireerisin ma 
esimesi inimesi, et nad saaksid esimest korda 
teada oma saatust, kuid Minu ilmutuste 
tähendust tõlgendati valesti. 
3 Kui teile räägiti elupuust, millest inimene sõi, 
hea ja kurja tundmisest, siis ainult selleks, et 
te mõistaksite, et kui inimene sai piisavalt 
teadmisi, et teha vahet õigel ja valel, ja sai 
seega vastutuse oma tegude eest, siis hakkas 
ta sellest ajast alates lõikama oma tegude 
vilju. (150,42) 
4 Te teate, et Jumal ütles inimestele: "Kasvage 
ja paljunege ja täitke maa." See oli esialgne 
seadus, mis teile, o inimesed, anti. Hiljem 
nõudis Isa inimestelt mitte ainult seda, et nad 
paljuneksid ja et inimsugu jätkaks kasvamist, 
vaid et nende tunded muutuksid üha 
kõrgemaks ja et nende mõistus areneks 
takistamatult ja areneks. Aga kui esimese 
seaduse eesmärk oli inimkonna paljunemine - 
kuidas saab te arvata, et seesama Isa karistab 
teid selle eest, et te kuuletute ja täidate Tema 
käsku? Kas on võimalik, inimesed, et selline 
vastuolu eksisteerib teie Jumalas? 
5. Vaata, millise materiaalse tõlgenduse 
andsid inimesed tähendamissõnale, mis rääkis 
sulle ainult vaimu äratamisest inimeses. 
Seepärast mõistke minu õpetust ega ütle 
enam, et te maksate võlga, mille esimesed 
maa elanikud oma sõnakuulmatusega oma Isa 
ees tekitasid. omada kõrgemat arusaama 
jumalikust õiglusest. (150,45-46) 
6. Nüüd on aeg, mil te saate aru Minu 
sõnadest: "Kasvage ja paljunege", nimelt, et 
see peab toimuma ka vaimselt ja et te 
peaksite täitma universumi oma heade tegude 
ja valgete mõtetega. Ma tervitan kõiki, kes 
tahavad tulla Minule lähemale - kõiki, kes 
püüavad täiuslikkuse poole. (150, 48-49) 
 
Vaba tahe ja pärispatt 
7. Te ütlete mulle, et oma vaba tahte tõttu 
olete sattunud vigadesse ja eksimustesse. 
Sellele vastan teile, et selle kingituse abil saate 
tõusta lõpmatult kaugemale sellest punktist, 
kust te oma evolutsiooni alguses alustasite. 
8 peale tahtevabaduse, andsin igale vaimule 
minu valguse tema südametunnistusse, et 
keegi ei eksiks; kuid need, kes ei tahtnud 
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kuulda minu häält või ei tahtnud siseneda oma 
sisemusse vaimse valguse ihalduses, olid peagi 
võrgutatud inimelu lugematutest iludustest, 
kaotasid oma vaimule minu seaduse toetuse ja 
pidid komistama ja langema. 
9. Üksik rikkumine tõi kaasa palju valusaid 
tagajärgi, ja seda seetõttu, et ebatäiuslikkus ei 
ole kooskõlas Jumaliku Armastusega. 
10 Need, kes pühendunult ja kahetsedes 
pöördusid kohe tagasi Isa juurde, paludes teda 
alandlikult, et ta neid puhastaks ja vabastaks 
neid nende poolt äsja tehtud süüst, võttis 
Issand neid vastu lõpmatu armastuse ja 
halastusega, lohutas nende vaimu, saatis nad 
oma vigu heastama ja kinnitas neid nende 
ülesande täitmisel. 
11 Ärge arvake, et kõik pöördusid pärast oma 
esimest sõnakuulmatust alandlikult ja 
kahetsevalt tagasi. Ei, paljud tulid täis ülbust ja 
pahameelt. Teised, täis häbi, teadvustades 
oma viga, tahtsid õigustada oma süütegusid 
Minu ees, ja kaugel sellest, et puhastada end 
meeleparanduse ja parandamise kaudu, mis 
on alandlikkuse tõendiks, otsustasid nad luua 
endale elu omaenda moodi, väljaspool 
seadusi, mida Minu armastus ette näeb. 
12 Siis astus minu õiglus ellu, kuid mitte 
selleks, et neid karistada, vaid selleks, et neid 
parandada, mitte selleks, et neid hävitada, 
vaid selleks, et neid igaveseks säilitada, andes 
neile täieliku võimaluse end täiustada. 
13 Kui paljudel neist esimestest patustajatest 
ei õnnestu ikka veel oma plekist vabaneda, 
sest nad langesid ühest langusest teise üha 
sügavamale ja sügavamale kuristikku, millest 
ainult minu seaduse järgimine suudab neid 
päästa. (20, 40-46) 
 
Üleujutus 
14 Inimkonna esimestel aegadel valitses 
inimeste seas süütus ja lihtsus; kuid 
proportsionaalselt sellega, kuidas nende arv 
kasvas nende arengu ja tahtevabaduse tõttu, 
muutusid ka nende patud arvukamaks ja 
arenesid kiiremini - mitte nende voorused, 
vaid nende rikkumised minu seaduse vastu. 
15 siis valmistasin ma Noa, kellele ma ennast 
vaimust vaimule teatavaks tegin, selleks 
osaduse jaoks, mida ma olen inimestega 
pidanud inimkonna algusest peale. 
16 Ma ütlesin Noa: 'Ma puhastan inimkonna 
vaimu kõigist nende pattudest; selleks ma 

saadan suure veeuputuse. Ehitage laegas ja 
laske oma lapsed, nende naised, oma laste 
lapsed ja paar igast loomaliigist sinna sisse." 
17 Noa oli mu käsule kuulekad ja õnnetus tuli 
minu sõna täitmiseks. Halb seeme juuriti välja 
ja hea seeme jäi Minu viljahoidlatesse, millest 
ma lõin uue inimkonna, mis kandis Minu 
õigluse valgust ja teadis, kuidas täita Minu 
Seadust ja elada head moraali järgides. 
18. Kas te arvate, et need inimesed, kes surid 
nii valusalt, hukkusid füüsiliselt ja vaimselt? 
Tõesti, ma ütlen teile: ei, mu lapsed. Nende 
vaimud olid Minu poolt säilitatud ja ärkasid 
oma südametunnistuse kohtumõistja ees ning 
olid valmis taas kord eluteele tagasi 
pöörduma, et saavutada selles vaimne 
edasiminek. (302, 14 - 16) 
 
Aabrahami valmisolek ohvreid tuua 
19 Sa ei pea alati tühjendama kannatuste 
karikat täis. Sest Mulle piisab, kui ma näen teie 
usku, teie kuulekust, teie otsustavust ja 
kavatsust täita Minu käsku, et ma säästaksin 
teid teie katsumuse kõige raskemast hetkest. 
20. Pidage meeles, et Aabraham pidi 
ohverdama oma poja Iisaku elu, keda ta väga 
armastas ja kelle patriarh, ületades oma valu 
ja armastust oma poja vastu, kavatses 
ohverdada kuulekuse, usu, armastuse ja 
alandlikkuse katsumuses, mida te veel ei 
suuda mõista. Kuid tal ei lubatud lõpetada 
Pojale ohverdamist, sest ta oli oma südame 
põhjas juba tõestanud oma kuulekust jumaliku 
tahte suhtes ja sellest piisas. Kui suur oli 
Aabrahami sisemine rõõm, kui tema käsi 
peatati kõrgema jõu poolt, mis takistas teda 
Iisaku ohverdamast! Kuidas ta õnnistas oma 
Issanda nime ja imestas tema tarkuse üle! 
(308,11) 
21 Aabrahami ja tema poja Iisaki puhul andsin 
ma teile tähenduse sellest, mida tähendaks 
Päästja ohvrisurm, kui ma panin proovile 
Aabrahami armastuse Minu vastu, paludes tal 
ohverdada oma poeg, tema kallim Iisak; ma 
andsin teile tähenduse sellest, mida tähendaks 
Päästja ohvrisurm, kui ma panin proovile 
Aabrahami armastuse Minu vastu, paludes tal 
ohverdada oma poeg, tema kallim Iisak. 
22 Kui te vaatate seda õigesti, siis näete selles 
aktis sarnasust sellega, mis hiljem tähistas 
"Ainusündinud Poja" ohvrit, mille Jumalast 
maailma päästmise nimel. 
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See piibellik väljend tähendab: Jumala Poeg on 
sündinud (või kehastunud) maailma.  
23 Aabraham oli siin Jumala kehastus ja Iisak 
Jeesuse kuju. Sel hetkel arvas patriarh, et 
Issand nõuab temalt seega oma poja elu, et 
süütu veri peseks ära rahva patud, ja kuigi ta 
armastas sügavalt teda, kes oli tema lihast, oli 
temas olev kuulekus Jumalale, nagu ka 
halastus ja armastus oma rahva vastu, talle 
kurvem kui tema armastatud poja elu. 
24 Kuulekas Aabraham oli lähedal sellele, et 
anda oma pojale surmav löök. Sel hetkel, kui 
ta tõstis oma käe üles, et teda ohverdada, 
peatas minu vägi teda ja käskis tal poja asemel 
ohverdada talleliha, et see sümbol jääks 
armastuse ja kuulekuse tunnistuseks. (119, 18 
- 19) 
 
Jaakobi unenäopilt taevasse viivatest 
redelitest 
25. Kas sa tead, mida tähendas redel, mida 
Jaakob oma unenäos nägi? See redel 
sümboliseerib vaimu elu ja arengut. 
26 Jaakobi keha oli ilmutuse ajal magama 
jäänud, kuid tema vaim oli ärkvel. Ta oli 
tõusnud üles palve kaudu Isa poole, ja kui 
tema vaim jõudis valguse piirkondadesse, sai 
ta taevase sõnumi, mis pidi säilima kui vaimse 
ilmutuse ja tõe testament tema rahvale, kes 
on kogu inimkond; sest "Iisrael" ei ole 
maapealne, vaid vaimne nimi. 
27. Jaakob nägi, et see redel seisis maa peal ja 
selle tipp puudutas taevast. See näitab vaimse 
tõusu teed, mis algab maa peal lihakehaga ja 
lõpeb siis, kui vaim ühendab oma valguse ja 
olemuse oma Isa omaga, kaugel igasugusest 
materiaalsest mõjust. 
28 Patriarh nägi, et sellel redelil läksid inglid 
üles ja alla. See sümboliseeris pidevat sündi ja 
surma, vaimude pidevat tulekut ja minekut, 
kui nad soovivad valgust või peavad end 
lepitama ja puhastama, et tõusta veidi 
kõrgemale, kui nad tagasi vaimsesse maailma 
naasevad. See on vaimse arengu tee, mis viib 
täiuslikkuseni. 
29 Seepärast nägi Jaakob redeli tipus Jehoova 
sümboolset kuju, mis näitab, et Jumal on teie 
täiuslikkuse, teie püüdluste eesmärk ja 
lõpmatu õndsuse kõrgeim tasu - tasu raskete 
võitluste, pikkade kannatuste ja püsivuse eest, 
et jõuda Isa palge juurde. 

30. Vaim leidis saatuse ja katsumuste löökides 
alati võimaluse teenete omandamiseks, et 
tõusta. Igas katsumuses sümboliseeriti alati 
Jaakobi redelit, mis kutsus teid üles ronima 
teisele astmele. 
31 See oli suur ilmutus, oo jüngrid, sest selles 
räägiti teile Vaimsest Elust ajal, mil vaimu 
ärkamine Jumaliku, Kõrge, Puhta, Hea ja 
Tõelise kummardamiseks oli vaevalt alanud. 
32 See sõnum ei saanud olla mõeldud ainult 
ühele perekonnale ega isegi mitte ühele 
rahvale; selle põhiolemus oli vaimne ja seega 
universaalse tähendusega. Just sel põhjusel 
kõneles Isa hääl Jaakobile: "Mina olen 
Jehoova, Aabrahami ja Iisaku Jumal. Maad, kus 
sa oled, annan ma sulle ja su seemnele, ja 
seda seemet on palju nagu maa tolmu. Te 
levite läände ja itta, põhja ja lõunasse, ja kõik 
maa suguvõsad saavad õnnistatud sinus ja su 
seemnes." (315, 45-50) 
 
Joosep ja tema vennad 
33 Joosep, Jaakobi poeg, oli oma vendade 
poolt müüdud kaupmeestele, kes olid teel 
Egiptusesse. Joosep oli veel väike, kuid oli juba 
andnud tunnistust suurest prohvetlikust 
andest. Kadedus haaras tema vennad, kes 
loobusid temast, sest arvasid, et nad ei näe 
teda enam kunagi. Aga Issand, kes valvas oma 
sulase üle, kaitses teda ja tegi ta suureks 
Egiptuse vaarao ees. 
34 Paljude aastate jooksul pärast seda, kui 
maailma vaevas põud ja näljahäda, oli Egiptus 
Joosepi nõuannete ja innustuste abil kogunud 
piisavalt varusid, et vastu pidada. 
35 Siis juhtus, et Jaakobi pojad tulid 
Egiptusesse toitu otsima. Nende ehmatus oli 
suur, kui nad mõistsid, et nende vennast 
Joosepist oli saanud vaarao minister ja nõunik. 
Kui nad teda nägid, langesid nad tema jalge 
ette põlvili, täis kahetsust oma üleastumise 
pärast, ja nad mõistsid, et nende venna 
ettekuulutused olid täitunud. Tema, keda nad 
pidasid surnuks, oli siin nende ees täis jõudu, 
voorust ja tarkust. Prohvet, kelle nad olid 
maha müünud, tõestas neile, et prohveti 
ettekuulutus, mille Issand oli pannud tema 
huultele, kui ta oli veel laps. Vend, keda nad 
olid piinanud ja müünud, andis neile andeks. 
Kas te mõistate, inimesed? Nüüd te teate, 
miks ma teile sellest päevast rääkisin: Millal te 
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tunnete Mind, nagu Joosepi tunnevad tema 
vennad?(90:2). 
 
Iisraeli rahva rändamine kõrbes Moosese 
juhtimisel 
36 "Esimesel korral" seisis Mooses Iisraeli 
eesotsas, et juhtida neid neljakümne aasta 
jooksul läbi kõrbe Kaananimaale. Kuid 
sõnakuulmatusest, uskmatusest ja 
materialismist hakkasid mõned jumalateotust 
kuulutama, teised muutusid taganttulijateks ja 
kolmandad mässasid. Ometi rääkis Mooses 
neile selles olukorras targalt ja kannatlikult, et 
nad ei rikuks Kõrgeimat tahet, vaid oleksid 
alandlikud ja kuulekad sellele Isale, kes - 
nende sõnakuulmatust tähele panemata - 
laskis manna taevast langeda ja vesi kaljust 
välja voolata. (343,53) 
37 Mooses oli andnud piisavalt tõendeid, et 
tõeline Jumal oli temaga; kuid rahvas tahtis 
veel rohkem tunnistust, ja kui sõnumitooja oli 
toonud rahvahulgad Siinai mäe jalamile, 
kutsus ta Jehoova väge, ja Issand austas teda 
ning andis talle suuri tõendeid ja imesid. 
38. Rahvas tahtis kuulda ja näha Teda, keda 
Mooses kuulis ja nägi oma usu kaudu, ja nii 
ilmutasin Ma ennast rahvale pilves ja panin 
nad tundide kaupa kuulma Minu häält. Kuid 
see oli nii võimas, et inimesed arvasid, et nad 
surevad hirmust; nende keha värises ja nende 
vaim värises selle õigluse hääle peale. Siis 
palus rahvas Moosest, et ta paluks Jehoovat, 
et ta ei räägiks enam oma rahvale, sest nad ei 
kuule teda enam. Nad mõistsid, et nad on liiga 
ebaküpsed, et suhelda otse Igaviku inimesega. 
(29,32 + 34) 
39 Tugevda oma vaimu suurtes eluvõitlustes, 
nagu see rahvas Iisrael sai tugevaks kõrbes. 
Kas te teate, kui suur on kõrb, millel ei näi 
olevat lõppu, halastamatu päike ja kõrvetav 
liiv? Kas te teate, mis on üksindus ja vaikus 
ning vajadus öise valvsuse järele, sest 
vaenlased varitsevad? Tõesti, ma ütlen teile, 
et just seal, kõrbes, said inimesed aru, kui 
suursugune on uskuda Jumalasse, ja seal 
õppisid nad Teda armastama. Mida võis see 
rahvas kõrbelt oodata? Ja ometi oli neil kõik 
olemas: leib, vesi, kodu, kus puhata, oaas ja 
pühamu, mis tõstis nende vaimu tänu oma Isa 
ja Looja ees. (107,28) 
 
Eelija võitlus tõelise Jumala eest 

40 "Esimesel ajastul" tuli Eelija maa peale, 
lähenes inimeste südamele ja leidis nad 
paganluse ja ebajumalateenistuse orjuses. 
Maailma valitsesid kuningad ja preestrid, kes 
mõlemad olid kõrvale kaldunud jumalike 
seaduste täitmisest ning viisid oma rahvad 
eksiteele ja valede radadele. Nad olid 
püstitanud erinevatele jumalatele altarid ja 
kummardasid neid. 
41 Neil päevil tõusis Eelija püsti ja rääkis neile 
sõnadega, mis olid täis õiglust: "Avage oma 
silmad ja mõistke, et te olete Issanda seadust 
rüvetanud. Te olete unustanud Tema 
sõnumitoojate eeskuju ja langenud 
kultustesse, mis ei ole elava ja vägeva Jumala 
väärilised. On vaja, et te ärkaksite, vaataksite 
Tema poole ja tunnustaksite Teda. Eemaldage 
oma ebajumalateenistus ja tõstke oma silmad 
iga kujutise kohale, millega te olete Teda 
kujutanud." 
42 Ja Eelija kuulis mu häält, mis ütles talle: 
'Mine ära selle kurja rahva juurest. Ütle talle, 
et kaua aega ei saja enam vihma, kuni sa seda 
minu nimel ei käskida." 
43 Ja Eelija ütles: "Enne ei saja enam vihma, 
kui mu Issand näitab tunni ja minu hääl seda 
käsib," ja ütles seda ning läks minema. 
44 Sellest päevast alates oli maa kuiv, ja 
vihmaperioodid möödusid, ilma et vihma oleks 
tulnud. Taevas ei paistnud vihma, põllud 
tundsid põuda, kariloomad jäid järk-järgult 
nälga, inimesed kaevasid maa sees vett, et 
janu kustutada, kuid ei leidnud seda; jõed 
kuivasid ära, rohi kuivas, sest see allus 
kõrvetava päikese kiirgusele, ja inimesed 
kutsusid oma jumalaid, paludes, et see 
element naaseks neile, et külvata ja korjata 
seemet, mis neid toidaks. 
45 Eelija oli jumaliku käsu peale tagasi 
tõmbunud, palvetades ja oodates oma Issanda 
tahet. Mehed ja naised hakkasid oma 
kodudest lahkuma, et otsida uusi maid, kus 
neil ei oleks veepuudus. Kõikjal oli näha 
haagissuvilateid ja kõikjal oli maa kuivanud. 
46 Aastad möödusid ja ühel päeval, kui Eelija 
tõstis oma vaimu Isa poole, kuulis ta Tema 
häält, mis ütles talle: "Otsi kuningas üles, ja kui 
ma annan sulle tunnustähe, siis sajab jälle 
vihma sellele maale." Ta kuulis, kuidas Eelija 
ütles talle: "Otsi kuningas üles, ja kui ma 
annan sulle tunnustähe, siis sajab jälle vihma 
sellele maale." 
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47 Elija läks alandlikult ja kuulekalt selle rahva 
kuninga juurde ja näitas oma väge valejumala 
kummardajate ees. Pärast seda rääkis ta Isast 
ja tema väest ning ilmusid märgid: Taevas oli 
näha välku, äikest ja tuld; seejärel sadas 
eluterve vihm ojadena alla. Taas olid põllud 
rohelisse riietatud, puud olid täis vilja ja 
õitseng oli suur. 
48 Rahvas ärkas selle tunnistuse peale ja 
tuletas meelde oma Isa, kes kutsus ja manitses 
neid Eelija kaudu. Eelija imetegusid oli tol ajal 
palju ja väga suuri, et äratada inimkonda. (53, 
34 - 40) 
 
Kaheteistkümme Iisraeli suguharu 
49. Ärge arvake, et ainult Iisraeli rahva põues 
olid prohvetid, pioneerid ja valguse vaimud. 
Ma olen saatnud mõned neist ka teiste 
rahvaste juurde, kuid inimesed pidasid neid 
jumalateks, mitte sõnumitoojateks, ning lõid 
nende õpetuste ümber religioone ja kultusi. 
50 Iisraeli rahvas ei mõistnud, milline ülesanne 
neil oli teiste rahvaste suhtes, ja nad uinusid 
õnnistuste ja mugavuste laagris. 
51 Isa oli selle moodustanud täiuslikuks 
perekonnaks, kus ühe hõimu ülesanne oli 
kaitsta rahvast ja hoida rahu; teine hõim 
töötas maal; teine hõim koosnes kaluritest ja 
meremeestest. Teisele oli usaldatud Jumala 
vaimulik kummardamine, ja nii täitis igaüks 
neist kaheteistkümnest suguharust, mis 
moodustasid rahva, oma ülesannet, mis koos 
näitasid eeskuju harmooniast. Aga tõesti, ma 
ütlen teile, et need vaimsed võimed, mis teil 
olid neil varasematel aegadel, on teil ikka veel 
olemas. (135,15 - 16) 
 
Prohvetid ja esimesed Iisraeli kuningad 
52 Prohvetid rääkisid suure tõepärasusega, 
tulles peaaegu alati maa peale segaduse ja 
eksituse ajal. Nad hoiatasid rahvaid ja kutsusid 
neid meeleparandusele ja pöördumisele, 
teatades, et kui nad ei pöördu hea poole, siis 
ootab neid ees suur õigusemõistmine. Teistel 
juhtudel ennustasid nad õnnistusi jumaliku 
seaduse järgimise ja kuuletumise eest. 
53. Kuid see, mida need prohvetid rääkisid, oli 
üleskutse headuse, õigluse ja vastastikuse 
austuse praktiseerimiseks. Nad ei paljastanud 
vaimu elu, selle saatust ja arengut. Isegi 
Mooses, kelle ma valisin oma asetäitjaks ja 

kelle vahendusel ma andsin seaduse igaveseks 
ajaks, ei rääkinud teile vaimsest elust. 
54. Isa seadus sisaldab tarkust ja õiglust. See 
õpetab mehi elama rahus, armastama ja 
austama üksteist ning tõestama, et nad on 
minu silmis meeste väärilised. Kuid Mooses ei 
näidanud inimkonnale, mis on füüsilise surma 
läve taga, ega ka seda, mis on sõnakuulmatute 
vaimude tagastamine, ega ka seda, mis on 
tasu targale ja hoolsale elutööle. 
55 Hiljem valitses Taavet, täis vaimseid andeid 
ja inspiratsiooni, ning oma vaimustuses, 
vaimustuses, kuulis ta hümne ja vaimulikke 
laule, millest ta lõi psalmid. Koos nendega pidi 
ta kutsuma Iisraeli rahvast palvetama ja 
pakkuma oma Issandale oma südame parimad 
ohvrid. Kuid Taavet ei suutnud kogu oma 
armastuse ja inspiratsiooniga inimestele 
ilmutada vaimolendite imelist olemasolu, 
nende arengut ja eesmärki. 
56. Ja Saalomon, kes järgnes talle valitsemises 
ja näitas samuti talle antud suuri tarkuse ja 
võimu andeid, mille pärast teda armastati ja 
imetleti ning kelle nõuandeid, otsuseid ja 
vanasõnu mäletatakse tänapäevalgi - kui tema 
rahvas oleks pöördunud tema poole ja küsinud 
temalt: "Issand, milline on vaimne elu? Mis on 
pärast surma? Mis on Vaim?" - Saalomon kogu 
oma tarkuses ei oleks sellele suutnud vastata. 
(339,12 – 15) 
 

10. peatükk - Kui aeg oli täitunud  
 
Prohvetlikud ettekuulutused  
1 Teie Isa valmistas kõik ette, et Jumala Sõna 
võiks elada inimeste seas ja näidata neile oma 
armastuse ülevoolavate näidete kaudu 
parandamise teed. 
2 Esiteks inspireeris ta prohvetid, kes pidid 
kuulutama, millisel kujul Messias maailma 
tuleb, milline on tema töö, tema kannatused 
ja tema surm kui inimene, et kui Kristus ilmub 
maa peale, tunneksid need, kes teadsid 
prohvetlikud ettekuulutused, teda kohe ära. 
3 Sajandeid enne minu Jeesuses viibimist ütles 
prohvet Jesaja: "Seepärast annab Issand teile 
selle märgi: Vaata, neitsi saab lapse ja 
sünnitab poja, ja ta saab nimeks Imanuel." 
(See tähendab, et Jumal on meiega). 
Muuhulgas kuulutas ta selle ettekuulutusega 
minu tulekut. 
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4 Taavet laulis palju sajandeid enne minu 
tulekut psalmides, mis olid täis valu ja 
prohvetlikku tunnet Messia kannatustest 
ristilöömise ajal. Neis psalmides räägib ta 
ühest Minu seitsmest sõnast ristil, osutades 
põlgusele, millega rahvahulgad Mind 
ristilöömisele viivad, inimeste pilkavale 
väljendusele, kui nad kuulevad Mind ütlemas, 
et Minus on Isa; hüljatusele, mida Minu keha 
tunneks inimliku tänamatuse ees, kõigile 
piinadele, millele Mind allutatakse, ja isegi 
sellele, kuidas nad Minu rõiva üle loosima 
hakkavad. 
5 Iga minu prohvet kuulutas mu tulekut, 
valmistas teed ette ja andis täpseid tunnuseid, 
et kui see päev saabub, ei eksiks keegi. (40, 1-
5) 
 
Messia ootus juudi rahva seas 
6. Praegusel ajal ei olnud maailm valmis 
ootama Mind, nagu Iisraeli rahvas ootas Mind 
sel "Teisel ajastul". Minu suured prohvetid olid 
kuulutanud Messiast, Päästjast, Jumala Pojast, 
kes tuleb vabastama rõhutud ja valgustama 
maailma Sõna valgusega. Mida rohkem 
inimesed kannatasid, seda rohkem igatsesid 
nad tõotatu tulekut; mida rohkem nad jõid 
alanduse ja rõhumise karikast, seda rohkem 
igatsesid nad Messia kohalolekut ning otsisid 
kõikjalt märke ja tunnusmärke, mis räägiksid 
neile nende Lunastaja tuleku lähedusest. 
7 Põlvest põlve ja vanematelt lastele anti edasi 
jumalikku tõotust, mis pani Issanda valitud 
rahva kaua aega valvama ja palvetama. 
8 lõpuks tulin ma oma rahva juurde, kuid 
mitte kõik neist ei suutnud mind ära tunda, 
kuigi kõik ootasid mind: mõned tegid seda 
vaimsel viisil ja teised materiaalses 
tõlgenduses. 
9. Kuid mulle piisas nende siirusest ja 
armastusest, kes tundsid Minu kohalolekut ja 
nägid taevariiki Minu sõna valguses ning 
uskusid Minu ilmsikstulekusse. Mulle piisas 
neist, kes mind ustavalt järgisid ja nägid minus 
oma vaimset lunastajat, sest nemad olid need, 
kes tunnistasid minu tõde pärast minu 
lahkumist sellest maailmast. 
10 Kuigi mu sõnum oli mõeldud kõigile 
rahvastele maa peal, jõudis mu kutse valitud 
rahva südamesse, nii et nad said hiljem minu 
sõna suuliseks kuulutajaks. Siiski - mitte ainult, 
et inimesed tundsid minu kohalolekut, vaid ka 

teistes rahvastes suutsid inimesed avastada 
minu tuleku märke ja arvata minu maapealse 
kohaloleku aega. (315, 17 - 19) 
11 Igal ajastul ja igal jumaliku ilmutuse ajal 
ilmub Eelija rahvale. 
12 Messias ei olnud veel maa peale tulnud, ei 
olnud veel kaua aega, enne kui ta sündis 
inimesena, ja juba oli prohveti vaim 
kehastunud Johannesesse, keda hiljem kutsuti 
Ristijaks, et kuulutada taevariigi lähedust, mis 
oleks "Sõna" kohalolek inimeste seas. (31, 61-
62) 
 
Maarja, Jeesuse ema 
13 Juba "esimesel ajastul" hakkasid patriarhid 
ja prohvetid rääkima Messia tulekust. Kuid 
Messias ei tulnud ainult vaimus - ta tuli 
sündida naisest, saada inimeseks, saada 
naiselt keha. 
14 Ka Jumala emalik Vaim pidi saama 
inimeseks, saama naiseks, nagu puhtuse lill, et 
tema lillekroonist voolaks Jumala "Sõna", mis 
oli Jeesus, lõhn. (360,26) 
15 Naatsaretis elas puhtuse ja õrnuse õis, 
kihlatud neitsi nimega Maarja, keda prohvet 
Jesaja oli kuulutanud, sest tema emakast pidi 
tulema tõelise elu vili. 
16 Tema juurde tuli Issanda vaimne 
sõnumitooja, kes teatas, et ta on toonud maa 
peale missiooni, ja ütles: "Tere, sina 
armastatud, Issand on sinuga, sa oled 
õnnistatud naiste seas." 
17. Oli saabunud tund, mil Jumaliku Saladuse 
ilmsikstulek oli ette nähtud, ja kõik, mis oli 
öeldud Messia, Päästja, Lunastaja 
kohalolekust, pidi nüüd kohe täituma. Kuid kui 
vähe oli südameid, mis tundsid minu 
kohalolekut, kui vähe oli vaime, kes olid valmis 
tundma taevariiki minu tõe valguses. (40,6-7) 
 
Jeesuse lapse kummardamine 
18. Inimkond mälestab täna seda päeva, mil 
mõned targad mehed idast tulid Petlemma 
sõimulehele, et jumalakartlikku last 
kummardada. Täna küsivad mõned südamed 
Minult: "Issand, kas on tõsi, et need võimsad 
ja targad Isandad kummardusid Sinu ees ja 
tunnustasid Sinu jumalikkust?" 
19 Jah, mu lapsed, see oli teadus, võim ja 
rikkus, mis põlvitas minu ees. 
20 Seal olid ka karjased, nende naised ja 
lapsed oma tagasihoidlike, tervete ja lihtsate 
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andidega, millega nad võtsid vastu ja tervitasid 
maailma Päästjat, ja ka Maarja kui taevase 
helluse kehastus. Nad esindasid alandlikkust, 
süütust, lihtsust. Kuid need, kelle käsutuses 
olid pärgamendirullides prohvetlikud 
ettekuulutused ja tõotused, mis kõnelesid 
Messiast, magasid sügavalt, ilma et nad oleks 
isegi kahtlustanud, kes oli maailma tulnud. 
(146,9 - 11) 
 
Jeesuse ja Maarja vaheline armastuse side 
21. Jeesus veetis oma lapsepõlve ja nooruse 
Maarja kõrval, tema rinnal ja tema kõrval 
nautis ta emaarmastust. Jumalik hellus, mis oli 
saanud naiseks, magustas Päästja esimesi 
eluaastaid maailmas, sest kui tuli tund, pidi Ta 
jooma nii suurt kibedust. 
22 Kuidas on võimalik arvata, et Maarjal, kelle 
emakas Jeesuse ihu tekkis ja kelle kõrval 
Meistri elas, puudus vaimne kõrkus, puhtus ja 
pühadus? 
23 Kes mind armastab, peab kõigepealt 
armastama kõike, mis on minu - kõike, mida 
mina armastan. (39,52-54) 
 
Jeesuse teadmised ja tarkus 
24. Mehed väidavad oma raamatutes, et 
Jeesus oli koos eessantidega, et saada oma 
teadmisi. Aga Tema, kes teadis kõike ja elas 
enne maailmade tekkimist, ei pidanud 
inimestelt midagi õppima. Jumalik ei saanud 
inimeselt midagi õppida. Kus iganes ma olin, 
see oli selleks, et õpetada. Kas võib olla keegi 
maa peal targem kui Jumal? Kristus tuli Isalt, 
et tuua inimestele jumalikku tarkust. Kas teie 
Meister ei andnud teile selle tõestust, kui ta 
kaheteistkümneaastasena hämmastas 
tolleaegseid teolooge, filosoofe ja 
õigusõpetajaid? 
25. Mõned on omistanud Jeesusele kõigi 
inimeste nõrkused ja tunnevad rõõmu, kui nad 
heidavad oma südames kantava räpasuse 
sellele inimesele, kes on Jumalik ja veatu. 
Need ei tunne Mind. 
26. Kui kõik looduse imed, mida te vaatlete, ei 
ole midagi muud kui jumalike mõtete 
materiaalne kehastus, kas te siis ei arva, et 
Kristuse keha oli teie Isa armastuse ülevale 
mõtte materialiseerumine? Seepärast on 
Kristus teid armastanud ainult vaimuga, mitte 
lihaga. Minu tõde ei saa kunagi võltsida, sest 

selles peitub absoluutne valgus ja piiramatu 
jõud. (146,35 - 36) 
27 Ma andsin teile "Teises ajas" näite, kuidas 
te peate ootama õiget tundi, et täita 
ülesannet, mis teid maa peale tõi. 
28 Ma ootasin, kuni minu keha - see Jeesus, 
keda inimesed oma silmade ees nägid - oli 
jõudnud oma parimasse vanusesse, et täita 
tema kaudu jumalikku missiooni, õpetada teid 
armastusele. 
29 Kui see keha - süda ja mõistus - oli 
saavutanud oma täieliku arengu, rääkis Minu 
Vaim tema huulte kaudu, Minu Tarkus täitis 
tema mõistuse, Minu Armastus asus tema 
südamesse ning harmoonia selle keha ja seda 
valgustava Jumaliku Valguse vahel oli nii 
täiuslik, et Ma ütlesin sageli rahvahulkadele: 
"Kes tunneb Poega, see tunneb Isa." 
30 Kristus kasutas Jumala tõde, et õpetada 
inimesi. Ta ei tõmmanud seda maailmast. Ta ei 
võtnud valgust ei kreeklastelt, kaldealastelt, 
eesseenlastelt ega foiniiklastelt ega kelleltki 
mujalt. Nad ei teadnud veel teed taevariiki ja 
ma õpetasin seda, mis oli maa peal veel 
tundmatu. 
31 Jeesus oli pühendanud oma lapsepõlve ja 
nooruse aktiivsele heategevusele ja 
palvetamisele, kuni saabus tund, mil tuli 
kuulutada taevariiki, armastuse ja õigluse 
seadust, valguse ja elu õpetust. 
32 Otsige minu tol ajal kuulutatud sõna 
tähendust ja öelge mulle, kas see võis tulla 
mõnest inimlikust õpetusest või mõnest tol 
ajal tuntud teadusest. 
33 Ma ütlen teile, et kui ma tõesti oleksin 
nõudnud nende inimeste õpetust, oleksin ma 
otsinud oma jüngrid nende hulgast, mitte 
nende harimatute ja teadmatute meeste 
hulgast, kellest ma moodustasin oma apostlite 
rühma. (169,62 -68) 
 
Inimese keskkonna mittemõistmine 
Naatsaretis 
34. Ma pidin otsima Egiptuse-suguse rahva 
põlve, sest see rahvas, kelle juurde ma olin 
tulnud, ei suutnud mulle varjupaika anda. Kuid 
see ei olnud ainus valu, mida Minu süda pidi 
kannatama. 
35 Kui ma Egiptusest tagasi tulin ja siis 
Natsaretis elasin, siis mind pidevalt pilgati ja 
solvati uskmatuse ja pahatahtlikkuse 
väljenduste tõttu. 
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36 Ma tegin seal imesid, näitasin oma 
heategevust ja jõudu - ja mind hinnati valesti. 
Mitte keegi neist, kes tundis minu elu ja töid 
lähedalt, ei uskunud minusse. 
37 Seepärast pidin ma Natsaretist lahkudes, 
kui jutlustamise tund oli kätte jõudnud, 
ütlema: "Tõesti, ma ütlen teile, ükski prohvet 
ei leia usku oma isamaal. Ta peab lahkuma, et 
tema sõna saaks kuuldavaks." (299, 70 - 72) 
 

11. peatükk - Jeesuse teenistus maa 
peal  
 
Ristimine Jordani jões; ettevalmistusaeg 
kõrbes  
1 Jeesus, armastav ja alandlik natsaretlane, 
kes oli oodanud tundi, mil jumalikku sõna 
tema suust tuleb, otsis Johannese üles Jordani 
kaldal, et võtta vastu ristimisvett. Kas Jeesus 
läks sinna puhastumise eesmärgil? Ei, minu 
inimesed. Kas ta läks riitust sooritama? 
Kumbki. Jeesus teadis, et saabunud on tund, 
mil ta ise lakkab olemast, mil inimene kaob, et 
lasta Vaimul rääkida, ja ta soovis seda tundi 
tähistada teoga, mis jääb inimeste mällu. 
2 Sümboolsel veel ei olnud mingit plekki, mida 
oleks saanud ära pesta, kuid see tegi selle 
keha - inimkonna eeskujuks - vabaks 
igasugusest seotusest maailmaga, et see saaks 
muutuda üheks tahtejõuks Vaimuga. See 
juhtus siis, kui kohalviibijad kuulsid jumalikku 
häält, mis kõneles inimsõnadega: "See on 
minu armastatud Poeg, kellega ma olen rahul. 
Kuulake teda." 
3 Sellest hetkest alates sai Jumala sõna 
Jeesuse huultel igavese elu sõnaks, sest Kristus 
tegi end tema kaudu täies ulatuses teatavaks. 
Inimesed kutsusid Teda rabi, meistriks, 
sõnumitoojaks, messiaseks ja Jumala Pojaks. 
(308,25-27) 
4 Seejärel tõmbusin ma kõrbesse, et 
mõtiskleda ja õpetada teid astuma dialoogi 
Loojaga ning mõtiskleda kõrbe vaikuses Mind 
ootava töö üle, õpetades teile, et enne kui te 
asute täitma tööd, mille olen teile usaldanud, 
peate te kõigepealt puhastuma. Seejärel 
otsige oma olemise vaikuses otsest ühendust 
oma Isaga ja asuge niiviisi ettevalmistatuna - 
valjemini, tugevamalt ja kindlameelsemalt - 
vankumatult oma rasket missiooni täitma. 
(113,9) 

 
Jeesuse ühtsus Jumalaga 
5. Kolm aastat rääkisin maailmaga Jeesuse suu 
kaudu, ilma et ükski minu sõna või mõte oleks 
selle meele poolt moonutatud, ilma et ükski 
tema tegevus ei oleks olnud kooskõlas minu 
tahtega. Põhjuseks oli see, et Jeesus ja Kristus, 
inimene ja vaim olid üks, nagu Kristus on üks 
Isaga. (308,28) 
6 tunnetage minus Isa, sest tõesti, ma ütlen 
teile, Kristus on üks Isaga juba igavikust, enne 
kui maailmad olid. 
7 "Teisel ajastul" sai see Kristus, kes on üks 
Jumalaga, Jeesuse õnnistatud kehas inimeseks 
maa peal ja sai seega Jumala Pojaks, kuid 
ainult oma inimlikkuse poolest. Sest ma ütlen 
teile veel kord, et on ainult üks Jumal. (9,48) 
8 Kui ma Jeesuses inimeseks sain, siis mitte 
selleks, et te mõistaksite, et Jumal on 
inimkujul, vaid selleks, et teha mind nähtavaks 
ja kuuldavaks neile, kes olid pimedad ja kurdid 
kõigele jumalikku; ma sain Jeesuses inimeseks, 
et te mõistaksite, et Jumal on inimkujul. 
9. Tõesti, ma ütlen teile, kui Jeesuse keha 
oleks olnud Jehoova kuju, siis ei oleks ta 
veritsetud ega surnud. See oli täiuslik keha, 
kuid samas inimlik ja õrn, nii et inimesed nägid 
seda ja kuulsid selle kaudu oma Taevase Isa 
häält. (3,82) 
10. Jeesuses oli kaks loomust: üks 
materiaalne, inimlik, mis loodi Minu Tahte 
poolt Maarja neitsilikus emakas, mida Ma 
nimetasin Inimese Pojaks, ja teine, Jumalik, 
Vaim, mida nimetasin Jumala Pojaks. Selles oli 
Isa "Jumalik Sõna", mis kõneles Jeesuses; teine 
oli ainult materiaalne ja nähtav. (21,29) 
11 See oli Kristus, Jumala "Sõna", kes rääkis 
Jeesuse, puhta ja õiglase inimese suu kaudu. 
12 Inimene Jeesus sündis, elas ja suri, aga mis 
puutub Kristusesse, siis Ta ei sündinud ega 
kasvanud maailmas ega surnud, sest Ta on 
Armastuse Hääl, Armastuse Vaim, Jumalik 
Sõna, Looja tarkuse väljendus, kes on alati 
olnud Isas. (91,28-29) 
 
Jeesuse mittetunnustamine oodatava 
Messiana 
13. Mind ei tunnustanud kõik Teisel ajastul. 
Kui Ma ilmusin juudi rahva sekka, kes juba 
ootasid Mind, sest nad nägid, et prohvetite 
antud ettekuulutused on täitunud, tõi Minu 
kohalolek segadust paljudele, kes ei mõistnud, 
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kuidas prohvetite sõnu õigesti tõlgendada, ja 
kes ootasid, et näevad oma Messiat kui 
võimsat vürsti, kes heidab maha oma 
vaenlased, kes alandab kuningad ja rõhujad 
ning annab neile, kes teda ootavad, valdusi ja 
maiseid hüvesid. 
14 Kui need inimesed nägid Jeesust - vaest ja 
ilma rõivasteta jalas, tema keha kaetud vaid 
lihtsa rõivaga; sündinud tallimajas ja hiljem 
töötanud lihtsa käsitöölisena, ei suutnud nad 
uskuda, et ta on see, kelle Isa on saatnud, 
tõotatu. Meister pidi tegema nähtavaid imesid 
ja tegusid, et nad usuksid Teda ja mõistaksid 
Tema jumalikku sõnumit. (227,12-13) 
15 Alati on alandlikud ja vaesed olnud need, 
kes avastavad minu kohalolu, sest nende 
mõistus ei ole hõivatud inimlike teooriatega, 
mis hägustavad nende selget otsustusvõimet. 
16 "Teisel ajastul" juhtus ka see, et kuigi 
Messia tulekut oli kuulutatud, tundsid vaid 
lihtsa mõistusega, alandliku vaimu ja 
koormamata mõistusega inimesed teda 
emotsionaalselt ära, kui ta tuli. 
17. Teoloogidel oli käes prohvetite raamat ja 
nad kordasid iga päev sõnu, mis kuulutasid 
Messia tuleku märke, aega ja viisi, ja ometi - 
nad nägid Mind ja ei tundnud Mind ära, nad 
kuulasid Mind ja eitasid, et Ma olen tõotatud 
Päästja. Nad nägid Minu tegusid, kuid ainus 
asi, mida nad oskasid teha, oli nende üle 
nördimus, kuigi tegelikult olid need kõik ette 
kuulutatud. (150, 21 - 23) 
18. Tänapäeval ei kahelda enam Jeesuses, kuid 
paljud vaidlevad ja isegi eitavad Minu 
Jumalikkust. Mõned tunnistavad Mulle suurt 
vaimset tõusu; teised väidavad, et ka mina 
läbin vaimu evolutsioonilise tee, et jõuda Isa 
juurde. Aga kui see oleks nii, ei oleks ma teile 
öelnud: "Mina olen tee, tõde ja elu". (170,7) 
 
Jeesus kui päästekülaline lihtrahva seas 
19 Teie ülesanne on elada oma Jumaliku 
Meistri eeskujul tema maapealsel teel. Pea 
meeles: Iga kord, kui ma ilmutasin end 
kodudes, jätsin kõikidesse kodudesse 
rahusõnumi, tervendasin haigeid, lohutasin 
kannatanuid Jumaliku väega, mida omab 
armastus. 
20 Ma ei ole kunagi hoidunud sisenemast 
mõnda majja, sest mind ei tahetud seal 
uskuda; ma teadsin, et sellest kohast lahkudes 
on selle elanike südamed täis ülevoolavat 

rõõmu, sest ilma et nad seda teaksid, on 
nende vaim minu õpetuse kaudu vaadanud 
taevariiki. 
21 Mõnikord otsisin ma südameid, mõnikord 
otsisid nad mind, kuid igal juhul oli minu 
armastus igavese elu leib, mida ma andsin 
neile oma sõna tähenduses. (28,3-5) 
 
Väsimatu jutlustaja Jeesus 
22. Mõnel korral, kui ma tõmbusin mõne oru 
üksindusse, jäin üksi vaid hetkeks, sest 
rahvahulgad, kes tahtsid innukalt Mind 
kuulda, lähenesid oma Meistrile, soovides 
Tema pilgu lõpmatut headust. Ma võtsin nad 
vastu ja kinkisin neile meestele, naistele ja 
lastele oma lõpmatu halastuse õrnust, teades, 
et igas loodud olendis on Vaim, kelle pärast 
ma maailma tulin. Siis rääkisin ma neile 
Taevariikidest, mis on vaimu tõeline kodu, et 
nad rahustaksid oma sisemist rahutust Minu 
sõna kaudu ja tugevdaksid end igavese elu 
saavutamise lootuses. 
23. Juhtus, et rahvahulga seas oli keegi, kes 
kavatses Minu tõde eitada, karjudes ja väites, 
et ma olen valeprohvet; kuid Minu sõna käis 
talle ette, enne kui ta jõudis oma huuli avada. 
Teinekord lasin mõnel teotajal Mind teotada, 
et tõestada rahvahulga ees, et Meister ei 
pahane solvangute peale, andes neile sellega 
eeskuju alandlikkusest ja armastusest. 
24. Oli mõned, kes häbenesid Minu 
alandlikkust ja lahkusid kohe, kahetsedes, et 
olid oma kahtlustega solvanud seda, kes oma 
tegudega tõde kuulutas. Niipea, kui avanes 
võimalus, tulid nad Minu juurde, järgnesid 
Mulle teedel, nuttes, Minu sõnast liigutatuna, 
julgemata isegi pöörduda Minu poole, et 
paluda andestust solvangute eest, mida nad 
olid varem Mulle põhjustanud. Ma kutsusin 
nad kohale, hellitasin neid Oma Sõnaga ja 
andsin neile veidi halastust. (28,6-7) 
25 Kuulake: Kui Ma olin teiega maa peal, tulid 
inimesed massiliselt Minu juurde - inimesed 
kõrgetel ametikohtadel, täis edevust, 
valitsejad, kes otsisid Mind salaja üles, et Mind 
kuulata. Mõned imetlesid Mind, kuid hirmust 
ei tunnistanud seda avalikult; teised aga 
lükkasid Mind tagasi. 
26. Minu juurde tulid rahvahulgad, mis 
koosnesid meestest, naistest ja lastest, kes 
kuulasid Mind hommikul, pärastlõunal ja 
öösel, ja alati leidsid nad Meistri valmisolekut 
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anda neile Jumala Sõna. Nad nägid, et meister 
unustas end ja ei suutnud selgitada, mis kell ta 
toitu võttis, et tema keha ei nõrgeneks ja tema 
hääl ei muutuks tuimaks. Põhjuseks oli see, et 
nad ei teadnud, et Jeesus sai jõudu oma 
vaimust ja leidis toitu iseendast. (241,23) 
 
Laste armastus ja Jeesuse olemus 
27 Vahetevahel, kui ma olin üksi, avastasid 
mind lapsed, kes tulid minu juurde, et 
pakkuda mulle väikseid lilli, rääkida mulle 
väikestest muredest ja suudelda mind. 
28 Emad olid murelikult mures, kui nad leidsid 
oma väikesed lapsed minu süles minu sõnu 
kuulamas. Jüngrid arvasid, et see tähendab 
austuse puudumist Meistri vastu, ja püüdsid 
neid Minu lähedusest eemale ajada. Siis pidin 
neile ütlema: "Laske lapsed Minu juurde tulla, 
sest selleks, et pääseda taevariiki, peab teil 
olema laste puhtus, lihtsus ja lihtsus." 
29. Ma rõõmustasin selle süütuse ja 
erapooletuse üle, nii nagu rõõmustatakse äsja 
avaneva lillepunga nägemisest. (262,62-64) 
30 Kui sageli leidsid Jeesuse jüngrid Jeesuse 
vestlemas erinevate universumi olenditega. 
Kui sageli üllatas Meistrit tema vestlused 
lindude, koridori ja merega! Kuid nad teadsid, 
et nende Meister ei olnud vaimustunud, nad 
teadsid, et nende Meisteris elas Isa Loov Vaim, 
kes oli andnud kõigile olenditele keele, kes 
mõistis kõiki oma "lapsi", kes sai kiitust ja 
armastust kõigilt Tema poolt loodud 
olenditelt. 
31 Kui sageli nägid jüngrid ja rahvas, kuidas 
Jeesus silitas lindu või lille ja õnnistas kõike, ja 
tema silmis nägid nad lõpmatut armastust 
kõigi olendite vastu! Jüngrid nägid Issanda 
jumalikku rõõmu, kui ta nägi end 
ümbritsetuna nii suurest hiilgusest, nii suurest 
imestusest, mis oli tulnud tema tarkusest, ja 
nad nägid ka sageli pisaraid Meistri silmis, kui 
ta nägi inimeste ükskõiksust sellise hiilguse 
ees, inimolendite tuimust ja pimedust nii 
suure hiilguse suhtes. Nad nägid sageli, kuidas 
Meister nuttis, kui ta nägi pidalitõbist, kes 
valas pisaraid oma pidalitõve pärast, või 
mehed ja naised kaebasid oma saatuse üle, 
kuigi neid ümbritses täiusliku armastuse sfäär! 
(332,25 -26) 
 
Jeesuse õpetused 

32 Jeesus õpetas teile halastust, leebust, 
armastust. Ta õpetas teile, et andestage oma 
vaenlastele südamest, ta ütles teile, et lükake 
tagasi valed ja armastage tõde. Ta kuulutas 
teile, et te peaksite alati tasuma nii kurja kui 
ka head, mida te saate, heaga. Ta õpetas teile 
austust iga teie naabri vastu ja näitas teile, 
kuidas leida tervist kehale ja vaimule; kuidas 
oma eluga austada oma vanemate nime, et 
teie lapsed saaksid samal ajal teid austada. 
33 Need on mõned käsud, mida peab täitma 
igaüks, kes tahab tõeliselt olla kristlane. 
(151,35-36) 
34 Kui kirjatundjad ja variserid jälgisid Jeesuse 
tegusid ja avastasid, et need erinesid nende 
omadest, väitsid nad, et tema õpetus on 
Moosese seaduse vastane. Põhjuseks oli see, 
et nad ajasid seaduse ja traditsioonid 
segamini. Aga ma tõestasin neile, et ma ei ole 
rikkunud Seadust, mille Isa oli Moosesele 
ilmutanud, vaid täitnud seda sõnade ja 
tegudega. 
35. Kindlasti tühistasin paljud selle rahva 
traditsioonid, sest oli juba aeg, mil need 
kadusid, et saaks alata uus aeg kõrgemate 
õpetustega. (149,42 - 43) 
36. Tuletage meelde, et seaduse esimeses 
käsus, mille ma andsin inimkonnale Moosese 
kaudu, ütlesin: "Ärge tehke endale taevaste 
asjade kujutist ega kuju, et nende ees 
põlvitada ja neid kummardada." Sellest ajast 
alates on inimese tee ja vaimu tee selgelt 
tähistatud. 
37 Mooses ei piirdunud kümne käsu 
edastamisega inimkonnale; ta kehtestas ka 
teiseseid seadusi inimelu jaoks ning kehtestas 
traditsioone, riitusi ja sümboleid Jumala 
vaimse kummardamise raames, mis kõik on 
kooskõlas inimvaimu tollaste arenguliste 
sammudega. 
38. Kuid tõotatud Messias tuli ja tegi ära 
traditsioonid, riitused, sümbolid ja ohvrid, 
jättes puutumata ainult Seaduse. Seepärast, 
kui variserid ütlesid inimestele, et Jeesus on 
Moosese seaduste vastu, vastasin neile, et ma 
ei ole seaduse vastu, vaid olen tulnud seda 
täitma. Kui Minu õpetused kõrvaldaksid 
traditsioonid, siis sellepärast, et inimesed olid 
nende täitmiseks unustanud Seaduse 
järgimise. (254, 17 - 18) 
39. Minu sõna praegu ei kustuta sõnu, mis ma 
teile "Teisel ajastul" andsin. Ajastud, sajandid 
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ja ajastud mööduvad, kuid Jeesuse sõnad ei 
kao. Täna selgitan ja avaldan teile selle 
tähenduse, mida ma teile siis ütlesin ja mida 
te ei mõistnud. (114, 47) 
 
Jeesuse "imed" 
40 et see õpetus süütaks südames usku, tegin 
ma samal ajal imet, et nad armastaksid; ja et 
need "imed" oleksid võimalikult 
käegakatsutavad, tegin ma neid haigete 
kehade peal, tervendasin pimedad, kurdid, 
tummad, rammedad, riivatud, pidalitõbised, ja 
äratasin ka surnud ellu; ja et nad armastaksid 
mind, tegin ma neid haigete kehade peal, 
tervendasin pimedad, kurdid, tummad, 
rammedad, riivatud, pidalitõbised, ja äratasin 
ka surnud ellu. 
41 Kui palju armastuse imesid tegi Kristus 
inimeste seas! Nende nimed säilitatakse 
ajaloos eeskujuks tulevastele põlvkondadele. 
(151,37 - 38) 
42. Jumaliku Töö teenistuses olevad Valguse 
olendid ja teised, kes olid mässumeelsed ja 
asjatundmatud, andsid end kõikjal tunda, ja 
selle inimkonna seas ilmusid riivatud, keda 
Teadus ei suutnud vabastada ja keda inimesed 
ajasid välja. Ei seaduseõpetajad ega teadlased 
ei suutnud haigete tervist taastada. 
43. Kuid kõik see oli Minu poolt mõeldud 
selleks, et õpetada teid ja anda teile 
armastuse tõendeid. Ma andsin teile Jeesuse 
kaudu oma olendite tervendamise, paljude 
hämmastuseks. 
44. Uskmatud, kes olid kuulnud Jeesust tema 
võimust rääkimas ja kes teadsid tema 
imetegusid, nõudsid kõige raskemaid 
tõendeid, et teda hetkekski ebakindlaks teha 
ja tõestada, et ta ei ole eksimatu. Aga see 
riivatud inimeste vabastamine, see, et ma 
tõmbasin nad tagasi normaalse inimese 
seisundisse, ainult neid puudutades või neile 
otsa vaadates või neile käsusõnaga 
adresseerides, nii et need vaimud lahkusid 
nende meelest ja mõlemad vabanesid oma 
raskest koormast, ajas need segadusse. 
45 Selle võimu ees reageerisid variserid, 
teadjad, kirjatundjad ja maksukogujad 
erinevalt. Mõned tunnistasid Jeesuse 
autoriteeti, teised omistasid tema võimu 
tundmatutele mõjudele, kolmandad ei osanud 
sellest midagi öelda. Aga haiged, kes olid 
terveks saanud, õnnistasid tema nime. 

46 Mõnda oli riivanud üks vaim, teisi seitse, 
nagu Maarja Magdaleena, ja mõnda nii palju, 
et nad ise ütlesid, et nad on leegion. 
47 Kogu Meistri elu jooksul järgnes üks vaimne 
ilming teisele. Mõnda tunnistasid kaksteist 
jüngrit, teistest said tunnistajaks inimesed - nii 
õues kui ka kodudes. See oli imede, "imede" 
aeg. (339, 20 -22) 
48 Imet, nagu te seda mõistate, ei ole olemas; 
jumaliku ja materiaalse vahel ei ole vastuolu. 
49. Te omistate Jeesusele palju imetegusid, 
kuid tõesti, ma ütlen teile, tema teod olid 
armastuse loomulik mõju, selle jumaliku jõu, 
mida te veel ei oska kasutada, kuigi see on igas 
vaimus olemas, kasutamata. Sest te ei ole 
tahtnud teada armastuse jõudu. 
50 Mis mõjus kõigis Jeesuse imetegudes peale 
armastuse? 
51. Kuulge, jüngrid: Selleks, et Jumala 
armastus saaks ennast inimestele teatavaks 
teha, oli vaja alandlikkust, ja Jeesus oli alati 
alandlik; ja andes inimestele selle kohta 
eeskuju, ütles ta teile ühel korral, et ta ei saa 
midagi teha ilma oma Taevase Isa tahteta. 
Need, kes ei mõista nende sõnade 
alandlikkust, arvavad, et Jeesus oli inimene 
nagu iga teine; kuid tegelikult tahtis ta anda 
teile alandlikkuse õppetunni. 
52 Ta teadis, et see alandlikkus, see ühtsus 
Isaga teeb ta inimkonna suhtes kõikvõimsaks. 
53 Oo, ülimalt suur ja ilus ülestõusmine, mis 
annab armastust, alandlikkust ja tarkust! 
54 Nüüd te teate, miks Jeesus, kuigi ta ütles, 
et ta ei saa teha midagi, kui see ei ole tema Isa 
tahte kohaselt, suutis tegelikult teha kõike; 
sest ta oli kuulekas, sest ta oli alandlik, sest ta 
tegi end seaduse ja inimeste sulaseks ja ta 
oskas armastada. 
55 Tunnistage seega, et kuigi te ise tunnete 
mõningaid vaimse armastuse võimeid, ei 
tunne te neid ja seetõttu ei saa te aru, mis on 
põhjuseks kõigele sellele, mida te nimetate 
imeks või salapäraseks, mis on teod, mida 
jumalik armastus teeb. 
56. Milliseid õpetusi andis Jeesus teile, mis ei 
olnud armastusest? Millist teadust, milliseid 
harjutusi või salapäraseid teadmisi Ta kasutas, 
et anda teile oma näiteid väe ja tarkuse 
kohta?..: Ainult õnnistatud armastus, millega 
ollakse võimeline kõike tegema. 
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57. Isa seadustes ei ole midagi vastuolulist, 
sest need on lihtsad, sest nad on targad, ja 
targad, sest neid läbib armastus. 
58 Mõistke Meistrit, ta on teie õpik. (17,11 - 
21) 
59. Vaim, kes elustas Jeesust, oli Minu, teie 
Jumal, kes sai inimeseks, et elada teie keskel ja 
olla vaadeldav, sest see oli vajalik. Mina kui 
inimene tundsin kõiki inimlikke kannatusi. 
Teadlased, kes olid uurinud looduse olemust, 
tulid Minu juurde ja avastasid, et nad ei tea 
midagi Minu Õpetusest. Suured ja väikesed, 
vooruslikud ja patused, süütud ja süüdlased 
said Minu sõna olemuse ja Ma austasin neid 
kõiki oma kohalolekuga. Kuid kuigi paljud olid 
kutsutud, olid vaid mõned väljavalitud ja veel 
vähem neid, kes olid Minu ümber. (44, 10) 
 
Adulteress 
60 Ma kaitsesin patuseid. Kas sa ei mäleta 
abielurikkujaid? Kui ta toodi Minu juurde, 
keda rahvahulk taga kiusas ja hukka mõistis, 
tulid variserid ja küsisid Minult: "Mida me 
temaga teeme?" - Preestrid ootasid, et Ma 
ütleksin: "Tehku õiglus!", kuid vastasid vaid: 
"Kuidas on võimalik, et sa jutlustad armastust 
ja lubad seda patust karistada?". Ja kui ma 
oleksin öelnud: "Laske ta vabaks," oleksid nad 
vastanud: "Moosese seadustes, mida te 
kinnitate, nagu te ütlete, on säte, mis ütleb: 
"Iga abielurikkujast tabatud naine tuleb 
kividega surnuks lüüa."" 
61 Teades nende kavatsusi, ei vastanud ma 
nende sõnadele, vaid ma kummardasin ja 
kirjutasin maa tolmule nende patud, keda nad 
hukka mõistsid. Taas küsisid nad Minult, mida 
nad peaksid selle naisega tegema, ja Ma 
vastasin neile: "Kes on patust vaba, see visaku 
esimene kivi." Siis tunnistasid nad oma 
üleastumisi ja lahkusid, kattes oma näod. 
Ükski neist ei olnud puhas, ja kuna nad 
tundsid, et ma olin nende südame põhjani läbi 
näinud, ei süüdistanud nad enam seda naist, 
sest nad kõik olid patustanud. Kuid naine ja 
koos temaga ka teised, kes olid samuti abielu 
rikkunud, tegid meeleparanduse ja ei teinud 
enam pattu. Ma ütlen teile, et patustajat on 
kergem muuta armastuse kui karmuse abil. 
(44, 11) 
 
Maarja Magdaleena 

62 Maarja Magdaleena - patune, nagu maailm 
teda nimetas - oli ära teeninud minu helluse ja 
andestuse. 
63. Ta saavutas peagi oma pääste, mida ei 
juhtu teistega, kes paluvad oma pattude 
andeksandmist vaid nõrga usuga. Kui tema 
leidis peagi selle, mida otsis, siis teised ei 
leidnud. 
64 Magdaleena sai andeks, ilma et ta oleks 
oma meeleparanduse üle uhkeldanud. Ta oli 
teinud pattu, nagu ka teie pattu teete; kuid ta 
oli palju armastanud. 
65. See, kes armastab, võib näidata 
kõrvalekaldeid oma inimlikus käitumises; kuid 
armastus on südamest ülevoolav hellus. Kui sa 
tahad, et sulle andeks antaks - nagu sa oled -, 
siis pööra oma pilk täis armastust ja usaldust 
Minule, ja sa saad vabaks igast üleastumisest. 
66 See naine ei teinud enam pattu; armastuse, 
mis tema südames ülevoolas, pühendas ta 
Meistri õpetusele. 
67. Talle anti andeks, kuigi ta oli teinud vigu. 
Kuid tema südames põles tuli, mis puhastab, 
ja kuna patune sai andestuse, ei eraldunud ta 
hetkekski Jeesusest; Minu jüngrid seevastu 
jätsid Mind üksi kõige verisematel tundidel. 
Aga see Maarja, kes oli põlatud, ei eraldunud 
Minust, ta ei eitanud Mind, ta ei kartnud ega 
häbenenud. 
68. Seepärast oli talle antud, et ta valab 
pisaraid minu risti jalamil ja minu haua kohal. 
Tema vaim leidis varsti päästet, sest ta 
armastas palju. 
69. Tema südames oli ka apostellik vaim. 
Tema pöördumine paistab nagu tõe valgus. Ta 
oli langenud Minu jalge ette, et öelda Mulle: 
"Issand, kui Sa tahad, siis ma olen patust 
vaba." 
70 Teie aga - kui tihti tahate mind oma 
süütuses veenda, varjates oma üleastumisi 
pikkade palvetega. 
71 Ei, jüngrid, õppige temalt, armastage 
tõeliselt oma Issandat igas oma kaaslases. 
Armastage palju, ja teie patud antakse teile 
andeks. Te saate suureks, kui te panete selle 
tõe oma südames õitsema. (212, 68 – 75) 
 
Nikodeemos ja reinkarnatsiooni küsimus 
72. Sel ajal ütlesin Nikodeemosele, kes oli 
Mind heas vaimus otsinud, et Minuga rääkida: 
"Mis on lihast sündinud, on liha, ja mis on 
vaimust sündinud, on vaim. Ärge olge 
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üllatunud, kui ma ütlen teile, et inimene peab 
uuesti sündima." Kes sai neist sõnadest aru? 
73. Ma tahtsin teile nendega öelda, et ühest 
inimelust ei piisa, et mõista ühtki Minu 
õpetust, ja et selleks, et mõista õpikut, mida 
see elu endas sisaldab, on vaja palju maiseid 
elusid. Seega on liha ülesanne olla Vaimule 
toeks tema käigul üle maa. (151, 59) 
 
Jeesuse muutumine 
74 Ühel teisel ajajärgul kõndis Jeesus 
jalutuskäigul, millele järgnesid mõned tema 
jüngrid. Nad olid roninud mäele ja samal ajal, 
kui Meister oma sõnadega neid mehi 
imetlusega täitis, nägid nad äkki oma Issanda 
keha ülestähendatuna, hõljumas ruumis, 
paremal pool Moosese ja vasakul pool Eelija 
vaimuga. 
75 Selle üleloomuliku nägemuse peale heitsid 
jüngrid end maa peale, pimestatuna 
jumalikust valgusest. Kuid nad rahunesid kohe 
ja tegid oma Meistrile ettepaneku, et ta 
paneks oma õlgadele kuningate purpurpunase 
mantli, nagu ka Moosese ja Eelija õlgadele. Siis 
kuulsid nad häält, mis laskus lõpmatusest ja 
ütles: "See on minu kallis Poeg, kellega ma 
olen rahul; kuulake teda!" 
76 Ja kui jüngrid kuulsid seda häält, tabas neid 
suur hirm, ja kui nad vaatasid üles, nägid nad 
ainult Meistrit, kes ütles neile: "Ärge kartke ja 
ärge rääkige seda nägu kellelegi, kuni ma 
tõusen üles surnuist." Siis küsisid nad oma 
Issandalt: "Miks kirjatundjad ütlevad, et Eelija 
peab enne tulema?" Ja Jeesus vastas neile: 
"Tõesti, Eelija tuleb enne ja teeb kõik korda. 
Aga ma ütlen teile, et Eelija on juba tulnud ja 
nad ei tundnud teda ära, vaid tegid temaga 
seda, mida nad tahtsid." Siis said jüngrid aru, 
et ta räägib neile Ristija Johannesest. 
77. Kui mitu korda olen Ma praegusel ajal 
muutnud teie silmade ees nähtamatuks keha, 
mille kaudu Ma ennast edastan, et võimaldada 
teil näha Mind inimlikul kujul, milles inimkond 
tundis Jeesust, ja ometi ei ole te end uue 
ümberkehastumise ees kummardanud. (29,15 
- 18) 
See nähtus on parapsühholoogias tuntud ka 
kui "transfiguratsioon", kui ilmutava vaimu 
olendi nähtavuse suurenemine.  
 
Julguse puudumine tunnistada 

78. Kui Ma elasin teie keskel, kehastununa, 
juhtus sageli, et öösel, kui kõik puhkasid, tulid 
inimesed Minu juurde, otsides Mind salaja, 
sest nad kartsid, et nad avastatakse. Nad 
otsisid Mind üles, sest nad tundsid kahetsust 
selle pärast, et nad olid Minu peale karjunud 
ja solvunud Minu vastu, kui Ma rahvahulgale 
rääkisin. Nende kahetsus oli veelgi tungivam, 
kui nad mõistsid, et Minu sõna oli jätnud 
nende südamesse rahu ja valguse kingituse 
ning Ma olin valanud oma tervendavat 
palsamit nende kehadesse. 
79. Langetatud peaga ilmusid nad Minu ette ja 
ütlesid: "Meister, anna meile andeks, me 
oleme avastanud, et Sinu sõna sisaldab tõde." 
Ma vastasin neile: "Kui te olete avastanud, et 
ma räägin ainult tõtt, miks te siis varjute? Kas 
te ei lähe välja, et võtta vastu päikesekiiri, kui 
see ilmub - aga millal te olete seda 
häbenenud? See, kes armastab tõde, ei varja 
seda kunagi, ei eita seda ega häbene seda." 
80. Ma ütlen teile seda, sest ma näen, et 
paljud kuulavad Mind ainult salaja, eitades, 
kus nad on käinud, varjates seda, mida nad on 
kuulnud, ja mõnikord eitades, et nad on olnud 
Minuga koos. Mida te siis häbenete? (133,23 - 
26) 
 
Vaenulikkus Jeesuse vastu 
81. Kui Ma kõnelesin Teisel Ajastul inimeste 
hulgale, kuulsid kõik Minu Sõna, mis oli täiuslik 
nii mõttelt kui ka vormilt. Minu pilk, mis tungis 
südamesse, avastas kõik, mida igaüks neist 
endas kandis. Mõnes oli kahtlus, mõnes usk, 
mõnes kõlas hirmu täis hääl: see olid haiged, 
kelle valu pani neid lootma, et ma saan imet 
teha. Oli neid, kes püüdsid varjata oma 
pilkamist, kui nad kuulsid Mind ütlemas, et Ma 
tulin Isalt, et tuua inimestele Taevariik, ja oli 
ka südameid, milles Ma avastasin viha Minu 
vastu ja kavatsuse Mind vaigistada või 
kõrvaldada. 
82. See olid ülbed, variserid, kes tundsid end 
minu tõe poolt tabatuna. Sest kuigi Minu sõna 
oli nii selge, nii täis armastust ja nii lohutav - 
kuigi seda kinnitasid alati võimsad teod -, 
tahtsid paljud inimesed jätkuvalt avastada 
tõde Minu kohalolekust, hinnates Mind 
inimese Jeesuse järgi, uurides Minu elu ja 
pöörates oma tähelepanu Minu riietuse 
tagasihoidlikkusele ja Minu materiaalsete 
hüvede absoluutsele vaesusele. 
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83. Kuid nad ei piirdunud Minu 
hukkamõistmisega, vaid mõistsid hukka ka 
Minu jüngrid, jälgides neid tähelepanelikult, 
kas nad räägivad, kas nad järgivad Mind teedel 
või kas nad istuvad lauas. Kui ärritunud olid 
variserid, kui nad ühel korral nägid, et Minu 
jüngrid ei olnud enne laua taha istumist käsi 
pesnud!: vaesed pead, kes ajasid segamini 
keha puhtuse ja vaimu puhtuse! Nad ei 
teadnud, et kui nad püha leiba templis 
puudutasid, olid nende käed küll puhtad, kuid 
nende süda oli täis mädanikku. (356,37 - 38) 
84. Igal sammul uurisid nad Mind. Kõiki Minu 
tegusid ja sõnu hinnati kurja kavatsusega, 
enamasti olid nad segaduses Minu tegude ja 
tõendite ees, sest nende mõistus ei olnud 
võimeline mõistma seda, mida ainult vaim 
suudab mõista. 
85 Kui ma palvetasin, küsisid nad: "Mille eest 
ta palvetab, kui ta ütleb, et ta on täis jõudu ja 
tarkust?". Mida ta võib vajada või paluda?" Ja 
kui ma ei palvetanud, ütlesid nad, et ma ei 
täida nende usunõudeid. 
86. Kui nad nägid, et Ma ei võtnud toitu, samal 
ajal kui Minu jüngrid sõid, siis nad arvasid, et 
Ma olin väljaspool Jumala poolt kehtestatud 
seadusi; ja kui nad nägid, et Ma võtsin toitu, 
siis küsisid nad endalt: "Miks peab ta sööma, 
et elada - Tema, kes väitis end olevat Elu?"." 
Nad ei mõistnud, et ma olin tulnud maailma, 
et avaldada inimestele, kuidas inimkond elab 
pärast pikka puhastusperioodi, nii et sellest 
sünnib vaimustatud põlvkond, mis on üle 
inimlikust viletsusest, üle lihast tulenevatest 
vajadustest ja kehaliste meelte kirgedest. 
(40,11 - 13) 
 
Hüvastijätukuulutus 
87.Kolm aastat elas Jeesus koos oma 
jüngritega. Ta oli ümbritsetud suurest 
rahvahulgast, kes armastas teda sügavalt. 
Nendel jüngritel ei jäänud muud üle, kui 
kuulata oma Meistrit, kui ta oma jumalikku 
õpetust kuulutas. Tema jälgedes liikudes ei 
tundnud nad ei nälga ega janu, ei olnud 
mingeid komistusi ega takistusi, kõik oli rahu 
ja õnnelik õhkkond, mis seda rühma 
ümbritses, ja ometi - ühel korral, kui nad olid 
eriti vaimustuses oma armastatud Jeesuse 
vaatlemisest, ütles ta neile: "Nüüd tuleb teine 
aeg; ma lahkun teie juurest ja te jääte nagu 
lambad huntide keskele. See tund läheneb ja 

mul on vaja naasta sinna, kust ma tulin. Te 
olete mõnda aega üksi ja annate tunnistust 
sellest, mida olete näinud ja kuulnud, neile, 
kes nälgivad ja janunevad armastuse ja õigluse 
järele. Töötage minu nimel, ja pärast võtan 
teid enda juurde Igavikusse Kodusse." 
88 Need sõnad kurvastasid jüngrid, ja kui tund 
lähenes, kordas Jeesus seda teadet suurema 
rõhuasetusega, rääkides oma lahkumisest. 
Kuid samal ajal lohutas ta nende südamed, kes 
teda kuulasid, öeldes neile, et tema vaim ei 
lahku ja valvab jätkuvalt maailma üle. Kui nad 
valmistuksid viima tema sõna kui lohutus- ja 
lootusesõnumit selle aja inimestele, siis 
räägiks ta nende suu kaudu ja teeks imesid. 
(354,26 - 27) 
 
Jeesuse sisenemine Jeruusalemma 
89. Rahvas võttis Mind rõõmuga vastu, kui Ma 
Jeruusalemma linna sisenesin. Küladest ja 
alleedelt tulid nad hulgaliselt - mehed, naised 
ja lapsed -, et tunnistada Meistri sisenemist 
linna. Nad olid need, kes olid saanud Jumala 
Poja imestuse ja väe tõestuse - pimedad, kes 
nüüd nägid, vaiksed, kes nüüd oskasid laulda 
Hosiannat, lamedad, kes olid oma voodid 
maha jätnud ja tulid kiiruga, et näha Meistrit 
paasapühal. 
90. Ma teadsin, et see võidukäik on mööduv, 
ma olin juba ette ennustanud oma jüngritele, 
mis pärast seda juhtub. See oli vähe rohkem 
kui Minu võitluse algus, ja täna, kaugel 
nendest sündmustest, ütlen teile, et Minu tõe 
valgus jätkab võitlust teadmatuse, patu ja 
pettuse pimeduse vastu, mistõttu pean 
lisama, et Minu lõplik triumf ei ole veel 
saabunud. 
91 Kuidas te usute, et see Jeruusalemma 
sisenemine oli Minu asja võidukäik, kui seal 
olid vaid vähesed, kes pöördusid ümber ja 
paljud ei tunnistanud, kes Mina olen? 
92 Ja isegi kui need inimesed oleksid kõik 
pöördunud minu sõna poole, kas siis ei peaks 
veel mitu põlvkonda järgnema? 
93 See juubelihetk, see lühike, võidukas 
sisenemine oli vaid sümbol valguse, headuse, 
tõe, armastuse ja õigluse võidust - päevast, 
mis peab tulema ja kuhu te kõik olete 
kutsutud. 
94. Teadke, et kui üksainus Minu lastest oleks 
siis väljaspool Uut Jeruusalemma, ei oleks 
mingit pidu, sest Jumal ei saaks siis rääkida 
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võidukäigust, Ta ei saaks tähistada võitu, kui 
Tema vägi ei oleks suutnud päästa isegi 
viimast Tema last. (268, 17 - 21) 
95. Te olete samad, kes laulsid Hosiannat 
teisel ajastul, kui Jeesus Jeruusalemma 
sisenes. Täna, kui ma teen ennast teile vaimus 
teatavaks, ei laota te enam oma mantleid 
Minu teele, vaid pakute oma südamed oma 
Issandale elupaigaks. Täna ei tule teie hosanne 
enam teie kurgust, see hosanne tuleb teie 
vaimust kui alandlikkuse, armastuse ja Isa 
tundmise hümn, kui usu hümn sellesse 
ilmutusse, mille teie Issand on teile kolmandal 
ajastul toonud. 
96. Kord, nagu ka täna, järgnesid sa Mulle 
Minu Jeruusalemma sisenemisel. Suured 
rahvahulgad ümbritsesid Mind, olles 
lummatud Minu armastuse sõnadest. Mehed 
ja naised, vanad ja lapsed raputasid linna oma 
rõõmuhüüetega, ja isegi preestrid ja variserid, 
kartes, et rahvas mässab, ütlesid Mulle: 
"Meister, kui Sa õpetad rahu - miks lubad Sa 
oma järgijatel sellist mässu tekitada?". Aga ma 
vastasin neile: "Tõesti, ma ütlen teile, kui need 
oleksid vait, siis räägiksid kivid." Sest need olid 
rõõmuhetked, see oli Messia kulminatsioon ja 
ülistus nende seas, kes nälgisid ja janunesid 
õigluse järele - nende seas, kes olid ammu 
oodanud Issanda tulekut, et täita 
ettekuulutused. 
97. Selle rõõmu ja rõõmuga tähistas ka Minu 
rahvas Egiptusest vabanemist. Ma tahtsin teha 
selle paasapüha mälestuse Minu rahvale 
unustamatuks. Aga tõesti, ma ütlen teile, et 
ma ei järginud üksnes traditsiooni, ohverdades 
talleliha - ei, ma ohverdasin end Jeesuses, 
ohvritallel, mis on tee, mille kaudu kõik minu 
lapsed leiavad pääste. (318,57 - 59) 
 
Viimane õhtusöömaaeg 
98 Kui Jeesus pidas koos oma jüngritega seda 
paasapühaõhtut selle rahva traditsiooni 
kohaselt, ütles ta neile: "Midagi uut ma nüüd 
teile avaldan: võtke sellest veinist ja sööge 
sellest leivast, mis on minu veri ja minu ihu, ja 
tehke seda minu mälestuseks. 
99 Pärast Meistri lahkumist mälestasid jüngrid 
oma Issanda ohvrit, võttes veini ja süües leiba, 
mis sümboliseerisid Teda, kes inimkonna 
armastuse pärast loobus kõigest. 

100 Sajandite jooksul andsid 
konfessioonidesse jagunenud rahvad minu 
sõnadele erinevaid tõlgendusi. 
101. Täna tahan ma teile rääkida, mida ma 
tundsin sel tunnil, sellel viimsel õhtusöögil, kus 
Jeesuse iga sõna ja tegu oli sügava tarkuse ja 
lõpmatu armastuse raamatu õppetund. Kui 
ma kasutasin leiba ja veini, siis selleks, et anda 
teile mõista, et need on nagu armastus, mis 
on vaimu toit ja elu; ja kui ma ütlesin teile: 
"Tehke seda Minu mälestuseks", siis tahtis 
Meister öelda, et te peaksite armastama oma 
ligimesi Jeesuse omaga sarnase armastusega 
ja andma end inimestele tõelise toiduna. 
102. Iga riitus, mida te neist õpetustest teete, 
on viljatu, kui te ei rakenda minu õpetusi ja 
näiteid oma elus. Just see on teie jaoks raske, 
kuid just selles peitubki teie eelis. (151, 29 - 
32, 34) 
103. Nii nagu te praegu Minu ümber olete, nii 
oli see ka tol viimasel õhtul Teisel ajastul. 
Päike oli just loojumas, kui Jeesus selles 
ruumis oma jüngritega viimast korda nõu 
pidas. Need olid sureva isa sõnad oma 
armastatud lastele. Kurbus oli Jeesuses ja ka 
jüngrites, kes ei teadnud veel, mis ootab neid 
mõne tunni pärast ees seda, kes oli neid 
õpetanud ja nii väga armastanud. Nende 
Issand oli lahkumas, kuid nad ei teadnud veel, 
kuidas. Peetrus nuttis, klammerdudes 
kruusaga oma südame külge; Johannese 
pisarad niisutasid Meistri rinda; Matteus ja 
Bartholomeus olid minu sõnade peale endast 
väljas. Philip ja Thomas varjasid söömise ajal 
oma südamevalu. Jaakobus noorem ja vanem, 
Taaddaeus, Andreas ja Siimon olid kurbusest 
tummad; ometi oli palju, mida nad mulle 
südamega rääkisid. Ka Juudas Iskariot kandis 
südames valu, aga ka hirmu ja kahetsust. Kuid 
ta ei saanud tagasi minna, sest pimedus oli 
teda vallutanud. 
104. Kui Jeesus oli öelnud oma viimased sõnad 
ja manitsused, olid need jüngrid nutma 
puhkenud. Aga üks neist ei olnud enam seal, 
tema vaim ei suutnud nii palju armastust vastu 
võtta ega näha nii palju valgust, ja nii ta 
lahkus, sest see sõna kõrvetas tema südant. 
(94, 56-58) 
105 Jeesuse jumalik soov oli, et Tema 
jüngritest saaksid Tema lunastava õpetuse 
külvajad. 
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106 Oma viimase pöördumise, mis oli ühtlasi 
ka viimane vestlus isa ja laste vahel, 
kulminatsiooniks ütles ta neile seetõttu 
armastaval toonil: "Ma annan teile nüüd uue 
käsu: armastage üksteist!". 
107 Selle kõrgeima käsu valguses süütas ta 
sellega inimkonna suurima lootuse. (254, 59) 
 

12. peatükk - Kannatus, surm ja 
ülestõusmine  
 
Jeesuse eluaegne vaev ja kannatused 
1 Ma elasin inimeste seas ja tegin oma elust 
eeskuju, õpiku. Ma sain teada kõik 
kannatused, kiusatused ja võitlused, vaesuse, 
töö ja tagakiusamise. Ma kogesin sugulaste 
tagasilükkamist, tänamatust ja reetmist; pikka 
päevatööd, nälga ja janu, naeruvääristamist, 
üksindust ja surma. Ma lasin kogu inimeste 
pattude koormuse langeda Minu peale. Ma 
lubasin inimestel uurida Minu mõtteid Minu 
sõnades ja Minu läbilöödud kehas, kus isegi 
viimasedki Minu ribid olid näha. Kuigi Jumal 
tegi minust pilkava kuninga, paljastatu, ja ma 
pidin ka häbiristi kandma ja sellega üles 
ronima mäele, kus röövlid surid. Seal lõppes 
Minu inimelu kui tõend, et Ma ei ole ainult 
sõnade Jumal, vaid ka tegude Jumal. (217, 11) 
2 Kui tund lähenes ja õhtusöök oli lõppenud, 
andis Jeesus oma jüngritele viimased juhised. 
Ta läks õliaeda, kus ta tavaliselt palvetas, ja 
ütles Isale: "Issand, kui see on võimalik, siis 
võta see karikas minult ära. Kuid mitte minu 
tahtmine, vaid Sinu tahtmine olgu tehtud." Siis 
lähenes üks Minu jüngritest, kes pidi Mind üle 
andma, koos rahvahulgaga, kes pidi Mind kinni 
pidama. Kui nad küsisid: "Kes on Jeesus, 
Naatsaretlane?", lähenes Juudas oma 
Meistrile ja suudles teda. Nende meeste 
südames oli hirm ja ehmatus, kui nad nägid 
Jeesuse rahulikku meelekindlust, ja nad küsisid 
taas: "Kes on Jeesus?". Siis läksin ma nende 
juurde ja ütlesin neile: "Siin ma olen, see olen 
mina". Siis sai alguse Minu Kirg. 
3 Nad viisid mind preestrite, kohtunike ja 
valitsejate ette. Nad küsitlesid Mind, mõistsid 
Minu üle kohut ja süüdistasid Mind Moosese 
seaduse rikkumises ja soovis luua impeeriumi, 
mis hävitaks keisri oma. (152,6 - 7) 
 
Juudase reetmine 

4 Kas te ei mäleta, kui palju kordi ma ilmutasin 
oma armastust mitte ainult neile, kes uskusid 
minusse, vaid ka sellele, kes mind reetis, ja 
neile, kes mind taga kiusasid ja minu üle kohut 
mõistsid? Nüüd võite te Minult küsida, mis oli 
see põhjus, mis ajendas Mind lubama kõiki 
neid pilkeid. Ja ma vastan teile: oli vaja, et ma 
jätaksin neile täieliku mõtte- ja 
tegevusvabaduse, et luua sobivad võimalused 
enda ilmutamiseks ja et kõik saaksid kogeda 
halastust ja armastust, mida ma maailmale 
õpetasin. 
5 Mina ei liigutanud Juudase südant, et ta 
mind reetaks; ta oli kurja mõtte tööriist, kui 
tema süda oli täis pimedust. Kuid selle jüngri 
truudusetuse tõttu näitasin talle oma 
andestust. 
6. Ei oleks olnud vaja, et üks Minu omadest 
oleks Mind reetnud, et anda teile see näide 
alandlikkusest. Meister oleks seda näidanud 
igal võimalusel, mida inimesed talle pakkusid. 
Sellele jüngrile langes ülesanne olla vahendiks, 
mille kaudu Meister näitas maailmale oma 
jumalikku alandlikkust. Isegi kui te arvasite, et 
Jeesuse surma põhjustas selle inimese nõrkus, 
siis ma ütlen teile, et te eksite, sest ma tulin, 
et anda ennast täielikult teile, ja kui see ei 
oleks toimunud sel viisil, siis võite olla kindlad, 
et see oleks toimunud muul viisil. Seepärast ei 
ole teil õigust kiruda ega kohut mõista selle 
üle, kes on teie vend, kes pimeduse hetkel ei 
suutnud täita oma Meistrile võlgnetavat 
armastust ja truudust. Kui te süüdistate teda 
minu surma eest, siis miks te ei õnnista teda, 
teades, et minu Veri valati kõigi inimeste 
päästmiseks? Parem oleks, kui te palvetaksite 
ja paluksite, et keegi teist ei satuks kiusatusse, 
sest kirjatundjate ja variseride silmakirjalikkus 
on selles maailmas ikka veel olemas. (90,37 - 
39) 
 
Jeesuse passioon 
7 Kui ülempreester Kaifas mind küsitles ja ta 
ütles mulle: "Ma palun sind, ütle mulle, kas sa 
oled Kristus, Messias, Jumala Poeg", siis ma 
vastasin talle: "Sa oled seda öelnud." (21, 30) 
8. Kui paljud südamed, mis mõned päevad 
varem olid imetlenud ja õnnistanud Minu 
tegusid, unustasid need, näidates end 
tänamatuna ja ühinedes nendega, kes Mind 
teotasid. Kuid see ohver pidi olema väga suur, 
et see ei kustuks kunagi inimeste mälust. 
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9 Maailm ja teie kui osa sellest olete näinud, 
kuidas Mind teotatakse, pilgatakse ja 
alandatakse nii, nagu ei ole võimalik. Kuid 
kannatlikult tühjendasin ma karika, mille sa 
andsid mulle juua. Samm-sammult täitsin Ma 
oma armastuse saatust inimeste seas ja andsin 
end täielikult oma lastele. 
10 Õndsad on need, kes uskusid oma 
Jumalasse, kuigi nad nägid teda verega kaetud 
ja hingeldamas. 
11 Aga mind ootas ees midagi veel raskemat: 
surra kahe röövli vahele naelutatud puule. Aga 
see oli kirjutatud ja seetõttu pidi see täituma, 
et mind tunnustataks tõelise Messiana. (152, 8 
-11) 
12 Selle õpetuse kohta, mida ma teile annan, 
andsin ma teile juba teises ajastul näite. 
Jeesus rippus ristil, Päästja maadles surmaga, 
pidades silmas rahvahulka, keda ta oli nii väga 
armastanud. Iga süda oli uks, millele ta oli 
koputanud. Pealtvaatajate hulgas oli mees, 
kes valitses rahvahulka, kiriku vürst, publiku, 
variser, rikas, vaene, hukkamõistetud ja 
lihtsameelne. Aga kui mõned teadsid, kes oli 
see, kes sel tunnil suri, olles näinud Tema 
tegusid ja saanud Tema hüvesid, siis teised, 
kes janunesid süütu vere järele ja ihkasid 
kättemaksu, kiirustasid Tema surma, keda nad 
nimetasid pilkavalt "juutide kuningaks", 
teadmata, et Ta ei olnud mitte ainult ühe 
rahva kuningas, vaid kõigi maailma rahvaste ja 
kogu universumi maailma kuningas. Kui Jeesus 
heitis ühe oma viimase pilgu neile 
rahvahulkadele, tõstis ta, täis halastavat 
armastust ja kaastunnet, oma palve Isa poole, 
öeldes: "Mu Isa, anna neile andeks, sest nad ei 
tea, mida nad teevad." Ta ütles: "Minu Isa, 
anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad 
teevad." 
13 See pilk hõlmas nii neid, kes tema pärast 
nutsid, kui ka neid, kes tema ahastuse üle 
rõõmustasid, sest Meistri armastus, mis oli Isa 
armastus, oli kõigi vastu võrdselt. (103, 26 - 
27) 
14 Kui saabus päev, mil rahvahulk, keda 
Jeesuse kohalolekust üleskutsutud inimesed 
olid häirinud, haavasid ja piitsutasid teda ning 
nägid teda löökide tagajärjel veritsemas nagu 
tavalist surijat ja hiljem võitlemas surmaga 
ning suremas nagu iga teine inimene, siis 
hüüdsid variserid, rahva ülemad ja preestrid 
rahulolevalt: "Vaadake teda, kes nimetab end 

Jumala Pojaks, kes arvas end kuningaks ja 
väitis end olevat Messias!". 
15 Just nende pärast, rohkem kui teiste pärast, 
palus Jeesus oma Isa andeks anda neile - neile, 
kes, kuigi nad teadsid Pühakirja, nüüd eitasid 
teda ja tegid temast rahvahulga ees petturit. 
Vaatamata sellele, et nad väitsid end olevat 
seaduse õpetajad, ei teadnud nad tegelikult, 
mida nad Jeesuse hukkamõistmisel tegid, 
samal ajal kui rahvahulgas olid südamed, mis 
olid valust rebitud selle ebaõigluse pärast, 
mille tunnistajaks nad olid, ja näod, mis olid 
ülevoolavad pisaratest õiglase ohvrisurma 
pärast. Nad olid lihtsa mõistuse ning alandliku 
ja suuremeelse vaimuga mehed ja naised, kes 
teadsid, Kes oli olnud maailmas koos 
inimestega, ja kes mõistsid, mida nad kaotasid 
Meistri lahkumisega. (150,24 - 25) 
16 Teiega kõneleb see, kes ristil, surmaga 
maadeldes ja hukkamõistjate poolt 
väärkoheldud ja piinatud, tõstis oma silmad 
lõpmatusse ja ütles: "Isa, anna neile andeks, 
sest nad ei tea, mida nad teevad." 
17. Selles Jumalikus Andestuses sisalduvad 
kõik inimesed kõigist aegadest, sest ma nägin 
inimkonna minevikku, olevikku ja tulevikku. 
Ma võin teile tões ja vaimus öelda, et olen teid 
näinud ka sel õnnistatud tunnil, mil te kuulete 
Minu uut sõna sel ajal. (268, 38 -39) 
18 Kui ma vaatasin risti kõrguselt alla 
inimhulga peale, nägin ma Maarjat ja ütlesin 
talle, viidates Johannesele: "Naine, see on sinu 
poeg", ja Johannesele: "Poeg, see on sinu 
ema." Ja ma ütlesin talle: "Poja, see on sinu 
ema." Ja ma ütlesin talle: "Naine, see on sinu 
poeg". 
19 Johannes oli sel tunnil ainus, kes suutis 
mõista järgmise lause tähendust, sest 
rahvahulk oli nii pime, et kui Ma ütlesin: "Ma 
janun", arvasid nad, et see on füüsiline janu, ja 
andsid Mulle sappi ja äädikat, samas kui see 
oli armastuse janu, mida Minu Vaim tundis. 
20 ka kaks kurjategijat maadlesid Minu kõrval 
surmaga; kuid kui üks teotas ja sukeldus 
hukatusse, siis teine lasi end valgustada usu 
valgusega; ja kuigi ta nägi oma Jumalat risti 
häbiväärsele palgile naelutatuna ja surma 
lähedal, uskus ta Tema jumalikkusesse ja ütles 
Temale: "Kui Sa oled taevariigis, siis mäleta 
Mind!", millele Mina, nii suurest usust 
liigutatud, vastasin: "Tõesti, Ma ütlen sulle, 
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juba täna oled Sa Minuga koos Paradiisis." Ta 
ütles: "See on sinu jaoks." 
21. Keegi ei tea, millised tormid tormasid 
Jeesuse südames sel tunnil. Vallandunud 
loodusjõud olid vaid nõrk peegeldus sellest, 
mis toimus selle inimese üksinduses, ja 
jumaliku Vaimu valu oli nii suur ja tõeline, et 
liha, tundes end hetkeks nõrgana, hüüdis: "Mu 
Jumal, mu Jumal, miks oled sa mind 
hüljanud?". 
22 Nii nagu ma õpetasin inimesi elama, 
õpetasin ma neid ka surema, andestades ja 
õnnistades isegi neid, kes mind solvasid ja 
märtrisurma panid, kui ma ütlesin Isale: "Anna 
neile andeks, sest nad ei tea, mida nad 
teevad." 
23 Ja kui Vaim lahkus sellest maailmast, ütles 
ta: "Isa, ma annan oma Vaimu sinu kätte." 
Täiuslik õpetamise näide oli saavutatud, kui 
Jumal ja kui inimene olin ma rääkinud. (152, 
12 - 17) 
24. Dimasile piisas ühest hetkest, et leida 
pääsemine, ja see oli tema elu viimane. Ta 
rääkis minuga ristilt ja kuigi ta nägi, et Jeesus, 
keda nimetatakse Jumala Pojaks, oli piinades, 
tundis ta, et Ta on Messias, Päästja, ja ta andis 
end Temale üle kogu oma südametunnistuse 
ja kogu oma vaimu alandlikkusega. Seepärast 
lubasin talle samal päeval Paradiisi. 
25 Ma ütlen teile, et ma panen igaühe, kes 
patustab teadmatusest, kuid kes oma elu 
lõpus räägib Minuga alandlikust ja usust täis 
südamega, tundma Minu halastava armastuse 
õrnust, mis tõstab ta üles maistest raskustest, 
et ta tunneks õilsa ja kõrgendatud elu õndsust. 
(94, 71 - 72) 
26. Jah, kallis Dimas, sa olid minuga koos 
valguse ja vaimse rahu paradiisis, kuhu ma 
sinu vaimu sinu usu eest tasuks kandsin. Kes 
oleks võinud öelda neile, kes kahtlesid, et 
Jeesuses, kes suri ja veritses, nagu ta oli, elas 
Jumal, et röövlile, kes lebas tema paremal käel 
surmasurmas, oli peidetud valguse vaim? 
27. Aeg möödus, ja kui meelerahu naasis, 
tungisid paljud neist, kes Mind tagasi lükkasid 
ja pilkasid, Minu tõe valgusesse, mistõttu 
nende meeleparandus oli suur ja nende 
armastus Minu järgimises oli hävimatu. (320, 
67) 
28 kui keha, mis teenis Mind Teise Ajastu 
kestana, astus agooniasse ja Ma ütlesin ristilt 
viimased sõnad, oli Minu viimaste lausete 

hulgas üks, mida ei mõistetud ei neil hetkedel 
ega ka pikka aega hiljem: "Mu Jumal, Mu 
Jumal, miks Sa oled Mind hüljanud?". 
29 Nende sõnade pärast kahtlesid paljud; 
teised olid segaduses, arvates, et see on 
väiklus, kõhklus, nõrkuse hetk. Kuid nad ei 
võtnud arvesse, et see ei olnud viimane lause, 
vaid et pärast seda rääkisin ma teisi, mis 
näitasid täielikku jõudu ja selgust: "Isa, sinu 
kätte ma annan oma vaimu"; ja: "Kõik on 
täidetud". 
30 Nüüd, kui ma olen tagasi tulnud, et 
valgustada teie eksimusi ja valgustada seda, 
mida te olete nimetanud saladusteks, siis ma 
ütlen teile: kui ma rippusin ristil, oli piinamine 
pikk, verine, ja Jeesuse ihu, mis oli lõpmatult 
tundlikum kui kõigi teiste inimeste ihu, 
kannatas pikka piinamist ja surm ei tulnud. 
Jeesus oli oma missiooni maailmas täitnud, oli 
juba öelnud viimase sõna ja andnud viimase 
õpetuse. Siis küsis see märtrisurma saanud 
ihu, see rebenenud liha, tundes lahusolekut 
Vaimust, piinades Issandalt: "Isa, Isa, miks oled 
Sa mind hüljanud?". - See oli haavatud lamba 
õrn ja kannatav hädaldamine oma karjase 
pärast. See oli tõend, et Kristus, "Sõna", oli 
Jeesuses tõepoolest inimeseks saanud ja et 
Tema kannatused olid reaalsed. 
31. Kas te võite omistada need sõnad 
Kristusele, kes on igavesti üks Isaga? - Nüüd te 
teate, et see oli Jeesuse keha vingumine, mis 
oli rüvetatud inimeste pimeduse tõttu. Aga kui 
Issanda hellitus laskus sellele märtrisurma 
saanud lihale, läks Jeesus edasi rääkima ja 
Tema sõnad olid: "Isa, Sinu kätte ma annan 
oma vaimu." Ta ütles: "Isa, ma annan oma 
vaimu Sinu kätte." - "Kõik on lõppenud". (34, 
27 -30) 
32. Kui Jeesus rippus ristil, ei olnud ühtegi 
vaimu, kes ei tundnud end raputatuna Tema 
armastuse ja õigluse hääle peale, kes suri, 
alasti nagu tõde ise, mida Ta tõi oma sõnaga. 
Need, kes on uurinud Jeesuse elu, on 
tunnistanud, et enne ega pärast teda ei olnud 
kedagi, kes oleks teinud sellist tööd nagu 
tema, sest see oli jumalik töö, mis tema 
eeskuju kaudu päästab inimkonna. 
33. Ma tulin alandlikult ohvrile, sest ma 
teadsin, et Minu Veri muudab teid ja päästab 
teid. kuni viimase hetkeni rääkisin ma 
armastusega ja andestasin teile, sest ma tulin, 



58 
 

et tuua teile ülevat Õpetust ja näidata teile 
täiusliku eeskujuga teed igavikku. 
34. Inimkond tahtis Mind oma eesmärgist 
eemale tõrjuda, otsides liha nõrkust, kuid Ma 
ei loobunud sellest. Inimesed tahtsid mind 
kiusata, et ma teotaksin, kuid mina ei 
teotanud. Mida rohkem rahvahulk Mind 
solvas, seda rohkem oli Minul nende vastu 
kaastunnet ja armastust, ja mida rohkem nad 
rikkusid Minu ihu, seda rohkem voolas sellest 
verd, et anda elu neile, kes olid surnud usule. 
35. See veri on armastuse sümbol, millega 
olen näidanud teed inimhingele. Ma jätsin 
oma usu ja lootuse sõna neile, kes nälgivad 
õigluse järele, ja oma ilmutuste aarded 
vaimselt vaestele. 
36 Alles pärast seda aega sai inimkond 
teadlikuks sellest, kes on olnud maailmas. 
Seejärel mõisteti Jeesuse tööd kui täiuslikku ja 
jumalikku, tunnistati üleinimlikuks - kui palju 
meeleparanduse pisaraid! Kui palju 
südametunnistuse valu on vaimsetel olenditel 
(29,37 - 41). 
37 Kui Jeesus, kes oli "Tee, Tõde ja Elu", 
lõpetas oma missiooni selle seitsmesõnalise 
palvega, öeldes viimaks oma Isale: "Sinu kätte 
ma annan oma vaimu", siis mõelge, kas teie, 
kes te olete selle Meistri jüngrid ja järgijad, 
võite lahkuda sellest elust, ilma et annaksite 
seda Isa ees kuulekuse ja alandlikkuse 
austusavalduseks; ja kas te võite sulgeda oma 
silmad selle maailma ees, palumata Issandalt 
tema kaitset, sest te avate need alles teistes 
piirkondades. 
38 Kogu Jeesuse elu oli armastuse ohver Isa 
vastu. Tema piinamise tunnid ristil olid 
armastuse, eestpalve ja andestuse palve. 
39. See on tee, mida ma teile näitasin, 
inimkond. Elage oma Meistrit järgides, ja ma 
luban teid viia teid Minu põue, mis on kogu 
õndsuse allikas. (94, 78 - 80) 
40. Mina, Kristus, ilmutasin inimese Jeesuse 
kaudu Isa au, tema tarkuse ja väe. Seda jõudu 
kasutati imede tegemiseks nende heaks, kes 
vajasid usku oma vaimus, valgust oma meeles 
ja rahu oma südames. See vägi, mis on 
armastuse enda vägi, valati välja nende peale, 
kes seda vajasid, et anda neile kogu Mina ise, 
niivõrd, et ma ei kasutanud seda omaenda 
keha jaoks, mis samuti vajas seda surmatunnil. 
41. Ma ei tahtnud kasutada oma jõudu, et 
vältida oma keha läbitungivat valu. Sest kui ma 

inimeseks sain, siis kavatsesin kannatada teie 
pärast ja anda teile käegakatsutava jumaliku ja 
inimliku tõendi Minu lõpmatust armastusest ja 
kaastundest ebaküpsete, abivajajate ja 
patuste vastu. 
42. Kogu väge, mida ma teistes ilmutasin, olgu 
siis, et ma tervendasin pidalitõbist, taastasin 
pimedatele nägemise ja lonkadele liikuvuse 
või pöördusin patuseid ja äratasin surnuid 
üles, kogu võimu, mida ma ilmutasin 
rahvahulkade ees, et anda neile tõendeid oma 
tõe kohta, tõestades neile oma võimu looduse 
kuningriikide üle ja oma võimu elu ja surma 
üle, ma ei tahtnud kasutada enda jaoks, 
lubades oma kehal läbida seda kirge ja 
kannatada seda valu. 
43. On tõsi, et Minu jõud oleks võinud säästa 
Minu keha igasugusest valust, kuid mis oleks 
mul siis olnud sinu silmis teenet? Millise 
inimesele arusaadava näite oleksin jätnud, kui 
oleksin kasutanud oma võimu, et säästa end 
valust? Nendel hetkedel oli vaja loobuda Minu 
võimust, keelduda Jumalikust jõust, et tunda 
ja kogeda lihavalu, kurbust tänamatuse ees, 
üksindust, piinu ja surma. 
44 Seepärast palusid Jeesuse huuled 
surmatunnil abi, sest tema valu oli tõeline. 
Kuid see ei olnud ainult füüsiline valu, mis 
Jeesuse palavikulise ja kurnatud keha valdas - 
see oli ka vaimne tunne Jumalast, keda tema 
pimedad, tänamatud ja üleolevad lapsed, kelle 
eest ta seda verd valas, väärkohtlesid ja 
mõnitasid. 
45 Jeesus oli tugev teda elustavast Vaimust, 
mis oli Jumalik Vaim, ja ta oleks võinud olla 
valule vastupidav ja võitmatu oma 
tagakiusajate rünnakutele; kuid ta pidi valama 
pisaraid, tundma, et ta langeb pidevalt rahva 
silme ees maha, et tema keha jõud pidi 
ammenduma ja et ta pidi surema pärast seda, 
kui tema keha oli kaotanud viimase veretilga. 
46 Nõnda oli minu missioon maa peal lõpule 
viidud; nõnda lõppes tema olemasolu maa 
peal, kelle rahvas oli kuulutanud kuningaks 
mõned päevad tagasi, kui ta Jeruusalemma 
sisenes. (320,56 - 61) 
 
Jeesuse lunastustegu maailmade taga 
olevates maailmades 
47. Inimkonna esimestel aegadel oli nende 
vaimne areng nii madal, et nende (puudulikud) 
sisemised teadmised vaimu elust pärast 
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kehalist surma ja (puudulikud) teadmised 
nende lõplikust saatusest põhjustasid selle, et 
vaim langes lihakehast lahkudes sügavasse 
unne, millest ta ärkas aeglaselt. Aga kui Kristus 
sai Jeesuses inimeseks, et anda oma õpetust 
kõigile vaimsetele olenditele, saatis Ta, niipea 
kui Ta oli oma ülesande inimeste seas täitnud, 
oma valguse suurele hulgale olenditele, kes 
olid maailma algusest peale oodanud Tema 
saabumist, et vabaneda oma segadusest ja 
saada tõusta Looja juurde. 
48. Ainult Kristus võis seda pimedust 
valgustada, ainult Tema hääl võis äratada 
need vaimud, kes magasid oma arengus. Kui 
Kristus suri inimesena, tõi Jumalik Vaim 
valgust vaimsetesse maailmadesse ja isegi 
haudadesse, millest tõusid välja vaimolendid, 
kes olid koos oma kehaga surmaunne. Need 
olendid läbisid sel ööl maailma, tehes end 
inimsilmadele nähtavaks tunnistuseks, et 
Lunastaja oli elu kõigile olenditele ja et Vaim 
on surematu. (41,5 - 6) 
49. Mehed ja naised said märke ja kõnesid 
Beyondist. Ka muistsed ja lapsed olid nende 
ilmingute tunnistajateks, ja päevadel, mis 
eelnesid Päästja ristisurmale, tungis Taevalik 
Valgus inimeste südamesse; Vaimse Oleviku 
olendid kutsusid inimeste südameid; ja päeval, 
mil Meister hingas inimesena välja ja tema 
valgus tungis kõikidesse koobastesse ja 
kõikidesse nurkadesse, materiaalsetesse ja 
vaimsetesse kodadesse, ihaldades olendeid, 
kes olid teda kaua oodanud - 
materialiseerunud, segaduses ja haiged 
olendid, kes olid teelt kõrvale kaldunud, 
aheldatud kahetsuse ahelatega, vedades 
endaga kaasa süütegude koormat, ja teised 
vaimud, kes pidasid end surnuks ja olid oma 
kehaga seotud - siis ärkasid kõik oma sügavast 
unest ja ärkasid ellu. 
50. Kuid enne, kui nad lahkusid siit maa pealt, 
andsid nad tunnistust oma ülestõusmisest ja 
olemasolust neile, kes olid nende lähedased. 
Läbi kõige selle oli maailm tunnistajaks 
nendele ilmingutele sel kurbuse ja leina ööl. 
51. Inimeste südamed värisesid ja lapsed 
nutsid nende ees, kes olid juba ammu surnud 
ja kes sel päeval naasid vaid hetkeks, et anda 
tunnistust sellest Meistrist, kes oli tulnud maa 
peale, et laiali puistata oma armastuse 
seemet, ja kes samal ajal harrastas vaimseid 
põlde, mida asustasid lõpmatult paljud 

vaimolendid, kes olid samuti tema lapsed ja 
keda ta tervendas ja vabastas nende 
teadmatusest. (339, 22) 
52. Kui ma lahkusin oma kehast, sisenes minu 
Vaim vaimude maailma, et rääkida neile tõe 
sõnaga. Nagu teiega, rääkisin ka nendega 
jumalikku armastust, sest see on tõeline 
elutarkus. 
53. Tõesti, ma ütlen teile, et Jeesuse Vaim ei 
olnud hetkekski hauas, vaid tal oli palju kasu 
teistes maailmades. Minu lõpmatul Vaimul oli 
neile palju ilmutusi, mida ta teatas, nagu ka 
teile. 
54. On ka maailmu, kus vaimud ei oska 
armastada; nad elavad pimeduses ja igatsevad 
valgust. Tänapäeval teavad inimesed, et seal, 
kus valitseb halastamatus ja isekus, valitseb 
pimedus, et sõda ja kirglikkus on võtmed, mis 
sulgevad ukse teele, mis viib Jumala riiki. 
55 Armastus seevastu on võti, mis avab 
valguse kuningriigi, mis on tõde. 
56. Siin (maa peal) olen Ma ennast 
materiaalsete vahendite kaudu teatavaks 
teinud, Tundmatusruumis olen Ma ennast 
otse edastanud kõrgetele vaimsetele 
olenditele, et nad õpetaksid neid, kes ei ole 
võimelised Minu inspiratsiooni otse vastu 
võtma. Need kõrged, helendavad olendid on - 
nagu siin teie jaoks - häälekandjad. (213, 6 - 
11) 
 
Jeesuse ilmumine pärast tema ülestõusmist 
57. Mõned päevad pärast Minu ristilöömist, 
kui Minu jüngrid olid kogunenud Maarja 
ümber, lasin Ma neil tunda oma kohalolekut, 
mida sümboliseeris vaimne nägemus tuvi. Sel 
õnnistatud tunnil ei julgenud keegi end 
liigutada ega sõnagi öelda. Selle vaimse 
kujutise vaatlemisel oli tõeline vaimne 
vaimustus ning nende südamed lõid tugevalt 
ja kindlalt, sest nad teadsid, et Meister, kes oli 
ilmselt neist lahkunud, on vaimus alati nende 
juures. (8, 15) 
58. Miks peaksite arvama, et Minu vaimus 
tulekul ei ole mingit tähendust? Pidage 
meeles, et pärast Minu surma inimesena 
rääkisin Ma jätkuvalt oma jüngritega ja 
näitasin end neile vaimus. 
59. Mis oleks neist saanud ilma nende 
ilminguteta, mida ma neile andsin, mis 
tugevdas nende usku ja andis neile uut julgust 
nende misjonitööks? 
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60. Kurb oli nende pilt pärast Minu lahkumist: 
pisarad voolasid lakkamatult mööda nende 
nägu, nutt väljus iga hetk nende rinnast, nad 
palvetasid palju ning hirm ja kahetsus painasid 
neid. Nad teadsid, et üks oli Mind müünud, 
teine oli Mind eitanud ja peaaegu kõik olid 
Mind hüljanud surmatunnil. 
61. Kuidas võiksid nad olla selle kõige 
täiuslikuma Meistri tunnistajateks? Kuidas neil 
võis olla julgust ja jõudu seista silmitsi nii 
erinevate veendumuste ja mõtteviiside ning 
eluviisidega meestega? 
62 Just siis ilmus minu Vaim nende keskele, et 
leevendada nende valu, süüdata nende usku 
ja sütitada nende südamed minu õpetuse 
ideaaliga. 
63. Ma andsin oma Vaimule inimliku kuju, et 
muuta see jüngrite seas nähtavaks ja 
käegakatsutavaks, kuid minu kohalolek oli 
siiski vaimne, ja vaata, milline mõju ja tähtsus 
oli sellel ilmumisel minu apostlite seas. (279, 
47 - 52) 
64. Minu ohverdus oli lõpule viidud, kuid 
teades, et need südamed vajavad Mind 
rohkem kui kunagi varem, sest neis oli 
tekkinud kahtluste, kannatuste, segaduste ja 
hirmude torm, pöördusin kohe nende poole, 
et anda neile veel üks tõend Minu lõpmatu 
halastuse kohta. Oma armastuses ja 
kaastundes nende Minu sõnalaste vastu 
inimlikustasin Mind, võttes selle keha kuju või 
sarnasuse, mis Mul oli olnud maailmas, ja Ma 
tegin ennast nähtavaks ja kuuldavaks, ning 
oma sõnadega äratasin taas usu neis 
masendunud vaimudes. See oli uus õppetund, 
uus viis, kuidas edastada Mind neile, kes olid 
Mind maa peal saatnud; ja nad tundsid end 
tugevdatuna, innustatuna, muudetud usu ja 
Minu tõe tundmise kaudu. 
65. Vaatamata nendele tõenditele, mille 
tunnistajateks nad kõik olid, oli üks, kes eitas 
kangekaelselt ilminguid ja tõendeid, mida Ma 
oma jüngritele vaimselt andsin, ja nii oli vaja 
lubada tal puudutada Minu vaimset Kohalolu 
isegi oma füüsiliste meeltega, et ta usuks. 
66. Aga mitte ainult minu lähedasemate 
jüngrite seas ei tekkinud see kahtlus - ei, ka 
järgijate rahvahulgas, linnades, linnades ja 
külades, nende seas, kes olid saanud tõendeid 
minu väe kohta ja järgisid mind nende tegude 
pärast, tekkis segadus, murelik küsitlus, 

hämming; ei osatud seletada, miks kõik nii 
lõppes. 
67. Ma haletsesin kõigi vastu ja seetõttu 
andsin oma lähimatele jüngritele tunnistust, 
et Ma ei ole end neist eemaldanud, kuigi Ma 
ei abistanud neid enam maapealse inimesena. 
Igas kodus, igas perekonnas ja igas rahvas 
ilmutasin Ma ennast südamele, kes uskus 
minusse, tehes oma vaimset kohalolekut neile 
mitmel viisil tuntavaks. Siis algas selle 
kristlaste rahva võitlus, kes pidi kaotama oma 
Meistri maa peal, et tõusta üles ja kuulutada 
tõde, mille Ta oli neile ilmutanud. Te kõik 
teate nende suurepäraseid töid. (333,38-41) 
68. Kui Ma Teisel Ajastul tegin end viimast 
korda oma jüngritele nähtavaks pilvede vahel, 
oli neil kurbus, kui Ma nende silmist kadusin, 
sest nad tundsid end sel hetkel hüljatuna; kuid 
pärast seda kuulsid nad Issanda inglite 
sõnumit, mis ütles neile: "Teie, Galilea mehed, 
mida te otsite? Seda Jeesust, keda te nägite 
täna taevasse tõusmas, näete te ka 
samamoodi alla tulemas." 
69 Siis nad mõistsid, et kui Meister tuleb 
inimeste juurde tagasi, siis teeb ta seda 
vaimselt. (8, l3 - 14)  
 

13. peatükk - Jeesuse ja tema 
apostlite missioon ja tähtsus  
 
Vana jumalapildi ja selle traditsioonide 
parandamine  
1 Jeesus, Kristus, on olnud kõige selgem 
õpetlikum näide, mille ma teile maa peal 
andsin, et näidata teile, kui suur on Isa 
armastus ja tarkus. Jeesus oli elav sõnum, 
mille Looja saatis maa peale, et te tunneksite 
ära Tema kõrged omadused, kes teid lõi. 
Inimesed nägid Jehoovas vihast ja 
andestamatut Jumalat, kohutavat ja 
kättemaksuhimulist kohtumõistjat, kuid 
Jeesuse kaudu vabastas Ta teid teie 
eksimusest. 
2 Vaata Meistris Jumalikku Armastust, mis on 
inimeseks saanud. Ta hindas kõiki teie tegusid 
oma alandliku, ohvrimeelse ja halastava elu 
kaudu. Kuid selle asemel, et teid surmaga 
karistada, pakkus ta teile oma verd, et näidata 
teile tõelist elu, armastuse elu. See Jumalik 
sõnum valgustas inimkonna elu ja see sõna, 
mille Jumalik Meister andis inimestele, sai 
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alguse kirikutest ja sektidest, mille kaudu nad 
on Mind otsinud ja otsivad Mind jätkuvalt. Aga 
tõesti, ma ütlen teile, nad ei ole veel selle 
sõnumi sisu mõistnud. 
3. Inimkond usub tõepoolest, et Jumala 
armastus oma laste vastu on piiramatu, sest 
Ta suri Jeesuses armastusest inimkonna vastu. 
Ta on isegi sisemiselt liigutatud Jeesuse 
kannatustest Tema kohtumõistjate ja 
hukkamõistjate ees, tunnustades Pojas järk-
järgult ka Isa, kuid kogu selle tähendust, kogu 
selle ulatust, mida Issand tahtis inimestele 
öelda selle ilmutuse kaudu, mis algas neitsist 
ja lõppes "pilves" Petaanias, ei ole tänaseni 
õigesti tõlgendatud. 
4 Ma pidin tagasi tulema samal "pilvel", milles 
"Sõna" tõusis Isa juurde, et anda teile selgitust 
ja näidata teile kogu selle tähendust, mis teile 
Jeesuse sünni, elu, tegude ja surmaga ilmsiks 
tuli. 
5 Tõe Vaim, keda Kristus omal ajal lubas, on 
see (Mehhikos, 1866-1950) Jumalik ilmutus, 
mis tuli valgustama pimedusi ja selgitama 
saladusi, milleni inimeste mõistus või süda ei 
ole suutnud tungida. ( 81, 46 - 49) 
6. Ma kuulutasin oma tõde Teisel ajastul 
inimesena oma eeskuju kaudu. Ma kaotasin 
süütute ja teadvustamata olendite mõttetu 
ohverdamise, ohverdades ennast täiusliku 
Armastuse Õpetuse nimel. Te olete Mind 
nimetanud "Jumala Tall", sest see rahvas 
ohverdas Mind oma traditsioonilistel pühadel. 
7 Tegelikult valati Minu Veri välja selleks, et 
näidata inimkonnale teed päästmiseks (osa 
peab minema vasakule). Minu Jumalik 
Armastus valati Ristilt nende aegade ja kõigi 
aegade inimkonnale, et inimkond saaks 
innustust sellest eeskujust, nendest sõnadest, 
sellest täiuslikust elust ning leiaks päästet, 
pattude puhastamist ja vaimu kõrgendamist. 
(276, 15) 
 
Jeesuse eeskuju 
8 Jeesus pidi teile näitama põhimõtteid, 
millest te pidite juhinduma ja millest te olite 
kõrvale kaldunud. 
9 Ma tunnistasin teile kogu oma alandlikkust, 
armastust, tarkust ja halastust ning jõin koos 
teiega kannatuste karika, et teie süda liigutuks 
ja teie mõistus ärkaks. Südamed pidid 
sündima headusele, ja valu, mis tekkis, kui nad 
nägid, et Mind risti löödi nende armastuse 

pärast, oli nagu piiks, mis tuletas neile meelde, 
et kõik te peate kannatama armastuse pärast, 
et jõuda Isa juurde. Minu lubadus igaühele, 
kes võtab oma risti ja järgib Mind, oli igavene 
rahu, kõrgeim õnnistus, millel ei ole lõppu 
Vaimus. (240, 23 -24) 
10 Kristus on ja peab olema teie eeskujuks; 
selleks ma siis sain inimeseks. Mis oli see 
ilmutus, mille Jeesus tõi inimkonnale? Tema 
lõpmatu armastus, Tema jumalikku tarkust, 
Tema piirideta halastust ja Tema väge. 
11. Ma ütlesin teile: Võtke minust eeskuju, ja 
te teete samu tegusid, mida mina teen. Kuna 
ma tulin Meistrina, siis peaksite mõistma, et 
seda ei tehtud selleks, et anda teile 
ebareaalset õpetust või sellist, mis on 
väljaspool inimese mõistmist. 
12 Mõistke siis, et kui te teete sarnaseid 
tegusid, nagu Jeesus teid õpetas, siis olete 
saavutanud selle elu täiuse, millest ma teile 
enne rääkisin. (156, 25 - 27) 
 
Jeesuse õpetuste tähtsus 
13. Jeesuse õpetus, mis on antud juhisena, 
avatud raamatuna inimkonnale uurimiseks, ei 
ole võrreldav millegi muuga üheski teises 
maailma rahvas, üheski põlvkonnas, üheski 
rassis. Sest need, kes on läinud välja andma 
õigluse ettekirjutusi või heategevuse õpetusi, 
on Minu poolt saadetud maa peale kui 
teejuhid, kui sõnumitoojad, kuid mitte kui 
Jumalus. Ainult Kristus tuli teie juurde 
Jumalusena. Ta tõi teile kõige selgema ja 
suurema õpetuse, mida inimsüda on saanud. 
(219, 33) 
 
Jeesuse jüngrite kutsumine, õpetamine ja 
katsumused 
14. Te olete sel ajal meenutanud Minu 
jutlustamise aastaid - neid kolme aastat, mil 
Ma valmistasin oma jüngrid ette, mil Ma elasin 
koos nendega. Nad nägid kõiki Minu tegusid ja 
oma ettevalmistuses suutsid nad tungida Minu 
südamesse ja näha puhtust, kogu 
majesteetlikkust ja tarkust, mis oli Meistris. 
15 Minu teod ei olnud sel ajal tehtud 
tähelepanu pärast, minu käik maa peal oli 
tagasihoidlik; aga kes oli valmis, see teadis, kui 
suur on minu kohalolek ja kui suur on aeg, 
milles ta elas. 
16 Ja ma valisin oma jüngrid, kellest mõned 
ma leidsin jõe kaldal ja keda ma kutsusin, 
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öeldes: "Järgige mind!". Kui nad suunasid oma 
pilgu Minule, said nad aru, kes on See, kes 
nendega rääkis, ja nii valisin Ma nad ükshaaval 
välja. (342, 21) 
17. Niikaua, kui ma maailmas jutlustasin, ei 
öelnud ma kunagi, et minu jüngrid on juba 
meistrid või et neid tuleks kuulata. Nad olid 
ikka veel jüngrid, kes Minu sõna valgusest 
vaimustatuna järgisid Mind meeleldi, kuid 
tegid ikka veel vigu, sest neil kulus aega, et 
muutuda ja seejärel olla inimestele eeskujuks. 
Nad olid kiviklibud, mida Jumaliku Armastuse 
tüürimees ikka veel lihvib, et hiljem ka nemad 
muutuksid kividest teemantideks. (356,39) 
18 Igal ajal olen ma oma jüngrid proovile 
pannud. Mitu korda olen ma Peetrit proovile 
pannud ja ainult ühel korral on ta kõhklema 
jäänud. Kuid ärge mõistke teda selle teo eest 
halvasti, sest kui tema usk oli süüdatud, oli ta 
nagu tõrvik inimeste seas, kui ta jutlustas ja 
andis tunnistust tõe kohta. 
19 Ärge mõistke Thomast hukka; mõelge, kui 
tihti te olete suutnud minu tegusid oma 
kätega haarata ja isegi siis kahtlesite. Ärge 
vaadake põlgusega Juudas Iskariotti, seda 
armastatud jüngrit, kes müüs oma Meistri 
kolmekümne hõbeda eest, sest kunagi ei ole 
olnud suuremat meeleparandust kui tema. 
20. Ma kasutasin igaüht neist selleks, et jätta 
teile õpetusi, mis oleksid eeskujuks ja jääksid 
igavesti inimkonna mällu. Pärast oma 
väikekodanlikkust kahetsesid nad, muutusid ja 
pühendasid end tingimusteta oma missiooni 
täitmisele. Nad olid tõelised apostlid ja jätsid 
eeskuju kõigile põlvkondadele. (9,22 - 23) 
 
Apostel Johannes 
21. Tuletage meelde, et kui Minu ihu võeti 
ristilt maha ja seejärel maeti maha, uskusid 
jüngrid, kes olid jahmunud ja ei suutnud 
mõista, mis oli juhtunud, et Meistri surmaga 
oli kõik läbi. Oli vaja, et nende silmad näeksid 
Mind uuesti ja nende kõrvad kuulaksid Mind 
uuesti, et nende usk saaks uuesti süttida ja 
nende teadmised Minu sõnadest tugevneksid. 
22. Nüüd võin teile öelda, et nende jüngrite 
hulgas oli üks, kes ei kahelnud kunagi Minus, 
kes ei kõhkle katsumuste ees ega jätnud Mind 
hetkekski maha. See oli Johannes, ustav, julge, 
tuline ja kõige armastavam jünger. 
23 Just selle armastuse pärast usaldasin 
Maarja talle, kui nad seisid risti jalamil, et ta 

leiaks selles veatu südames jätkuvalt 
armastust ja tema kõrval saaks ta veelgi enam 
jõudu teda ootavaks võitluseks. 
24 Kui tema vennad, teised jüngrid, langesid 
ükshaaval hukkamõistja surmahoobi alla, 
pitseerides oma vere ja eluga kogu tõe, mida 
nad olid kuulutanud, ja oma Meistri nime, siis 
Johannes võitis surma ja pääses märtrisurma 
eest. 
25 Kuna ta oli pagendatud kõrbe, ei arvanud 
tema tagakiusajad, et seal, sellel saarel, kuhu 
nad teda ajasid, tuleb sellele inimesele taevast 
alla suur ilmutus ajastute kohta, mida te elate 
- ettekuulutus, mis kõneleb inimestele kõigest, 
mis saab teoks ja täitub. 
26 Pärast seda, kui Johannes oli andnud palju 
armastust oma vendadele ja pühendanud oma 
elu nende teenimisele oma Meistri nimel, pidi 
ta elama neist lahus, üksi; kuid alati palvetas 
ta inimeste eest, alati mõtles ta neile, kelle 
eest Jeesus oli oma verd valanud. 
27 Palve, vaikus, enesevaatlus, tema 
eksistentsi siirus ja tema mõtete headus 
saavutasid selle ime, et see inimene, see vaim, 
arendas lühikese ajaga seda, mille 
saavutamiseks on teistel vaimsetel olenditel 
vaja aastatuhandeid. (309,41 - 44) 
28 Kui ma vaatan selle maailma elanikke, siis 
ma näen, et kõik rahvad tunnevad Minu nime, 
et miljonid inimesed kordavad Minu sõnu; aga 
tõesti, ma ütlen teile, ma ei näe inimeste 
armastust üksteise vastu! 
29 Kõik, mida ma teile praegu õpetan ja mis 
maailmas toimub, on selle ilmutuse seletus ja 
täitumine, mille ma andsin inimkonnale oma 
apostel Johannese kaudu, kui ma viisin ta 
vaimus Patmose saarel elades taeva 
kõrgusele, jumalikku tasandile, mõõtmatusse, 
et näidata talle allegooriaid kasutades päritolu 
ja sihtkohta, alfa ja oomega; ja ta nägi 
sündmusi, mis olid toimunud - neid, mis 
toimusid ja neid, mis olid veel tulemas. 
30 Ta ei mõistnud sellest sel ajal midagi, kuid 
minu hääl ütles talle: "Kirjuta üles, mida sa 
näed ja kuuled," ja nii ta kirjutas. 
31 Johannesel olid jüngrid, kes sõitsid 
laevadega üle mere, et otsida teda tema 
pelgupaigas. Need mehed küsisid innukalt 
temalt, kes oli olnud Jeesuse jünger, milline oli 
olnud Meistrimees ning milline oli olnud tema 
sõna ja imetegusid; ja Johannes, kes jäljendas 
oma Meistrit armastuses ja tarkuses, 
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hämmastas neid oma sõnadega. Isegi 
vanaduse lähenedes, kui tema keha oli juba 
aegade poolt painutatud, oli tal veel piisavalt 
jõudu, et tunnistada oma Meistrist ja öelda 
oma jüngritele: "Armastage üksteist." 
32 Kui need, kes teda üles otsisid, nägid, et 
Johannese lahkumise päev läheneb, palusid 
nad, soovides omada kogu tarkust, mida see 
apostel oli kogunud, et ta avaldaks neile kõik, 
mida ta oli oma Meistrilt õppinud; kuid 
vastuse asemel kuulsid nad alati ainult seda 
lauset: "Armastage üksteist." 
33 Need, kes nii innukalt ja huviga küsisid, 
tundsid end petetuna ja arvasid, et vanadus 
on Kristuse sõnad tema mälust kustutanud. 
34 Ma ütlen teile, et Johannes ei ole 
unustanud ühtegi minu sõna, vaid et ta andis 
kõigist minu õpetustest üheainsa 
kvintessentsina selle õpetuse, mis võtab kokku 
kogu seaduse: armastage üksteist. 
35 Kuidas võis Meistri õpetus, keda ta nii väga 
armastas, kaduda selle armastatud jüngri 
mälust? (167, 32 - 37) 
36. "Teisel ajal", pärast minu lahkumist, jätkas 
teie Taevane Ema minu jüngrite tugevdamist 
ja nende toetamist. Pärast valu ja katsumusi 
leidsid nad varjupaiga Maarja armastavas 
südames ja tema sõna toidab neid päevast 
päeva. Maarja julgustusel, kes jätkas nende 
õpetamist jumaliku Meistri nimel, jätkasid nad 
oma teed. Kui ta suri, algas nende võitlus ja 
igaüks järgis teed, mis talle näidati. (183, 15) 
 
Apostlid Peetrus ja Paulus 
37. Ärge unustage minu jüngrist Peetruse asja, 
kui Saul teda surmani taga kiusas. Ma 
tõestasin ustavale apostlile, et ta ei ole oma 
katsumuses üksi ja kui ta usaldab end Minu 
väele, siis ma kaitsen teda tema tagakiusajate 
eest. 
38. Saulit üllatas minu Jumalik Valgus, kui ta 
läks Peetrust otsima, et teda kinni pidada. 
Minu valgus jõudis Sauluse südame 
sügavustesse, kes minu kohaloleku ees 
maasse visatud, minu armastuse poolt 
võidetud, võimetu lõpetama ülesannet, mida 
ta oli kavandanud minu jüngri vastu, tundis 
oma sügaval sisimas kogu oma olemuse 
muutumist; ja nüüd, kui ta pöördus usku 
Kristusesse, kiirustas ta Peetrust otsima, kuid 
mitte enam selleks, et teda tappa, vaid et 

paluda teda õpetada teda Issanda sõnas ja 
panna teda oma töös osalema. 
39 Sellest ajast alates oli Saul Paulus, see 
nimemuutus näitab selle mehe täielikku 
vaimset muutust, tema täielikku pöördumist. 
(308, 46 - 47) 
40. Paulus ei kuulunud kaheteistkümne apostli 
hulka, ta ei söönud Minu laua ääres ega 
järginud Mind teedel, et kuulda Minu õpetusi. 
Pigem ei uskunud ta Minusse ega vaadanud 
heade silmadega neid, kes Mind järgisid. Tema 
südames elas mõte hävitada seeme, mille olin 
usaldanud oma jüngritele ja mis oli just 
hakanud levima. Aga Paulus ei teadnud, et ta 
on üks Minu omadest. Ta teadis, et Messias 
peab tulema, ja ta uskus seda. Kuid ta ei 
suutnud ette kujutada, et alandlik Jeesus 
peaks olema tõotatud Päästja. Tema süda oli 
täis maailma uhkust ja seetõttu ei tundnud ta 
oma Issanda kohalolekut. 
41 Saul oli tõusnud oma Päästja vastu. Ta 
kiusas taga nii Minu jüngrid kui ka inimesed, 
kes pöördusid nende poole, et kuulda Minu 
sõnumit nende apostlite suust. Ja nii ma 
üllatasin teda, kui ta kavatses Minu omi taga 
kiusata. Ma puudutasin teda tema südame 
kõige tundlikumas kohas ja ta tundis Mind 
kohe ära, sest tema vaim ootas Mind. 
Seepärast kuulis ta minu häält. 
42 Minu tahtmine oli, et see laialt tuntud 
mees pöörduks sel viisil, et maailm saaks 
tunnistada kõigis tema teedes neid üllatavaid 
tegusid, mis peaksid olema tõukejõuks usule ja 
mõistusele. 
43 Milleks minna üksikasjalikult läbi selle 
mehe elu, kes sellest ajast alates pühendas 
oma elu ligimesearmastusele, inspireerituna 
armastusest oma Meistri ja tema jumaliku 
õpetuse vastu? 
44. Paulus oli üks suurimaid minu sõna 
apostleid, tema tunnistust läbis alati armastus, 
siirus, tõepärasus ja valgus. Tema endisest 
materialismist sai väga kõrge vaimsus, tema 
kõhedusest sai ääretu õrnus; ja nii sai minu 
apostlite tagakiusajast minu Sõna kõige 
innukam külvaja, väsimatu rändsaadik, kes viis 
oma Issanda jumalikku sõnumit, mille jaoks ta 
elas ja millele ta oma elu pühitses, 
erinevatesse rahvastesse, provintsidesse ja 
küladesse. 
45 Siin on teil, armsad inimesed, ilus näide 
pöördumisest ja tõestus sellest, et inimesed, 
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isegi kui nad ei ole Mind veel kuulnud, võivad 
saada Minu suurteks apostliteks. (157, 42 - 47) 
 
Apostlite eeskujulikkus 
46. Kes peale minu julgustas jüngrid sel "Teisel 
ajastul", kui nad siis ilma oma Meistrita 
maailmas ringi käisid? Kas igaühe töö ei tundu 
teile imetlusväärne? Aga ma ütlen teile, et ka 
neil olid nõrkused nagu igal teisel inimesel. 
Hiljem olid nad täis armastust ja usku, see ei 
teinud neid meeleheitel, et nad olid maailmas 
nagu lambad huntide seas ja käisid oma teed 
alati inimeste tagakiusamise ja 
naeruvääristamise all. 
47 Neil oli vägi teha imesid, nad oskasid 
kasutada seda armu, et pöörata südamed tõe 
poole. 
48. Õndsad on kõik need, kes on kuulnud 
Jeesuse sõna minu apostlite suust, sest nende 
juures ei ole minu õpetus kannatanud mingit 
muutust, vaid on antud kogu oma puhtuses ja 
tões. Seepärast, kui inimesed neid kuulasid, 
tundsid nad oma vaimus Issanda kohalolekut 
ja tundsid oma olekus tundmatut väe, tarkuse 
ja majesteetlikkuse tunnet. 
49. Neis vaestes ja tagasihoidlikes Galilea 
kalameestes on teil väärikas eeskuju: 
armastuse läbi vaimulikeks kalameesteks 
muudetud, raputasid nad Jeesuselt õpitud 
sõnaga rahvaid ja kuningriike ning valmistasid 
oma visaduse ja ohvrimeelsusega ette 
rahvaste pöördumist ja vaimse rahu 
saabumist. Alates kuningatest kuni kerjusteni, 
kõik nad kogesid minu rahu neil tõelise 
kristluse päevadel. 
50. See inimeste vaimulikkuse ajastu ei 
kestnud, kuid Mina, kes ma tean kõike, olin 
teile teatanud ja lubanud oma tagasitulekut, 
teades, et te vajate Mind taas. (279, 56 -60) 
 
Kristluse levik 
51. Minu Õpetus, minu jüngrite huultel ja 
töödes, oli armastuse ja valguse mõõk, mis 
võitles teadmatuse, ebajumalateenistuse ja 
materialismi vastu. Neilt, kes nägid oma 
müütide ja traditsioonide peatset hääbumist, 
kostis nördimust, samal ajal kui teistest 
südametest kostis ülistushüüe selle üle, et 
nende, kes janunesid tõe järele ja olid patust 
koormatud, avanes valgusküllane tee 
lootusele ja usule. 

52. Need, kes eitasid Vaimset elu, vihastusid, 
kui nad kuulsid ilmutusi taevariigist, samas kui 
need, kes aimasid selle olemasolu ja lootsid 
sellest õiglust ja päästet, tänasid Isa selle eest, 
et ta saatis oma ainusündinud Poja maailma. 
53. Inimesed, kes olid oma südames säilitanud 
õnnistatud soovi teenida oma Jumalat siiralt ja 
armastada Teda, nägid, kuidas nende tee 
muutus valgeks ja nende meeled selgeks, kui 
nad süvenesid Minu Sõnasse, ning nad tundsid 
elavnemist oma vaimus ja südames. Kristuse 
õpetus kui tõeline vaimne leib täitis neis 
valitseva tohutu tühjuse ning täitis oma 
täiuslikkuse ja tähendusega külluslikult kõik 
nende vaimu igatsused. 
54 Tekkis uus ajastu, avanes heledam tee, mis 
viis igavikku. 
55. Millised kaunid vaimse ülestõusu, 
armastuse ja õrnuse tunded ärkasid neis, kes 
olid valgustatud usust, et võtta vastu minu 
sõna! Milline julgus ja kindlus saatis neid 
südameid, kes oskasid kannatada ja kõigest 
üle saada, ilma et nad oleksid hetkekski 
meeleheitel! 
56 Sest Meistri veri oli veel värske? Ei, 
inimesed: selle vere vaimne olemus, mis oli 
Jumaliku Armastuse materiaalne kehastus, ei 
kuiva ära ega kao kunagi; see on praegu 
olemas, nagu ta oli ka siis, elus ja soe. 
57 Selle põhjuseks on see, et neis südametes 
oli ka armastus tõe vastu, millele nad 
pühendasid oma elu ja mille eest nad isegi 
oma verd andsid, tõestades sellega, et nad 
olid õppinud oma Meistri õppetundi. 
58 See heldelt antud veri ületas takistused ja 
kannatused. 
59 Milline kontrast ilmnes minu Sõna jüngrite 
vaimsuse ja iidsete traditsioonide fanaatikute 
või paganate, kes elasid ainult selleks, et 
kummardada ihulike naudingute eest, 
ebajumalateenistuste, materialismi, isekuse ja 
teadmatuse vahel! (316, 34 - 42) 
60. Külvake eluteed heade eeskujulike 
tegudega, ärge võltsige Minu õpetusi. Võtke 
siinkohal näiteks Minu teise ajastu apostlid, 
kes ei langenud kunagi sensuaalsetesse 
kultustesse, et õpetada ja selgitada Minu 
õpetust. Neid ei saa süüdistada 
ebajumalateenistusest, millesse inimkond 
hiljem langes. Nende käed ei püstitanud 
kunagi altareid ega ehitanud paleesid Jumala 
vaimulikuks kummardamiseks. Kuid nad tõid 
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inimestele Kristuse õpetust, haigetele tervist, 
vaestele ja kannatanutele lootust ja lohutust 
ning näitasid nagu nende Meister, eksinutele 
teed päästmiseks. 
61 Kristlik religioon, mida te tänapäeval 
tunnete, ei ole isegi mitte peegeldus sellest 
õpetusest, mida minu apostlid praktiseerisid ja 
õpetasid! 
62. Ma ütlen teile veel kord, et neis jüngrites 
leiate täiuslikud eeskujud alandlikkusest, 
armastusest, halastusest ja ülestõusmisest. 
Nad pitseerisid oma verega tõe, mida nende 
suu kuulutas. 
63 Inimkond ei nõua sinult rohkem verd, et 
uskuda sinu tunnistust, kuid ta nõuab sinult 
tõepärasust. (256,30-33) 
 

III Kirikukristluse aeg  
  

14. peatükk - Kristlus, kirikud ja 
kultused  
 
 Kristluse areng  
1 Pärast minu lahkumist "Teisel ajastul" 
jätkasid minu apostlid minu tööd ja need, kes 
järgnesid minu apostlitele, jätkasid nende 
tööd. Nad olid uued töölised, selle põllu 
harijad, mille Issand oli ette valmistanud, mis 
oli tehtud viljakaks tema vere, tema pisarate ja 
tema sõnaga, mida valmistasid ette esimeste 
kaheteistkümne inimese töö ja ka nende, kes 
neile järgnesid. Kuid aja jooksul ja põlvest 
põlve müstifitseerisid või võltsisid inimesed 
üha enam ja enam minu tööd ja õpetust. 
2 Kes ütles inimesele, et ta võib teha minust 
kuju? Kes ütles talle, et ta peaks kujutama 
Mind ristil rippumas? Kes ütles talle, et ta 
võiks teha Maarja kuju, inglite kuju või Isa 
näo? Oo, te vähese usuga inimesed, kes te 
pidite tegema vaimse materiaalselt nähtavaks, 
et tunda Minu kohalolekut! 
3 Isa kujutis oli Jeesus, Meistri kujutis olid 
tema jüngrid. Ma ütlesin Teises Ajastikus: "Kes 
tunneb Poega, see tunneb Isa." See tähendas, 
et Kristus, kes rääkis Jeesuses, on Isa ise. 
Ainult Isa võis luua oma kuju. 
4. Pärast Minu surma inimesena ilmutasin Ma 
end oma apostlitele kui Elavat, et nad teaksid, 

et Ma olen Elu ja Igavus ning et olen teie 
keskel kohal nii kehas kui ka väljaspool seda. 
Mitte kõik inimesed ei mõistnud seda ja 
seetõttu langesid nad ebajumalateenistusse ja 
fanatismi. (113, 13 - 17) 
5 Ma ütlesin Samaaria naisele: 'Kes sellest 
veest, mida ma annan, joob, see ei janune 
enam kunagi.' Ja täna ma ütlen teile: Kui 
inimkond oleks seda elavat vett joonud, ei 
oleks seal nii suurt viletsust. 
6. Inimesed ei pidanud vankumatult kinni 
Minu õpetusest ja eelistasid kasutada Minu 
nime, et asutada kirikuid vastavalt oma 
tõlgendusele ja mugavusele. Ma lükkasin 
tagasi traditsioonid ja õpetasin neid 
Armastuse Õpetuses, kuid täna tulete Minu 
juurde, et pakkuda Mulle sisutuid riitusi ja 
tseremooniaid, mis ei tule teie vaimule 
vähimalgi määral kasuks. Kui teie töödes ei ole 
vaimsust, ei saa neis olla tõde, ja mis ei ole 
tõde, ei jõua teie Isani. 
7 Kui see Samaaria naine tundis, et Minu 
silmade valgus tungis tema südame põhjani, 
ütles ta Mulle: "Issand, teie, juudid, ütlete, et 
Jeruusalemm on koht, kus meie Jumalat 
kummardada." Siis ma ütlesin talle: "Naine, 
tõesti, ma ütlen sulle, et tuleb aeg, mil sa ei 
kummarda Isa sellel mäel ega Jeruusalemmas 
nii, nagu sa praegu teed. Läheneb aeg, mil te 
kummardate Isa "vaimus ja tões", sest Jumal 
on vaim." 
8 See on minu kõigi aegade õpetus. Näete, 
tõde oli teie silme ees ja te ei tahtnud seda 
näha. Kuidas sa seda elad, kui sa seda ei tea? 
(151, 2 - 5) 
 
Kultused 
9 Kui te armastate, ei ole teil vaja meelelisi 
riitusi ega rituaale, sest teil on valgus, mis 
valgustab teie sisemist templit, mille peale 
murduvad kõigi tormide lained, mis võivad 
teid paisata, ja mis lahustab inimkonna 
tumedad udu. 
10 Ärge rüvetage enam jumalikku, sest tõesti, 
ma ütlen teile, suur on see tänamatus, millega 
te end Jumala ees näitate, kui te täidate neid 
väliseid jumalateenistusi, mille olete pärinud 
oma esivanematelt ja mille suhtes olete 
muutunud fanaatiliseks. (21, 13 - 14) 
11. Mõtle ekslikule inimkonnale - ekslikule, 
sest suured kirikud, mis nimetavad end 
kristlasteks, omistavad rohkem tähtsust 
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rituaalile ja välisele kui Minu Õpetusele 
enesele. See Elu Sõna, mille ma pitseerisin 
armastuse tegudega ja Ristiverega, ei ela 
enam inimeste südames; see on lukustatud ja 
vaigistunud vanadesse ja tolmunud 
raamatutesse.  Ja nii on olemas "kristlik" 
inimkond, kes ei mõista ega oska Kristust 
järgida. 
12 Sellepärast on mul praegusel ajal vähe 
jüngrid - need, kes armastavad oma 
kannatavaid vendi, need, kes leevendavad 
valu - need, kes elavad vooruses ja jutlustavad 
seda oma eeskujuga: need on Kristuse jüngrid. 
13 Kes teab minu õpetust ja varjab seda või 
teeb seda teatavaks ainult oma huultega, aga 
mitte südamega, see ei ole minu jünger. 
14 Ma ei ole tulnud sel ajal otsima kivist 
templid ja tegema ennast neis teatavaks. Ma 
otsin teie vaimu, teie südant, mitte 
materiaalset hiilgust. (72, 47 - 50) 
15. Niikaua kui usukogukonnad jäävad 
sügavasse unne ja ei lahku oma 
harjumuspäraseid radu, ei toimu vaimset 
ärkamist ega vaimsete ideaalide 
realiseerimist; ja seetõttu ei ole inimeste vahel 
rahu ega ruumi aktiivsele heategevusele. 
Valgus, mis lahendab rasked inimlikud 
konfliktid, ei suuda särada.(100, 38) 
 
Vaimulikud 
16 Kuna te ei tea, mis on tõeline rahu, siis te 
rahuldute selle igatsemisega ja püüate igal 
võimalikul moel ja viisil saada pisut rahu, 
mugavused ja rahuldused, kuid mitte kunagi 
see, mis on tõeline vaimurahu. Ma ütlen teile, 
et ainult lapse kuulekus Issanda tahtele annab 
selle. 
17 Maailmas on puudus minu sõna headest 
tõlgendajatest, minu õpetuse headest 
tõlgendajatest. Sellepärast elab inimkond, 
isegi kui ta nimetab end kristlaseks, vaimselt 
tagurlikult, sest ei ole kedagi, kes seda Minu 
tõelise Õpetusega raputaks, ei ole kedagi, kes 
toidaks südameid armastusega, millega Mina 
inimesi õpetasin. 
18. Päevast päeva räägitakse koguduste 
saalides, kirikutes ja katedraalides minu nime 
ja korratakse minu sõnu, kuid keegi ei liiguta 
sisemiselt, keegi ei liiguta nende valgusest, ja 
seda sellepärast, et inimesed on nende 
tähendust valesti mõistnud. Enamik usub, et 
Kristuse sõna tõhusus põhineb selle 

mehaanilisel kordamisel ikka ja jälle, 
mõistmata, et seda ei ole vaja lausuda, vaid 
seda tuleb uurida, mõtiskleda, praktiseerida ja 
elada. 
19 Kui inimesed otsiksid Kristuse sõna mõtet, 
siis oleks see neile alati uus, värske, elav ja 
elutruu. Kuid nad tunnevad seda ainult 
pealiskaudselt ja seega ei saa nad sellest 
toituda ega saa seda ka kunagi teha. 
20. Vaene inimkond - rändab pimeduses, kuigi 
valgus on talle nii lähedal, hädaldab hirmsasti, 
kuigi rahu on käeulatuses! Kuid inimesed ei 
suuda seda Jumalikku Valgust näha, sest on 
olnud neid, kes on neid ilma halastamatusest 
silma kinni sidunud. Mina, kes ma teid tõeliselt 
armastan, tulen teile appi, vabastan teid 
pimedusest ja tõestan teile, et kõik, mida ma 
teile tol ajal ütlesin, on mõeldud kõigile 
aegadele ja et te ei tohi seda jumalikku sõna 
pidada möödunud ajastu iidseks õpetuseks. 
Sest armastus, mis oli kogu Minu õpetuse 
põhiolemus, on igavene ja selles peitub teie 
päästmise saladus praegusel eksimuste, 
tohutute kannatuste ja ohjeldamatute kirgede 
ajal. (307, 4 - 8) 
21 Ma noomitan neid, kes kuulutavad pimedat 
usku, usku ilma teadmisteta, usku, mis on 
saadud hirmude ja ebausu kaudu. 
22 Ärge kuulake nende sõnu, kes omistavad 
Jumalale kõik inimkonda vaevavad hädad, kõik 
katkud, näljahädad ja katkud, nimetades neid 
Jumala karistuseks või Jumala viha. Need on 
valeprohvetid. 
23 Pöörduge neist eemale, sest nad ei tunne 
mind, aga tahavad õpetada inimestele, milline 
on Jumal. 
24. See on möödunud aegade Pühakirjadele 
antud halva tõlgenduse vili, mille jumalikku 
keelt ei ole veel avastatud selle inimkeele 
tuumas, millega ilmutused ja prohvetlikud 
ettekuulutused üles kirjutati. Paljud räägivad 
maailma lõpust, viimasest kohtumõistmisest, 
surmast ja põrgust ilma vähimagi tõe 
tundmiseta. (290, 16 - 19) 
25. Te elate juba "Kolmandas ajastus" ja ikkagi 
on inimkond vaimselt mahajäänud. Nende 
pastorid, nende teoloogid ja vaimulikud 
karjased ei avalda talle päris vähe ja mõnikord 
ei ütle talle midagi igavese elu kohta. Ka neile 
avaldan Ma oma Tarkuse Raamatu saladused, 
ja nii ma ka teid palun: Miks nad vaikivad? 
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Miks nad kardavad äratada inimese nukrat 
vaimu? (245, 5) 
26 Minu õpetus õpetab teid täiuslikuks, 
vaimseks ja puhtaks Isa kummardamiseks, sest 
inimkonna vaim on jõudnud - seda 
teadvustamata - Issanda templi lävele, kuhu ta 
siseneb, et tunda Minu kohalolekut, kuulda 
Minu häält oma südametunnistuse üle ja näha 
Mind valguses, mis langeb tema meelele. 
27. Tühjus, mida inimesed sel ajal oma 
erinevates religioossetes kogukondades 
tunnevad, on tingitud sellest, et vaim nälgib ja 
januneb spirituaalsuse järele. Riitused ja 
traditsioonid ei ole talle enam piisavad; ta 
igatseb teada minu tõde. (138, 43 - 44) 
 
Armulaua ja missa 
28. Ma ei ole kunagi tulnud meeste juurde, 
kes on müstikasse mähitud. Kui ma olen 
rääkinud teile piltlikult, et avaldada teile 
Jumalikku või kujutada Igavikku mõnes 
materiaalses vormis, siis on see olnud selleks, 
et te mõistaksite Mind. Aga kui inimesed 
jäävad püsima vormide, objektide või 
sümbolite kummardamisel, selle asemel et 
otsida nende õpetuste tähendust, on 
loomulik, et nad kannatavad sajandite jooksul 
paigalseisu ja näevad kõiges salapära. 
29 Alates Iisraeli Egiptuses viibimise aegadest, 
mil Minu verd kujutas lamba veri, on olnud 
inimesi, kes elavad ainult traditsioonide ja 
riituste järgi, mõistmata, et see ohver oli selle 
vere kujutis, mida Kristus pidi valama, et anda 
teile vaimne elu. Teised, kes usuvad, et nad 
toituvad Minu kehast, söövad materiaalset 
leiba, tahtmata mõista, et kui Ma andsin 
viimasel õhtusöögil oma jüngritele leiba, siis 
selleks, et nad mõistaksid, et kes võtab Minu 
sõna tähendust nagu toitu, toidab end 
Minuga. 
30. Kui vähe on neid, kes suudavad tõeliselt 
mõista Minu jumalikke õpetusi, ja kui vähe on 
neid, kes tõlgendavad neid vaimuga. Pidage 
aga meeles, et Ma ei ole andnud teile 
jumalikku ilmutust korraga, vaid selgitan seda 
teile vähehaaval igas oma õpetuses. (36, 7 - 9) 
31 Rõõm on nende rahvahulkade südames, 
sest nad teavad, et nende ees on taevane 
pidusöök, kuhu Meister neid ootab, et anda 
neile süüa ja juua tõelise elu leiba ja veini. 
32. Laud, mille ümber Jeesus sel ajal oma 
apostlitega kogunes, oli taevariigi sümbol. Seal 

oli Isa ümbritsetud oma lastest, seal oli toit, 
mis esindas elu ja armastust; seal kõlas jumalik 
hääl, mille sisuks oli maailma hõlmav 
harmoonia, ja seal valitsev rahu oli rahu, mis 
valitseb Jumala Kuningriigis. 
33. Te olete püüdnud end nendes 
hommikutundides puhastada, arvates, et 
Meister toob teile oma sõnadega uue 
testamendi, ja nii ongi: Täna luban teil 
meenutada leiba ja veini, millega ma esindasin 
oma ihu ja verd. Kuid samuti ütlen ma teile, et 
sel uuel ajal leiate te seda toitu ainult Minu 
sõna jumalikus tähenduses. Kui te otsite Minu 
Ihu ja verd, siis peate neid otsima 
Loomisjumaluses, sest Ma olen ainult Vaim. 
Söö sellest leivast ja joo sellest veinist, aga 
täida ka minu karikas, ma tahan koos sinuga 
juua: Ma janun sinu armastuse järele. 
34. Viige seda sõnumit oma vendadele ja 
õppige, et veri, kuna see on elu, on ainult 
igavese elu sümbol, mis on tõeline armastus. - 
Teie kaudu (st esimeste kuulajate kaudu 
Mehhikos) hakkan ma valgustama inimkonda 
oma uute ilmutustega. 
35. Ma toon teile rahu ja uue õpetuse. Kui 
minu teise ajastu ohver tühistas süütute 
loomade ohvri, mida te ohverdasite Jehoova 
altaril, siis täna on minu Jumaliku Sõna 
toitmine pannud teid enam mitte 
sümboliseerima minu ihu ja verd selle 
maailma leiva ja veini kaudu. 
36. Iga vaim, kes tahab elada, peab toituma 
Jumalikust Vaimust. Kes kuuleb minu sõna ja 
tunneb seda oma südames, on toitnud end 
tões. See ei ole mitte ainult söönud mu keha 
ja joonud mu verd, vaid on võtnud minu 
vaimust, et end ise toita. 
37 Kes, olles maitsnud seda taevast toitu, 
otsib Mind uuesti inimkätega tehtud vormides 
ja kujudes? 
38. Aeg-ajalt tulen ja kõrvaldan traditsioonid, 
riitused ja kombed, jättes teie teadvusse ainult 
Seaduse ja Minu õpetuste vaimse tuuma. 
(68,27) 
 
Ristimine 
39 Inimesed, omal ajal ristis Johannes, keda 
kutsutakse ka Ristijaks, veega neid, kes 
uskusid tema prohvetlikku kuulutusse. See 
tegu sümboliseeris puhastumist pärispatust. 
Ta ütles rahvahulgale, kes tuli Jordani äärde, 
et kuulda pioneeri sõnu: 
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"Vaata, ma ristin teid veega, kuid juba on teel 
see, kes ristib teid Püha Vaimu tulega." 
40. Sellest Jumalikust Tulest sündisid kõik 
vaimud, nad tulid välja puhtad ja puhtad. Aga 
kui nad on oma teel määrinud end patuga, 
mille sõnakuulmatus endaga kaasa tõi, siis 
valab minu Vaimu tuli uuesti nende peale, et 
kustutada nende patt, kustutada nende plekid 
ja taastada nende algne puhtus. 
41. Kui te selle asemel, et mõista seda Vaimset 
Ristimist kui puhastust, mille inimene saab 
siiras meeleparanduse kaudu oma Looja 
suhtes, teete sellest riituse ja rahuldute ühe 
teo sümboolikaga - tõesti, ma ütlen teile, teie 
vaim ei saa midagi. 
42 Kes niimoodi tegutseb, elab ikka veel Ristija 
aegadel, ja on nagu ei oleks ta uskunud tema 
ettekuulutusi ja sõnu, mis kõnelesid 
Vaimulikust Ristimisest, Jumalikust Tulest, 
mille abil Jumal puhastab oma lapsed ja teeb 
nad valguses surematuks. 
43. Johannes kutsus täiskasvanud inimesi enda 
juurde, et valada seda vett nende peale kui 
puhastumise sümbolit. Nad tulid tema juurde, 
kui nad olid juba teadlikud oma tegudest ja 
neil võis juba olla kindel tahe jääda headuse, 
õigluse ja õigluse teele. Vaadake, kuidas 
inimkond on eelistanud teha sümboolset 
puhastumist vee abil, selle asemel, et tõeliselt 
uueneda meeleparanduse ja parandamise 
kindla otsuse kaudu, mis on sündinud 
armastusest Jumala vastu. Rituaalne toiming 
ei tähenda mingit pingutust; aga südame 
puhastamine ja puhtaks jäämise eest 
võitlemine eeldab siiski pingutust, loobumist 
ja isegi ohvreid inimese jaoks. Seepärast on 
inimesed eelistanud oma patte väliselt varjata, 
rahuldudes tseremooniate, teatud tegevuste 
ja riituste järgimisega, mis ei paranda nende 
moraalset või vaimset seisundit vähimalgi 
määral, kui südametunnistus ei ole nendega 
seotud. 
44. Jüngrid, sellepärast ma ei taha, et teie seas 
toimuksid rituaalsed toimingud, et te neid 
sooritades ei unustaks seda, mis tegelikult 
mõjub vaimule. (99,56 - 61) 
45. Mina olen see, kes saadan vaimud 
kehastuma vastavalt Evolutsiooni Seadusele, 
ja tõesti, ma ütlen teile, et selle maailma 
mõjud ei muuda minu Jumalikke plaane. Sest 
üle igasuguse ambitsioonika võimupüüdluse 
saab sündida Minu Tahe. 

46. Iga inimene toob maa peale oma 
missiooni, tema saatus on Isa poolt ette 
määratud ja tema vaim on võidetud minu 
armastusega Isa vastu. Asjata peavad mehed 
tseremooniaid ja õnnistavad pisikesi. Tõesti, 
ma ütlen teile, et mitte ühelgi materiaalsel 
ajastul ei puhasta vesi vaimu tema 
rikkumistest Minu Seaduse vastu. Ja kui ma 
saadan vaimu, mis on puhas kõigist pattudest, 
siis millisest rüvedusest puhastavad 
konfessioonide vaimulikud seda ristimisega? 
47. On aeg, et te mõistaksite, et inimese 
päritolu ei ole patt, vaid et tema sünd on 
loodusseaduse täitmise tulemus, seaduse, 
mida ei täida mitte ainult inimene, vaid kõik 
looduse moodustavad olendid. Pange tähele, 
et ma ütlesin "inimene", mitte "tema vaim". 
Inimesel on Minu volitused luua temale 
sarnaseid olendeid, kuid vaimsed olendid 
tulevad ainult Minult. 
48. Kasvamine ja paljunemine on universaalne 
seadus. Tähed tulid ka teistest, suurematest 
tähtedest, kui seeme paljunes, ja ma ei ole 
kunagi öelnud, et nad sellega patustasid või 
solvasid Loojat. Miks peaks teid siis selle 
jumaliku käsu täitmisel pidama patustajateks? 
Mõistke, et seaduse täitmine ei saa inimest 
kunagi määrida. 
49 See, mis rüvetab inimest ja eemaldab 
vaimu arengu teelt, on madalamad kired: 
liiderlikkus, pahe, hoorus, sest kõik need on 
seaduse vastu. 
50. Uurige ja otsige, kuni leiate tõe. Siis ei 
nimeta te enam elu Looja käske patuks ja te 
pühitsete oma laste olemasolu oma heade 
tegude eeskujul. (37, 18 -23) 
 
Surnute mälestamine 
51 Inimesed hoiavad kinni oma 
traditsioonidest ja tavadest. On arusaadav, et 
neil on kustumatu mälestus inimestest, kelle 
surnukeha nad haua alla lasid, ja neid köidab 
koht, kuhu nad nende säilmed maeti. Aga kui 
nad süveneksid materiaalse elu tegelikku 
tähendusse, siis mõistaksid nad, et see keha, 
kui see lahustub... 
Aatom aatomi järel naaseb looduse 
kuningriiki, millest ta tekkis, ja elu jätkab 
arenemist. 
52. Kuid inimene on vaimse õppimise 
puudumise tõttu loonud igal ajal fanaatiliste 
kultuste ahela keha jaoks. Ta üritab muuta 
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materiaalset elu kadumatuks ja unustab 
vaimu, mis on see, mis tegelikult omab igavest 
elu. Kui kaugel nad on vaimse elu mõistmisest! 
53. Nüüd mõistate, et ei ole vaja tuua kingitusi 
sinna, kus hauakivi, mis väljendab "surma", 
peaks väljendama "lahustumist ja elu"; sest 
seal on loodus täielikus õitsengus, seal on 
pinnas, mis on viljakas ja ammendamatu 
olendite ja eluvormide emakas. 
54. Kui neid õpetusi mõistetakse, oskab 
inimkond anda oma koha materiaalsele ja oma 
koha Jumalikule. Siis kaob eelkäijate 
ebajumalateenistus. 
55 Inimene peab tundma ja armastama oma 
Loojat vaimust vaimuni. 
56. Altarid on leinalipud ja hauad tõendavad 
teadmatust ja ebajumalateenistust. Ma annan 
sulle kõik su üleastumised andeks, kuid ma 
pean sind tõeliselt ärkama raputama. Minu 
õpetust mõistetakse ja tuleb aeg, mil inimesed 
asendavad materiaalsed kingitused kõrgete 
mõtetega. (245, 16 - 21) 
 
 
Materiaalsed sümbolid, ristid ja reliikviad. 
57. "Esimesel ajastul" tundsid sa sümboleid: 
pühamu või pühakoda, mis kaitses Seaduse 
laegast, milles hoiti Seaduse tahvleid. Kui need 
sümbolid olid täitnud oma eesmärgi, 
eemaldas Minu Tahe need maa pealt, 
tõmmates need inimeste eest ära, et maailm 
ei langeks ebajumalateenistusse; kuid nende 
õpetlike sümbolite tähenduse või olemuse 
jätsin ma kirja panduna oma sulaste vaimus. 
58. Teisel ajastul, pärast Kristuse ohverdamist, 
lasin kaduda kristluse kõrgeima sümboli, risti, 
koos okaskrooni, karikaga ja kõigega, mis oleks 
võinud saada inimkonna vaimustunud austuse 
objektiks. (138, 36) 
59. Inimkond nägi Jeesust kannatamas, ja 
Tema õpetust ja tunnistust usute teie. Miks 
jätkate Tema ristiusustamist oma 
skulptuurides? Kas need sajandid, mille 
jooksul te olete Teda oma kurjuse ohvrina 
näidanud, ei ole teile piisavalt? 
60 Miks te ei mäleta mind Jeesuse piinade ja 
surmapühitsemise asemel minu ülestõusmist 
täis valgust ja au? 
61 On mõned, kes vaadates teie pilte Minust 
Jeesuse kujul ristil, on mõnikord arvanud, et 
see on nõrk, argpükslik või hirmuäratav mees, 
mõtlemata sellele, et Ma olen Vaim ja et Ma 

kannatasin kogu inimkonna eeskujuks seda, 
mida te nimetate ohvriks ja mida Mina 
nimetan armastuse kohustuseks. 
62 Kui te mõtlete, et Ma olin üks Isaga, siis 
pidage meeles, et ei olnud mingeid relvi, 
vägesid ega piinamisi, mis oleksid võinud Mind 
painutada; aga kui Ma kannatasin, veritsesin ja 
surin inimesena, siis selleks, et anda teile Minu 
ülev eeskuju alandlikkusest. 
63 Inimesed ei ole mõistnud selle õppetunni 
suurust ja kõikjal on nad püstitanud 
Ristilöödud kuju, mis on häbiväärne sellele 
inimkonnale, mis ilma armastuse ja austuseta 
Tema vastu, keda ta väidab end armastavat, 
jätkab Tema risti löömist ja haavab Teda iga 
päev, nagu inimesed haavavad oma 
kaasinimeste südameid, kelle eest Meistri oma 
elu andis.  
(21, l5 - 19) 
64 Ma ei mõistaks teid hukka, kui te laseksite 
maa pealt kaduda viimase risti, millega te oma 
kristlikku usku sümboliseerite, ja selle 
hüvituseks, et see sümbol 
üksteist tõeliselt armastades, sest siis muutuks 
teie usk ja väline Jumala kummardamine 
vaimulikuks kummardamiseks ja usuks, mida 
ma ootan teilt. 
65. Kui vaid teie jumalateenistusel ja 
sümbolitel oleks väge, mis hoiaks ära teie 
sõjad, hoiaks teid pahedesse vajumast, hoiaks 
teid rahus. Aga vaadake, kuidas te oma 
sõnade järgi üle kõige püha käite; vaadake, 
kuidas te tallate jalge alla selle, mida te olete 
pidanud jumalaks. 
66 Ma ütlen teile veel kord, et teile oleks 
parem, kui teil ei oleks ühtki kirikut, ühtki 
altarit, ühtki sümbolit või kujutist kogu maa 
peal, vaid te oskaksite palvetada vaimuga ja 
armastada oma Isa ja uskuda Temasse ilma, et 
teil oleks vaja 
ja et te armastaksite üksteist nii, nagu ma olen 
teid õpetanud oma õpetuses. Siis oleksite te 
päästetud, kõndides Minu verejälgedega 
tähistatud teel - jälgedega, millega Ma tulin, et 
kinnitada Minu õpetuste tõde. (280, 69 - 70) 
 
Pühakute kummardamine 
67. Ma annan teile need õpetused, sest te 
olete kuulutanud paljude õigete vaimud 
pühakuteks, keda te küsite ja kummardate, 
nagu oleksid nad jumalad. Kui palju 
teadmatust, inimkond! Kuidas saavad 
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inimesed hinnata pühaduse ja täiuslikkus 
vaimolendi, ainult 
nende inimtegude tõttu? 
68 Ma olen esimene, kes ütleb teile, et võtke 
eeskujuks head eeskuju, mida teie vennad on 
teile andnud oma tegudega, oma eluga, oma 
voorusega. 
Samuti ütlen teile, et kui te mõtlete neile, siis 
võite loota nende vaimsele abile ja mõjule. 
Aga miks te püstitate neile altareid, mis ainult 
solvavad nende vaimsete olendite 
alandlikkust? Miks te loote nende mälestuse 
ümber kultusi, nagu oleksid nad Jumalus, ja 
asetate nad Isa asemele, kelle te unustate 
omaenda vendade kummardamisest 
kõrgemale? Kui kurb on olnud neile see au, 
mida te neile siin andsite! 
69. Mida teavad inimesed minu hinnangust 
neile, keda nad nimetavad pühakuteks? Mida 
nad teavad nende üksuste Vaimulikust elust 
või sellest kohast, mille igaüks neist on 
saavutanud Issanda juures? 
70. Keegi ei arva, et ma tahan nende 
ilmutustega kustutada teie südamest need 
teened, mida Minu sulased on teinud inimeste 
seas; vastupidi, ma tahan, et te teaksite, et 
arm, mille nad on Minuga leidnud, on suur ja 
et ma annan teile palju asju nende palvetega; 
kuid on vaja, et te kõrvaldaksite oma 
teadmatuse, millest tuleneb religioosne 
fanatism, ebajumalateenistus ja ebausk. 
71. Kui tunnete, et nende olendite vaim 
valitseb teie elava maailma üle, siis usaldage 
neid, kes on osa vaimsest maailmast, et teie ja 
nemad, üheskoos Issanda teel, saaksid 
teostada vaimse vendluse tööd - seda tööd, 
mida Ma ootan kõigi Minu õpetuste 
tulemusena. (115, 52 - 56) 
 
Kiriklikud festivalid 
72. Sel päeval, mil rahvahulgad tormavad 
suure hooga oma kirikutesse, et tähistada 
hetke, mil taevas avanes, et Mind vastu võtta, 
ütlen teile, et see kõik on vaid traditsioon, et 
muljet avaldada inimsüdamele. Need on vaid 
rituaalid, mis täna materialiseerivad Minu 
jumalikku kirge. 
73. Te ei tohi järgida seda suundumust, 
püstitades altareid ja kujusid. Ärge tehke 
pühade sündmuste kujutamist ja ärge 
kasutage erilisi rõivaid, et äratada tähelepanu, 
sest kõik see on ebajumalateenistus. 

74. Kutsuge Mind oma südamega, tuletage 
meelde Minu õpetust ja järgige Minu eeskuju. 
Paku Mulle oma paranduse austust ja sa 
tunned, et Taevasväravad avanevad sind vastu 
võtma. 
75. Vältige valesid ja profaanseid kujutlusi, 
mida Minust ja Minu Kirgastumisest tehakse, 
sest keegi ei saa Mind kehastada. Elage Minu 
eeskuju ja Minu õpetust. Kes seda teeb, on 
kehastanud oma Meistrit maa peal. (131, 11 - 
13, 16) 
76. Inimkond: Nendel päevadel, mil te 
tähistate Jeesuse sündi, tulgu rahu teie 
südametesse ja ilmutagem ühe ühtse ja 
õnneliku perekonnana. 
77. Ma tean, et mitte kõik südamed ei tunne 
siirast rõõmu, kui nad mäletavad minu tollast 
tulekut. On väga vähe neid, kes võtavad aega, 
et mõtiskleda ja koguneda, lastes rõõmul olla 
sisemine ja mälestuspeol toimuda vaimus. 
78 Tänapäeval, nagu igal ajal, on inimesed 
teinud mälestuspäevadest profaanseid ja 
mõttetuid pidusid, et otsida meelte naudingut, 
mis on kaugel sellest, mis peaks olema vaimu 
rõõmud. 
79. Kui inimesed kasutaksid seda päeva 
selleks, et pühendada see vaimule, 
mõtiskledes selle jumaliku armastuse üle, 
mille ümberlükkamatuks tõendiks on see, et 
Ma sain inimeseks, et elada koos teiega, siis 
tõesti, ütlen teile, teie usk säraks teie 
kõrgeimast küljest ja see oleks täht, mis 
näitaks teile teed, mis viib Minu juurde. Teie 
vaim oleks nii läbi imbunud headusest, et te 
oma eluteel jagaksite abivajajatele kasu, 
lohutust ja hellust. Te tunneksite end rohkem 
vendadena ja õdedena, te annaksite oma 
õigusrikkujatele südamest andeks. Te 
tunneksite õrnust, kui näeksite tõrjutuid, neid 
lapsi, kes on ilma vanemateta, ilma peavarjuta 
ja ilma armastuseta. 
Te mõtleksite rahutute rahvaste peale, kus 
sõda on hävitanud kõik, mis on inimelus hea, 
üllas ja püha. Siis tõuseks teie palve puhtalt 
Minu juurde ja ütleks: "Issand, mis õigus meil 
on rahule, kui nii paljud meie vennad ja õed 
kannatavad kohutavalt? 
80 Minu vastus sellele oleks järgmine: Kuna te 
olete tundnud oma kaasinimeste valu ning 
olete palvetanud ja halastanud, siis kogunege 
oma koju, istuge laua taha ja rõõmustage sel 
õnnistatud tunnil, sest ma olen seal kohal. 



71 
 

Ärge kartke olla rõõmsad, kuigi te teate, et sel 
hetkel on palju neid, kes kannatavad; sest 
tõesti, ma ütlen teile, kui teie rõõm on siiras, 
siis kiirgab sellest rahu ja lootuse hõng, mis 
puudutab abivajajaid nagu armastuse tuuled. 
81. Keegi ei tähenda, et ma tahaksin teie 
südamest kustutada kõige puhtamat püha, 
mida te aasta jooksul tähistate, kui meenutate 
Jeesuse sündi. Ma tahan vaid õpetada teid 
andma maailmale seda, mis talle kuulub, ja 
Vaimule seda, mis talle kuulub; sest kui te 
tähistate nii palju pidusid, et tähistada 
inimlikke sündmusi, siis miks te ei jäta seda 
püha Vaimule, et ta lapseks saades saaks tulla 
pakkuma Mulle oma armastuse kingitust, et ta 
saavutaks karjaste lihtsuse, et kummardada 
Mind, ja tarkade alandlikkuse, et kummardada 
oma kaela ja pakkuda oma teadmisi tõelise 
tarkuse Issanda ees? 
82. Ma ei taha summutada rõõmu, mis sel ajal 
inimeste elu ümbritseb. See ei ole ainult 
traditsiooni jõud - see on sellepärast, et minu 
halastus puudutab teid, minu valgus valgustab 
teid, minu armastus mähib teid nagu mantel. 
Siis tunned, et süda on täis lootust, rõõmu ja 
hellust, täis vajadust anda, kogeda ja 
armastada. Ainult et te ei lase neil tunnetel ja 
innustustel alati oma tõelist heldust ja siirust 
väljendada, sest te raiskate selle rõõmu 
maailma naudingutesse, lubamata vaimul, 
kelle pärast Lunastaja tuli maailma, elada seda 
hetke, siseneda sellesse valgusesse, puhastada 
end ja saada päästetud. Sest see Jumalik 
Armastus, kes sai inimeseks, on igavesti kohal 
iga inimese eluteel, et ta leiaks selles elu. 
(299,43 - 48) 
 
Jumala kohalolek vaatamata valedele 
jumalateenistuse vormidele 
83. Kuna inimene on materialiseerunud, peab 
ta otsima Mind mõistliku kummardamise 
kaudu, ja kuna tema vaimu silmad ei ole 
avatud, peab ta looma Minu kujutise, et Mind 
näha. Kuna ta ei ole ennast vaimselt 
tundlikuks muutnud, nõuab ta alati 
materiaalseid imesid ja tõendeid, et uskuda 
Minu olemasolusse, ja seab Mulle tingimusi, et 
teenida Mind, järgida Mind, armastada Mind 
ja anda Mulle midagi tagasi selle eest, mida 
Ma talle annan. Nii näen ma kõiki kirikuid, 
kõiki religioosseid kogukondi, kõiki sektid, 
mida inimesed on loonud kogu maa peal. Nad 

on läbi imbunud materialismist, fanatismist ja 
ebajumalateenistusest, salatsemisest, 
pettusest ja rüvetamisest. 
84 Mida ma sellest kaasa võtan?: Ainult 
kavatsus. Mis jõuab Minuni kõigest sellest?: 
Minu laste vaimne või füüsiline vajadus, nende 
väike armastus, nende soov valguse järele. See 
on see, mis jõuab Minuni, ja Ma olen kõigiga. 
Ma ei vaata kirikute, vormide ega riituste 
poole. Ma tulen kõigi oma laste juurde 
võrdselt. Ma võtan nende vaimu palves vastu. 
Ma tõmban teda oma rinna juurde, et ta saaks 
tunda Minu soojust ja et see soojus oleks talle 
stiimuliks ja innustajaks visiitide ja katsumuste 
teekonnal. Aga kuna ma aktsepteerin 
inimkonna head kavatsust, ei pea ma lubama 
tal jääda igavesti pimedusse, oma 
ebajumalateenistusse ja fanatismi mässituna. 
85. Ma tahan, et inimene ärkaks, et vaim 
tõuseks Minu juurde ja oma kõrgenduses 
vaataks oma Isa tõelist hiilgust, unustades 
liturgiate ja riituste vale hiilguse. Ma tahan, et 
kui ta saavutab oma tõelise ülestõusu, siis ta 
uueneb, ta vabaneb 
Ta peab vabanema inimlikest vajadustest ja 
ületama meelelisuse, kirgi ja pahed ning 
leidma iseennast, et ta ei ütleks kunagi Isale, 
et ta on maamuna; 
et ta teaks, et Isa lõi ta oma näo ja kuju järgi. 
(360, 14 - 16) 
86. Maal on palju usukogukondi, mis enamasti 
põhinevad usul Kristusesse. Ometi ei armasta 
nad üksteist ega tunnista üksteist kui jumaliku 
Meistri jüngrit. 
87. Kas te ei arva, et kui nad kõik oleksid minu 
õpetust mõistnud, oleksid nad seda ellu 
viinud, juhtides konfessioone leppimise ja 
rahu poole? Kuid see ei olnud nii. Nad kõik 
distantseerusid üksteisest, eraldades ja 
lahutades seeläbi vaimselt inimesi, kes peavad 
end siis vaenlasteks või võõrasteks. Igaüks 
otsib vahendeid ja argumente, et tõestada 
teistele, et tema on tõe omanik ja et teised 
eksivad. Kuid kellelgi ei ole jõudu ja julgust 
võidelda kõigi ühinemise eest, samuti ei ole 
kellelgi head tahet avastada, et igas 
uskumuses ja igas Jumala kummardamises on 
mingi tõde. (326, 19 -20) 
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15. peatükk - Võlakristlased, 
kiriklikud ketseriteedid ja 
kuritarvitused.  
 
Nimi Kristlased 
1 Suurem osa sellest inimkonnast nimetab end 
kristlaseks, kuid Meister ütleb teile: Kui ta 
oleks tõeliselt kristlik, oleks ta oma 
armastusega, oma alandlikkusega ja oma 
rahuga juba üle kogu ülejäänud inimkonna. 
Aga minu juba jäänud testamendiks "Teine 
ajastu". 
Õpetus ei ole inimkonna südames, see ei ela ja 
õitse inimeste töödes. Seda hoitakse 
tolmunud raamatutes ja ma ei ole tulnud, et 
rääkida inimestega raamatute kaudu. 
2 Raamatu asemel tõin ma teile oma elu, oma 
sõna ja oma teod, oma kannatused ja oma 
surma kui inimene. Põhjus, miks enamik 
inimkonnast, kes nimetab end kristlaseks, ei 
oma rahu ega Kristuse armu, on järgmine: sest 
inimesed ei tee Teda oma eeskujuks. 
sest nad ei ela tema õpetuste järgi. (316, 5) 
3 kuulake Mind, õpilased, et te saaksite oma 
meelest välja juurida vanad uskumused. 
Kristlus jaguneb usunditeks, mis ei armasta 
üksteist, mis alandavad, põlgavad ja 
ähvardavad oma vendi valede hinnangutega. 
Ma ütlen teile, et nad on kristlased ilma 
armastuseta, seega ei ole nad kristlased, sest 
Kristus on armastus. 
4 Mõned kujutavad Jehoovat kui vana meest, 
kes on täis inimlikke vigu, 
kättemaksuhimuline, julm ja kohutavam kui 
teie halvimad kohtumõistjad maa peal. 
5 Ma ei ütle seda mitte selleks, et kedagi 
narrida, vaid selleks, et teie arusaam 
Jumalikust Armastusest puhastuks. Te ei tea 
nüüd, millisel viisil te mind minevikus 
kummardasite. (22, 33 - 35) 
6 Kuidas on võimalik, et rahvad, kes 
nimetavad end kristlasteks, hävitavad end 
sõjas ja palvetavad isegi enne oma vendade 
tapmist, paludes Minult, et ma annaksin neile 
võidu nende vaenlaste üle? Kas Minu seeme 
saab eksisteerida seal, kus armastuse asemel 
on viha ja andestuse asemel on andestus. 
valitseb kättemaks? (67, 28) 
7. Kõigile erinevate usutunnistuste ja 
religioonide inimestele ütlen, et nad ei osanud 
panna materiaalsed rikkused oma kohale ja 
seejärel panna vaimsed rikkused sellele 

kohale, mis neile kuulub. Kui inimesed 
täidavad Minu seadusi, 
nad näeksid juba siit Lubatud Maa peegeldust 
ja kuuleksid selle elanike hääli. 
8. Te väidate, et usute minu olemasolusse ja 
usute minu jumalikkusesse; te ütlete ka, et 
minu tahe toimugu. Aga tõesti, ma ütlen teile: 
Kui väike on teie usk ja teie allumine sellele, 
mida ma määran! Aga ma äratan sinus tõelise 
usu, et sa oleksid tugev. 
olge teel, mille ma olen teile valmistanud. (70, 
12 - 13) 
9. Täna ei nõua ma teie verd, et te 
ohverdaksite oma elu. Ma palun teilt 
armastust, siirust, tõepärasust, 
omakasupüüdmatust. 
10 Nii ma õpetan teid ja nii ma õpetan teid ja 
nii ma kasvatan oma Jumalikkuse jüngrid 
selles Kolmandas Ajastikus, sest ma näen, et te 
vaatate maailma käiku ükskõikselt, 
ja seda seetõttu, et te ei tea, kuidas panna end 
inimeste südamesse, kus on nii palju viletsust 
ja valu. 
11. On suur ebavõrdsus, sest ma näen 
isandaid, kellel puudub ainult kroon, et end 
kuningateks nimetada, ja ma näen alamaid, 
kes on tõelised orjad. Sellest on puhkenud 
lahing. Nende isandate seas, kes on maailmas 
rikkaks saanud, on palju neid, kes nimetavad 
end kristlasteks, kuid ma ütlen teile, et nad 
vaevalt tunnevad Minu nime. 
12 Need, kes ei näe oma ligimeses ligimest, 
kes koguvad rikkusi ja võtavad, mis teistele 
kuulub, ei ole kristlased, sest neil puudub 
kaastunne. 
13. Vaimse ja materiaalse vahel tuleb võitlus, 
inimkond satub sellesse vastasseisu. Aga kui 
palju kannatusi peab ta kannatama, et õigluse 
võit saaks tulla! (222, 43 - 45) 
 
Uskumatud ja usufanaatikud 
14 Ma ütlen teile, et parem on teile olla täis 
ebakindlust ja eitamist kui olla täis 
valearusaamu või valesid, mida te peate tõeks. 
Aus eitamine, 
mis tuleneb kahtlusest või teadmatusest, teeb 
teile vähem kahju kui ebaaus nõusolek millegi 
valega. Aus kahtlus, mis ihkab mõistmist, on 
parem kui kindel usk mingisse müüti. 
meeleheitlik ebakindlus, mis hüüab valguse 
järele 
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on parem kui fanaatiline või 
ebajumalateenistusest tulenev kindlus. 
15 Tänapäeval valitsevad kõikjal uskmatud, 
pettunud ja kibestunud. Nad on mässajad, kes 
näevad sageli selgemini kui teised, kes ei taju 
rituaalset käitumist kui sellist. Samuti ei veena 
neid kinnitused, mida nad on kuulnud nendelt, 
kes inimesi vaimselt juhivad. Sest kõik need 
keerulised teooriad ei rahulda nende südant, 
mis januneb puhta vee järele, mis leevendab 
nende hirmu. 
16. Need, keda te peate mässumeelseks, 
näitavad oma küsimustes sageli rohkem 
teadmiste valgust kui need, kes vastavad 
arvamuses, et nad on õppinud ja suured. Nad 
tunnevad, näevad, tajuvad, kuulevad ja 
mõistavad selgemini kui paljud, kes nimetavad 
end jumaliku õpetuse meistriteks. (248, 12) 
17 Kui selge ja lihtne on tõde! Kui selge ja 
lihtne on vaimsus! Ja ometi - kui raske on seda 
mõista sellel, kes jääb kangekaelselt oma 
"fanatismi" ja traditsioonide pimedusse. Tema 
mõistus ei suuda mõista, et on olemas midagi 
enamat kui see, mida ta mõistab; tema süda ei 
taha tagasi lükata seda, mis oli tema jaoks 
tema Jumal ja tema seadus: traditsioon ja 
riitus. 
18 Kas te arvate, et Ma vihkan neid, kes ei 
taha üldse teada Minu Tõde? Ei, Minu lapsed, 
Minu halastus on lõpmatu ja just nende poole 
pöördun Ma, et aidata neil lahkuda oma 
vanglast, et nad saaksid osa kontemplatsiooni 
Nemad on need, kellele on ette nähtud usu 
katsumused. Neile on reserveeritud 
katsumused, mis on vajalikud nende usule 
ärkamiseks. Need ei ole katsumused, mis 
ületavad nende võimeid, need on õppetunnid, 
mis on targalt kohandatud iga vaimu, iga elu ja 
iga inimese jaoks. 
19 sealt, nende pimedate ajude, nende 
usufanatismist ja teadmatusest haigestunud 
südamete seast näete te ilmumas suuri ja 
kirglikke Tõe sõdureid. Sest päeval, mil nad 
vabanevad oma ahelatest, oma pimedusest, ja 
näevad valgust, ei suuda nad oma 
juubeldamist tagasi hoida ja hüüavad kurgust, 
et Ma olen tagasi tulnud, et päästa maailm, 
tõstes selle üles vaimsuse redelil tõelisse 
Kuningriiki. (318, 48 - 50) 
 
Jeesuse õpetuse moonutamine ja selle 
tagajärjed 

20 Ma annan teile oma Sõna sama vaimse 
sisuga, millega ma rääkisin teile teisel ajastul, 
ja ma olen teile meelde tuletanud paljusid 
minu õpetusi, mille te olite unustanud või 
millest te olite eemale pöördunud oma 
esivanemate ekslike tõlgenduste tõttu. 
21. Te olete nii palju rikkunud Minu õpetust, 
et ma võin teile öelda: Te olete loonud tee, 
mis on täiesti erinev minu omast, kuid millele 
te olete andnud sama nime. Keegi peale minu 
ei suuda teid teie eksimusest vabastada - elu, 
armastuse ja tõe sõnadega. 
22. Seepärast uurige ja mõistke nüüd Minu 
sõna, kui te kuulete Mind, ja teie sees saab 
olema valgus. See on aeg, mil ma ütlen teile 
täie selgusega, et vaimu reinkarnatsioon on 
tõsiasi, et see on eksisteerinud jumaliku 
õigluse ja armastuse valgusena inimkonna 
algusest peale, ilma milleta te ei saaks edasi 
liikuda vaimu täiuslikkuse pikal teel. 
(66, 63 - 65) 
23. Üsna vähe on see, mida kirikud on 
inimestele vaimust avaldanud. Kuid nüüd 
ärkavad nad oma letargia tõttu üles ja 
õnnistatakse neid, kellel on kahtlusi Vaimu 
suhtes. 
ja hirmud ning paljastavad inimkonnale tõe, 
mida nad on varjanud. Ma täidan nad oma 
andestuse, armu ja tarkuse valgusega. 
valgustada. 
24 Kui inimkond siis mõistab, et kirikud ei ole 
olemas ainult selleks, et inimesed elaksid 
moraalselt maa peal, vaid et nende ülesanne 
on viia vaim oma igavesse koju, on inimkond 
astunud sammu edasi oma vaimsel 
arenguteel. (109, 15 - 16) 
25. Pärast Minu eksistentsi Jeesusena inimeste 
seas saatsin alati neid, kes tulid "sõduritena" 
või apostlitena, et kinnitada oma tegude 
kaudu Minu õpetust ja takistada inimkonda 
Minu õpetuste moonutamisel. Kuid paljud 
"kurdid" ja "pimedad", kes tõlgendasid Minu 
sõna ebatäiuslikult, jagunesid ja tekitasid 
seega sektide mitmekesisuse. Aga kui 
inimesed oleksid siis vaimselt lõhestatud - 
kuidas saaksid nad siis üksteist armastada 
vastavalt minu Seaduse ülimale käsule? 
26. Seepärast ütlen ma teile, et see 
tsivilisatsioon on ainult pettus, sest inimesed 
ise hävitavad seda. Seni, kuni inimkond ei 
ehita maailma Minu õigluse ja armastuse 
seaduse alustele, ei saa ta ka vaimu rahu ja 



74 
 

valgust, mille voorustele tuginedes ta saaks 
luua ja kujundada tõelise ülespoole areneva 
maailma - nii vaimses kui ka teaduslikus ja 
moraalses mõttes. (192, 17) 
27 Ainult uuendamine ja täiuslikkuse ideaal 
panevad teid tagasi tõe teele. 
28. Need, kes peavad end jumaliku seaduse 
tõlgendajateks, ütlevad teile, et teid ootavad 
põrgupiinad teie kõlvatuse ja kõlvatuse pärast 
ja et ainult siis, kui te ilmutate oma 
meeleparandust, moraliseerite ja haavate oma 
liha ning ohverdate Jumalale materiaalseid 
ohvreid, annab Ta teile andeks ja viib teid oma 
kuningriiki - tõesti, ma ütlen teile, nad eksivad. 
29. Kuhu te jõuate, mehed, kui teid juhivad 
need, keda te imetlete kui pühade ilmutuste 
suuri meistreid ja keda ma pean eksitavateks? 
Sellepärast tulin teid päästma selle Õpetuse 
valgusega, mis paneb teid edasi liikuma Minu 
Armastuse teel. (24,46 - 47) 
30 Inimesed on varjanud minu õpetuse 
tegeliku tähenduse, et näidata teile hoopis 
Kristust, kes ei ole isegi mitte selle peegeldus, 
kes suri, et anda teile elu. 
31. Täna kogete te selle tagajärgi, et olete 
hüljanud Meistri, kes teid õpetas. Teid 
ümbritseb valu, teid masendab vaesus, teid 
piinab teadmatus. Kuid on saabunud aeg, mil 
inimeses uinunud võimed ja anded ärkavad ja 
nagu 
Kuulutajad teatavad, et uus aeg on alanud. 
32. Kirikud, teadus ja inimeste õiglus püüavad 
takistada selle edenemist, mis on neile võõras 
ja kahjulik mõju. Kuid ükski jõud ei suuda 
peatada vaimu ärkamist ja arengut. 
Vabastumise päev on 
lähedal. (114, 5 - 8) 
33 Kehvasti on Mind maa peal esindanud 
need, kes väidavad, et tunnevad Mind, ja see 
on põhjus, miks paljud on Minule selja 
pööranud. 
34 Ma ei kutsu vastutusele neid, kes 
nimetavad end ateistideks, sest nad on Mind 
oma südamest välja tõrjunud, vaid neid, kes 
tõde moonutades on esitanud Jumala, mida 
paljud ei suuda vastu võtta. 
35. Kõik, mis on õiglane, tervislik ja hea, 
sisaldab tõde, mida ma olen igal ajal 
kuulutanud. 
36. On saabunud tund, mil te taas armastate 
tõde, see tähendab, kui te jälle tunnete, mis 
on õiglane ja hea. Kuna te olete minust 

sündinud, peate te tulema otsima kõrget, 
igavest ja puhast. (125, 22 - 25) 
37. Jah, Iisrael, inimese süda on alati püüdnud 
jumaldada materiaalseid asju, kõrv on 
nautinud meeldivat sõna. Seetõttu on inimene 
muutnud seda, mida ma tõin kristliku 
õpetusena "Teisel ajastul", kui ta muutis selle 
"religiooniks". 
38 Egoism, ahnus ja edevus on alati ärganud 
inimsüdames, ja nad on teinud endid 
kuningateks ja isandateks, et inimesed saaksid 
nende ees kummardada, et teha nad minu 
vasalliks, minu orjaks, et aheldada nad pattu ja 
viia nad pimedusse, segadusse ja segadusse. 
(363, 36) 
39 Selle ajastu teoloogid uurivad Minu Sõna ja 
uusi pühakirju ning küsivad: "Kes sa oled, kes 
sa nii oled rääkinud?" Nii nagu vanad 
kirjatundjad ja variserid mässasid ja ütlesid 
Mulle: "Kes te olete, et te ei järgi ja asendate 
Moosese Seaduse?" Siis ma annan neile 
mõista, et need kolm ilmutust... 
on ainus seadus, mida ma olen alati õpetanud 
ja järginud. 
40. Paljud neist, kes Mind sel ajastul hukka 
mõistavad, kuuluvad nende hulka, kes 
kahtlesid Teisel ajastul, kuid Ma olen neid 
säilitanud ja saatnud nad uuesti maa peale, et 
nad oleksid tunnistajaks Minu Seaduse võidule 
ja avaksid nende silmad Valgusele. (234, 46 - 
47) 
 
Väärarengud ja väärarengud kristluses 
41 "Kristlaseks" nimetab end suur osa sellest 
inimkonnast, teadmata isegi, mida tähendab 
sõna "Kristus" või selle õpetused. 
42 Mida te olete teinud minu sõnast, minu 
eeskujust, minu õpetusest, mille ma teile 
kunagi andsin? 
43. Kas te olete tõepoolest arenenumad kui 
selle ajastu inimesed? Miks te ei tõenda seda 
oma mõistuse töödega? Kas te arvate, et see 
elu on igavene, või arvate ehk, et peaksite 
arenema ainult inimteaduse kaudu? 
44 Ma õpetasin teile Seaduse tõelist täitmist, 
et te muudaksite selle maailma suureks 
templiks, kus kummardataks tõelist Jumalat, 
kus inimese elu oleks pidev armastuse ohver 
Isale, keda ta peaks armastama igas oma 
ligimeses, ja nii austama oma Looja ja Isandat. 
45. Aga täna, kui ma olen naasnud inimeste 
juurde, mida ma leian? Valed ja isekus on 
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asendanud tõe ja heategevuse; uhkus ja 
edevus on asendanud leebuse ja alandlikkuse; 
ebajumalateenistus, fanatism ja teadmatus on 
asendanud valguse, ülestõusmise ja 
vaimulikkuse; 
Võiduvõtmine ja rüvetamine valitsevad seal, 
kus peaks valitsema vaid kohusetundlikkus ja 
õiglus; vendade ja õdede vaheline vihkamine 
ja vallandunud tüli on asendanud vendluse, 
rahu ja armastuse. 
46. Aga ma tulen oma templisse, et ajada sealt 
välja kaupmehed, nagu ma tegin "Teisel 
ajastul" Jeruusalemma templis, ja ma ütlen 
neile veel kord: "Ärge tehke palvekojast 
toidupoodi." Ma õpetan rahvast, et igaüks 
saaks teenida tõelise altari ees, et nad ei oleks 
enam eksinud ega eksiks teadmatusest, sest 
nad tõlgendavad Minu Seadust halvasti. (154, 
15 -20) 
47. Minu ja Minu apostlite eeskuju ei ole 
võtnud eeskujuks kõik, kes on püüdnud Mind 
järgida. Paljud on muutunud isandateks, selle 
asemel et olla teenijad; nad on täitnud oma 
südamed üleolekutunde ja ülbusega ning 
püüdlevad ainult rikkuse, uhkuse ja au pärast. 
Unustades vaeste vajadusi, on nad muutunud 
ükskõikseks ja ükskõikseks teiste inimeste 
viletsuse ja kannatuste suhtes. Seepärast 
lähevad inimesed tõde otsides ühest 
konfessioonist teise, sellest tuleneb nende 
vaimne vajadus luua uusi sektid, et vabalt 
Mind otsida. 
48 Need, keda kunagi peeti pühakuteks ja 
pooljumalateks, on nüüd pettunud inimkonna 
poolt tagasi lükatud. 
49. Inimesed ei otsi enam usutunnistajat, et ta 
neid oma süütegudest vabastaks, sest nad 
leiavad, et see ei ole vääriline. Ja igavese 
põrgutule oht ei mõjuta ega hirmuta enam 
patuse südant. 
50 Seda vaimset segadust ära kasutades 
varitseb hunt heki taga. 
51. Iga Minu Jumalikkuse teenija ja iga 
esindaja ülesanne on luua rahu inimeste 
vahel, kuid see on vastupidine sellele, mida 
nad praegu teevad. Igaüks arvab, et ta on 
esimene, igaüks tahab olla kõige tugevam, 
unustades, et ainus tugev, kes on Mina, on 
kõigis. 
52. Nüüd saate te endale seletada, miks ma 
lubasin teile tulla uuesti "Teisel ajastul"; nüüd 
mõistate, miks ma teid uuesti õpetan. Sest 

ainult Minu sõna võib eemaldada vaimu 
tumeda sideme, ainult Minu armastus on 
võimeline teid teie pattudest lunastama. (230, 
23 - 28) 
53. Minu seaduse vastu toime pandud raskete 
rikkumiste ja üleastumiste üle tuleb minu 
kohus. Ei ole ühtegi üleastumist, mida täiuslik 
Meister ei parandaks. Te ei tohi olla 
segaduses: parandage oma vead ja ärge 
mõistke kohut. Mõistke, et ma ei karista teid 
kunagi - te karistate iseennast. 
54. Ma teen valgust selles, kes on 
teadmatusest pattu teinud, ja panen selle, kes 
on teadlikult pattu teinud, kahetsema, nii et 
mõlemad, usaldades Minu andestust, võiksid 
hakata heastama oma viga, mille nad on toime 
pannud. See on ainus viis Minuni jõudmiseks. 
55. Mõelge sellele kõigele, te vaimulikud, kes 
te juhatate mehi erinevatel konfessiooni 
radadel. Palvetage ja viige oma vaimulikuks 
muutumine. Nüüd on aeg, 
et te kahetseksite oma eksimusi ja alustaksite 
võitlust inimliku materialismi vastu, mis on 
surma ja pimedus vaimu jaoks. Selleks 
kasutage minu tõde, võtke minu sõna relvaks 
ja elage minu õpetuses. 
56. Ma ei eelista üht või teist konfessiooni. 
Mina ei ole teie poolel, aga teie peate olema 
Minu poolel. Sest kui te seda teete, siis olete 
saavutanud, et ühendada teid kõiki vaimselt. 
(162, 27 - 30) 
57. Minu õpetus, mis on täis vaimsust, 

idaneb selle rahva südames, nii et tulevikus 
võivad nad anda oma tõe ja elu vilju. Minu 
Sõna levib üle maa, ei jäta ühtegi kohta, kus 
see ei puhastaks, valgustaks ja mõistaks kohut. 

 Mehhiko rahvast, kui rahvas ei ole 
heatahtlik ja ei armasta üksteist? 
58. Siis hakkavad rahvad ärkama Vaimse Elu, 
tõelise ja igavese elu juurde ning kõrvaldavad 
oma erinevatest kummardamisvormidest 
välise ja materialistliku osa, et piirduda 
pöördumisega Minu Seaduse olemuse poole. 
59 Inimkond avastab jõu, mida vaimsus annab, 
ja pöörab oma pilgu eemale kõigest, mis on 
teda nii paljude sajandite jooksul tagasi 
hoidnud. 
60 Mis kasu on sellest, et kristluse sümbolit, 
s.o. risti, leidub maa peal miljon korda, 
61. Välistel ei ole enam võimu inimeste üle, ei 
ole enam austust, ei kergeusklikkust ega 
kahetsust, et on solvunud. Seepärast ütlen ma 
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teile, et jumalateenistuse sümbolid ja vormid 
kaovad, sest nende aeg on möödas, ja see on 
sisemine kummardamine, mis viib inimese 
üles valguse juurde, tõstes teda ja viies ta 
Minu juurde. (280, 63 - 67) 
 

IV. Seadus - Jumala- ja 
ligimesearmastus  

 

16. peatükk - Jumalik seadus  
 
Jumaliku seaduse jõud  
1 On palju inimesi, kes peavad Minu õpetusi 
aegumatuks; kuid põhjus on selles, et nende 
materialiseerumine ei võimalda neil mõista 
Minu õpetuste igavest tähendust. 
Avasta 
2 Minu seadus on muutumatu. Inimesed koos 
oma kultuuride, tsivilisatsioonide ja 
seadustega on need, mis on kaduvad, ja 
kõigest sellest jääb alles ainult see, mida Vaim 
on ehitanud oma armastuse ja halastuse 
tegudega. See on see, kes pärast iga 
päevatööd, pärast iga katsumust, kui ta uurib 
jumaliku tarkuse allikat, näeb minu Seaduse 
liikumatut kaljut ja igavesti avatud raamatut, 
mis sisaldab Vaimu õpetust. (104, 31 -32) 
3 Ma olen oma Valgusega varjutanud kõik 
inimesed, ilmutades neile ainsa olemasoleva 
Tõe; kuid te näete, kuidas iga inimene ja iga 
rahvas tunneb, mõtleb, usub ja tõlgendab 
erinevalt. 
4 Need erinevad mõtteviisid inimeste seas on 
põhjustanud nende lõhed, sest iga rahvas ja 
rass järgib erinevaid viise ja toetab erinevaid 
ideaale. 
5. Enamik on eemaldunud heledalt ja tõeliselt 
teelt, arvates, et jumaliku seaduse täitmine 
eeldab üliinimlikke ohvreid, loobumisi ja 
pingutusi, ning on eelistanud luua enda jaoks 
usukogukondi ja sektid, mille seaduse täitmine 
ja riitused on neile kergemini järgitavad. Sel 
viisil usuvad inimesed, et nad suudavad 
rahuldada oma vaimus valitsevat valguse ja 
kõrguse soovi. 
6 Paljud sajandid ja ajastud on möödunud, 
ilma et inimesed oleksid mõistnud, et minu 
seaduse täitmine ei ole inimohver, vaid et nad 

võivad hoopis ohverdada maailmale oma ihu 
ja vaimu, kui nad ei järgi minu käske. Neil on 
ei mõistnud, ei tahtnud mõista, et kes elab 
minu sõna järgi, see leiab tõelise õnne, rahu, 
tarkuse ja au, mis materialiseerub 
Inimesed kujutavad seda nii erinevalt ette. 
7 teid ümbritsev moraalne ja teaduslik maailm 
on materialistlike ideaalidega meeste töö - 
meeste, kes on püüdnud ainult inimkonna 
materiaalset parandamist, ja ma olen lubanud 
neil teha oma tööd, viia see lõpuni, 
tundma selle tagajärgi ja lõikama selle vilju, et 
nad saaksid sellest kogemuste valguse. Selles 
valguses avaldub minu õiglus ja selles õigluses 
on minu seadus, mis on armastus. (313, 60 - 
64) 
8 Kui ma laseksin teil rakendada oma õpetust 
oma elus vastavalt teie tahtele, mitte minu 
tahtele, siis ütlen teile tõesti, et te ei tuleksite 
kunagi välja oma vaimsest stagnatsioonist ja 
te ei lubaksite oma vaimul areneda, areneda ja 
täiustuda. 
9 Seal näete inimesi, kes on muutunud oma 
religioonis loidaks, kes ei astu enam sammugi 
Valguse poole, sest nad ei ole allunud sellele, 
mida Jumalik Seadus käsib, vaid on püüdnud 
Seadust oma tahtele allutada, täites seda 
müütide ja ketserlustega. 
10 Paljudel selle aja inimestel on olnud vaja 
vabaneda igasugusest religioonist, et nad 
saaksid Mind vaimuga otsida ja arendada kõiki 
neid omadusi, andeid ja võimeid, mida nad 
tunnevad oma sisimas. (205, 6 - 8) 
 
Jumala armastuse seadus Vaimulikus töös 
11 Teie Jumal on see, kes teiega räägib, minu 
hääl on seadus. Täna kuulete te seda uuesti, 
ilma et oleks vaja seda kivisse raiuda või ilma, 
et Ma oleksin pidanud saatma oma Sõna 
kehastatuna teie keskele. See on Minu Jumalik 
hääl, mis tuleb teie vaimule ja kuulutab talle 
uue elu algust. 
Aeg, kus inimene saab õigeks, lepitatakse oma 
Loojaga ja puhastatakse, nagu on kirjutatud. 
(15, 8) 
12. Jeesuse kaudu andsin ma teile täiusliku 
õpetuse. Vaadake Minu elu inimesena sünnist 
kuni surmani, siis ilmutab armastus end teile 
elavana ja 
täiuslikul viisil. 
13. Ma ei palu teil olla nagu Jeesus, sest 
Temas oli midagi, mida te ei suuda saavutada: 
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olla täiuslik nagu inimene, sest Tema, kes oli 
Temas, oli Jumal ise piiratud kujul. Kuid ma 
ütlen teile siiski, et te peaksite teda 
jäljendama. 
14 Minu Igavene Seadus on teile alati rääkinud 
sellest armastusest. Ma ütlesin teile esimest 
korda: "Armasta Jumalat kogu oma südamest 
ja kogu oma meelest" ja "Armasta oma 
ligimest nagu iseennast". 
15 Hiljem andsin teile need innustavad sõnad: 
"Armastage oma vendi ja õdesid, nagu Isa on 
teid armastanud"; "Armastage üksteist". 
16. Sel ajal olen ma teile ilmutanud, et te 
peaksite armastama Jumalat rohkem kui kõike 
loodut, et te peaksite armastama Jumalat 
kõiges, mis on olemas, ja kõike, mis on olemas 
Jumalas. Et te näitaksite oma kaasinimestele 
halastust ja taas halastust, et te näeksite Isa 
kogu tema kirkuses, sest halastus on 
armastus. (167, 15 - 19) 
17. Ma isegi ei ütle teile, et see Vaimuõpetus 
saab maailma religiooniks, sest ma ei ole 
kunagi toonud religiooni, vaid seadust. Ma 
piirdun sellega, et ütlen teile, et Seadus, mis 
võidab ja millel on püsiv kehtivus maa peal, et 
valgustada inimeste olemasolu, on armastuse 
Seadus, mida Ma olen teile selgitanud Oma 
Õpetuses, et te seda täielikult tunneksite. 
18 Inimkond teeb ikka veel palju valesid 
armastuse ja heategevuse tegusid, kuni nad 
õpivad armastama ja harjutavad tõelist 
armastavat tegevust, ja paljud peavad ikka 
veel rändama konfessioonist konfessioonini, 
kuni nende vaim tõuseb kõrgemate teadmiste 
tasemele ja nad lõpuks mõistavad, 
et ainus seadus, Vaimu universaalne ja 
igavene õpetus on armastuse seadus, mille 
kõik saavutavad. 
19 Kõik religioonid kaovad ja alles jääb vaid 
Jumala templi valgus, mis paistab inimese sees 
ja väljaspool - templi, milles te kõik pakute 
üheainsa kuulekuse, armastuse, usu ja hea 
tahte jumalateenistuse. (12,63 - 65) 
 
Jumalike seaduste eiramine ja nende 
tagajärjed 
20 Sel pühaliku mälestuse hommikul küsin ma 
teilt: Mida te olete teinud seadusest, mille ma 
olen saatnud inimestele Moosese kaudu? Kas 
need käsud anti ainult selle aja inimestele? 
21 Tõesti, ma ütlen teile, et seda õnnistatud 
seemet ei ole inimeste südames, sest nad ei 

armasta mind ega üksteist; nad ei austa oma 
vanemaid ega austa teiste omandit, vaid 
võtavad üksteise elu, rikuvad abielu ja toovad 
häbi enesele. 
22 Kas te ei kuule valetamist igast suust? Kas 
te ei ole saanud aru, kuidas üks rahvas röövib 
teist rahust? Ja ometi ütleb inimkond, et nad 
tunnevad minu Seadust. Mis saaks 
inimkonnast, kui nad unustaksid täielikult 
minu käsud? (15, 1 - 3) 
23 "Teisel ajastul", kui Jeesus oli sisenenud 
Jeruusalemma, leidis ta, et tempel, koht, mis 
oli pühitsetud palvetamiseks ja Jumala 
kummardamiseks, oli muudetud turuks, ja täis 
innukust viskas Meister need, kes seda sel 
viisil rüvetasid, välja, öeldes neile: "Minu Isa 
koda ei ole turuplats." Need olid vähem süüdi 
kui need, kes olid määratud juhtima inimeste 
meelsust Jumala seaduse täitmisel. Preestrid 
olid muutnud templi kohaks, kus valitsesid au 
ja hiilguse otsimine, ning see valitsemine 
hävitati. 
24. Täna ma ei ole kasutanud piitsat, et 
karistada neid, kes minu seadust rüvetasid. 
Kuid ma olen lubanud nende endi 
üleastumiste tagajärgi inimestel tunda, et nad 
oskaksid tõlgendada nende tähendust ja et 
nad mõistaksid, et Minu Seadus on 
paindumatu ja muutumatu. Ma olen näidanud 
inimesele tee, sirge tee, ja kui ta sellest 
kõrvale kaldub, siis paneb ta end õiglase 
seaduse raskustele, sest selles avaldub minu 
armastus. (41, 55 -56) 
25 Ma tõstan oma templi uuesti üles - templi 
ilma müüride ja tornideta, sest see on 
inimeste südames. 
26 Paabeli torn lahutab veel inimkonda, kuid 
selle alused hävitatakse inimeste südames. 
27 Ka ebajumalateenistus ja religioosne 
fanatism on ehitanud oma kõrged tornid, kuid 
need on habras ja peavad langema. 
28 Tõesti, ma ütlen teile, minu seadused, nii 
jumalikud kui ka inimlikud, on pühad ja nad ise 
mõistavad kohut maailma üle. 
29. Inimkond ei pea ennast 
ebajumalateenistuseks, kuid tõesti, ma ütlen 
teile, ta kummardab ikka veel kuldvasikat! 
(122, 57) 
30 Kaos on naasnud, sest puudub voorus, ja 
kus puudub voorus, ei saa olla ka tõde. Selle 
põhjuseks ei ole see, et seadusel, mille Isa 
andis Moosesele üle, ei ole jõudu, ega ka see, 
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et Jeesuse õpetus on kohaldatav ainult 
möödunud aegade suhtes. Mõlemad on oma 
vaimse sisu poolest igavesed seadused. Aga 
mõistke, et nad on nagu allikas, mille vett ei 
ole keegi sunnitud jooma, vaid et igaüks, kes 
selle armastuse allikale läheneb, teeb seda 
omal soovil. (144, 56) 
31. Tõlgendage Minu õpetust õigesti; ärge 
arvake, et Minu Vaim saab rõõmu tunda teie 
kannatuste nägemisest maa peal või et Ma 
tulen, et võtta teilt ära kõik, mis teile rõõmu 
valmistab, et Mind sellega rõõmustada. Ma 
tulen, et te tunnustaksite ja austaksite Minu 
seadusi, 
sest nad väärivad teie austust ja tähelepanu, 
sest nad toovad teile õndsust, kui te neid 
järgite. 
32. Ma õpetasin teid andma Jumalale seda, 
mis on Jumala oma, ja "keisrile" seda, mis on 
"keisri oma"; kuid tänapäeva inimeste jaoks 
on ainult "keiser" ja neil ei ole midagi pakkuda 
oma Issandale. Kui te annaksite maailmale 
ainult seda, mis on vajalik, oleks teie 
kannatused väiksemad. Aga keiser, kelle te 
lasete oma tegusid juhtida, on dikteerinud 
teile perversseid seadusi, on teinud teid 
orjadeks ja võtab teie elu ära, andmata teile 
midagi. 
anda selle eest. 
33. Mõtle, kui erinev on minu Seadus, mis ei 
seo ei keha ega vaimu. See ainult veenab teid 
armastavalt ja juhatab teid headusega. See 
annab teile kõike ilma omakasupüüdmatuse ja 
omakasupüüdlikkuseta ning tasub ja tasub 
teile aja jooksul tagasi. (155, 14 - 16) 
 
Kõrgeima seaduse täitmine 
34 Kui Meister ütles teile: "Armasta Jumalat 
kogu oma südamest ja kogu oma meelest ja 
oma ligimest nagu iseennast", ja kui Meister 
kuulutas teile armastuse õpetust, siis see 
vaimne hääl, mis tuleb samast allikast, ütleb 
teile, et pidage kinni armastuse seadusest. 
klammerduda, sest tal on jõud, mida ei oma 
isegi maailma suurimad armeed, ja et tema 
vallutused on kindlad ja püsivad, sest kõik, 
mida te armastuse alusele ehitate, on igavene 
elu. (293, 67) 
35 Ma näitan teile tõelist elu Vaimust, et te ei 
elaksite ebaõiglaste ähvarduste all ega täidaks 
minu seadust ainult karistuse kartuses, millest 
need, kes teile rääkisid, rääkisid. 

 kes ei osanud minu sõna tõlgendada. 
36 Saage aru minu seadusest; see ei ole 
keeruline ega raskesti mõistetav. Keegi, kes 
seda teab ja järgib, ei saa häbisse jääda ega 
anna ruumi valesõnadele või -ennustustele, 
väärarusaamadele või halbadele 
tõlgendustele. 
37. Minu seadus on lihtne, see näitab teile 
alati teed, mida järgida. Usaldage Mind, Mina 
olen tee, mis viib teid valgesse säravasse linna, 
tõotatud maale, mis hoiab oma väravad lahti 
teie saabumist oodates. (32, 9) 
38 Millal te lõpuks veendute, et ainult minu 
seaduse täitmisel võite leida tervist, õnne ja 
elu? 
39. Te tunnistate, et materiaalses elus on 
põhimõtted, millele peate ellujäämiseks 
vastama. Kuid te olete unustanud, et ka 
vaimsel tasandil on olemas põhimõtted, mida 
tuleb järgida, et inimene saaks osa igavese elu 
allikast, mis on olemas Jumalikus. (188, 62) 
40 Pidage meeles, et mina üksi olen teie 
pääste. Minevikus, praegu ja tulevikus on 
Minu Seadus olnud, on ja saab olema teie 
vaimu tee ja teejuht. 
41 Õndsad on need, kes ehitavad minu 
seaduse peale, sest nad ei eksle kunagi 
ristteel. Nad jõuavad tõotatud maale ja 
laulavad võidulaulu. (225,31 - 32) 
42 Ma tean, et mida suuremad on teie 
teadmised, seda suurem on teie armastus 
Minu vastu. 
43 Kui ma ütlen teile: "Armastage mind", kas 
te teate, mida ma teile ütlen: armastage tõde, 
armastage head, armastage valgust, 
armastage üksteist, armastage Tõelist elu? 
(297, 57 - 58) 
44. Ma tahan, et te armastaksite üksteist nii, 
nagu mina teid armastan, ja armastaksite ka 
iseennast. Sest ma ei ole teile usaldanud mitte 
ainult teatud hulga inimeste juhtimist ja 
juhtimist, vaid teie esimene kohustus Minu 
ees on hoolitseda iseenda eest. Te peate 
armastama iseennast, teades, et olete oma 
Looja elav kuju. (133, 72) 
45. Missioon, mille ma olen usaldanud oma 
rahvale maa peal, on suur ja väga delikaatne. 
Sellepärast olen Ma igas ajastul otsinud seda 
üles, et inspireerida seda Minu sõnaga ja 
avaldada talle midagi rohkemat Seaduse 
sisust. 
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46. Armastuse, headuse ja õigluse seadus on 
olnud vaimne pärand, mille ma olen talle läbi 
aegade toonud. Õppetunnist õppetunnini olen 
viinud inimkonna arusaamisele, et Seaduse 
võib kokku võtta ühes käsus: see, et 
Armastus. Armastage Isa, kes on elu autor, 
armastage oma kaasinimesi, kes on osa Isast, 
armastage kõike, mida Issand on loonud ja 
korraldanud. 
47. Armastus on tarkuse, suuruse, tugevuse, 
kõrguse ja elu põhjus, päritolu ja seeme. See 
on tõeline tee, mille Looja on vaimule ette 
määranud, et ta saaks sammast sammu ja 
kodust koduni tunda üha suuremat lähedust 
Minule. 
48 Kui inimene oleks aegade algusest peale 
teinud vaimulikust armastusest Jumala 
teenimise, selle asemel, et langeda 
ebajumalateenistuslike riituste ja 
usufanatismi, siis oleks see maailm, mis 
tänapäeval on muutunud inimeste hirmu ja 
viletsuse tõttu pisarate oruks. 
rahu, milles vaimsed olendid omandaksid 
teeneid, et pärast seda elu jõuda nendesse 
vaimsetesse kodadesse, kuhu vaim oma 
ülespoole kulgeval arenguteel jõuab 
peaks sisenema. (184, 35 –38) 
 

17. peatükk - Uus Jumala 
kummardamise viis  
 
Jumalateenistuse vormide areng 
1 Kui aeglaselt liigub inimkond oma 
jumalateenistuse täiuslikkuse poole! 
2. Iga kord, kui ma tulen teile uue 
õppetunniga, tundub see teie arengutasemest 
liiga kaugel ees olevat. Kuid mõistke, et ma 
annan teile vanuse, et te saaksite seda haarata 
ja oma ellu lisada, kuni see kestab. (99, 30 - 
31) 
3. Loomaohvrid, mida te ohverdasite Jehoova 
altaril, võeti tema poolt vastu. Ometi ei olnud 
see parim vorm oma vaimu Issandale 
tõstmiseks. Siis ma tulin teie juurde Jeesusena, 
et õpetada teile jumalikku käsku, mis ütleb 
teile: armastage üksteist. 
4 Nüüd ma ütlen teile, et õpetusi, mida ma 
teile teisel ajastul Jeesuse teoste kaudu 
andsin, on mõnikord muudetud ja mõnikord 
halvasti tõlgendatud. Sellepärast olen ma 
tulnud, nagu ma teile teatasin, et valgustada 

oma tõde. Minu ohverdamine hoidis siis ära 
paljud loomohvrid ja ma õpetasin teile 
täiuslikumat jumalateenistust. 
5 Minu uus ilmutus sel ajal paneb inimkonna 
mõistma, et te ei tohi kasutada 
jumalateenistuse sümboolseid vorme ilma 
nende tähendust eelnevalt tõlgendamata, sest 
need on ainult minu õpetuste allegooriline 
kujutamine. (74, 28) 
6 Palve on vaimne vahend, mille ma olen 
inimesele andnud, et ta saaks suhelda Minu 
Jumalikkusega. Seepärast on see algusest 
peale ilmnenud sinus kui igatsus, kui vaimu 
vajadus, kui pelgupaik külastuse tundidel. 
7 Kes ei tunne tõelist palvet, ei tea, milliseid 
õnnistusi see toob, ei tunne selles sisalduvat 
tervise ja kasu allikat. Ta tunneb küll impulssi 
läheneda Mulle, rääkida Minuga ja esitada 
oma palve Minu ees; kuid kuna tal puudub 
vaimsus, tundub talle ainult oma mõtete 
tõstmine nii vaene, et ta otsib kohe midagi 
materiaalset, mida Mulle pakkuda, arvates, et 
nii saab ta Mulle paremini au anda. 
8 Sel viisil on inimesed langenud 
ebajumalateenistusse, fanatismi, riituste ja 
väliste kultuste juurde, lämmatades oma 
vaimu ja jättes selle ilma õnnistatud 
vabadusest palvetada otse oma Isa poole. 
Ainult siis, kui valu on väga tugev, kui ahastus 
jõuab inimlike jõudude piirini, vabaneb vaim, 
unustab formaalsused ja kukutab oma 
ebajumalad, et end üles tõsta ja hüüda 
südamepõhjast: "Mu Isa, mu Jumal!". 
9. Kas te näete, kuidas praegusel materialismi 
ajal on rahvad hõivatud üksteise vastu sõda 
pidama? Aga ma ütlen teile, et seal, keset neid 
sõdu, on paljud inimesed avastanud palve 
saladuse - selle palve, mis tuleb südamest ja 
jõuab Minu juurde kiireloomulise abihüüdena, 
kaebusena, anumise kujul. 
10 Kui nad siis teel kogesid imet, mida nad olid 
palunud, siis teadsid nad, et Jumalaga ei saa 
rääkida muul viisil kui Vaimu keeles. (261, 22 - 
24, 27) 
 
Näilised palved ilma pühendumise ja usuta 
11 Oo, Minu lapsed, mis tahes 
usutunnistustest, ärge tapke vaimus peituvaid 
õilsamaid tundeid ega püüdke seda lahendada 
välise kombe ja kultusega. 
12 Vaata, kui emal ei ole midagi materiaalset 
pakkuda oma armsale väikesele lapsele, siis 
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surub ta teda oma südamesse, õnnistab teda 
kogu oma armastusega, katab teda 
suudlustega, vaatab teda armastavalt, 
vannitab teda oma pisaratega; kuid kunagi ei 
püüa ta teda petta tühjade armastuse 
žestidega. 
13 Mis paneb teid arvama, et mina, Jumalik 
Meister, kiidan heaks, et te rahuldute 
kultuslike tegudega, millel puudub igasugune 
vaimne väärtus, tõde ja armastus, millega te 
püüate oma vaimu petta, pannes teda 
uskuma, et ta on end toidetud, kuigi tegelikult 
muutub ta üha enam ja enam teadmatusse 
tõe suhtes? (21, 20 -21) 
14 Palve on arm, mille Jumal on inimesele 
andnud, et see võiks olla talle redeliks (vaimse 
tõusu), relvaks enese kaitsmiseks, raamatuks 
enese õpetamiseks ja palsamiks enese 
tervendamiseks ja tervenemiseks igast 
haigusest. 
15. Tõeline palve on maa pealt kadunud; 
inimesed ei palveta enam, ja kui nad seda 
püüavad teha, siis teevad nad seda huultega, 
selle asemel et rääkida Minuga vaimuga, 
kasutades tühje sõnu, riitusi ja ettekäändeid. 
Kuidas saavad inimesed imet näha, kui nad 
kasutavad vorme ja tavasid, mida Jeesus ei 
õpetanud? 
16 On vaja, et tõeline palve pöörduks tagasi 
inimeste hulka, ja mina olen see, kes seda teile 
uuesti õpetab. (39, 12 -14) 
17 õpetage palvetama, andke oma 
kaasinimestele mõista, et nende vaim peaks 
suhtlema oma Loojaga, nii et nad mõistaksid, 
et nende palved on peaaegu alati keha hüüe, 
hirmu väljendus, tõend nende usu 
puudumisest, mässust või usaldamatusest 
Minu vastu. 
18. Andke oma kaasinimestele mõista, et nad 
ei pea oma keha morfeerima ega lõhkuma, et 
liigutada Minu Vaimu, äratada Minu 
kaastunnet või halastust. Need, kes sunnivad 
endile kehalisi kannatusi ja patukahetsusi, 
teevad seda, sest neil ei ole vähimatki 
teadmist sellest, millised on kõige 
meeldivamad ohvrid Mulle, ega ole aimu Minu 
armastusest ja teie Isa halastusest. 
19 Kas te arvate, et minu halastuseks teie 
vastu on vaja pisaraid teie silmis ja valu teie 
südames? See tähendaks, et mulle 
omistatakse karmust, tundmatust, ükskõiksust 

ja isekust. Kas te suudate ette kujutada neid 
vigu Jumalas, keda te armastate? 
20. Kui vähe te olete püüdnud Mind tundma 
õppida! Põhjus on selles, et te ei ole 
harjutanud oma meelt mõtlema kooskõlas 
Vaimuga. (278, 17 - 20) 
21 Jätke täna hetkeks maa maha ja tulge minu 
juurde vaimus. 
22. Paljude sajandite jooksul on inimesed 
ebaõnnestunud õigel viisil palvetamisel, 
mistõttu nad ei ole ennast tugevdanud ega 
oma eluteed minu armastusega valgustatud, 
sest nad on palvetanud oma meelte abil, mitte 
aga oma vaimuga. 
23 Ebajumalateenistus, millele inimene on nii 
kalduv, on olnud nagu mürk, mis ei ole teda 
pannud nautima sisemise palve vaimseid 
rõõme. 
24. Kui palju viletsust on inimesed endaga 
kaasa vedanud ainult sellepärast, et nad ei 
osanud palvetada! Ja see on loomulik, jüngrid. 
Sest milline vaimne jõud saab inimesel olla, et 
astuda vastu elu kiusatustele, kui tal ei ole 
midagi, millega ta saaks läheneda Minu 
Vaimus olevale Elu Allikale? Ta otsib Mind 
kuristikes, varjudes, kui ta võiks tõusta, et 
leida Mind tippude peal, valguses. 
25 Oh, kui ainult selle aja inimesed mõistaksid 
palve väge - kui palju üliinimlikke tegusid nad 
teeksid! Kuid nad elavad läbi materialismi 
ajastu, kus nad ise püüavad materialiseerida 
Jumalikku, et seda puudutada ja näha. (282, 
61 - 64) 
 
Tõeline palve 
26. Ma õnnistan neid, kes palvetavad. Mida 
vaimsem on nende palve, seda suuremat rahu 
ma neile annan. 
27 Seda saate te endale kergesti seletada, sest 
see, kes sõltub palvetamiseks sellest, kas ta 
peab jumaliku kohaloleku tunnetamiseks 
põlvitama kujutiste või esemete ees, ei suuda 
kogeda Isa kohaloleku vaimset tunnet oma 
südames. 
28 "Õndsad on need, kes usuvad ilma 
nägemata", ütlesin ma kord ja ütlen seda nüüd 
uuesti, sest kes sulgeb oma silmad maailma 
asjade ees, avab need vaimsetele asjadele, ja 
kes usub Minu vaimsesse kohalolusse, peab 
seda tundma ja nautima. 
29. Millal lõpetavad maapealsed inimesed 
selle, et keelavad oma vaimule rõõmu tunda 



81 
 

Mind oma südames otsese palve kaudu või, 
mis on sama, palve kaudu vaimult vaimule...? 
Siis, kui Minu valgus valgustab inimeste elu ja 
nad tunnevad tõde ning mõistavad oma 
eksimusi. 
30 Nüüd on õige aeg palvetada ja mõtiskleda, 
kuid palvetes, mis on vabad fanatismist ja 
ebajumalateenistusest, ning rahulikult ja 
sügavalt mõtiskledes minu Jumaliku Sõna üle. 
31 Iga kellaaeg ja iga koht võib olla sobiv 
palveks ja meditatsiooniks. Ma ei ole oma 
õpetustes kunagi öelnud teile, et on kohti või 
hetki, mis on selleks eriti ette nähtud. Miks 
otsida maailmas teatud kohti, kus palvetada, 
kui teie vaim on suurem kui maailm, kus te 
elate? Miks piirata Mind nii piiratud piltide ja 
kohtadega, kui Ma olen lõpmatu? 
32. Inimeste vaimse vaesuse ja nende maise 
saatuse kõige tõsisem põhjus on nende 
ebatäiuslik palvetamisviis, mistõttu ma ütlen 
teile, et see teadmine peab jõudma kogu 
inimkonnani. (279, 2 -7) 
33 Te ei palveta alati sama sisemise 
kogunemisega, seega ei koge te alati sama 
rahu või inspiratsiooni. 
34. On olukordi, mil olete inspireeritud ja 
tõstate oma mõtteid; ja on teisi, mil jääte 
täiesti ükskõikseks. Kuidas saate minu 
sõnumeid alati samamoodi kätte? Te peate 
harima oma mõistust ja isegi oma keha, et 
teha palvehetkedel koostööd vaimuga. 
35 Vaim on alati valmis minuga ühinema, kuid 
ta vajab keha head seisundit, et ta saaks neil 
hetkedel tõusta ja vabaneda kõigest, mis teda 
maapealses elus ümbritseb. 
36 Tehke kõik, et saavutada tõeline palve, sest 
kes oskab palvetada, kannab endas rahu, 
tervise, lootuse, vaimse jõu ja igavese elu 
võtit. 
37 Minu seaduse nähtamatu kilp kaitseb teda 
kordaminekute ja ohtude eest. Ta kannab oma 
suus nähtamatut mõõka, millega ta lööb maha 
kõik vaenlased, kes tema teele vastu seisavad. 
Majakas valgustab tema teed keset tormi. 
Pidevalt on ime tema käeulatuses, kui ta seda 
vajab, kas enda või kaasinimeste heaks. 
38 Palvetage, kasutage seda kõrget Vaimu 
andi, sest see on see vägi, mis liigutab 
tulevaste inimeste elu - nende inimeste elu, 
kes (juba) lihas jõuavad (oma) vaimu 
ühendusse (Minu) Vaimuga. 

39 Perede isad saavad palve kaudu 
inspiratsiooni, et suunata oma lapsi. 
40. Haiged saavad tervist palve abil. Valitsejad 
lahendavad oma suured probleemid, otsides 
valgust palve kaudu, ja teadlane saab samuti 
ilmutusi palve ande kaudu. (40, 40 -47) 
41 Jüngrid: "Teisel ajastul" küsisid Minu 
apostlid Minult, kuidas nad peaksid 
palvetama, ja Ma õpetasin neile täiuslikku 
palvet, mida te nimetate "Meie Isa". 
42. Nüüd ma ütlen teile: Innustage end selles 
palves, selle tähenduses, alandlikkuses ja usus, 
et teie vaim saaks suhelda Minu vaimuga. Sest 
siis ei räägi neid õnnistatud sõnu enam 
kehalised huuled, vaid vaim, mis kõneleb 
Minuga talle omases keeles. (136, 64) 
43. Hoolitsege selle eest, et mitte ainult teie 
huuled ei kutsuks Mind "Isaks", sest paljud 
teist teevad seda mehaaniliselt. Ma tahan, et 
kui te ütlete: "Meie Isa, kes sa oled taevas, 
pühitsetud olgu sinu nimi", siis see palve tuleb 
teie südame sügavusest ja te mõtlete iga fraasi 
üle, et pärast seda oleksite inspireeritud ja 
täiuslikus ühenduses Minuga. 
44. Ma olen õpetanud teile võimsat, teostatud 
palvet, mis tõeliselt toob lapse Isale lähemale. 
Kui te hääldate sõna "Isa" innukalt ja 
austusega, ülevusega ja armastusega, usu ja 
lootusega, siis kaovad vahemaad, kaob ruum, 
sest sel hetkel, kui toimub dialoog vaimult 
vaimule, ei ole Jumal kaugel sinust ega sina 
temast. Palvetage sel viisil ja te saate oma 
südamesse täis kätega minu armastuse hüved. 
(166, 52 -53) 
 
Täiusliku palve neli aspekti  
45. Maadle, maadle, et saavutada vaimne 
täiuslikkus. Ma olen näidanud teile teed selle 
eesmärgi saavutamiseks. Ma olen usaldanud 
teile palve kui "relva", mis on parem kui mis 
tahes materiaalne relv, et kaitsta end reetmise 
eest eluteel. Aga parim relv on teil siis, kui te 
täidate minu seadust. 
46 Millest koosneb palve? Palve on palve, 
eestpalve, kummardamine ja vaimulik 
mõtisklus. Kõik selle osad on vajalikud ja üks 
lähtub teisest. Sest tõtt öelda ütlen ma teile: 
Palve seisneb selles, et inimene palub Minult, 
et ma täidaks tema soovid, rahuldaks tema 
igatsused - selle, mida ta peab oma elus kõige 
olulisemaks ja päästvamaks. Ja tõesti, ma 
ütlen teile, mu lapsed, Isa kuuleb palveid ja 
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annab igale seda, mida ta kõige rohkem vajab, 
kui see on tema hüvanguks. Kuid hoiduge 
palumast midagi, mis on vastuolus teie vaimu 
tervenemisega. Sest need, kes paluvad ainult 
materiaalseid hüvesid, kehalisi rõõme ja 
mööduvat võimu, paluvad, et nende vaim 
oleks aheldatud. 
47. Füüsilised naudingud toovad ainult 
kannatusi, mitte ainult selles maailmas, vaid 
ka pärast üleminekut vaimsesse maailma; sest 
isegi sinna võib nende füüsiliste ihade mõju 
jõuda; ja kuna vaim ei saa neist vabaneda, siis 
piinavad teda jätkuvalt need ihad ja ta tahab 
ikka ja jälle maa peale tagasi pöörduda, et 
reinkarneeruda ja jätkata materiaalset elu. 
Seepärast, Minu lapsed, paluge ainult seda, 
mida te tõesti vajate oma vaimu heaks. 
48. Teine palvetüüp, eestpalve, tuleneb 
armastusest teie ligimese vastu, sellest 
armastusest, mida ma õpetasin teile 
Meistrina, kui ma siia maailma tulin. Palvetage 
oma vendade ja õdede eest lähedal ja kaugel, 
nende eest, kes kannatavad sõja tagajärgede 
all erinevates riikides, kes kannatavad selle 
maailma ajutiste valitsejate türanniat. 
49 Valmistuge, mu lapsed, palvetama oma 
kaasinimeste eest, kuid ka selles eestpalves 
peate te teadma, kuidas paluda, sest tähtis on 
vaim. Kui vend, teie vanemad või lapsed on 
haiged, palvetage nende eest, kuid ärge 
nõudke, et nad jääksid sellesse ellu, kui see ei 
ole see, mida vaim vajab. Pigem paluge, et see 
vaim vabastataks, et ta puhastuks oma 
kannatustes, et valu edendaks vaimset 
ülespoole liikumist. Seepärast on Meister juba 
"Teisel ajal" õpetanud teid ütlema: "Isa, Sinu 
Tahe sündigu!". Sest Isa teab paremini kui kõik 
Tema lapsed, mida vaim vajab. 
50. Kolmas palvetüüp, jumalikule Vaimule 
kummardamine, tähendab kummardamist 
kõige selle eest, mis on täiuslik; sest selle 
palvetüübi kaudu saate ühendada end 
täiuslikkusega, armastusega, mis hõlmab kogu 
universumit. Palvetamises leiate täiuslikkuse 
seisundi, milleni te kõik peate jõudma, ja 
palvetamine viib teid edasi vaimsele 
kontemplatsioonile, mis koos palvetamisega 
viib teid ühendusse Jumaliku Vaimuga, Igavese 
Elu Allikaga - Allikaga, mis annab teile iga päev 
jõudu, et jõuda Isa Kuningriiki. 

51. Nii peaksite te palvetama: alustades 
palvetamisega ja lõpetades vaimse 
mõtisklusega. See annab teile jõudu. 
52. Siis, kui te olete hästi varustatud, peaksite 
võitlema mitte ainult enda eest, vaid ka 
aitama oma kaasinimestel seda teed käia. Sest 
te ei saa saavutada oma hingestatust ainult 
enda jaoks, vaid peate võitlema kogu 
inimkonna päästmise nimel. (358, 10 - 17) 
 
Spontaanne südamepalve ilma sõnadeta  
53 Inimesed, siin on Püha Vaimu hääl, Jumala 
vaimne ilmutus teie mõistuse kaudu, mis ei 
ilmuta teile mitte uut seadust ega uut õpetust, 
vaid uut, arenenumat, vaimulikumat ja 
täiuslikumat viisi, kuidas suhelda Isaga, kuidas 
teda vastu võtta ja kuidas teda kummardada. 
(293, 66) 
54 Kui palju on neid, kes kuulevad Minu Sõna, 
kellest on saanud selle suured tõlgendajad, ja 
ometi ei ole nad Minu Õpetuse parimad 
tegude jüngrid, nad ei täida jumalikku käsku, 
mis ütleb teile: "Armastage üksteist." 
55. Teisest küljest, vaadake, kui kergesti 
muutub see, kes rakendab praktikas isegi 
aatomi minu õpetusest. Kas soovite selle 
kohta näidet? 
56. Oli keegi, kes kogu oma elu ütles Mulle, et 
ta armastab Mind sõnade-palvete kaudu, mida 
teised sõnastasid ja mida ta isegi ei mõistnud, 
sest need koosnesid sõnadest, mille tähendust 
ta ei teadnud. Kuid peagi mõistis ta 
palvetamise tõelist viisi ja jättes kõrvale oma 
vanad harjumused, keskendus ta oma vaimu 
sisimale osale, saatis oma mõtted üles Jumala 
juurde ja tundis esimest korda Tema 
kohalolekut. 
57 Ta ei teadnud, mida oma isandale öelda; ta 
rind hakkas nutma ja ta silmad valasid 
pisaraid. Tema peas tekkis vaid üks lause: "Mu 
isa, mida ma saan sulle öelda, kui ma ei oska 
sinuga rääkida?". 
58 Aga need pisarad, need nutud, see 
sisemine rõõm ja isegi tema segadus kõnelesid 
Isale nii ilusas keeles, mida te ei leia kunagi 
teie inimkeeltes ega raamatutes. 
59 Inimese, kes hakkab vaimulikult palvetama 
oma Issandaga, ulgumine sarnaneb imikute 
esimestele sõnadele, mis on nende 
vanematele rõõm ja rõõm, sest nad kuulevad 
esimesi sõnu, mis on algamas ellu tõusma. 
(281, 22 - 24) 
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60. Arenenum vaim teab, et inimsõna teeb 
vaimuliku mõtte väljenduse vaeseks ja 
vähendab seda. Seepärast jätab ta 
materiaalsed huuled vaikseks, et tõusta üles ja 
väljendada keeles, mida ainult Jumal teab, 
seda saladust, mida ta kannab oma olemuse 
sisimas peidus. (11, 69) 
61. Kui palju rõõmu annate te Minu Vaimule, 
kui ma näen, et te tõstate oma mõtteid oma 
Isa otsinguil. Ma panen teid tundma oma 
kohalolekut ja ujutan teid rahuga üle. 
62. Otsige Mind, rääkige Minuga, ärge 
pahandage, et teie mõtted on liiga kohmakad, 
et oma palvet väljendada; Ma tean, kuidas 
neid mõista. rääkige Minuga sellise 
usaldusega, nagu räägitakse oma Isaga. 
Usaldage mulle oma kaebusi nagu oma 
parimale sõbrale. Küsige Minult seda, mida te 
ei tea, kõike, mis on teile tundmatu, ja Ma 
räägin teile Meistri sõnaga. Aga palvetage, et 
sel õnnistatud hetkel, mil teie vaim tõuseb 
Minu juurde, saaksite valgust, jõudu, õnnistust 
ja rahu, mida teie Isa teile annab. (36, 15) 
63. Räägi mulle vaikides oma kannatustest, 
usalda mulle oma soovid. Kuigi ma tean kõike, 
tahan, et te õpiksite vähehaaval oma palveid 
sõnastama, kuni olete valmis teostama oma 
vaimu täiuslikku osadust Isaga. (110, 31) 
64. Palve võib olla pikk või lühike, vastavalt 
vajadusele. Kui soovite, võite terveid tunde 
veeta selles vaimses rõõmus, kui teie keha ei 
ole väsinud või kui ükski teine kohustus ei 
nõua teie tähelepanu. Ja see võib olla nii 
lühike, et piirdub vaid sekundiga, kui teid 
ootamatult üllatab mingi katsumus. 
65. Minuni ei jõua mitte need sõnad, millega 
teie mõistus püüab palvet kujundada, vaid 
armastus, usk või vajadus, millega te end Minu 
ees näitate. Seepärast ütlen teile, et on 
juhtumeid, kus teie palve kestab vaid sekundi, 
sest ei ole aega sõnastada mõtteid, lauseid või 
ideid, nagu te olete harjunud. 
66. Kõikjal võite Mind kutsuda, sest Mulle on 
koht ükskõik, sest see, mida Ma otsin, on teie 
vaim. (40, 36 - 38) 
67 Teisel ajastul, kui üks naine küsis Jeesuselt, 
kas Jeruusalemm on see koht, kus ta peaks 
Jumalat kummardama, vastas Meister talle: 
"Tuleb aeg, mil ei Jeruusalemm ega ükski teine 
koht ei ole õige koht, kus Jumalat 
kummardada, sest Teda kummardatakse 

vaimus ja tões," see tähendab, vaimust 
vaimule. 
68. Kui Minu jüngrid palusid Mind õpetada 
neid palvetama, andsin neile eeskujuks palve, 
mida te nimetate "Meie Isa", mille abil andsin 
neile mõista, et tõeline ja täiuslik palve on see, 
mis, nagu Jeesuse palve, tuleb spontaanselt 
südamest ja jõuab Isa juurde. See peaks 
sisaldama kuulekust, alandlikkust, 
süütunnistust, tänulikkust, usku, lootust ja 
kummardamist. (162, 23 - 24) 
 
Igapäevane palve 
69 Armsad jüngrid: Harjutage igapäevaselt 
vaimulikku palvet ja pange kogu oma hea tahe 
enda täiustamiseks. 
70. Pea meeles, et lisaks sellele, et sa astud 
oma Meistriga intiimsesse osadusse ja koged 
neil hetkedel lõpmatut rahu, on see sinu jaoks 
parim võimalus saada minu Jumalikke 
inspiratsioone. Neis leiate seletuse kõigele, 
mida te ei ole mõistnud või mida olete valesti 
mõistnud. Sa leiad viisi, kuidas ennetada 
mõnda ohtu, lahendada probleemi, 
kõrvaldada ebaselgus. Sel õnnistatud vaimse 
vestluse tunnil valgustuvad kõik teie meeled 
ning te tunnete end rohkem valmis ja 
valmisolekut head teha. (308, 1) 
71 Ärge jätke ära palvetamist, isegi kui see on 
nii lühike, et ei kesta kauem kui viis minutit, 
vaid uurige end selles oma südametunnistuse 
valguses, et hoida oma tegusid silmas ja teada, 
milles te peate end parandama. 
72 Kui te peaksite oma palvetamise käigus 
kaotama aja mõiste, siis on see märk 
spirituaalsusest, sest te olete suutnud, isegi 
kui ainult mõneks hetkeks, väljuda ajast - 
sellest ajast, mida materialismi orjad ihaldavad 
ainult oma naudingute või raha suurendamise 
eesmärgil. 
73 See, kes uurib end iga päev, parandab oma 
mõtlemist, eluviisi, kõnet ja tundeid. (12, 30 - 
32) 
74. Ma olen teile õpetanud, et tarkust 
saadakse palve kaudu, kuid sellepärast ei taha 
ma, et te oma palveid pikemaks venitaksite. 
Ma olen nõudnud teilt viieminutilist 
palvetamist, ja selle all pean silmas, et te 
palvetaksite lühidalt, et saaksite neil hetkedel 
tõeliselt pühenduda oma Isale; ülejäänud aja 
aga peaksite pühendama oma vaimsetele ja 
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materiaalsetele kohustustele oma 
kaasinimeste suhtes. (78, 52) 
75. Ma õpetan teile nüüd teatavat viisi, kuidas 
varustada end, et teie igapäevased teod 
oleksid kõik inspireeritud õilsatest tunnetest ja 
et kannatused ja raskused ei peataks teid ega 
paneks teid taganema: Kui te avate silmad uue 
päeva valgusele, palvetage, lähenege Mulle 
oma mõtlemise kaudu, siis kujundage oma 
päevaplaan, mis on inspireeritud Minu 
valgusest, ja tõuske nüüd eluvõitlusele. Võtke 
seejuures endale ülesandeks olla tugevad ja 
mitte hetkekski ei tohi minna vastu 
kuulekusele ja usule. 
76. Tõesti, ma ütlen teile, varsti üllatab teid 
teie püsivus ja teie tegude tulemus. (262, 7 - 
8) 
 
Puhkepäev kui päev eneserefleksiooniks 
77. Juba esimestel aegadel õpetasin teid 
pühitsema seitsmendat päeva Minule. Kuna 
inimene pühendas end kuus päeva oma 
maiste kohustuste täitmisele, oli õige, et ta 
pühendab vähemalt ühe päeva oma Issanda 
teenimisele. Ma ei palunud tal pühendada 
Mulle esimest päeva, vaid viimast, et ta saaks 
sel ajal puhata oma töödest ja pühenduda 
vaimsele mõtisklusele, et ta saaks anda oma 
vaimule võimaluse pöörduda oma Isa poole ja 
rääkida Temaga palve kaudu. 
78 Puhkepäev kehtestati selleks, et inimene, 
unustades kasvõi lühikeseks ajaks raske maise 
elu võitluse, saaks anda oma 
südametunnistusele võimaluse rääkida 
temaga, tuletada talle meelde seadust, et ta 
saaks ennast uurida, oma üleastumisi 
kahetseda ja teha oma südames õilsaid 
meeleparanduse otsuseid. 
79 Sabbat oli varem puhkepäev, mis oli 
pühendatud puhkamisele, palvetamisele ja 
seaduse õppimisele. Kuid inimesed unustasid 
traditsiooni järgides vennalikud tunded oma 
kaasinimeste suhtes ja vaimse kohustuse oma 
ligimeste suhtes. 
80. Ajad möödusid, inimkond arenes vaimselt 
ja Kristus tuli õpetama teile, et isegi 
puhkepäevadel peaksite tegelema aktiivse 
heategevusega ja tegema kõiki häid tegusid. 
81 Jeesuse kavatsus oli öelda teile, et kuigi 
päev on pühendatud kontemplatsioonile ja 
füüsilisele puhkusele, peaksite mõistma, et ei 

päev ega tund ei saa olla ette määratud Vaimu 
missiooni täitmiseks. 
82. Kuigi Meister rääkis teile kõige selgemini, 
kaldusid inimesed sellest kõrvale ja igaüks 
valis endale sobivaima päeva. Seega, kui 
mõned jätkasid hingamispäeva kui 
puhkamiseks pühitsetud päeva pidamist, siis 
teised valisid pühapäeva oma 
jumalateenistuste pidamiseks. 
83. Täna räägin ma veel kord teiega ja mu 
õpetused toovad teile uusi teadmisi. Te olete 
läbi elanud palju kogemusi ja arenenud. Täna 
ei ole tähtis, millise päeva te pühendate 
maapealsest tööst puhkamisele, vaid et te 
teaksite, et kõik päevad peate käima seda 
teed, mille ma olen teile ette määranud. 
Mõistke, et teie palvetamiseks ei ole määratud 
tundi, sest iga kellaaeg on sobiv palvetamiseks 
ja Minu õpetuse praktiseerimiseks teie 
kaasinimeste heaks. (166, 31 - 35) 
 
Paluge ja te saate  
84. Te kõik kannate haavu oma südames. Kes 
võiks tungida teie sisemusse nagu mina? Ma 
tean teie kannatusi, teie kurbust ja masendust 
nii suure ebaõigluse ja tänamatuse ees, mis 
valitseb teie maailmas. Ma tean nende 
väsimust, kes on elanud ja töötanud kaua maa 
peal ja kelle eksistents on neile nagu raske 
koorem. Ma tean, et need, kes on selles elus 
üksi jäetud, ei ole täitunud. Kõigile teile ütlen: 
"Paluge, ja teile antakse", sest ma olen tulnud 
andma teile seda, mida te minult vajate, olgu 
see siis seltskond, meelerahu, tervenemine, 
ülesanded või valgus. (262, 72) 
85. Ärge kartke viletsust, see on ainult ajutine 
ja selles peate te palvetama, võttes eeskujuks 
Iiobi kannatlikkust. Küllus tuleb tagasi ja siis ei 
ole teil piisavalt sõnu, et mind tänada. 
86. Kui ükskord haigus teid masendab, oh 
õnnistatud haiged, ärge heitke end 
meeleheitele, teie vaim ei ole haige. Tõstke 
end palves Minu juurde ja teie usk ja vaimsus 
annavad teile tagasi keha tervise. Palvetage 
selles vormis, mida ma olen teile õpetanud: 
vaimselt. (81, 43 - 44) 
87. Katsumuse hetkedel palvetage lühikest, 
kuid siirast palvet, ja te tunnete end 
lohutatuna; ja kui te jõuate oma Issandaga 
kooskõlas olemisele, saan ma teile öelda, et 
Minu tahe on teie ja teie on Minu. (35, 7) 
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88. Palvetage, kuid laske oma palvetel 
määrata oma igapäevased projektid ja tööd; 
see on teie parim palve. Aga kui te tahate 
pöörduda Mulle mõttega, et väljendada 
sellega palvet, siis öelge Mulle vaid: "Isa, Sinu 
tahe sündigu minu jaoks." Sellega palute te 
isegi rohkem, kui te suudate mõista ja loota, ja 
see lihtne lause, see mõte, lihtsustab veelgi 
rohkem seda "Meie Isa", mida te palusite 
Minult teinekord. 
89. Sellega on teil palve, mis küsib kõike ja mis 
kõneleb teie jaoks kõige paremini. Kuid mitte 
teie huuled ei tohi seda öelda, vaid teie süda 
peab seda tundma; sest seda öelda ei tähenda 
seda tunda, ja kui te seda tunnete, ei pea te 
seda mulle ütlema. Ma tean, kuidas kuulda 
Vaimu häält ja mõista selle keelt. Kas on teile 
suuremat rõõmu kui selle teadmine? Või arvad 
sa, et ma sõltun sinust, et sa ütled mulle, mida 
ma pean tegema? (247, 52 - 54) 
90. Ma olen õpetanud teid palvetama ja 
paluma teiste eest, kuid ma kuulan teid ka siis, 
kui te palute enda eest. Ma võtan selle palve 
vastu. Aga ma ütlen teile, et aeg, mil ma 
andsin teile vastavalt teie palvele, sest te olite 
veel ebaküpsed, on möödas. Nüüd on Minu 
tahe, et te käituksite nagu jüngrid, pakkudes 
Mulle oma mõistust ja südant, kui te 
palvetate, kuid lubades Minul neis lugeda ja 
täita Minu tahtmist. (296, 69) 
91. Kui te küsite Minult või küsite Minult, siis 
ärge pingutage, püüdes oma probleemi Mulle 
selgelt selgitada, ega püüdke oma mõtetes 
otsida parimaid väljendeid. Mulle piisab, kui 
teie vaim lahutab end sel hetkel maailmast ja 
teie süda ja meel on puhtad, et nad saaksid 
vastu võtta Minu inspiratsiooni. Mis kasu on 
teil sellest, kui te ütlete mulle imelisi sõnu, kui 
te ei suuda tunda Minu kohalolekut enda 
sees? Ma tean kõike ja te ei pea mulle midagi 
seletama, et ma saaksin teid mõista. (286, 9 - 
10) 
92. Kui te suudate mõista minu Õpetust, siis 
see annab teile palju rahuldust, palju 
võimalusi, et saaksite areneda ülespoole. 
Õppige palvetama enne mis tahes otsuse 
tegemist, sest palve on ideaalne viis paluda 
oma Isalt, sest temalt palute valgust ja jõudu, 
et tulla toime eluvõitlusega. 
93. Palvetades jõuab varsti teie mõistmiseni 
valgustatus, mis paneb teid selgelt eristama 
head kurjast, soovitavat sellest, mida te ei 

tohiks teha, ja see on kõige ilmsem tõend, et 
te olete osanud end sisemiselt ette 
valmistada, et kuulda südametunnistuse häält. 
94. Kannatage kannatlikult oma raskusi, ja kui 
te ei suuda mõista oma katsumuste 
tähendust, siis palvetage, ja ma avaldan teile 
nende tähenduse, et te saaksite neid 
sisemiselt kinnitada. (333,61 - 62, 75) 
95. Iga kord, kui su huuled või mõtted ütlevad 
Mulle: "Issand, halasta mind, halasta minu 
valu - Issand, ära keeldu mulle Sinu 
andestusest", tõestad sa oma teadmatust, 
oma segadust ja seda, kui vähe sa Mind 
tunned. 
96. Ütle mulle, et ma tunneksin kaastunnet 
sinu valu suhtes? Paluge Minult, et ma 
halastaksin Minu laste suhtes? Paluge Mind, et 
Ma andestaksin teie patud - Mind, kes olen 
Armastus, Armastus, Halastus, Andestus ja 
Kaastunne? 
97. On hea, et te püüate liigutada neid, kellel 
on maa peal kõva süda, ja et te pisarate ja 
palvetega püüate äratada kaastunnet neis, 
kellel ei ole vähimatki kaastunnet oma 
ligimeste vastu; kuid ärge kasutage neid 
väljendeid ega mõtteid selleks, et liigutada 
Teda, kes on teid loonud armastusest ja 
igavesti armastab teid. (336, 41 - 43) 
98. Olge rahul suurte hüvedega, mida Isa on 
teile andnud seoses kõigega, mis puudutab 
inimelu maa peal. Ärge paluge seda, mis võib 
teie vaimule ja kehale [ainele] hävingut tuua. 
Mul on teile rohkem anda, kui te Minult 
küsida oskate. Ometi olen mina see, kes teab, 
millest teil elu teel tõeliselt puudu on. Ma 
ütlesin teile, et kui te oskate täita Minu 
seadust, siis näete Mind kogu Minu hiilguses. 
(337, 21) 
 
Seoses eestpalve õnnistusega  
99. Ärge võtke harjumust palvetada ainult 
sõnadega, palvetage vaimuga. Ma ütlen teile 
ka: õnnistage palvega, saatke oma 
kaasinimestele valguse mõtteid, ärge küsige 
midagi enda jaoks; pidage meeles: See, kes 
tegeleb sellega, mis on Minu, saab alati Mind 
oma valvuriks. 
100 Seeme, mille te külvate armastusega, 
saate mitmel viisil tagasi. (21, 3 - 4) 
101. Ärge palvetage ainult siis, kui teil on valus 
katsumus, palvetage ka siis, kui teil on rahu, 
sest siis saavad teie südamed ja mõtted 
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tegeleda teiste asjadega. Ärge palvetage ka 
ainult nende eest, kes on teile head teinud, või 
nende eest, kes ei ole teile halba teinud; sest 
kuigi see on teenekas, ei ole see nii suur kui 
see, kui te palvetate nende eest, kes on teile 
kuidagi halba teinud. (35, 8) 
102. Mida ma teile praegu õpetan: õnnistada 
kõike ja kõiki südamega ja vaimuga, sest see, 
kes sel viisil õnnistab, on nagu tema Isa, kui Ta 
annab oma soojust kõigile. Seepärast ütlen ma 
teile: õppige õnnistama vaimuga, mõtetega, 
südamega, ja teie rahu, teie jõud ja teie 
südamesoojus jõuab selleni, kellele te seda 
saadate, kui kaugele te teda ka ei usuksite. 
103 Mis juhtuks, kui kõik inimesed õnnistaksid 
üksteist, ilma et nad teineteist tunneksid ega 
oleks üksteist kunagi näinud: maa peal 
valitseks täiuslik rahu, sõda oleks 
mõeldamatu! 
104. Et see ime saaks teoks, peate te oma 
vaimu tõstma, püsides voorustes. Kas te 
arvate, et see on võimatu? (142, 31 m.) 
105 Paluge, ja teile antakse. Kõik, mida te oma 
kaasinimeste hüvanguks soovite - paluge seda 
Minult. Paluge, ühendage oma palve 
abivajajate omaga, ja ma annan teile, mida te 
palute. (137, 54) 
 
Vajadus palve järele 
106 "Vaata ja palveta," ütlen ma teile ikka ja 
jälle; kuid ma ei taha, et te harjuksite selle 
nõuande juurde, vaid et te mõtleksite selle 
peale ja tegutseksite selle järgi. 
107. Ma kutsun teid üles palvetama, sest kes 
ei palveta, annab end üle üleliigsetele, 
materiaalsetele ja mõnikord mõttetutele 
mõtetele, mis teadvustamata soosib ja toidab 
vennatapusõdasid. Aga kui te palvetate, siis 
teie mõtlemine, nagu valguse mõõk, rebib 
lahti pimeduse loorid ja ahvatluste lõksud, mis 
hoiavad tänapäeval paljusid olendeid vangis; 
see küllastab teie ümbrust vaimse jõuga ja 
astub vastu kurja jõududele. (9, 25 - 26) 
108. Inimesed on alati olnud liiga hõivatud 
maise hiilgusega, et mõtiskleda selle üle, kui 
tähtis on palvetada ja vaimselt mõtiskleda 
selle üle, mis on väljaspool seda elu, nii et nad 
oleksid võinud avastada omaenda olemuse. 
See, kes palvetab, räägib Isaga ja kui ta palub, 
saab ta kohe vastuse. Inimeste teadmatus 
vaimsest on tingitud palve puudumisest. (106, 
33) 

109. Te lähete ajale, mil te oskate õiglaselt 
anda oma vaimule ja maailmale selle, mis talle 
kuulub. See saab olema tõelise palve aeg, 
fanatismist vaba pühendumise aeg Jumalale, 
kus te palvetate enne iga ettevõtmist, kus te 
teate, kuidas säilitada seda, mis teile on 
usaldatud. 
110. Kuidas võiks inimene teha vea, kui ta oma 
tahte täitmise asemel palus kõigepealt palves 
oma Isa? See, kes palvetab, elab ühenduses 
Jumalaga, teab, kui väärtuslikud on need 
hüved, mida ta oma Isalt saab, ja samal ajal 
mõistab ta ka katsumuste tähendust või 
eesmärki, mida ta läbib. (174, 2 - 3) 
 
Palveelu tervendav mõju  
111. Igal ajal olen ma teile öelnud: Palvetage. 
Täna ütlen ma teile, et palve kaudu võite 
saada tarkust. Kui kõik inimesed palvetaksid, 
ei kalduks nad kunagi kõrvale valguse teelt, 
mille olen välja joonistanud. Palve kaudu 
paraneksid haiged, uskmatuid ei oleks enam ja 
vaimud saaksid taas rahu. 
112. Kuidas saab inimene olla õnnelik, kui ta 
on minu armu tagasi lükanud? Kas ta arvab, et 
armastus, halastus ja õrnus ei ole inimelu 
omadused? (69, 7 - 8) 
113. Teadke, et sõnal, milles ei ole armastust, 
ei ole elu ega jõudu. Te küsite Minult, kuidas 
te saate hakata armastama ja mida te peate 
tegema, et see tunne teie südames ärkaks, ja 
Ma ütlen teile: alustuseks peate oskama 
korralikult palvetada. See toob teid Meistrile 
lähemale, ja see Meister olen mina. 
114. Palves leiate lohutust, inspiratsiooni ja 
jõudu, see annab teile maitsva rahulolu, et 
saate usalduslikult, ilma tunnistajate ja 
vahendajateta Jumalaga rääkida. Jumal ja teie 
vaim on ühendatud selles magusas usalduse, 
vaimse dialoogi ja õnnistuste hetkes. (166, 43 - 
44) 
115. Kui vajate usaldusisikut, head sõpra, siis 
pöörduge Minu poole ja pange Minule ette 
kannatused, mis võivad teie südames olla, ja 
Ma annan teile nõu, mis on parim viis - 
lahendus, mida te otsite. 
116. Kui teie vaim on koormatega koormatud, 
siis on see sellepärast, et te olete pattu teinud. 
Ma võtan teid vastu ja olen lahke oma 
otsuses, ma tugevdan teie otsustavust 
parandada ja annan teile tagasi kaotatud jõu. 
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117. Ainult minu õpetuste järgimine hoiab teid 
armulises seisundis ja säilitab teie vaimse ja 
füüsilise tervise. Kogemused, mida te saate, 
on valgus, mida kogute vähehaaval oma 
vaimus. (262, 20 - 21) 
118. Vaim, kes teab, kuidas elada valvsalt, ei 
kaldu kunagi kõrvale teelt, mille tema Issand 
on talle ette määranud, ja ta on võimeline 
oma pärandit ja andeid maksma, kuni ta on 
saavutanud oma kõrgema arengu. 
119. See olend peab edenema katsumustes, 
sest ta elab valvsalt ja ei lase end kunagi ainel 
domineerida. See, kes vaatab ja palvetab, 
väljub alati võidukalt elu kriisidest ja läbib 
elutee kindla sammuga. 
120. Kui erinev on selle käitumine, kes 
unustab palvetada ja valvata! Ta loobub 
vabatahtlikult enda kaitsmisest parimate 
relvadega, mis ma olen inimesele pannud, 
milleks on usk, armastus ja teadmiste valgus. 
See on see, kes ei kuule sisemist häält, mis 
räägib talle intuitsiooni, südametunnistuse ja 
unenägude kaudu. Kuid tema süda ja mõistus 
ei mõista seda keelt ega usu tema enda vaimu 
sõnumit. (278, 2 - 3) 
121 Palve on teie vaimule ilmutatud vahend, 
et jõuda Minuni oma küsimuste, murede ja 
valguse sooviga. Selle dialoogi kaudu saate 
hajutada oma kahtlused ja rebida eemale 
loori, mis varjab mõnda saladust. 
122 Palve on Vaimult Vaimule dialoogi algus, 
mis õitseb ja kannab vilja selle inimkonna seas 
tulevastel aegadel. 
123. Täna olen Ma seda kõike ilmutanud 
sellele rahvale, kes Mind kuulab, et nad 
oleksid vaimustuse aja eelkäijad. (276, 18 - 19) 
 
Palve jõud 
124. Kui keegi teist palvetab, ei ole ta teadlik 
sellest, mida ta oma mõtetega vaimulikus 
mõttes saavutab. Seepärast peate õppima, et 
kui te palvetate oma kaasinimeste eest - 
nende rahvaste eest, kes hävitavad end sõjas -
, siis teie vaim omakorda võitleb neil hetkedel 
vaimset lahingut kurjuse vastu ja teie mõõk, 
mis on rahu, mõistuse, õigluse ja nende jaoks 
hea tahtmise mõõk, astub vastu viha, 
kättemaksu ja ülbuse relvadele. 
125. Nüüd on kätte jõudnud aeg, mil inimesed 
saavad aru palve jõust. Selleks, et palvetel 
oleks tõeliselt jõudu ja valgust, on vaja, et te 

saadaksite need Minule armastusega. (139, 7 - 
8) 
126 Mõte ja vaim, mis on ühendatud palves, 
loovad inimeses jõu, mis on suurem kui mis 
tahes inimlik jõud. 
127 Palves tugevneb nõrk, argpüks saab 
julguse, teadmatu valgustub, arglik muutub 
eneseteadlikuks. 
128 Kui vaim on võimeline töötama 
harmooniliselt meelega, et saavutada tõeline 
palve, muutub ta nähtamatuks sõduriks, kes 
ajutiselt eemaldub sellest, mis puudutab tema 
olemust, siirdub mujale, vabastab end keha 
mõjust ja pühendub oma võitlusele, et teha 
head, tõrjuda kurja ja ohtusid, tuua 
hädasolijatele säde valgust, tilk palsamit või 
rahu hingeõhk. 
129. Kõigest sellest, mida ma teile räägin, 
mõistke, kui palju te suudate teha vaimuga ja 
mõistusega, keset seda inimkonda haaranud 
kaost. Te olete vastandlike mõtete ja ideede 
maailmas, kus kirgi ja vihkamise tundeid 
põrkuvad, kus mõtted on segi aetud 
materialismist ja vaimsed olendid on 
ümbritsetud pimedusega. 
130 Ainult see, kes on õppinud palve abil 
vaimulikult ja vaimselt tõusta valguse 
piirkondadesse, rahu sfääridesse, suudab 
siseneda võitluste maailma, milles 
peegelduvad kõik inimlikud kired, ilma et ta 
oleks kaotanud, ja vastupidi, ta jätab midagi 
kasulikku neile, kes vajavad vaimu valgust. 
(288, 18 - 22) 
131 Õppige palvetama, sest ka palvega saate 
te palju head teha, nii nagu te saate kaitsta 
end reetmise vastu. Palve on kilp ja relv; kui 
teil on vaenlasi, siis kaitske end palve abil. 
Kuid teadke, et see relv ei tohi kedagi haavata 
ega kahjustada, sest selle ainus eesmärk on 
tuua valgust pimedusse. (280, 56) 
132. Loodusjõud on vallandunud inimese 
vastu. Te ei pea kartma, sest te teate, et ma 
olen andnud teile volituse võita kurja ja kaitsta 
oma kaasinimesi. Te võite anda neile 
hävitavatele elementidele käsu peatuda ja nad 
kuuletuvad. Kui te jääte palvetavaks ja 
valvsaks, siis suudate teha imesid ja 
hämmastate maailma. 
133 Palvetage siiralt, saavutage osadus Minu 
Vaimuga, ärge otsige selleks mingit kindlat 
kohta. Palvetage puu all, teel, mäe otsas või 
oma magamiskoha nurgas, ja ma tulen alla, et 
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rääkida teiega, valgustada teid ja anda teile 
jõudu. (250, 24 - 25) 
134. Tõesti, ma ütlen teile, kui te oleksite juba 
ühendatud vaimus, mõtetes ja tahtes, siis 
piisaks juba teie palvest, et peatada rahvad, 
kes elavad valmistudes tunniks, mil nad 
tahavad üksteisele kallale tungida. Te 
kõrvaldaksite vaenu, te oleksite takistuseks 
kõigile teie kaasinimeste kurjadele plaanidele, 
te oleksite nagu nähtamatu mõõk, mis lööb 
võimsad ja nagu tugev kilp, mis kaitseb nõrku. 
135 Inimkond peaks nende ilmsete kõrgema 
väe tõendite ees korraks mõtisklema, ja see 
mõtisklus säästaks teda paljudest tõsistest 
löökidest ja külaskäikudest, mida ta muidu 
looduse ja selle elementide poolt saab. (288, 
27) 
136. Kui teil oleks suur usk ja suurem 
teadmine palve väe kohta - kui palju 
halastustegusid te teeksite oma 
mõtlemisvõime kaudu. Kuid te ei ole andnud 
sellele kogu jõudu, mis tal on, ja seetõttu ei 
saa te sageli aru, mida te tõeliselt tunnetatud 
ja tõelise palve hetkel ära hoiate. 
137. Kas te ei mõista, et midagi kõrgemat 
takistab teie maailmas kõige ebainimlikuma 
sõja puhkemist? Kas te ei mõista, et seda imet 
mõjutavad miljonid meeste, naiste ja laste 
palved, kes oma vaimuga võitlevad pimedate 
jõudude vastu ja võitlevad sõja vastu? Jätkake 
palvetamist, jätkake valvamist, kuid pange 
sellesse tegevusse kogu usk, milleks te 
võimelised olete. 
138. Palvetage, inimesed, ja laotage sõja, valu 
ja viletsuse üle oma mõtete rahumehe mantel, 
millega te moodustate kilbi, mille kaitse all 
teie kaasinimesed leiavad valgustuse ja 
varjupaiga. (323,24 - 26) 
 
Jumala ja ligimese armastus kui Jumala 
kummardamine  
139. Teadke, oo Minu uued jüngrid, et teie 
austus ja austusavaldus Issandale peab olema 
pidev, ootamata selleks kindlaid aegu või 
päevi, nii nagu teie Isa armastus teie vastu on 
pidev. Aga kui te tahate teada, kuidas 
meenutada iga päev Minu armastuse tegusid 
ilma fanatismi langemata, siis ütlen teile: teie 
elu peaks olema pidev austusavaldus Temale, 
kes on loonud kõik asjad, armastades üksteist. 
140. Tegele nii ja ma annan sulle, mida sa 
alandlikult minult palud: et su üleastumised 

sulle andeks antaks. Ma lohutan teid ja annan 
teile kergendust; aga ma ütlen teile: Kui te 
avastate oma vead ja teie südametunnistus 
mõistab teie üle kohut, siis palvetage, 
parandage oma vead, varustage end jõuga, et 
te ei teeks enam sama pattu ja et te ei peaks 
korduvalt paluma Minult andestust. Minu 
Sõna õpetab teid, et te saaksite tõusta ja anda 
ligipääsu valgusele ja vaimustumisele. (49, 32 - 
33) 
141. "Ma janun," ütlesin Ma sellele 
rahvahulgale, kes ei mõistnud Minu sõnu ja 
pidutses Minu surmalõksudel. Mida ma 
võiksin täna öelda, kui ma näen, et mitte 
ainult rahvahulk, vaid kogu maailm haavab 
Minu Vaimu, ilma et ta oleks teadlik Minu 
valust? 
142. Minu janu on lõputu, kujuteldamatult 
suur, ja ainult sinu armastus suudab seda 
kustutada. Miks te pakute Mulle armastuse 
asemel välist kultust? Kas sa ei tea, et kui ma 
palun sinult vett, siis sa pakud mulle sappi ja 
äädikat? (94, 74 - 75) 
143. Tõesti, Ma ütlen teile, et just need, kes 
on palju kannatanud ja Mind sageli haavanud, 
armastavad Mind kõige innukamalt, nende 
südamest voolab pidevalt ohver Minu 
Jumalikkusele. See ei ole materiaalsed 
kingitused, psalmid ega maapealsed altarid. 
Nad teavad, et kõige meeldivamad ohvrid ja 
kummardused Minu jaoks on armastuse teod, 
mida nad teevad oma vendade heaks. (82, 5) 
144. Päevast päeva jõuab Minuni teie vaimne 
palve, mille keelt teie maine loomus ei tunne, 
sest need ei ole sõnad, mida teie huuled 
lausuvad, ega mõtted, mida teie mõistus 
kujundab. Vaimu palve on nii sügav, et see 
ületab inimese võimed ja meeled. 
145. Selles palves siseneb vaim valguse ja rahu 
piirkondadesse, kus elavad kõrged vaimud, ja 
seal küllastab ta end selle olemusega ning 
pöördub seejärel tagasi oma kaduvasse 
kehasse, et anda sellele jõudu. (256, 63 - 64) 
146. Inimesed: Teie jaoks on kätte jõudnud 
aeg, et te oskaksite palvetada. Täna ma ei ütle 
teile, et langetage maale, ma ei õpeta teid 
huultega palvetama või kutsuma mind valitud 
sõnadega ilusates palvetes. Täna ütlen ma 
teile: Pöörduge vaimselt Minu poole, tõstke 
oma vaimu ja Ma tulen alati alla, et panna teid 
tundma Minu Kohalolu. Kui te ei oska oma 
Jumalaga rääkida, siis piisab Mulle teie 
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meeleparandusest, teie mõtetest, teie valust, 
teie armastusest. 
147. See on keel, mida ma kuulen, keel, mida 
ma mõistan, sõnadeta keel, tõe ja siiruse keel. 
See on palve, mida ma olen teile õpetanud 
selles Kolmandas Ajastikus. 
148. Alati, kui te olete teinud head tööd, olete 
tundnud minu rahu, kindlustunnet ja lootust, 
sest siis on Isa teile väga lähedal. (358, 53 - 55) 
149. Mina heidan kõrvale kõik, mis on inimlik 
edevus ja inimlik hiilgus, sest ainult see, mis 
on vaimne, mis on üllas ja suuremeelne, mis 
on puhas ja igavene, jõuab Minu Vaimuni. 
Tuletage meelde, et ma ütlesin Samaaria 
naisele: "Jumal on Vaim ja need, kes Teda 
kummardavad, peavad kummardama Teda 
vaimus ja tões". Otsige Mind lõpmatuses, 
puhtuses, ja sealt leiate Mind. 
150. Miks pakkuda Mulle seda, mille Ma olen 
teile loonud? Miks sa pakud Mulle lilli, kui 
need ei ole sinu töö? Kui te hoopis pakute 
Mulle armastuse, halastuse, andestuse, 
õigluse ja abi oma ligimese heaks, siis on see 
austusavaldus kindlasti vaimne ja tõuseb Isa 
juurde nagu hellitus, nagu suudlus, mille 
lapsed saadavad oma Issandale maa pealt. 
(36, 26 + 29) 
151 Ma ei taha ka, et te piirduksite oma 
Jumala kummardamisel materiaalsete 
kohtumispaikadega, sest siis vangistaksite 
oma vaimu ega laseks tal oma tiibu sirutada, 
et võita igavikku. 
152. Altar, mille ma jätan teile, et tähistaksite 
sellel jumalateenistust, mida ma ootan, on elu 
ise ilma igasuguste piiranguteta, väljaspool 
kõiki religioone, kõiki kirikuid ja sektid, sest 
see on rajatud vaimsesse, igavikulisse, 
jumalikku, sest see on rajatud vaimsesse, 
igavikulisse, jumalikku. (194,27 - 28) 
 
Jumala ja inimese vaheline dialoog  
153. Täna tulen teie juurde õpetusega, mida 
on kõige lihtsam täita, kui seda kord mõista, 
isegi kui maailmale tundub, et seda on 
võimatu ellu viia. Ma õpetan teile armastuse 
kummardamist Jumala vastu teie elu, teie 
tegude ja vaimse palve kaudu, mida ei lausuta 
huultelt mingis kindlas kohas, ega vaja 
kultuslikke tegusid või kujutisi, et olla 
inspireeritud. (72, 21) 
154. Kui inimesed tahtsid Minus ära tunda 
kauget, kättesaamatut Jumalat, siis Mina 

asusin tõestama neile, et olen neile lähemal 
kui ripsmed nende silmadele. 
155 Nad palvetavad mehaaniliselt ja kui nad ei 
näe kohe täituvat kõike, mida nad on kiirelt 
palunud, siis hüüavad nad pettunult: "Jumal ei 
ole meid kuulnud." 
156. Kui nad oskaksid palvetada, kui nad 
ühendaksid südame ja meele oma vaimuga, 
oleksid nad võimelised kuulma oma vaimus 
Issanda jumalikku häält ja tunneksid, et Tema 
kohalolek on neile väga lähedal. Aga kuidas 
nad tunnevad Minu Kohalolekut, kui nad 
küsivad Minult välise kultuse abil? Kuidas nad 
saavutaksid, et nende vaim muutuks 
tundlikuks, kui nad isegi kummardavad oma 
Issandat oma kätega tehtud kujutistes? 
157. Ma tahan, et te mõistaksite, et ma olen 
teile väga lähedal, et te saate minuga kergesti 
ühendust võtta, mind tunda ja minu 
inspiratsioone vastu võtta. (162, 17 - 20) 
158 Harjutage vaikust, mis aitab vaimul leida 
oma Jumalat. See vaikus on nagu teadmiste 
kaev, ja kõik, kes sinna sisenevad, täidetakse 
minu tarkuse selgusega. Vaikus on nagu 
hävitamatute müüridega suletud koht, kuhu 
pääseb ainult vaim. Inimene kannab pidevalt 
endas teadmist salajasest kohast, kus ta saab 
Jumalaga ühineda. 
159. Ei ole tähtis, kus sa oled, kõikjal saad oma 
Issandaga ühendust võtta, olgu sa siis mäe 
tipus või oru sügavuses, linna segaduses, kodu 
rahus või keset lahingut. Kui te otsite Mind 
oma pühakojas, oma kõrgenduse sügavas 
vaikuses, avanevad kohe universaalse ja 
nähtamatu templi väravad, nii et te tunnete 
tõeliselt, et olete oma Isa kodus, mis on 
olemas igas vaimus. 
160. Kui katsumuste valu painab teid ja elu 
kannatused hävitavad teie tundeid, kui 
tunnete kuuma soovi saada veidi rahu, siis 
tõmbuge oma magamiskambrisse või otsige 
vaikust, põllu üksildust; tõstke seal oma vaim, 
juhindudes südametunnistusest, ja sukelduge. 
Vaikus on vaimu valdkond, mis on füüsilistele 
silmadele nähtamatu. 
161 Vaimsesse vaimse vaimustusse sattumise 
hetkel saavutatakse, et kõrgemad meeled 
ärkavad, intuitsioon käivitub, inspiratsioon 
särab, tulevikku saab aimata ja vaimne elu 
tunneb selgelt ära kauge ja teeb võimalikuks 
selle, mis enne tundus kättesaamatu. 
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162. Kui te soovite siseneda selle pühamu, 
selle aardekambri vaikusesse, peate ise teed 
valmistama, sest ainult tõelise puhtusega 
saate sinna siseneda. (22, 36 - 40) 
163. On vaja, et minu prohvetid tõuseksid 
uuesti üles, et hoiatada inimkonda. Sest samal 
ajal kui on rahvaid, kes hävitavad ennast, 
pimestatud ambitsioonist ja vägivallast, 
kardavad need, kes on saanud minu valguse ja 
kes hindavad inimkonda erapooletult, võtta 
oma ülesande ja levitada head sõnumit. 
164. Kui inimesed oskaksid vaimuga 
palvetada, kuuleksid nad minu häält, nad 
saaksid minu inspiratsiooni. Kuid iga kord, kui 
nad palvetavad, on nende vaimsete silmade 
ees loor, mis varjab nende eest minu 
kohaloleku valgust. Ma pean tulema inimeste 
juurde hetkedel, mil nende kehad on 
puhkusel, et äratada nende vaim, kutsuda 
teda ja rääkida temaga. See on Kristus, kes 
siseneb teie südamesse nagu varas sügaval 
öösel, et külvata sinna oma armastuse 
seemet. (67, 29) 
165 Õppige samaaegselt palvetama ja 
mediteerima, et teadmised ja mõistmine 
saaksid igaühes teist ilmsiks. (333, 7) 
166. Vaimsus on vabadus. Seepärast näevad 
need, kes mind sel ajal kuulavad ja kes on 
mõistnud selle vabastava õpetuse tähendust, 
nende ees avaneb lai org, kus nad võitlevad ja 
annavad tunnistust, et on saabunud aeg, mil 
Jumal, Kõigevägevam Looja, tuli, et luua 
dialoog Tema ja inimese vahel. (239, 8) 
167 Kristuse õpetus oli vaimne, kuid inimene 
ümbritses seda riituste ja vormidega, et see 
madalate vaimolendite jaoks mõistetavaks 
teha. 
168. Te olete sisenenud suurte ilmutuste 
Vaimu aega, kus materialiseerumine, pettus ja 
ebatäiuslikkus kaovad igast kultusest, kus iga 
inimene oma vaimu kaudu tunneb ära oma 
Jumala, kes on kõik vaim. Sel viisil avastab ta 
täiusliku osaduse vormi. (195, 77 - 78) 
169 Kui inimesed on õppinud vestlema minu 
vaimuga, ei pea nad enam raamatuid otsima 
ega küsimusi esitama. 
170. Tänapäeval küsivad nad ikka veel neilt, 
keda nad usuvad, et nad teaksid rohkem, või 
nad otsivad pühakirju ja raamatuid - soovides 
leida tõde. (118, 37) 
171 Kui te õpiksite iga päev lühikest aega 
mediteerima ja kui teie meditatsioon 

puudutaks vaimset elu, siis avastaksite 
lõputuid selgitusi ja saaksite ilmutusi, mida te 
ei saaksite muul viisil. 
172. Teie vaimul on juba piisavalt valgust, et 
esitada Minule küsimusi ja saada Minu vastus. 
Inimese vaim on juba saavutanud suure 
arenguhüppe. Jälgige oma tagasihoidlikes 
oludes elavaid kaasinimesi, kes hoolimata oma 
teadmiste puudumisest üllatavad teid oma 
sügavate tähelepanekutega ja ka selge viisiga, 
kuidas nad endale seletavad seda, mis paljude 
teiste jaoks on midagi seletamatut. Kas nad 
saavad seda raamatutest või koolidest?: Ei, 
kuid nad on intuitiivselt või sunniviisiliselt 
avastanud meditatsiooni ande, mis on osa 
vaimsest palvest. Oma eraldatuses, kaitstud 
mõjutuste ja eelarvamuste eest, on nad 
avastanud tee, kuidas suhelda Igaviku, Vaimse, 
Tõelise suhtes; ja mõned rohkem, teised 
vähem, kõik, kes on mediteerinud elu tõelise 
olemuse üle, on saanud vaimse valguse oma 
mõtetesse. (340, 43 - 44) 
173. Te küsite Minult, milles palve seisneb, ja 
Ma vastan teile: Laske oma vaimul vabalt Isa 
poole tõusta; andke end sellele toimingule 
täieliku usalduse ja usuga; võtke südamesse ja 
mõistusesse vastu Vaimu kaudu saadud 
muljed; kinnitage tõelise alandlikkusega Isa 
tahet. Kes niimoodi palvetab, naudib minu 
kohalolekut igal hetkel oma elus ega tunne 
kunagi puudust. (286,11) 
174 Tema kõige puhtamasse olekusse, vaimus, 
kirjutan ma sel ajal üles oma seaduse, ma 
annan oma hääle kuuldavaks, ma ehitan oma 
templi, sest mida ei ole inimese sisimas, mida 
ei ole tema vaimus, on nagu ei olekski olemas. 
175. Kas keegi ehitab Minu auks tohutuid 
materiaalseid kirikuid, kas keegi pakub Mulle 
pidulikke ja hiilgavaid tseremooniaid - see 
pakkumine ei jõua Minuni, sest see ei ole 
vaimne. Iga väline kultus kannab alati endas 
edevust ja uhkeldamist; kuid salajane ohver - 
see, mida maailm ei näe ja mida te pakute 
Mulle vaimust vaimule - jõuab Minuni oma 
tagasihoidlikkuse, siiruse ja tõepärasuse tõttu, 
ühesõnaga: sellepärast, et see on pärit 
vaimust. 
176. Tuletage meelde seda Minu 
tähendamissõna, mis on teile antud Teisel 
ajastul, tuntud kui tähendamissõna variserist 
ja publitsist, ja te näete, et Minu õpetus on 
olnud sama läbi aegade. (280, 68) 



91 
 

177. Kas sa tead, et mõnda armastatakse, ilma 
et ta seda vääriks? Nii ma armastan sind. 
Andke mulle oma rist, andke mulle oma 
kannatused, andke mulle oma luhtunud 
lootused, andke mulle raske koorem, mida te 
kannate. Ma tegelen igasuguse valuga. Tundke 
end vabana oma koormast, et saaksite olla 
õnnelikud; sisenege Minu Armastuse 
pühakotta ja vaikige universumi altari ees, et 
teie vaim saaks vestelda Isaga kõige kaunimas 
keeles: armastuse keeles. (228,73) 
 

18. peatükk - Halastuse teod ja 
armastuse kesksus  
 
Heade tegude tagasiulatuv õnnistus 
1 Vaadake igasugust inimlikku viletsust, valu ja 
puudust ning laske oma südamel muutuda üha 
enam ja enam kaastundlikuks, nähes valu, mis 
teid kõikjal ümbritseb. 
2 Kui tunnete oma sisimas heldet ja üllast 
tungi head teha, laske sellel impulssil võimust 
võtta ja avalduda. Vaim edastab oma sõnumi, 
sest ta on leidnud oma keha (hinge), mis on 
valmis ja valmis. (334, 3 - 4) 
3 Hoidke, et armastuse tegevus oleks teie 
püüdluste seas esikohal, ja ärge kunagi 
kahetsege, et olete olnud heategevuslikud; 
sest selle vooruse abil saate oma eksistentsi 
suurimaid rahuldusi ja õnne ning saavutate 
samal ajal kogu tarkuse, jõu ja kõrgtaseme, 
mida iga üllas vaim ihaldab. 
4. Osutades halastust oma kaasinimeste vastu, 
puhastate oma vaimu ja tasute sel moel vanad 
võlad. Te õilistate oma inimelu ja tõstate oma 
vaimset elu. 
5 Siis, kui te ühel päeval jõuate väravasse, 
kuhu te kõik koputate, saab teie õnnistus 
olema väga suur, sest te kuulete vaimse 
maailma tervituskõnet, mis õnnistab teid ja 
kutsub teid uuendus- ja vaimustumistööle. 
(308,55 - 56) 
6 Ma ütlen teile: Õndsad on need minu 
töölised, kes suudavad oma südames kaasa 
tunda nende kannatustele, kes on kaotanud 
oma vabaduse või tervise, ning kes külastavad 
ja lohutavad neid. Sest ühel päeval kohtuvad 
nad uuesti, kas selles või teises elus, ja te ei 
tea, kas neil ei ole rohkem tervist, rohkem 
vabadust ja rohkem valgust kui neil, kes tõid 
neile armastuse sõnumi vanglas või haiglas. 

Siis näitavad nad oma tänulikkust ja ulatavad 
oma käe sellele, kes selle neile teinekord 
andis. 
7 See hetk, kui sa viisid Minu Sõna nende 
südamele lähedale - see hetk, kui su käsi silitas 
nende otsaesist ja sa panid nad Mulle 
mõtlema ja Mind tundma - ei kustu kunagi 
nende meelest, nii nagu nende meelest ei 
unustata ka sinu nägu ja su vennalik hääl, 
mistõttu nad tunnevad sind ära, kus iganes sa 
oled. (149, 54 - 55) 
8 Nagu tuule ja päikese hingeõhk teid hellitab, 
nii hellitage, mu rahvas, oma ligimesi. See on 
aeg, mil abivajajaid ja hädasolijaid on palju. 
Mõistke, et see, kes palub teilt teeneid, annab 
teile armu, et olla teistele kasulik ja töötada 
teie päästmiseks. Ta annab teile võimaluse 
olla armuline ja saada seeläbi oma Isa 
sarnaseks. Sest inimene on sündinud selleks, 
et hajutada headuse seemet maailma. 
Mõistke siis, et kes iganes teid palub, teeb 
teile teene. (27, 62) 
 
Tõeline ja vale heategevus 
9 Oo jüngrid, teie kõrgeim ülesanne on 
armastuse tegevus! Sageli teete seda salaja, 
ilma hooplemata, andmata vasakule käele 
teada, mida parem käsi on teinud. Kuid on 
olukordi, kus teie armastuse aktiivsus tuleb 
teie kaasinimestele nähtavaks, et nad õpiksid 
sellest osa võtma. 
10 Ärge muretsege tasu pärast. Mina olen Isa, 
kes premeerib oma laste tegusid õiglusega, 
unustamata ühtegi neist. 
11 Ma olen teile öelnud, et kui te annate 
klaasitäie vett tõelise armastusega, siis ei jää 
see tasu saamata. 
12 Õndsad on need, kes ütlevad Minule, kui 
nad Minu juurde jõuavad: "Issand, ma ei oota 
midagi tasu oma tegude eest; mulle piisab 
sellest, et ma olen olemas ja tean, et ma olen 
Sinu laps, ja juba mu vaim on täis õnne." (4, 78 
- 81) 
13 Ärge hellitage omakasupüüdlikke soove, 
mõeldes ainult oma vaimulikuks muutumisele 
ja oma tasu, sest teie pettumus saab olema 
väga valus, kui te sisenete vaimulikusse, sest 
te avastate, et tegelikult ei ole te tasu ära 
teeninud. 
14. Et te paremini mõistaksite, mida Ma tahan 
teile öelda, toon teile järgmise näite: On olnud 
ja on alati olnud mehi ja naisi, kes on võtnud 
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eesmärgiks teha heategevuslikke töid oma 
kaasinimeste seas, kuid kui nad tulid Minu 
juurde, ei suutnud nad siiski näidata Mulle 
mingeid teeneid oma vaimse õnne eest. Mis 
oli selle põhjus? Kas te kujutate ette, et nad 
olid olnud oma isa poolt toime pandud 
ebaõigluse ohvrid? Vastus on lihtne, jüngrid: 
nad ei saanud midagi head enda jaoks ära 
korjata, sest nende teod ei olnud siirad. Sest 
kui nad sirutasid oma käe välja, et midagi 
anda, ei teinud nad seda kunagi tõelisest 
halastusest kannatanu suhtes, vaid mõtlesid 
iseendale, oma päästele, oma palgale. Mõnda 
ajendas selleks omakasupüüdlikkus, teisi aga 
edevus, ja see ei ole tõeline halastus, sest see 
ei olnud ei tuntav ega omakasupüüdmatu. Ma 
ütlen teile, et see, kellel puudub siirus ja 
armastus, ei külva tõde ega teeni tasu. 
15. Näiline heategevus võib teile anda palju 
rahuldust maa peal, mis tuleb imetlusest, 
mida te äratate, ja meelitusest, mida te saate; 
kuid näiline ei pääse minu kuningriiki, sinna 
läheb ainult tõetruu. Sinna te kõik lähete, ilma 
et suudaksite varjata vähimatki rüvetust või 
ebaausust. Sest enne, kui te saate ilmuda 
Jumala ette, olete kõrvale pannud pidulikud 
mantlid, kroonid, auastmed, tiitlid ja kõik, mis 
kuulub maailma, et ilmuda Kõrgeima 
Kohtuniku ette lihtsate vaimsetena, kes 
annavad Looja ees aru neile usaldatud 
ülesandest. (75, 22 - 24) 
16. Kes soovib armastusest olla kasulik oma 
ligimesele, pühendab end heategevusele mis 
tahes viisil, mida elu pakub. Ta teab, et ta on 
inimene, kes on valmis, et Jumalik Tahe 
kasutab teda väga kõrgete eesmärkide 
saavutamiseks. Ma tahan, et te, oo jüngrid, 
omandaksite teadmisi, et te saaksite 
vabastada oma eksimustest need, kes on 
kaotanud tee ülespoole liikumiseks. 
17 Tõeline armastus, mis ületab südame 
inimlikud tunded, on tarkuse vili. Vaadake, 
kuidas ma oma sõnaga külvan tarkust teie 
kujutlusmaailma ja seejärel ootan teie 
armastuse vilju. 
18 On palju viise, kuidas head teha, palju viise, 
kuidas lohutada ja teenida. Kõik on armastuse 
väljendused, mis on üks - armastus, mis on 
vaimu tarkus. 
19 Mõned võivad käia teaduse teed, teised 
vaimu teed, kolmandad jälle tunnete poolt 

juhitud, kuid kõigi koos annab vaimse 
harmoonia. (282, 23 - 26) 
 
Armastuse vaimne ja materiaalne tegevus 
20. Kui te olete materiaalselt vaene ja seetõttu 
ei saa te oma naabreid aidata, ärge 
kurvastage. Palvetage, ja ma panen valguse 
särama ja rahu tulema sinna, kus ei ole midagi. 
21. Tõeline heategevus, millest sünnib 
kaastunne, on parim kingitus, mida saab anda 
abivajajatele. Kui te annate mündi, leiva või 
klaasi vett, kuid teil ei ole armastuse tunnet 
oma kaasinimese vastu - tõesti, ma ütlen teile, 
siis te ei ole midagi andnud, parem oleks, kui 
te ei eraldaks ennast sellest, mida te annate. 
22 Millal te, inimkond, tunnete armastuse 
väge? Siiani ei ole te kunagi kasutanud seda 
jõudu, mis on elu aluseks. (306, 32 - 33) 
23 Ära näe vaenlasi, vaid vendi kõigis, kes sind 
ümbritsevad. Ärge nõudke kellelegi karistust; 
olge leebed, et anda eeskuju andestusest ja et 
teie vaimus ei tekiks kahetsust. Sulgege oma 
huuled ja laske Minul teie üle kohut mõista. 
24 Tervita haigeid, too segaduses olevad 
inimesed taas mõistuse juurde. Ajage välja 
vaimud, mis hägustavad meelt, ja laske 
mõlemal taastada kaotatud valgus. (33, 58 - 
59) 
25. Jüngrid: See põhimõte, mida ma teile 
teises ajastuses õpetasin: armastage üksteist, 
on kohaldatav kõigi teie elutegevuste suhtes. 
26 Mõned ütlevad Mulle: "Meister, kuidas ma 
saan armastada oma ligimest, kui ma olen 
tühine olend, kelle elu on täis füüsilist tööd?" 
27 Neile, mu lapsjüngritele, ütlen ma: isegi 
selles füüsilises töös, mis näib olevat 
tähtsusetu, saate te oma ligimest armastada, 
kui te teete oma tööd sooviga teenida oma 
kaasinimesi. 
28. Kujutage ette, kui ilus oleks teie elu, kui iga 
inimene töötaks heategevuse mõttega, 
ühendades oma väikese pingutuse teiste 
omaga. Tõesti, ma ütlen teile, ei oleks enam 
mingit viletsust. Kuid tõde on see, et igaüks 
töötab iseenda jaoks, mõtleb iseendale ja 
kõige rohkem enda jaoks. 
29. Te kõik peate teadma, et keegi ei saa olla 
iseendale piisav ja et ta vajab teisi. Te kõik 
peate teadma, et olete sügavalt seotud 
universaalse missiooniga, mida peate ühiselt 
täitma - aga mitte maiste kohustuste kaudu, 
vaid tunnete, inspiratsiooni ja ideaalide kaudu, 
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ühesõnaga: armastuse kaudu üksteise vastu. 
Vili on siis kõigi hüvanguks. (334, 35 - 37) 
30. Ma ütlen teile, jüngrid, oma armastuse 
seaduses, et kui te ei saa teha täiuslikke 
tegusid nagu need, mida ma Jeesuses tegin, 
siis peaksite vähemalt oma elus püüdma neile 
läheneda. Mulle piisab vähesest heast tahtest 
Mind jäljendada ja vähesest armastusest oma 
ligimese vastu, ja Ma olen teiega, ilmutades 
teie teel oma armu ja väge. 
31. Te ei ole kunagi lahingus üksi. Kuna ma ei 
jäta teid üksi, kui te olete oma pattude 
raskuse all, kas te usute, et ma jätan teid 
maha, kui te lähete oma teed selle armastuse 
missiooni risti raskuse all? (103, 28 - 29) 
 
Armastuse kõikehõlmav tähendus 
32 Minu õpetus on teile alati selgeks teinud, et 
selle sisemine olemus on armastus. 
33 Armastus on Jumala olemus. Sellest jõust 
ammutavad kõik olendid eluks vajalikku jõudu; 
sellest on tekkinud elu ja kogu loodu. 
Armastus on kõige Isa poolt loodu päritolu ja 
eesmärk. 
34 Selle väe juuresolekul, mis liigutab, 
valgustab ja elavdab kõike, kaob surm, patt 
aurustub, kirglikkus möödub, ebapuhtus 
pestakse ära ja kõik, mis on ebatäiuslik, saab 
täiuslikuks. (295, 32) 
35 Ma olen teile ilmutanud oma olemasolu ja 
teie olemasolu põhjuse. Ma olen teile 
ilmutanud, et tuli, mis annab elu ja elavdab 
kõike, on armastus. See on päritolu, millest on 
tekkinud kõik eluvormid. 
36 Vaata, te olete sündinud armastusest, olete 
olemas armastusest, leiate armastus 
armastusest ja olete armastusest igavesti. 
(135, 19 - 20) 
37. Armastus on teie olemasolu algpõhjus ja 
põhjus, inimesed. Kuidas saaksite elada ilma 
selle kingituseta? Uskuge Mind, on palju neid, 
kes kannavad endas surma, ja teisi, kes on 
haiged lihtsalt sellepärast, et nad ei armasta 
kedagi. Tervendav palsam, mis on paljusid 
päästnud, on olnud armastus, ja armastuse 
näol on samuti tegemist jumaliku kingitusega, 
mis tõstab tõelise elu juurde, mis lunastab ja 
tõstab. (166, 41) 
38 Armastus! Need, kes ei armasta, kannavad 
endas sügavat kurbust: mitte omada, mitte 
tunda kõige ilusamat ja kõrgemat asja elus. 

39 see oli see, mida Kristus õpetas teile oma 
elu ja surmaga ning mida ta teile pärandas 
oma jumalikus sõnas, mis on kokku võetud 
lauses: "armastage üksteist selle armastusega, 
mida mina olen teile näidanud". 
40 Tuleb päev, mil need, kes ei ole 
armastanud, vabastades end oma kibedusest 
ja eelarvamustest, tulevad ja puhkavad Minu 
juurde, kus nad pöörduvad tagasi ellu, kui nad 
kuulevad Minu armastavat ja lõpmatut hellust 
pakkuvat Sõna. 
41. Tõesti, ma ütlen teile, et armastuses on 
minu jõud, minu tarkus ja minu tõde. See on 
nagu mõõtmatult pikk trepp, mis näitab end 
erinevates vormides alates kõige 
madalamatest inimestest kuni kõrgeimate 
vaimudeni, kes on saavutanud täiuslikkuse. 
42 Armastage, isegi kui see on teie teel, aga 
armastage alati. Ärge vihkake, sest vihkamine 
jätab surma jälje, samas kui armastus paneb 
teid üksteisele andestama ja iga pahameel 
kustub. (224,34 - 36) 
43 Ma ütlen teile: See, kes ei avalda oma 
armastust kõige kõrgemal kujul ja absoluutse 
siirusega, ei armasta. Tal ei ole tõelisi teadmisi 
ja ta omab väga vähe. Teisest küljest, kes 
armastab kogu oma vaimuga ja kõigi talle 
antud jõududega, kannab endas tarkuse 
valgust ja tunneb, et ta on tegelikult kõige 
selle omanik, mis teda ümbritseb; sest see, 
mis kuulub Isale, on ka tema laste omand. 
(168, 11) 
44 Armastus annab teile tarkuse mõista tõde, 
mida teised otsivad asjata teaduse konarlikel 
radadel. 
45. Laske Meistril juhtida teid kõigis tegudes, 
sõnades ja mõtetes. Varustage end tema lahke 
ja armastava eeskuju järgi, siis avaldate te 
Jumalikku Armastust. Nii tunnete end 
Jumalale lähedal, sest olete Temaga 
harmoonias. 
46 Kui te armastate, siis õnnestub teil olla õrn, 
nagu Jeesus oli. (21, 10 - 12) 
47 Kes armastab, see mõistab; kes õpib, see 
omab tahet; kellel on tahe, see suudab palju. 
Ma ütlen teile, et kes ei armasta kogu oma 
mõistuse jõuga, see ei saa vaimset kõrgust ega 
tarkust ega tee suuri tegusid. (24, 41) 
48 Ära lase oma südames ülbitseda, sest see 
sümboliseerib igaviku tuld Temast, kellest kõik 
asjad on välja tulnud ja kus kõik asjad 
taaselustuvad. 
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49 Vaim kasutab südant, et armastada keha 
abil. Kui te armastate ainult aineseaduse järgi, 
siis on teie armastus lühiajaline, sest see on 
piiratud. Aga kui te armastate vaimselt, siis on 
see tunne nagu Isal, kes on igavene, täiuslik ja 
muutumatu. 
50. Kogu elu ja kõik loodud asjad on seotud 
Vaimuga, sest temal on igavene elu. Ärge 
piirake ennast, armastage Mind ja armastage 
iseennast, sest teil on see Jumala "olemise" 
säde, mis ei tunne armastuses piire, mis on 
Jumal ise. (180, 24 - 26) 
51. Tõuske mööda teed, mis viib teid mäe 
tippu, ja iga sammuga mõistate paremini minu 
õpetusi ning täiustate end üha enam ja enam 
Jumaliku Sõnumi tõlgendamises. 
52. Mis on vaimu keel?: See on armastus. 
Armastus on kõigi vaimude universaalne keel. 
Kas te ei näe, et ka inimlik armastus räägib? 
Sageli ei ole selleks vaja sõnu, see räägib 
paremini läbi tegude, läbi mõtete. Kui inimlik 
armastus väljendab end niimoodi, siis milline 
on selle keel siis, kui te täiustate end minu 
seadustes? (316, 59 - 60) 
53. Kui te mõtlete, et mina olen tarkus - see 
tarkus tuleneb armastusest. Kui te tunnustate 
Mind kui kohtunikku - see kohtupraktika 
põhineb armastusel. Kui te peate Mind 
võimsaks - Minu võim põhineb armastusel. Kui 
te teate, et ma olen igavene - minu igavik 
tuleb armastusest, sest see on elu ja elu teeb 
vaimu surematuks. 
54. Armastus on valgus, on elu ja teadmine. Ja 
selle seemne olen ma teile andnud aegade 
algusest peale - ainsa, mille ma olen külvanud, 
kui täiuslik maaomanik, põldudele, mis on teie 
südamed. (222. 23) 
 
Armastuse suur jõud 
55. Oo maailma mehed ja naised, kes te olete 
oma teadustes unustanud ainsa asja, mis võib 
teid targaks ja õnnelikuks teha: te olete 
unustanud armastuse, mis kõike inspireerib - 
armastuse, mis kõike suudab ja kõike muudab! 
Te elate keset valu ja pimedust, sest kuna te ei 
praktiseeri armastust, mida ma teile õpetan, 
siis põhjustate te oma füüsilisi või vaimseid 
kannatusi. 
56. Et minu sõnumeid avastada ja mõista, 
peate kõigepealt olema südamest lahked ja 
õrnad, voorused, mis on igas vaimus olemas 
selle loomise hetkest alates; kuid selleks, et 

olla võimeline tundma tõelist, kõrget 
armastuse tunnet, peate te ennast vaimseks 
muutma, kultiveerides oma häid tundeid; kuid 
te olete tahtnud elus kõike, välja arvatud 
vaimset armastust. (16,31 - 32) 
57. Teil on alati olnud juhte, kes õpetasid teile 
armastuse jõudu. Nad olid teie arenenumad 
vennad, kellel olid suuremad teadmised minu 
seadusest ja suurem puhtus oma töödes. Nad 
andsid teile eeskuju tugevusest, armastusest 
ja alandlikkusest, kui nad vahetasid oma 
eksimuste ja pattude elu heale, ohvrile ja 
aktiivsele heategevusele pühendatud elu 
vastu. 
58. Lapsepõlvest kuni vanaduseni on teil 
selgeid näiteid kõigest, mida saavutatakse 
heategevusega, ja kannatustest, mida 
põhjustab heategevuse puudumine; kuid te - 
tundmatumad kui kaljud - ei ole osanud 
õppida õppetundidest ja näidetest, mida 
igapäevane elu teile annab. 
59. Kas olete kunagi jälginud, kuidas isegi 
kiskjad reageerivad õrnalt armastuse kutsele? 
Samamoodi võivad reageerida elemendid, 
loodusjõud - kõik, mis on olemas materiaalses 
ja vaimses maailmas. 
60 Seepärast ütlen ma teile, et õnnistage 
kõike armastusega, universumi Isa ja Looja 
nimel. 
61 Õnnistada tähendab küllastada. 
Õnnistamine tähendab hea tundmist, selle 
väljaütlemist ja edasiandmist. Õnnistamine 
tähendab, et kõike enda ümber tuleb 
küllastada armastuse mõtetega. (14, 56 – 60) 
62. Tõesti, ma ütlen teile, et armastus on 
muutumatu jõud, mis liigutab universumit. 
Armastus on elu päritolu ja mõte. 
63. Ma juhatan nüüd sisse kõigi jaoks vaimse 
ülestõusmise aja, aja, mil ma toon õitsele selle 
õnnistatud armastuse seemne, mida ma 
valasin maailmale risti kõrguselt, kuulutades 
teile, et kui inimesed armastaksid üksteist nii, 
nagu ma teid õpetasin, siis "surm" oleks 
maailmast kõrvaldatud ja selle asemel 
valitseks inimeste üle elu ja avalduks kõigis 
nende tegudes. (282,13-14) 
 

V. Jumala ilmutuse vormid  
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19. peatükk - Jumala Kolmainsus  
 
Jumala ühtsus Kristuse ja Püha Vaimuga 
1 Minu Sõna valgus ühendab inimesi selles 
Kolmandas Ajastikus. Minu tõde hakkab 
paistma igas meeles, muutes usutunnistuste ja 
kultuste erinevused kaduma. 
2 Kui täna mõned armastavad Mind Jehoovas 
ja eitavad Kristust, siis teised armastavad 
Mind Kristuses ja ei tunne Jehoovat; kui 
mõned tunnistavad Minu olemasolu Püha 
Vaimuna, siis teised tülitsevad ja riidlevad 
Minu Kolmainsuse üle. 
3. Ja nüüd ma küsin seda inimkonda ja neid, 
kes seda vaimselt juhivad: Miks te eemaldute 
teineteisest, kui te kõik tunnistate tõelist 
Jumalat? Kui te armastate Mind Jehoovas, siis 
olete tões. Kui te armastate Mind Kristuse 
kaudu - Tema on tee, tõde ja elu. Kui te 
armastate Mind kui Püha Vaimu, siis lähete 
valguse juurde. 
4. Teil on ainult üks Jumal, ainult üks Isa. 
Jumalas ei eksisteeri kolm jumalikku isikut, 
vaid ainult üks jumalik Vaim, kes on ilmutanud 
end inimkonnale kolmel erineval arenguetapil. 
Sellesse sügavusse tungides uskusid nad oma 
lapselikkuses, et näevad kolme Isikut, kuigi on 
olemas ainult üks Jumalik Vaim. Seega, kui te 
kuulete nime Jehoova, siis mõelge Jumalale 
kui Isale ja Kohtunikule. Kui te mõtlete 
Kristusest, siis tunnustage Temas Jumalat kui 
Meistrit, kui Armastust; ja kui te püüate 
mõista Püha Vaimu päritolu, siis teadke, et Ta 
ei ole keegi muu kui Jumal, kui Ta ilmutab oma 
tohutut tarkust sellistele jüngritele, kes on 
arenenumad. 
5. Kui ma oleksin leidnud Esimese Ajastu 
inimkonna vaimselt nii arenenud, nagu ta on 
praegu, oleksin ilmutanud end talle Isa, 
Meistri ja Püha Vaimuna; siis ei oleks inimesed 
näinud kolme jumalust seal, kus on ainult üks. 
Kuid nad ei suutnud Minu õpetusi õigesti 
tõlgendada ja oleksid sattunud segadusse ning 
jäänud Minu teest kaugele, et jätkata 
ligipääsetavate ja väikeste jumalate loomist 
oma ideede järgi. 
6 Niipea kui inimesed seda tõde näevad ja 
aktsepteerivad, kahetsevad nad, et nad on 
üksteist valesti hinnanud, sest nad on teinud 
vea, mida nad oleksid väikese armastusega 
vältinud. 

7 Kui Kristus on Armastus, kas te siis usute, et 
ta on sõltumatu Jehoovast, sest mina olen 
Armastus? 
8 Kui Püha Vaim on Tarkus, kas sa usud, et see 
Vaim on olemas Kristusest sõltumatult, sest 
mina olen Tarkus? Kas te arvate, et Sõna ja 
Püha Vaim on kaks erinevat asja? 
9. Piisab, kui teame vaid midagi sellest sõnast, 
mida Jeesus õpetas inimkonnale, et mõista, et 
ainult üks Jumal on olemas ja jääb igavesti 
ainult üheks. Seepärast ütlesin ma tema 
kaudu: "Kes tunneb Poega, see tunneb Isa, 
sest ta on minus ja mina olen temas." Hiljem, 
kui Ta teatas, et Ta tuleb tagasi inimeste 
juurde ühel teisel ajal, ei öelnud Ta mitte 
ainult: "Ma tulen uuesti", vaid Ta lubas saata 
Püha Vaimu, Lohutaja Vaimu, Tõe Vaimu. 
10 Miks peaks Kristus tulema ilma Püha 
Vaimuta? Kas Ta ei võiks oma Vaimuga tuua 
tõde, valgust ja lohutust? (1, 66 - 70, 73 - 76) 
11 Mina olen teie peremees, aga ärge vaadake 
mind Isast lahus, sest mina olen Isa. 
12 Poja ja Püha Vaimu vahel ei ole mingit 
vahet, sest Püha Vaim ja Poeg on üks Vaim, ja 
see Vaim olen mina. 
13 Vaadake minu ilmutustes läbi aegade ühte 
Jumalat, kes on teid õpetanud mitmete ja 
erinevate õppetundide kaudu: üks raamat, 
millel on palju lehekülgi. (256, 4) 
 
Kolm viisi, kuidas Jumal ennast ilmutab  
14 Nüüd te teate, miks Isa on end astmeliselt 
ilmutanud, ja te mõistate ka inimeste eksimust 
seoses Kolmainsuse kontseptsiooniga. 
15 Ärge püüdke enam anda Mulle füüsilist 
vormi oma kujutluses, sest Minu Vaimus ei ole 
mingit vormi, nagu ei ole ka Intelligentsusel, 
Armastusel ega Tarkusel. 
16 Ma ütlen teile seda, sest paljud kujutavad 
Mind vanamehe kujul, kui nad mõtlevad Isa 
peale; aga Mina ei ole vanamees, sest Ma olen 
väljaspool aega, Minu Vaimul ei ole vanust. 
17. Kui te mõtlete Kristusele, siis tekib teil 
kohe meeles Jeesuse füüsiline kujutluspilt. 
Kuid ma ütlen teile, et Kristus, lihaks sündinud 
Jumalik Armastus, minu inimeseks saanud 
Sõna, kui Ta lahkus füüsilisest kestast, sulas 
kokku minu Vaimuga, millest Ta oli välja 
kasvanud. 
18. Kui te aga räägite Pühast Vaimust, siis 
kasutate tuvi sümbolit, et püüda teda mõnes 
vormis ette kujutada. Kuid ma ütlen teile, et 
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sümbolite aeg on möödas ja et sel põhjusel, 
kui te tunnete end Püha Vaimu mõju all, saate 
seda kui inspiratsiooni, kui valgust teie vaimus, 
kui selgust, mis lahustab ebakindluse, saladuse 
ja pimeduse. (39, 42, 44 – 47) 
19. Ajastast ajani on inimestel Minust üha 
selgem ja selgem ettekujutus. Need, kes on 
tundnud Mind Kristuse kaudu, on tõele 
lähemal kui need, kes tunnevad Mind ainult 
Moosese seaduste kaudu. Seda Jumalat, keda 
inimhulgad järgisid ja kuuletusid Tema õigluse 
kartuses, otsiti hiljem Isa ja Meistrina, kui 
Kristuse armastuse seeme nende südames 
idanema hakkas. (112, 3) 
20. Ma seisan üle aegade, üle kõige loodud, 
Minu Jumalik Vaim ei allu arengule. Ma olen 
igavene ja täiuslik - mitte nagu sina, kellel on 
väga hästi algus, kes on absoluutselt allutatud 
arengu seadustele ja kes pealegi tunnetab 
aegade kulgu üle oma olemuse. 
21 Ärge siis öelge, et Isa kuulub ainult ühele 
ajastule, Kristus teisele ja Püha Vaim jälle 
teisele. Sest Isa on igavene ja ei kuulu ühtegi 
ajastusse, vaid ajastud on Tema, ja Kristus, kui 
Ta oli inimesena läinud, on Jumal ise, nagu ka 
Püha Vaim, kes ei ole keegi muu kui teie Isa 
ise, kes valmistab teie seas oma kõrgeimat 
ilmutusvormi, see tähendab, ilma ühegi maise 
vahendaja abita. (66, 43) 
22 Ma olen teile selgitanud, et see, mida te 
nimetate Isaks, on Jumala absoluutne vägi, 
Universaalne Looja, ainus Loetu; et see, keda 
te nimetate "Pojaks", on Kristus, see on Isa 
täiusliku armastuse ilmutus oma loodud 
olendite vastu; ja et see, mida te nimetate 
"Pühaks Vaimuks", on Tarkus, mille Jumal 
saadab teile valguse kujul sel ajal, mil teie 
vaim on võimeline minu ilmutusi paremini 
mõistma. 
23 See Püha Vaimu valgus, see Jumala tarkus, 
hakkab varsti valitsema selles kolmandas 
ajajärgus, mida te näete tekkimas, ja valgustab 
vaimsust vajava, tõe järele januneva ja 
armastuse järele näljase inimkonna meeled. 
24 Samamoodi on tõsi, inimesed, et üks Jumal 
on ennast inimestele ilmutanud, kuigi kolme 
erineva tahu all: kui te otsite armastust Isa 
tegudes sel esimesel ajastul, siis leiate selle; ja 
kui te otsite tarkuse valgust, siis avastate selle 
samuti, nagu te ka Kristuse tegudes ja sõnades 
kohtate mitte ainult armastust, vaid ka väge ja 
tarkust. Mis oleks siis imelik, kui te avastaksite 

Püha Vaimu töödes sel ajal nii väge, seadust ja 
jõudu kui ka armastust, õrnust ja tervendavat 
palsamit? (293, 20 - 21, 25 - 26) 
25. Seadus, armastus, tarkus - need on kolm 
ilmutuse vormi, milles ma olen ennast 
inimesele näidanud, et ta saaks oma 
arenguteel kindla veendumuse ja täieliku 
teadmise oma Loojast. Need kolm ilmutuse 
faasi erinevad üksteisest, kuid neil kõigil on 
üks ja sama päritolu ning oma terviklikkuses 
on nad absoluutne täiuslikkus. (165, 56) 
26 Minus on Kohtunik, Isa ja Meister - kolm 
erinevat ilmutusfaasi ühes olemises, kolm 
võimukeskust ja üks olemise põhiolemus: 
armastus. (109,40) 
27 Mina olen Jehoova, kes olen teid alati 
päästnud surmast. Mina olen see Jumal, kes 
on teiega alati rääkinud. Kristus on minu 
"Sõna", kes rääkis teile Jeesuse kaudu. Ta ütles 
teile: "Kes tunneb Poega, see tunneb Isa." Ja 
Püha Vaim, kes täna teiega räägib, olen ka 
mina, sest on ainult üks Püha Vaim, ainult üks 
Sõna, ja see on minu. 
28 Kuulge, Minu jüngrid: Esimesel ajastul 
andsin teile Seaduse, Teisel ajastul õpetasin 
teile Armastust, millega peaksite neid käske 
tõlgendama, ja nüüd, selles Kolmandas ajastul, 
saadan teile Valguse, et te saaksite tungida 
kõige selle tähendusse, mis teile on ilmutatud; 
Ma saadan teile Valguse, et te saaksite tungida 
kõige selle tähendusse, mis teile on ilmutatud; 
Ma saadan teile Valguse, et te saaksite tungida 
kõige selle tähendusse, mis teile on ilmutatud. 
29 Miks te siis tahate avastada kolme 
jumalust, kui on ainult üks Jumalik Vaim, mis 
on Minu? 
30 Ma andsin seaduse esimestele inimestele, 
aga ma kuulutasin Moosesele, et ma saadan 
Messia. Kristus, milles ma andsin teile oma 
"Sõna", ütles teile, kui tema missioon oli juba 
lõppemas: "Ma pöördun tagasi Isa juurde, 
kelle juurest ma tulin." Ta ütles teile ka: "Isa ja 
mina oleme üks". Kuid pärast seda lubas Ta 
saata teile Tõe Vaimu, kes vastavalt Minu 
tahtele ja teie arengule valgustab Minu 
ilmutuste saladust. 
31. Aga kes saab valgustada Minu saladusi ja 
selgitada neid saladusi? Kes peale minu võib 
avada Minu tarkuse raamatu pitsatid? 
32. Tõesti, ma ütlen teile, et Püha Vaim, mida 
te praegu peate millekski muuks kui Jehoovaks 
ja Kristuseks, ei ole midagi muud kui tarkus, 



97 
 

mille ma teie vaimule teatavaks teen, et te 
mõistaksite, näeksite ja tunneksite tõde. (32, 
22 - 27) 
33. Ühendage oma meeles ja vaimus Minu 
ilmutused Jumalana, mis kuulutavad teile 
Seadust; Minu ilmutused Isana, mis ilmutavad 
teile Minu lõpmatut armastust; ja Minu 
õpetused Meistrina, mis ilmutavad teile Minu 
tarkust, siis saate kõigest sellest olemuse, 
Jumaliku kavatsuse: et te jõuate Minu juurde 
vaimse valguse teel - midagi enamat kui 
ilmutus teile. Ma tahan teid viia oma 
kuningriiki, kus ma olen teile alati kohal, 
igavesti teie sees. (324, 58) 
34. See ei ole esimene kord, kui inimesed 
püüavad tõlgendada jumalikku ilmutust või 
saada selgust asjas, mis nende silmis kujutab 
endast mõistatust. Juba "Teisel ajastul", pärast 
minu jutlustööd maailmas, arutlesid inimesed 
Jeesuse isiksuse üle, tahtsid teada, kas Ta oli 
Jumalik või mitte, kas Ta oli üks Isaga või 
Temast erinev isik. Nad hindasid ja uurisid 
minu õpetamist igati. 
35 Nüüd olen jälle tõlgenduste, arutelude, 
vaidluste ja uurimiste objektiks. 
36 Katsetatakse, kas Kristuse Vaim, kui ta end 
ilmutas, oli sõltumatu Isa Vaimust; ja on teisi, 
kes ütlevad, et see oli Püha Vaim, kes rääkis, 
mitte Isa ega Poeg. 
37. Kuid see, mida te nimetate "Püha 
Vaimuks", on Jumala Valgus, ja see, mida te 
nimetate "Pojaks", on Tema "Sõna". Nii et kui 
te kuulete seda sõna siin, kui te kasutate minu 
õpetust "Teisest ajastust" või kui te mõtlete 
"Esimese ajastu" seadusele ja ilmutustele, siis 
olge teadlikud, et te olete Ühe Jumala 
juuresolekul, kuulete tema sõna ja võtate 
vastu tema vaimu valgust. (216, 39 - 42) 
 
Jumal kui Looja Vaim ja Isa  
38. Ma olen kõige loodu olemus. Kõik elab 
minu lõpmatu jõu kaudu. Ma olen igas kehas 
ja igas vormis. Ma olen igaühes teist, kuid te 
peate end ette valmistama ja tundlikuks 
tegema, et te saaksite Mind tunda ja avastada. 
39. Ma olen kõigi olendite eluhingamine, sest 
ma olen Elu. Seepärast olen andnud teile 
mõista, et kui Ma olen kõigis teie töödes 
olemas, siis ei ole vaja teha Minu kujutist 
savist või marmorist, et Mind jumaldada või 
tunda Mind enda lähedal. See arusaamatus on 
ainult viinud inimkonna ebajumalateenistusse. 

40. Minu sõna tõttu tunnetate Isa ja kõigi 
loodud olendite vahel valitsevat harmooniat, 
mõistate, et Mina olen Kõiki olendeid toitev 
Olemus ja et olete osa Minust. (185, 26 - 28) 
41. Isa Vaim on nähtamatu, kuid Ta ilmutab 
end lõpmatutes vormides. Kogu universum on 
vaid Jumalikkuse materiaalne ilming. Kõik, mis 
on loodud, on Tõe peegeldus. 
42. Ma olen ümbritsnud vaimude olemasolu, 
kes on minu Jumalikkuse lapsed, vastavalt 
sellele, kus nad elavad, eluvormide rea, 
millesse ma olen paigutanud tarkuse, ilu, 
elujõu ja tähenduse, et anda igale neist 
kodadest kõige nähtavam tõend minu 
olemasolust ja ettekujutus minu võimust. 
Juhin teie tähelepanu sellele, et elu mõte 
seisneb armastuses, teadmises, tõe 
tundmises. (168, 9 -10) 
43. Jüngrid, Minust on tulnud kolm loomust: 
Jumalik, vaimne ja materiaalne. Kõige loodu 
loojana ja omanikuna võin ma teiega rääkida 
jumalikul ja samal ajal arusaadaval viisil. Kuna 
materiaalne olemus tuli Minust välja, võin 
lasta oma häält ja sõna ka füüsiliselt 
kuuldavaks teha, et teha ennast inimesele 
arusaadavaks. 
44. Mina olen täiuslik teadus, kõige päritolu, 
kõigi põhjuste põhjus ja valgus, mis valgustab 
kõike. Ma olen kõigist loodud asjadest, kõigest 
õppimisest kõrgemal. (161, 35 - 36) 
45 Nüüd on mõistmise, vaimu ja mõistuse 
valgustumise aeg, mil inimene otsib Mind 
lõpuks vaimselt, sest ta mõistab, et Jumal ei 
ole isik ega väljamõeldud kontseptsioon, vaid 
piiramatu ja absoluutne Universaalne Vaim. 
(295, 29) 
 
Kristus; armastus ja Jumala sõna 
46. Enne kui Isa tegi ennast inimkonnale 
teatavaks Jeesuses, saatis Ta teile oma 
ilmutusi, kasutades selleks materiaalseid 
vorme ja sündmusi. Kristuse nime all olete te 
tundnud Teda, kes ilmutas Jumala armastust 
inimeste seas, kuid kui Ta tuli maa peale, oli Ta 
juba ilmutanud end Isana, seega ei peaks te 
ütlema, et Kristus sündis maailmas - see oli 
Jeesus, kes sündis, keha, milles Kristus elas. 
47 Mõelge, siis mõistate lõpuks Mind ja 
tunnistate, et Kristus oli enne Jeesust, sest 
Kristus on Jumala armastus. (16, 6 - 7) 
48. Siin ma olen teiega, andes teile jõudu, et 
võidelda teie vaimu igavese rahu eest. Aga 
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tõesti, ma ütlen teile, et juba enne seda, kui 
inimkond mind tundma õppis, valgustasin teid 
juba lõpmatusest ja rääkisin teie südametesse. 
Sest kuna ma olen üks Isaga, siis olen alati 
olnud Temas. Aegade jooksul pidi inimkonna 
üle käima, kuni maailm võttis Mind Jeesuses 
vastu ja kuulis Jumala Sõna, kuigi pean teile 
ütlema, et mitte kõik, kes tol ajal Minu õpetust 
kuulsid, ei olnud piisavalt vaimselt arenenud, 
et tunda Jumala kohalolekut Kristuses. (300, 3) 
49. Te uskusite Jehoovas ära tunda julma, 
kohutavat ja kättemaksuhimulist Jumalat. Siis 
saatis Issand, et teid oma eksimusest 
vabastada, teile Kristuse, oma Jumaliku 
Armastuse, et te, "tundes Poega, tunneksite 
Isa"; ja ometi usub teadmatuses olev 
inimkond, kes on uuesti oma pattu 
takerdunud, et näeb vihastunud ja solvunud 
Jeesust, kes ootab vaid nende saabumist 
"Vaimulikus orus", kes teda solvasid, et neile 
öelda: "lahkuge minust, ma ei tunne teid"; ja 
panna nad kohe kannatama kõige julmemaid 
piinu igavikus. 
50. On aeg, et te mõistaksite Minu õpetuste 
tähendust, et te ei satuks eksitusse. Jumalik 
armastus ei takista teid Minu juurde tulemast, 
kuid kui te ei heasta oma vigu, siis on teie 
südametunnistuse järeleandmatu kohtunik 
see, kes ütleb teile, et te ei ole väärilised 
Valguse Kuningriiki sisenema. (16, 46 - 47) 
51. Ma tahan, et te oleksite oma Meistri 
sarnased, et te nimetaksite end õigesti minu 
jüngriteks. Minu pärand on armastuse ja 
tarkuse pärand. See oli Kristus, kes tuli teie 
juurde, ja see on Kristus, kes praegu teiega 
räägib; kuid ärge püüdke mind Jumalast 
eraldada või näha mind väljaspool Teda, sest 
ma olen ja olen alati olnud üks Isaga. 
52. Ma olen teile öelnud, et Kristus on Jumalik 
Armastus; seepärast ärge püüdke Mind Isast 
lahutada. Kas te usute, et Ta on Isa, kes ei 
armasta oma lapsi? Kust sa selle idee võtad? 
On aeg, et te seda tunnistaksite. 
53 Ärgu keegi häbenegu nimetada Jumalat, 
Looja, Isaks, sest see on tema tõeline nimi. 
(19, 57 - 58) 
54 Jeesuses nägi maailm oma inimeseks 
saanud Jumalat. Inimesed said temalt ainult 
armastuse õppetunde, lõpmatu tarkuse 
õpetusi, tõendeid täiuslikust õiglusest, kuid 
mitte kunagi mitte ühtegi sõna vägivallast, 
mitte ühtegi tegu või märki pahameelest. 

Vaata hoopis, kui palju teda solvati ja 
mõnitati. Tema käes oli võim ja kogu võim, 
mida kogu maailmal ei ole, kuid oli vaja, et 
maailm tunneks oma Isa tema tõelist olemust, 
tema tõelist õiglust ja halastust. 
55 Jeesuses nägi maailm Isa, kes annab kõik 
oma laste eest, nõudmata midagi enda eest 
vastutasuks; Isa, kes annab lõpmatu 
armastusega andeks ka kõige raskemad 
solvangud, ilma et ta kunagi kättemaksu 
võtaks, ja Isa, kes selle asemel, et võtta oma 
laste elu, kes teda solvavad, annab neile 
andeks ja näitab neile oma verega teed nende 
vaimseks lunastuseks. (160, 46 - 47) 
56. Inimesena oli Jeesus teie ideaal ja 
täiuslikkuse teostus; et teil oleks temas 
järgimist vääriv eeskuju, tahtsin teile õpetada, 
milline peab inimene olema, et saada oma 
Jumala sarnaseks. 
57 Jumal on üks ja Kristus on Temaga üks, sest 
Ta on Jumaluse "Sõna", ainus tee, mille kaudu 
saab jõuda kõigi loodud asjade Isa juurde. (21, 
33 - 34) 
58 Jüngrid, Kristus on Jumaliku Armastuse 
kõrgeim ilming, on valgus, mis on elu vaimu 
piirkondades; valgus, mis läbistab pimeduse ja 
paljastab tõe iga vaimse pilgu ees, lahutab 
saladused, avab ukse ja näitab tee tarkuse, 
igaviku ja vaimu täiuslikkuseni. (91, 32) 
 
Püha Vaim - Jumala tõde ja tarkus. 
59. Tarkuses peitub tervendav jõud ja lohutus, 
mida teie süda igatseb. Seepärast lubasin ma 
teile kord tõe vaimu kui lohutusvaimu. 
60 Aga usk on hädavajalik, et mitte peatuda 
arengu teel ega tunda hirmu katsumuste ees. 
(263, 10 - 11) 
61 See on valguse ajastu, mil Jumalik Tarkus, 
mis on Püha Vaimu valgus, valgustab isegi 
südame ja meele kõige salajasemad nurgad. 
(277, 38) 
 

20. peatükk - Maarja; Jumala emalik 
armastus  
 
Maarja maapealne olemasolu alandlikkuses 
1 Maarja on minu taevase aia lill, mille olemus 
on alati olnud minu vaimus. 
2 Kas sa näed siin neid lilli, kes peidavad oma 
ilu alandlikkusse? Samuti oli ja on Maarja: 
ammendamatu ilu allikas neile, kes suudavad 
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teda puhtuses ja austuses vaadata, ning 
headuse ja õrnuse aare kõigile olenditele. 
3 Maarja käis läbi maailma, varjates oma 
jumalikku olemust; ta teadis, kes ta on ja kes 
on tema Poeg, kuid selle asemel, et kiidelda 
selle armu üle, kuulutas ta end vaid 
Kõigekõrgema teenijaks, Issanda nõuannete 
tööriistaks. (8, 42 - 43, 46) 
4 Maarja teadis, et ta saab kuninga, kes on 
võimsam ja suurem kui kõik kuningad maa 
peal. Aga kas ta kroonis end seetõttu 
kuningannaks meeste seas? Kas tema huuled 
kuulutasid väljakutel, tänavatel, lihtsates 
majades või paleedes, et temast saab Messia 
ema, et tema ihust tuleb välja Isa 
"ainusündinud Poeg"? 
5 Kindlasti mitte, mu rahvas: temas oli suurim 
alandlikkus, alandlikkus ja arm, ja tõotus sai 
teoks. Tema inimliku ema süda sai õnnelikuks 
ja juba enne sünnitust - sel ajal ja pärast seda 
kogu Poja elu jooksul - oli ta kõige 
armastavam ema, kes teadis vaimselt Jeesuse 
saatust, missiooni, mida ta pidi täitma 
inimeste seas, ja mida ta oli tulnud tegema. Ta 
ei olnud kunagi selle saatuse vastu, sest ta 
jagas sama tööd. 
6 Kui ta mõnikord pisaraid valas, siis oli see 
inimese ema nutmine, see oli kehaline 
olemus, mis tundis valu poja, tema enda liha, 
juures. 
7 Aga kas ta oli Meistri, tema Poja, jünger? Ei. 
Maarjal polnud vaja Jeesuselt midagi õppida. 
Ta oli Isas eneses ja oli kehastunud ainult 
selleks, et täita seda ilusat ja rasket ülesannet. 
8 Kas selle suurepärase Ema süda piirdus 
ainult oma kõige armsama Poja 
armastamisega? Kindlasti mitte; selle väikese 
inimsüdame kaudu ilmutas end emalik süda 
lohutustes ja ülevates sõnades, nõuannetes ja 
hüvedes, imetegudes, valguses ja tões. 
9 Mitte kunagi ei teinud ta endast 
näitemängu, mitte kunagi ei vääritsenud 
Meistri sõna. Aga nii nagu ta oli tema hälli 
jalge ees, mis oli tema häll, nii oli ta ka selle 
risti jalge ees, millel Poeg, Meister, kogu loodu 
Isa suri ja hingas inimesena viimast 
hingetõmmet. 
10 Nii täitis ta oma saatust inimese emana ja 
andis kõigile emadele ja inimestele eeskuju. 
(360, 28 - 31) 
 
Maarja ja Jeesus  

11 Sageli on küsitud, miks Jeesus lasi end isegi 
pärast ristilöömist näha patune Magdaleena ja 
läks seejärel oma jüngrite juurde, kuid sellest, 
et ta oleks oma ema külastanud, ei ole midagi 
teada. Selle peale ütlen ma teile, et ei olnud 
vaja ennast Maarjale samamoodi teatavaks 
teha, nagu ma seda talle tegin. Sest Kristuse ja 
Maarja vaheline liit on alati olemas olnud, juba 
enne maailma tekkimist. 
12. Jeesuse kaudu ilmutasin Ma end 
inimkonnale, et päästa patuseid, ja lasin neil 
pärast ristilöömist vaadata Mind, et 
taaselustada nende usku, kes Mind vajasid. 
Aga tõesti, ma ütlen teile, Maarja, kui inimene, 
Minu armastav Ema, ei pidanud ennast 
ühestki plekist pesema, ega tal võinud olla 
mingit usupuudust, sest ta teadis, kes on 
Kristus juba enne, kui ta Temale oma emakese 
pakkus. 
13. Minu Vaimu ei olnud vaja humaniseerida, 
et külastada seda, kes sama puhtuse ja 
õrnusega, millega ta Mind oma emakasse 
vastu võttis, viis Mind tagasi Kuningriiki, kust 
Ma olin tulnud. Aga kes võiks teada, kuidas Ma 
temaga tema üksinduses rääkisin ja millise 
jumaliku hellusega Minu Vaim teda 
ümbritses? 
14 Nii ma vastan neile, kes küsisid minult seda 
küsimust, sest nad arvasid sageli, et Jeesuse 
esimene külaskäik oleks pidanud olema tema 
ema juures. 
15 kui erinev pidi olema see vorm, milles Ma 
ennast Maarjale teatavaks tegin, sellest, milles 
Ma end Magdaleenale ja Minu jüngritele 
tundsin. (30, 17 - 21) 
 
Maarja neitsilikkus 
16 Mäe tipus, kus on Meister, on ka Maarja, 
Universaalne Ema - see, kes sai "Teisel ajastul" 
naiseks, et "Jumaliku Sõna" kehastumise ime 
saaks teoks. 
17 Inimene on sageli mõistnud kohut ja 
uurinud Maarja üle, samuti selle üle, kuidas 
Jeesus tuli maailma, ja need otsused on 
rebenenud ema Vaimu puhtuse rõivast, kelle 
süda pani tema vere voolama maailma peale. 
18 Ma olen sel ajal tõmmanud ära tundmatu 
loori, et eemaldada uskmatu kahtlused ja 
anda talle teadmisi vaimsetest õpetustest. 
19 Inimesed on teinud minu tõest, mis on 
nagu tee, palju kõrvalteid, millel nad enamasti 
eksivad. Kuigi mõned otsivad Taevase Ema 
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eestpalvet ja teised hindavad teda valesti, 
katab tema armastuse ja õrnuse mantel kõiki 
igavesti. 
20. Aegade algusest peale ilmutasin ma 
Vaimse Ema olemasolu, kellest prohvetid 
rääkisid juba enne tema sündi. (228, 1 - 5) 
21 Maarja saadeti, et ilmutada oma voorust, 
eeskuju ja täiuslikku jumalikkust. Ta ei olnud 
naine nagu kõik teised mehed. Ta oli 
teistsugune naine, ja maailm vaatles tema elu, 
õppis tundma tema mõtte- ja tunnetusviisi, 
teadis tema vaimu ja keha puhtust ja armu. 
22 Ta on lihtsuse, alandlikkuse, 
omakasupüüdmatuse ja armastuse näide. Kuid 
kuigi tema elu oli toonasele maailmale ja 
järgmistele põlvkondadele teada, on palju 
neid, kes ei tunnista tema voorust, tema 
süütust. Nad ei suuda seletada asjaolu, et ta 
oli nii neitsi kui ka ema. Selle põhjuseks on 
see, et inimene on loomult uskmatu ja ei oska 
ärganud vaimuga hinnata jumalikke tegusid. 
Kui ta uuriks pühakirju ja uuriks Maarja 
kehastumist ja tema esivanemate elu, teaks ta 
lõpuks, kes ta on. (221, 3) 
23 Jumala kõige õrnemal armastusel tema 
loodu vastu ei ole vormi. 
. Siiski võttis ta teisel ajastul naise kuju 
Maarjas, Jeesuse emas. 
Neitsi Maarja ilmumistest tuntud Maarja kuju 
tuleb seega pidada ainult lühikeseks ajaks 
omaks võetud ilmutuse vaimulikuks kujuks. 
24. Mõistke, et Maarja on alati olnud olemas, 
sest tema olemus, tema armastus, tema hellus 
on alati olnud Jumaluses. 
25 Kui palju teooriaid ja eksimusi on inimesed 
Maarja kohta loonud! Tema emadusest, tema 
rasestumisest ja tema puhtusest. Kui palju nad 
on selle käigus rikutud! 
26. Päeval, mil nad seda puhtust tõeliselt 
mõistavad, ütlevad nad endale: "Oleks parem, 
kui me poleks kunagi sündinud". Nende hinges 
põlevad tulised pisarad. Siis ümbritseb Maarja 
neid oma armuga, Jumalik Ema kaitseb neid 
oma mantliga ja Isa annab neile andeks, 
öeldes lõpmatu armastusega: "Vaadake ja 
palvetage, sest ma annan teile andeks, ja teie 
kaudu annan ma andeks ja õnnistan maailma." 
(171, 69 - 72) 
 
Maarja näide naistele  
27 Teie Meistri elu on eeskujuks kõigile 
inimestele. Aga kuna naisel puudus õpetus 

tema kui ema ülesande kohta, siis saadeti 
tema juurde Maarja kui jumaliku delikaatsuse 
kehastus, kes ilmus naisena inimeste keskel, et 
anda teile samuti oma jumalikku eeskuju 
alandlikkusest. (101, 58) 
28 Õndsad naised, ka teie kuulute minu 
apostlite hulka. Mehe ja teie vaim ei erine, 
isegi kui te olete füüsiliselt erinevad ja isegi kui 
mõlema ülesanne on erinev. 
29 Võtke Jeesus oma vaimu peremeheks ja 
järgige teda mööda tema armastuse poolt 
tähistatud teed. Tehke tema sõna enda omaks 
ja võtke omaks tema rist. 
30. Ma räägin teie vaimuga samade sõnadega, 
millega ma räägin inimestega, sest te olete 
vaimselt võrdsed. Siiski, kui teie naise süda 
otsib eeskuju, mida järgida, kui vajate 
täiuslikke eeskujusid, mis toetaksid teid teie 
täiustumisel elus, siis pidage meeles Maarjat, 
jälgige teda kogu tema elu jooksul maa peal. 
31 Isa tahtmine oli, et Maarja alandlik elu 
kirjutatakse üles minu jüngrite poolt, kes 
tundsid teda kogu tema teenistuse ajal ja 
pidasid temaga nõu. 
32 See elu - tagasihoidlik nende jaoks, kes 
seda tunnevad - oli särav alates selle sünnist 
kuni selle lõpuni maailmas. Maarja kirjutas 
palju lehekülgi armastavat õpetust oma vaimu 
alandlikkusega, oma lõpmatu õrnusega, oma 
südame puhtusega, oma armastusega 
inimkonna vastu, mida ta väljendas rohkem 
vaikides kui sõnadega, teades, et Tema, kes 
pidi inimestega rääkima, oli Kristus. 
33. Maarja vaim oli ise Isa poolt kiirgav Emalik 
Armastus, et anda inimkonnale täiuslik 
eeskuju alandlikkusest, kuulekusest ja 
alandlikkusest. Tema teekond läbi maailma oli 
valguse rada, tema elu oli lihtne, majesteetlik 
ja puhas. Temas täitusid ettekuulutused, mis 
kuulutasid, et Messias sünnib neitsist. 
34 Ainult tema oli suutnud oma emakas kanda 
Jumala seemet, ainult tema oli vääriline jääma 
inimkonna Vaimseks Emaks pärast Jeesuse 
missiooni täitmist.  
35 Seega, naised, Maarja on teie täiuslik 
eeskuju. Aga pöörduge tema poole ja võtke 
temast eeskuju oma vaikuses, oma 
alandlikkuses, lõpmatus enesepüüdlikkuses 
armastusest abivajajate vastu, oma vaikivas 
valus, oma kõiki andestavas kaastundes ja 
oma armastuses, mis on eestpalve, lohutus ja 
magus abi. 
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36. Neitsid, abikaasad, emad, vanemateta 
tüdrukud või lesed, üksildased naised, teie, 
kellel on valust läbielatud süda - nimetage 
Maarjat oma armastavaks ja hoolivaks emaks, 
kutsuge teda oma mõtetes, võtke teda oma 
vaimus vastu ja tundke teda oma südames. 
(225, 46 - 54) 
 
Maarja kui inimkonna eestkostja, lohutaja ja 
kaastöötaja.  
37. Maarja kõndis vaikides läbi maailma, kuid 
ta täitis südamed rahuga, eestpalvetas 
abivajajate eest, palvetas kõigi eest ja lõpuks 
valas oma pisaraid andestusest ja kaastundest 
inimeste teadmatuse ja kurjuse pärast. Miks te 
ei peaks pöörduma Maarja poole, kui te 
tahate tulla Issanda juurde, sest tema kaudu 
saite te Jeesuse? Kas ema ja poeg ei olnud 
Päästja surma tunnil ühendatud? Kas ei 
segunenud sel hetkel Poja veri Ema 
pisaratega? (8, 47) 
38. Ma pärandasin ristilt maailmale elu ja 
vaimse tarkuse raamatu, raamatu, mida 
inimesed tõlgendavad ja mõistavad läbi 
sajandite, ajastute ja ajastute. Seepärast 
ütlesin Ma valust raputatud Maarjale risti 
jalamil: "Naine, see on sinu Poeg," osutades 
oma pilguga Johannesele, kes sel hetkel 
kehastas inimlikkust, kuid inimlikkust, mis on 
muutunud Kristuse heaks jüngriks, vaimulikuks 
inimlikkuseks. 
39 Ma pöördusin ka Johannese poole 
sõnadega: "Poeg, see on su ema" - sõnad, 
mida ma nüüd selgitan sulle. 
40. Maarja kehastas puhtust, kuulekust, usku, 
õrnust ja alandlikkust. Kõik need voorused on 
üks astmestik sellel redelil, millel ma selle 
püha ja puhta naise ihus inimesena maailma 
tulin. 
41 et õrnus, puhtus ja armastus on jumalik 
emakas, milles viljastub elu seeme. 
42 see redel, mida mööda ma laskusin teie 
juurde, et saada inimeseks ja elada koos oma 
lastega, on sama redel, mida ma pakun teile, 
et tõusta seda mööda minu juurde, muutes 
endid inimestest valguse vaimudeks. 
43. Maarja on redel, Maarja on ema emakas. 
Pöörduge tema poole ja te kohtute minuga. 
(320, 68 - 73) 
44 Ma jätsin sind, Maarja, risti jalamile, sellele 
mäele, mis sai minu vere ja Ema pisarad. Sinna 
jäi ta oma lapsi ootama, sest just tema on see, 

kes võtab nende õlgadelt risti ja näitab neile 
tee taevasse. (94, 73) 
45 Maarja sõnum oli lohutus, õrn hool, 
alandlikkus ja lootus. Ta pidi tulema maa 
peale, et teha teatavaks oma emalik olemus ja 
pakkuda oma neitsilikku emaihu, et "Sõna" 
saaks selles inimeseks. 
46. Kuid tema missioon ei lõppenud maa peal. 
Selle maailma taga oli tema tõeline kodu, kust 
ta saab levitada kaastunde ja hoolitsuse mantli 
kõigi oma laste üle, kust ta saab jälgida 
kadunud inimeste samme ja valada oma 
Taevase Lohutust kannatajate peale. 
47. Palju sajandeid enne seda, kui Maarja pidi 
tulema maailma, et täita jumalikku saatust - 
naises inimeseks tehtud -, kuulutas teda üks 
Jumala prohvet. Tema kaudu saite teada, et 
neitsi saab lapse ja sünnitab Poja, keda 
kutsutakse Immaanueliks, mis tähendab: 
Jumal meiega. 
48 Maarias, laitmatus naises, kelle peale 
laskus Taevase Ema armastuse Vaim, täitus 
prohveti poolt kuulutatud jumalik tõotus. 
49 Sellest ajast peale on maailm teda 
tundnud, ja inimesed ja rahvad räägivad tema 
nime armastusega ning igatsevad oma valusalt 
teda kui oma ema. 
50 Te nimetate teda Valude Emaks, sest te 
teate, et maailm on löönud tema südamesse 
valu mõõga, ja teie kujutlusest ei kao see kurb 
nägu ja see lõpmatu kurbuse väljendus ei kao. 
51 Täna tahan ma öelda teile, et eemaldaksite 
oma südamest selle igavese valupildi ja 
mõtleksite selle asemel Maarjast kui lahkest, 
naeratavast ja armastavast emast, kes töötab 
vaimselt ja aitab kõigil oma lastel areneda 
ülespoole Meistri tähistatud teel. 
52. Kas sa mõistad nüüd, et Maarja missioon 
ei piirdunud emadusega maa peal? Samuti ei 
olnud tema ilmumine "Teisel ajastul" ainus, 
vaid talle on reserveeritud uus ajastu, kus ta 
hakkab vaimust vaimule rääkima inimestega. 
53 Minu jünger Johannes, prohvet ja nägija, 
nägi oma vaimustuses naist, kes oli riietatud 
päikesega, neitsi, kes säras valgusest. 
54 See naine, see neitsi on Maarja, kes võtab 
oma emakasse vastu mitte uue Päästja, vaid 
terve maailma inimesi, kes toituvad temas 
armastusest, usust ja alandlikkusest, et järgida 
Kristuse, kogu täiuslikkuse Meistri jumalikku 
jälge.  



102 
 

55. Prohvet nägi seda naist kannatamas, nagu 
oleks ta sünnitanud, kuid see valu oli inimeste 
puhastumine, vaimude lepitamine. Kui valu on 
möödas, muutub see vaimudes valguseks ja 
rõõm täidab teie Universaalse Ema vaimu. 
(140, 44 - 52) 
 
Maarja jumalik olemus 
56. Teie Taevase Ema mantel on igavesest 
ajast varju andnud maailmale ja kaitseb 
armastavalt Minu lapsi, kes on ka teie omad. 
Maarja kui vaim ei sündinud maailmas; tema 
emalik olemus on alati olnud osa Minust. 
57. Ta on minu puhtuse, minu pühaduse 
abikaasa. Ta oli minu tütar, kui ta sai naiseks, 
ja minu ema, kui ta sai "kehastunud Sõna". 
(141, 63 - 64) 
58. Maarja on oma olemuselt jumalik, tema 
vaim on üks Isa ja Pojaga. Miks hinnata teda 
kui inimest, kui ta oli väljavalitud tütar, kes oli 
inimkonnale juba aegade algusest peale välja 
kuulutatud kui puhas olend, milles Jumalik 
Sõna pidi kehastuma? 
59. Miks siis inimene teotab ja kahtleb Minu 
väes ja uurib Minu tegusid ilma austuseta? 
Põhjus on selles, et ta ei ole süvenenud minu 
jumalikku õpetusse, ei ole mõelnud sellele, 
mida pühakirjad ütlevad, ega allutanud end 
minu tahtele. 
60. Tänapäeval, kolmandal ajastul, kahtleb ta 
ka selles, et Maarja teeb ennast inimestele 
teatavaks. Kuid ma ütlen teile, et ta osaleb 
kõigis Minu töödes, sest ta on kõige õrnema 
armastuse kehastus, mis elab Minu Jumalikus 
Vaimus. (221, 4 - 6) 
61. Maarja on Vaim, kes on nii sulandunud 
Jumalusega, et moodustab ühe selle 
aspektidest, mida esindavad kolm 
ilmumisvormi: Isa, Sõna ja Püha Vaimu valgus. 
Selles mõttes on Maarja see Jumala Vaim, kes 
ilmutab ja kehastab jumalikku hoolt. (352, 76) 
62 Kui paljud loodavad jõuda kõige 
kõrgemasse taevasse, et kohtuda Maarjaga, 
keda nad alati kujutavad ette inimkujul, nagu 
ta oli maailmas, kehastunud Kristuse emana, 
ja keda nad kujutavad ette kuningannana 
troonil, ilusana ja võimsana. 
 63. Aga ma ütlen teile, et te ei tohi enam oma 
mõtetes jumalikku vormi anda. Maarja, teie 
Vaimne Ema, on olemas, kuid tal ei ole ei naise 
ega ka mitte mingi muu kuju. Ta on püha ja 
armastav hellus, kelle halastus ulatub 

lõpmatuseni. Ta valitseb südames, kuid tema 
valitsemine on alandlikkuse, halastuse ja 
puhtuse valitsemine. Aga tal ei ole trooni, 
nagu mehed kujutavad ette.  
64. Ta on ilus, kuid sellise ilu poolest, mida ei 
suuda visualiseerida isegi kõige ilusamate 
nägudega. Tema ilu on taevalik, ja te ei suuda 
kunagi mõista taevalikku. (263, 30) 
 
Maarja universaalne karisma  
65. Maarja, teie Universaalne Ema, elab Minus 
ja annab oma palavalt armastatud lastele 
kõige õrnemaid hellitusi. Ta on olnud teie 
südames, et jätta neisse oma rahu ja 
pühapaiga ettevalmistamine. Maarja valvab 
maailma üle ja laiutab oma tiivad selle üle 
nagu lauk, et kaitsta seda poolusest pooluseni. 
(145,10) 
66. Minu Jumalikkuses elab 
eestpalvearmastus; see on Maarja. Kui paljud 
südamed, mis olid jäänud usule suletuks, on 
tema kaudu avanenud meeleparandusele ja 
armastusele! Tema emalik olemus on olemas 
kogu loodu juures, seda tunnetavad kõik, ja 
ometi eitavad mõned seda silmast silma. (110, 
62) 
67 Need, kes eitavad Maarja jumalikku 
emadust, eitavad üht kõige ilusamat ilmutust, 
mille Jumalikkus on inimesele andnud. 
68 Need, kes tunnistavad Kristuse jumalikkust 
ja eitavad Maarja, ei tea, et nad loobuvad 
kõige õrnema ja armsama iseloomujoonega, 
mis on olemas minu jumalikkuses. 
69. Kui palju on neid, kes arvavad, et nad 
tunnevad Pühakirja, kuid ei tea midagi, sest 
nad ei ole midagi mõistnud. Ja kui palju on 
neid, kes hoolimata sellest, et nad arvavad, et 
on avastanud Loomise keele, elavad ekslikult. 
70. Emapoolne Vaim on armastavalt aktiivne 
kõigis olendeis, tema kujutist võib näha 
kõikjal. Tema Jumalik emaarmastus on 
langenud õnnistatud seemnena kõigi loodute 
südamesse, ja iga looduse kuningriik on selle 
elav tunnistus ning iga ema süda on selle 
suure armastuse ees püstitatud altar. Maarja 
oli jumalik õis ja viljaks oli Jeesus. (115,15-18) 
 

21. peatükk - Jumala kõikvõimsus, 
kõikjalolek ja tema õiglus  
 
Jumala vägi  
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1 Kui praegune inimene ei suuda kogu oma 
teadusega alistada looduse elemente oma 
tahtele - kuidas saaks ta siis oma võimu 
vaimsetele jõududele peale suruda? 
2 Nii nagu taevakehad kosmoses järgivad oma 
muutumatut korda, ilma et inimese tahe 
suudaks neid oma kurssi või saatust muuta, nii 
ei saa ka vaimses eksisteerivat korda keegi 
muuta. 
3. Mina lõin päeva ja öö, see tähendab, mina 
olen valgus, ja keegi muu kui mina ei saa seda 
tagasi hoida. Sama kehtib ka vaimsuse kohta. 
(329, 31 - 33) 
4 Kui te usute Minusse, siis võite uskuda, et 
Minu jõud on lõpmatult suurem kui inimeste 
patt ja et seetõttu peab inimene ja tema elu 
muutuma niipea, kui patt annab teed tõe ja 
õigluse valgusele.  
5 Kas te suudate ette kujutada elu selles 
maailmas, kui inimesed täidavad Jumala 
tahet? (88, 59 - 60) 
6. Minu jaoks ei saa inimese meeleparandus, 
tema uuenemine ja päästmine olla võimatu. 
Ma ei oleks siis kõikvõimas ja inimene oleks 
Minust tugevam. Kas te peate Minu väge 
halvemaks kui väge, mida kurjus inimestes 
omab? Kas te peate pimedust inimeses 
kõrgemaks kui jumalikku valgust? Mitte 
kunagi! Ütle mulle oma südames. 
7 pidage meeles: minu ülesanne on pärast 
seda, kui ma olen andnud teile olemuse, viia 
teid täiuslikkuseni ja ühendada teid kõiki 
üheks vaimseks perekonnaks; ja ärge 
unustage, et minu tahtmist täidetakse 
ennekõike. 
8 Mina, Jumalik Külvaja, panen oma 
armastuse seemne märkamatult igasse 
vaimule. Ainult mina üksi tean, millal see 
seeme kogu inimkonnas idaneb, ja ainult mina 
üksi olen võimeline ootama oma tööde vilju 
lõpmatu kannatlikkusega. (272, 17 - 19) 
9 Ma ei taha teid oma suurusega alandada ega 
sellega uhkustada, kuid ma näitan seda teile 
siiski, niivõrd kui see on minu tahe, et te 
tunneksite ülimat rõõmu sellest, et teie Isa on 
Jumal, kellel on kogu vägi, tarkus ja täiuslikkus. 
10. Rõõmustage selle mõtte üle, et te ei näe 
kunagi Minu väe lõppu ja et mida kõrgemale 
areneb teie vaim, seda paremini tunnete Te 
Mind ära. Kes ei võiks nõustuda teadmisega, 
et ta ei jõua kunagi oma Issanda suurusele? 
Kas te ei leppinud maa peal kokku, et olete 

oma maise isaga võrreldes nooremad 
aastates? Kas te ei andnud talle meeleldi 
kogemust ja võimu? Kas sa ei ole 
rõõmustanud, et sul on isaks tugevam mees 
kui sa ise - uhke, vapper ja täis voorusi? (73, 
41 - 42) 
11 Mida tähendab inimeste võim minu võimu 
vastu? Mida saab materialistlike rahvaste 
opositsioon teha spirituaalsuse lõpmatu jõu 
vastu? Mitte midagi! 
12 Ma olen lubanud inimesel jõuda oma 
võimuhimu piirini ja oma ülbuse tippu, et ta 
avastaks ise, et vaba tahte kingitus, millega Isa 
on teda varustanud, on tõde. 
13 Aga siis, kui ta on jõudnud piirini, avab ta 
oma silmad valgusele ja armastusele ning 
kummardub minu ees, alistatuna ainsast 
absoluutsest jõust ja ainsast universaalsest 
tarkusest, mis on teie Jumal. (192, 53) 
 
Jumala kohalolu kõigis loodud asjades 
14. Mul ei ole kindlat ega piiratud kohta, kus 
ma elan lõpmatuses, sest Minu kohalolek on 
kõiges, mis eksisteerib, nii jumalikus kui ka 
vaimses või materiaalses. Te ei saa Minust 
teada, millises suunas Minu Kuningriik asub; ja 
kui te tõstate oma pilgu kõrgustesse ja see on 
suunatud taeva poole, siis tehke seda ainult 
sümboolselt. Sest teie planeet pöörleb 
lakkamatult ja pakub teile iga liigutusega uusi 
taevaosasid ja uusi kõrgusi. 
15 Selle kõigega tahan Ma teile öelda, et teie 
ja Minu vahel ei ole mingit vahemaad ja et 
ainus asi, mis teid Minust lahutab, on teie 
ebaseaduslikud teod, mille te panete Minu 
täiusliku Seaduse ja teie vaimu vahele. 
16 Mida suurem on teie puhtus, mida 
kõrgemad on teie teod ja mida püsivam on 
teie usk, seda lähemal, lähedasemal ja 
ligipääsetavamalt te tunnete Mind. 
17. Samamoodi, mida rohkem te eemaldute 
sellest, mis on hea, mis on õiglane, mis on 
lubatud, ja annate end pimedale ja isekale 
materialismile, seda rohkem peate te tundma 
Mind üha kaugemal. Mida rohkem eemaldub 
teie süda Minu Seaduse täitmisest, seda 
tundmatumaks muutub see Minu Jumaliku 
Kohaloleku suhtes. 
18 mõistate, miks ma praegu oma Sõna sellisel 
kujul teatavaks teen ja valmistan teid ette 
vaimu ja vaimu vaheliseks dialoogiks. 
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19 Kuna te arvasite, et Ma olen ääretult 
kaugel, siis te ei mõistnud, kuidas Minu juurde 
tulla. Ma olen otsinud teid üles, et panna teid 
tundma Minu Jumalikku Kohalolekut ja 
tõestada teile, et Isa ja Tema laste vahel ei ole 
mingeid vahemaid ega kaugusi, mis neid 
lahutavad. (37, 27 -32) 
20. Kui te arvate, et ma olen lahkunud oma 
troonilt, et ennast teile teatavaks teha, siis te 
eksite, sest seda trooni, mida te kujutate ette, 
ei ole olemas. Troonid on ülbete ja ülbete 
jaoks. 
21. Kuna Minu Vaim on lõpmatu ja 
kõikvõimas, siis ei asu Ta ühes kindlas kohas: 
Ta on kõikjal, igal pool, nii vaimulikus kui ka 
materiaalses. Kus on siis see troon, mida te 
omistate Minule? 
22. Lõpetage Mulle materiaalse füüsilise kuju 
andmine troonil, nagu need, mis on maa peal, 
vabastage Mind sellest inimlikust vormist, 
mille Te alati annate Mulle, lõpetage 
unistamast Taevast, mida Teie inimlik mõistus 
ei suuda mõista. Kui te vabanete kõigest 
sellest, on see nii, nagu oleksite murdnud 
ahelad, mis teid sidusid, nagu oleks kõrge 
müür teie pilgu ees kokku varisenud, nagu 
oleks tihe udu tõusnud ja lubanud teil 
vaadelda piirideta horisonti ja lõpmatut, 
säravat taevalaotust, mis on aga teie vaimule 
kättesaadav. 
23 Mõned ütlevad: Jumal on taevas, teised: 
Jumal elab tulevases elus. Aga nad ei tea, mida 
nad räägivad, ega mõista, mida nad usuvad. 
Tõepoolest, ma "elan" taevas, kuid mitte 
selles konkreetses kohas, mida te olete ette 
kujutanud: Ma elan valguse, väe, armastuse, 
tarkuse, õigluse, õndsuse, õndsuse ja 
täiuslikkuse taevas. (130, 30, 35 - 36) 
24 Minu universaalne kohalolu täidab kõik, 
üheski universumi paigas või elupaigas ei ole 
tühjust, kõik on Minust läbi imbunud. (309, 3) 
25. Ma olen teile öelnud, et ma olen teile nii 
lähedal, et tean isegi teie kõige salajasemat 
mõtet, et ma olen kõikjal, kus te olete, sest ma 
olen kõikjal kohal. Ma olen valgus, mis 
valgustab teie meeli inspiratsioonide või 
valguse täis ideede kaudu. 
26. Mina olen sinus, sest mina olen Vaim, kes 
sind elustab, südametunnistus, kes sind 
hindab. Ma olen teie meeltes ja kehas, sest ma 
olen kogu loodu sees. 

27 Tundke Mind üha enam ja enam enda sees 
ja kõiges, mis teid ümbritseb, nii et kui saabub 
hetk, mil peate lahkuma sellest maailmast, 
sisenete täielikult Vaimsesse Elu, ja teie 
vaimus ei tekita häireid muljed, mida meelte 
maailm võib jätta; ja te lähete veel ühe 
sammu võrra Mulle, kes ma olen lõpmatu 
puhtuse allikas, millest te igavesti joote. (180, 
50 -52) 
28. Kas te teate, mis on selle valguse päritolu, 
mis sisaldub häälekandjate huulte poolt 
lausutud sõnades? Selle päritolu on headuses, 
jumalikus armastuses, universaalses valguses, 
mis lähtub Jumalast. See on kiir või säde 
sellest helendavast Kõiksusest, mis annab teile 
elu; see on osa lõpmatust jõust, mis liigutab 
kõiki asju ja mille all kõik asjad vibreerivad, 
segunevad ja teevad lakkamatult oma ringe. 
See on see, mida te nimetate Jumalikuks 
kiirguseks, see on Jumaliku Vaimu valgus, mis 
valgustab ja elavdab vaimseid olendeid. 
29 See kiirgus mõjutab nii vaimu kui ka keha, 
nii maailmu kui ka inimesi, taimi ja kõiki loodu 
olendeid. See on vaimule vaimne, see on 
ainele materiaalne, see on mõistusele 
intelligentsus, see on südamele armastus. See 
on teadmine, on andekus ja on eneseteadvus, 
on instinkt, on intuitsioon ja on kõigi olendite 
meelte kohal vastavalt nende järjekorrale, 
nende loomusele, nende liigile ja nende 
arenguastmele. Kuid päritolu on üks: Jumal; ja 
selle olemus on üks: armastus. Mis saab siis 
olla võimatu selles, et Ma valgustan nende 
olendite meelt, et saata teile vaimse valguse 
sõnumit? 
30. Taimed võtavad vastu elusaastet, mida 
minu Vaim neile saadab, nii et nad kannavad 
vilja. Tähed saavad jõudu, mida minu Vaim 
neile saadab, et nad saaksid oma orbiidil 
tiirelda. Maa, mis on praegune elav tunnistus, 
mis on kättesaadav kõigile teie meeltele, saab 
lakkamatult vastu võtta elu kiirgust, mis paneb 
nii palju imesid oma rinnast esile tulema. Miks 
peaks siis olema võimatu, et inimene, kelle 
olemuses särab nagu kalliskivi Vaimu kohalolu, 
milles tema sarnasus Minuga on kindlaks 
tehtud, saab otse Minu Vaimult oma vaimule 
jumalikku sära, mis on vaimne seeme, mis 
temas vilja kannab? (329, 42 - 44) 
31 Ükski teie hingehüüe ei jää taevas 
kuulmata, iga palve leiab Minus vastukaja, 
ükski teie kannatustest või elukriisidest ei jää 
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Minu isalikule armastusele märkamatuks. 
Kõike, mida ma tean, kuulen, näen ja kõiges 
ma olen kohal. 
32. Kuna inimesed arvavad, et ma olen nende 
pattude tõttu neist eemaldunud, siis nad 
tunnevad end lõpuks minust kaugel. Oo, 
inimlik teadmatus, mis on toonud nii palju 
kibedust nende huultele! Teadke, et kui ma 
eemaldaksin ennast mõnest oma loodud 
olendist, siis nad lakkaksid koheselt olemast. 
Aga seda ei ole juhtunud ega juhtu, sest kui 
ma andsin teile Vaimu, andsin ma teile kõigile 
igavese elu. (108, 44 - 45) 
 
Saatuse löögid  
33 Ärge neelake katsumusi, mis teid ja kogu 
inimkonda vaevavad, ärge öelge, et need on 
Jumala karistus, viha või kättemaks, sest siis te 
teotate Jumalat. Ma ütlen teile, et just need 
kannatused on need, mis toovad inimkonna 
üha lähemale päästesadamale. 
34. Nimetage neid õigluseks, heastuseks või 
õppetundideks, ja see on õige ja õige. Viha ja 
kättemaks on inimlikud kired, mis on omane 
olenditele, kes on veel kaugel meelerahust, 
harmooniast ja täiuslikkusest. See ei ole 
lihtsalt see, et sa annad minu armastusele sinu 
vastu, mis määrab kõik minu teod, vulgaarse 
nimetuse "karistus" või ebaväärika nimetuse 
"kättemaks". 
35. Mõtle, et sa oled vabatahtlikult läinud 
okkalistele radadele või pimedatesse 
kuristustesse ja et sa ei ole kuulanud minu 
armastavat kutset ega oma südametunnistuse 
häält, mistõttu sai vajalikuks, et valu tuleks 
sulle appi, et sind äratada, peatada, tuua sind 
mõistusele ja panna sind tagasi tõelisele teele. 
(181, 6 - 8) 
36. Ma ei karista teid, vaid ma olen õiglus ja 
sellisena lasen seda tunda kõigil, kes mu käske 
rikuvad. Sest Igavene on teile teatavaks teinud 
oma seaduse, mida keegi ei saa muuta. 
37. Vaata, kuidas inimene kurdab raskes 
katsumuses, kui ta langeb mõõtmatult 
sügavasse kuristikku, kui ta näeb, kuidas tema 
naine nutab lähedaste kaotuse pärast, lapsed 
jäävad ilma elatisest ja kodud vajuvad 
viletsusse ja süngustesse. Ta on oma ebaõnne 
pärast jahmunud, ta on meeleheitel; kuid selle 
asemel, et palvetada ja oma pattudest 
kahetseda, ta mässab Minu vastu, öeldes: 
"Kuidas on võimalik, et Jumal mind niimoodi 

karistab?", samas kui tegelikult valab Jumalik 
Vaim ka pisaraid oma laste valu pärast, ja 
tema pisarad on armastuse, andestuse ja elu 
veri. 
38. Tõesti, ma ütlen teile: Inimkonna 
saavutatud arengu tõttu ei sõltu tema 
olukorra paranemine praegu ainult Minu 
halastusest. Ta on iseenda ohver, kuid mitte 
Minu karistuse ohver. Sest Minu Seadus ja 
Minu valgus paistavad igas 
südametunnistuses. 
39. Minu õiglus tuleb alla, et juurtega välja 
juurida iga umbrohi, ja isegi loodusjõud 
ilmutavad end selle õiguse täideviijatena. Siis 
tundub, et kõik ühendab end, et hävitada 
inimest, kuigi see peaks teenima tema 
puhastumist. Kuid mõned on sellest eksitatud 
ja ütlevad: "Kui me peame nii suurt valu 
taluma - miks me siis üldse siia maailma 
tuleme?", arvestamata, et valu ja patt ei tule 
Minust. 
40. Inimene vastutab selle eest, et ta jääb 
teadmatusse sellest, mis on õiglus ja mis on 
lepitamine. Siit tuleneb kõigepealt tema mäss 
ja seejärel tema jumalateotus. Ainult see, kes 
on uurinud minu õpetust ja järgib minu 
seadust, ei saa enam oma isa süüdistada. (242, 
19 - 21) 
Kristuse teisest sarnasest sõnast on ilmne, et 
"tõrva" all ei ole mõeldud mitte inimesi, vaid 
nende halbu ja tigedaid impulsse ja kalduvusi. 
 
Jumala õiglus  
41 Te olete nagu põõsad, mille oksad on 
mõnikord nii viljatud ja haiged, et need 
vajavad valusat kärpimist, et eemaldada teie 
haiged osad, et te saaksite taastuda. 
42 Kui minu armastuse õiglus eemaldab 
inimese puult haiged oksad, mis kahjustavad 
tema südant, siis tõstab ta selle üles. 
43 Kui inimesele tahetakse lõigata mõni jäse 
tema kehast, siis ta ohkab, väriseb ja muutub 
arglikuks, kuigi ta teab, et see tehakse selle 
eemaldamiseks, mis on haige, mis on surnud 
ja mis ohustab seda, mis veel võib elada. 
44 Isegi roosid, kui neid kärbitakse, valutavad 
oma eluvett nagu valupisaraid, kuid pärast 
katavad nad end kõige kaunimate õitega. 
45 Minu Armastus, lõpmatult kõrgemal viisil, 
puhastab kurja Minu laste südames, 
ohverdades mõnikord ka iseennast. 



106 
 

46. Kui inimesed lõid Mind risti, siis ma katsin 
oma hukkamõistjad oma headuse ja 
andestusega ning andsin neile elu. Oma 
sõnadega ja vaikides täitsin ma neid 
valgusega, ma kaitsesin ja päästsin neid. Nii 
piiran ma kurja, tõrjun seda oma armastusega 
ning kaitsen ja päästan kurjategijaid. Need 
armuandmised olid, on ja jäävad igavesti 
päästmise allikateks. (248, 5) 
47. Ma ei saa teile määrata karistust, mis oleks 
raskem kui teie üleastumiste raskus. Seepärast 
ütlen ma teile, et teil ei ole midagi karta minu 
poolt, vaid teie endi poolt. 
48. Ainult mina üksi tean teie üleastumiste 
raskust, suurust ja tähtsust. Inimestele 
avaldab pidevalt muljet välimus, sest nad ei 
suuda tungida oma ligimese südamesse. Mina 
seevastu vaatan südamesse ja võin teile öelda, 
et minu juurde on tulnud inimesi, keda on 
süüdistatud rasketes üleastumistes ja kes on 
olnud täis kahetsust, et nad on mind solvanud, 
kuid ma olen nad puhtaks leidnud. Seevastu 
teised on tulnud ja öelnud, et nad ei ole 
kunagi kellelegi kurja teinud, kuid ma teadsin, 
et nad valetavad. Sest kuigi nende käed ei ole 
ennast määrinud oma ligimese verega, on 
nende ohvrite veri, keda nad olid käskinud elu 
võtta, voolanud nende vaimule. Nad on need, 
kes visasid kivi, varjates oma kätt. Kui ma olen 
oma kuulutuses välja öelnud sõnad "argpüks", 
"vale" või "reetur", on kogu nende olemus 
värisenud ja sageli on nad minu õpetusest 
kõrvale kaldunud, sest nad tundsid, et neid 
suunab pilk. (159, 42 - 43) 
49. Kui jumalikus õigluses ei oleks Isa suurimat 
armastust, kui tema õiglus ei oleks seda 
päritolu, siis ei oleks seda inimkonda enam 
olemas, selle patt ja selle lakkamatud 
üleastumised oleksid ammendanud jumalikku 
kannatlikkust; kuid seda ei ole juhtunud. 
Inimkond elab edasi, vaimud kehastuvad 
endiselt, ja igal sammul, igas inimtöös avaldub 
minu õiglus, mis on armastus ja lõputu 
halastus. (258, 3) 
50 uurige Minu Sõna, et teid ei eksitaks, nagu 
paljusid eksitatakse Minu jumaliku õigluse 
tegude suhtes, kui Ma karistan jõuliselt neid, 
kes on toime pannud vaid kerge rikkumise, 
kuid näiliselt andestan neile, kes on toime 
pannud raske rikkumise. 
51. Peremees ütleb teile: Kui ma karistan 
jõuga seda, kes näiliselt on toime pannud vaid 

kerge rikkumise, siis sellepärast, et ma tean 
vaimsete olendite nõrkust, ja kui nad kalduvad 
kõrvale seaduse täitmise teelt, võib see olla 
esimene samm, mis viib nad hukatusse. Aga 
kui ma teineteist raske rikkumise eest 
etteheiteid, siis sellepärast, et ma tean, et 
suur üleastumine on vaimu jaoks põhjus sama 
suureks meeleparanduseks. 
52 Ärge mõistke kohut, ärge mõistke hukka, 
ärge soovige isegi oma mõtetes, et minu õigus 
langeks nende peale, kes põhjustavad 
rahvaste seas verevalamist. Mõelge vaid 
sellele, et ka nemad, nagu teiegi, on Minu 
lapsed, Minu loodud olendid, ja nad peavad 
oma suured kuriteod suure lepitusega 
heastama. Tõesti, ma ütlen teile, et just need, 
kelle peale te näpuga näitate kui nende peale, 
kes on halastamatult hävitanud rahu ja viinud 
teid kaosesse, saavad tulevastel aegadel 
suurtest rahutegijatest, inimkonna suurtest 
heategijatest. 
53 Miljonite ohvrite veri hüüab maa pealt 
minu jumalikku õiglust, kuid väljaspool 
inimlikku jurisdiktsiooni on see minu oma, mis 
jõuab iga mõistusesse, iga südamesse. 
54. Inimeste kohtupraktika ei anna andeks, ei 
lunasta, ei armasta. Mina armastan, andestan, 
lunastan, taastan, ülendan ja valgustan; ja just 
neid, kes on põhjustanud inimkonnale nii palju 
valu, lunastan ja päästan, pannes nad läbima 
oma suure lepituse, mis on laasteklaas, milles 
nad puhastuvad ja ärkavad täielikult oma 
südametunnistuse hääle suhtes, et nad 
saaksid näha oma tegude sügavale põhja. Ma 
panen nad käima sama teed, mida nad panid 
käima oma ohvrid, oma rahvad. Kuid lõpuks 
saavutavad nad vaimse puhtuse, et nad 
saaksid naasta maa peale, et ehitada üles kõik, 
mis hävitati, taastada kõik, mis hävitati. (309, 
16 -18) 
55 Teadke, et teie Isa ei mõista teie üle kohut 
siis, kui surm saabub, vaid et see kohus algab 
kohe, kui te oma tegudest teadlikuks saate ja 
tunnete oma südametunnistuse kutset. 
56 Minu kohus on alati teie üle. Igal sammul, 
olgu siis inimelus või teie vaimses elus, allute 
minu hinnangule; kuid siin maailmas, keha 
kestas, muutub vaim tundmatuks ja kurdiks 
südametunnistuse kutsete suhtes. 
57 Ma mõistan teie üle kohut, et aidata teil 
avada silmad valgusele, et vabastada teid 
patust ja vabastada teid valust. 
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58 Ma ei arvesta oma otsuses kunagi 
solvanguid, mida te olete mulle teinud, sest 
minu otsuses ei ilmne kunagi pahameelt, 
kättemaksu ega isegi mitte karistust. 
59. Kui valu tungib sinu südamesse ja tabab 
sind kõige tundlikumast kohast, siis selleks, et 
osutada sulle mõnele sinu poolt toime pandud 
veale, et panna sind mõistma minu õpetust ja 
anda sulle uus ja tark õppetund. Kõigi nende 
katsumuste põhjas on minu armastus alati 
kohal.  
60. Mõnel korral olen Ma lubanud teil mõista 
mõne kohtuprotsessi põhjust, mõnel korral ei 
suuda te leida selle hoiatuse tähendust Minu 
õigluse kohta, ja seda seetõttu, et Isa töös ja 
teie vaimu elus on sügavaid saladusi, mida 
inimaju ei ole võimeline lahti harutama. (23, 
13 - 17) 
61. Kaugel on aeg, mil teile öeldi: "Selle 
küünariga, millega te mõõdate, mõõdetakse 
teid." Kui sageli on seda seadust kasutatud 
selleks, et võtta kättemaksu siin maa peal ja 
tõrjuda kõrvale igasugune heategevus! 
62 nüüd ütlen ma teile, et ma olen võtnud 
kätte selle kohtumõistmise kambri ja ma 
mõõdan teid sellega vastavalt sellele, kuidas 
te olete mõõtnud, kuigi ma pean selgituseks 
lisama, et igas minu kohtumõistmises on kohal 
Isa, kes teid väga armastab, ja Päästja, kes on 
tulnud teie päästmiseks. 
63. Inimene on see, kes teeb oma tegudega 
kohutava kohtuotsuse, kohutava kohtuotsuse 
kohati, ja teie Issand on see, kes annab teile 
abi, et te leiaksite tee, kus te suudate kanda 
oma lepitust. 
64 Tõesti, ma ütlen teile, kui te tahate vältida 
liiga valulikku lepitust, siis tehke õigeaegselt 
meeleparandus ja andke oma elule uus suund, 
uuendades seda siiralt, tehes oma vendade 
suhtes armastuse ja halastuse teod. 
65. Mõistke, et Mina olen päästev värav - 
värav, mis ei ole kunagi suletud kõigile, kes 
otsivad Mind tõelise usuga. (23, 19 - 23) 
66. Nüüd näete, et jumalik õiglus seisneb 
armastuses, mitte karistamises nagu teie. Mis 
saab sinust, kui Ma kohaldan sinu enda 
seadusi, et mõista sinu üle kohut Minu ees, 
kelle ees ei kehti ükski väline välimus ega 
valeargumendid? 
67. Kui ma mõistaksin teie üle kohut teie 
kurjuse järgi ja kohaldaksin teie kohutavalt 

karmid seadused, mis siis teiest saaks? Siis 
paluksite te õigesti, et Ma näitaksin halastust. 
68. Aga sa ei pea kartma, sest minu armastus 
ei kahane, ei muutu ega kao. Teie aga kindlasti 
möödute, te surete ja sünnite uuesti, te lähete 
ja tulete uuesti, ja nii teete oma 
palverännakut, kuni saabub päev, mil te 
tunnete oma Isa ja allute tema jumalikku 
seadusele. (17, 53) 
 

22. peatükk - Jumala armastus, 
hoolitsus ja armastus  
 
Taevase Isa armastus  
1 Ärge imestage, et vaatamata teie pattudele 
järgneb minu armastus teile kõikjale. Te kõik 
olete minu lapsed. Selles maailmas on teil oma 
vanemate armastuses olnud kujutluspilt 
Jumalikust armastusest. Te võite neile selja 
pöörata, te võite mitte tunnustada nende 
autoriteeti, te võite mitte kuuletuda nende 
käskudele ja te võite mitte kuulata nende 
nõuandeid; te võite oma kurjade tegudega 
tekitada haavu nende südames, te võite anda 
põhjust, et nende silmad kuivaksid ära nii palju 
nutmisest, et nende õlgadele ilmuksid valged 
juuksed ja et nende näole jääksid kannatuste 
jäljed; kuid nad ei lakka teid kunagi 
armastamast ja neil on teie jaoks ainult 
õnnistus ja andeksandmine. 
2 Aga kui need vanemad, kes teil on olnud 
maa peal, kes ei ole täiuslikud, on andnud teile 
nii suuri tõendeid puhtast ja ülevastuvõtlikust 
armastusest, miks te siis imestate, et Tema, 
kes lõi need südamed ja andis neile selle 
ülesande olla vanemad, armastab teid 
täiusliku armastusega? - Armastus on kõrgeim 
tõde. Tõe pärast sain ma inimeseks ja tõe 
pärast surin inimesena. (52, 27) 
3 Minu armastus ei ole selleks, et teid 
üllatada, kuid te ei kahtle ka selles, kui te 
kogete, et maailmas tühjendate sageli väga 
kibeda karika. 
4. Inimene võib vajuda madalale, olla täis 
pimedust või kõhklema, et pöörduda Minu 
juurde tagasi. Kuid kõigi jaoks tuleb aeg, mil 
nad tunnevad Mind oma olekus, nad ei tunne 
Mind enam eemal, nad ei suuda Mind pidada 
võõraks ega eitada Minu olemasolu, Minu 
armastust ja Minu õiglust. (52, 30) 
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5. Ma ei taha näha teid Minu ees 
süüdistatavatena, Ma tahan teid alati pidada 
oma lasteks, kelle jaoks Minu isalik armastus 
on alati abivalmis. Ma olen loonud teid oma 
Vaimu auks ja selleks, et te oleksite õnnelikud 
minus. (127, 41) 
6. Õppige Mind armastama, mõistke, kuidas 
Minu armastus järgneb teile kõikjale, 
vaatamata teie üleastumistele ja pattudele, 
ilma et te suudaksite selle mõjule kõrvale 
hiilida või seda vältida. Tunnistage, et mida 
tõsisemad on teie üleastumised, seda suurem 
on Minu halastus teie vastu. 
7 Inimeste kurjus tahab minu armastust 
tõrjuda, kuid see ei suuda sellele vastu seista, 
sest armastus on universaalne jõud, jumalik 
jõud, mis loob kõik ja liigutab kõike. 
8 tõestus kõigele, mida ma teile ütlen, on see, 
mille ma teile andsin, kui ma ennast teie seas 
teatavaks tegin sel ajal, kui inimkond oli oma 
patu kuristikku kadunud. Minu armastus ei saa 
tunda vastikust inimese patu suhtes, kuid ta 
võib tunda haletsust. 
9 Tunne Mind, tule Minu juurde, et pesta oma 
plekke Minu armu kristallselguses. Küsi, küsi, 
ja sulle antakse. (297, 59 - 62) 
10 Hetkedeks arvavad inimesed, et nad on 
Minu jaoks nii väheväärtuslikud, et nad ei 
mõista, et Ma saan neid nii väga armastada. Ja 
kui nad on leppinud sellega, et elavad kaugel 
oma Isast, siis ehitavad nad elu oma ideede 
järgi, loovad oma seadusi ja asutavad oma 
religioosseid kogukondi. Seepärast on nende 
üllatus suur, kui nad näevad Mind tulemas. Siis 
küsivad nad: "Kas meie Isa armastab meid 
tõesti nii väga, et Ta otsib sellist viisi, kuidas Ta 
ennast meile edasi anda?" 
11. Inimesed, ma võin teile ainult öelda, et ma 
ei lase hukkuda sellel, mis on minu oma, ja 
teie olete minu oma. Ma armastasin sind juba 
enne, kui sa olid, ja ma armastan sind igavesti. 
(112, 14 - 15) 
 
Jumala hoolitsus ja abi  
12. Jüngrid, ma olen andnud teile kõik 
õpetused, mida vaim vajab oma arenguks. 
13 Õndsad on need, kes tunnevad tõde, sest 
nad leiavad kiiresti tee. Teised lükkavad alati 
jumalikku õpetust tagasi, sest neile tunduvad 
nende teosed minu omadest paremad. 
14 Ma armastan teid kõiki. Ma olen karjane, 
kes kutsub oma lambaid, kes kogub neid ja 

loeb neid ja tahab iga päev rohkem - kes 
toidab neid ja hellitab neid, hoolitseb nende 
eest ja rõõmustab, kui näeb, et neid on palju, 
kuigi mõnikord nutab ta, kui näeb, et kõik ei 
ole kuulekad. 
15 Need on teie südamed: paljud teist tulevad 
minu juurde, kuid vähesed on need, kes mind 
tõeliselt järgivad. (266,23 - 26) 
16. Võtke oma rist ja järgige mind alandlikult. 
Uskuge, et kui te räägite kellelegi lohutust, 
südamele rahu või vaimule valgust, hoolitsen 
ma kõige eest, mis on seotud teie materiaalse 
eluga, ja ma ei jäta midagi tähelepanuta. 
17 usun, et kui ma räägin teie vaimuga, siis 
vaatan ka teie südamesse, et avastada selles 
selle mured, vajadused ja soovid. (89, 6 - 7) 
18. Ei ole ühtegi rassi ega hõimu, ükskõik kui 
ebatraditsioonilised nad teile ka ei tunduks, 
isegi neid, keda te ei tunne, sest nad elavad 
kättesaamatutes metsades, kes ei ole kogenud 
minu armastuse ilminguid. Ohu hetkel on nad 
kuulnud taevaseid hääli, mis neid kaitsevad, 
valvavad ja nõustavad. 
19 Sa ei ole kunagi elanud hüljatuna. Algusest 
peale, kui sa ellu tulid, oled sa olnud minu 
armastuse kaitse all. 
20 Teie, inimlikud vanemad, kes te armastate 
oma lapsi hellalt: kas te suudaksite neid 
hüljata nende saatuse hoolde, kui nad on 
vaevalt sündinud sellesse ellu, kui nad vajavad 
kõige enam teie hoolt, teie hoolt ja armastust? 
21 Ma olen näinud, et sa muretsed oma laste 
pärast, isegi kui nad on saanud täiskasvanuks; 
isegi nende eest, kes on üleastujaid, kes on 
sulle haiget teinud, hoolitsed sa suurima 
armastusega. 
22 Aga kui te reageerite oma laste vajadustele 
sel viisil, milline on siis teie taevase Isa 
armastus, kes armastas teid juba enne teie 
olemasolu? 
23. Olen alati tulnud teile appi; ja sel ajal, mil 
ma kohtun teiega suurema vaimse arenguga, 
olen õpetanud teile, kuidas võidelda 
ebatervislike jõudude nullimiseks ja kuidas 
suurendada hea vibratsiooni. (345, 39 - 42) 
24. Te olete nüüd sisenemas oma elu uude 
etappi; tee on sillutatud. Võtke oma rist ja 
järgige mind. Ma ei ütle teile, et sellel teel ei 
ole katsumusi, kuid iga kord, kui te ületate 
raske teelõigu või tühjendate kannatuste 
karika, kuulete teid julgustavat ja nõustavat 
häält, minu armastus on teiega, aitab teid ja 
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tõstab teid üles, ja te tunnete minu 
tervendava palsamiga õrna hellust. (280, 34) 
25 Kui ma näen, et te lasete end valu tõttu 
lüüa ja et selle asemel, et õppida sellest 
õppetunde, mida iga katsumus sisaldab, 
rahuldute sellega, et nutate, kirute või lihtsalt 
ootate surma kui oma kannatuste lõppu, siis 
tulen ma teie lähedale, et armastavalt 
pöörduda teie südame poole, andes talle 
lohutust ja lootust, tugevdades teda, et ta 
saaks ennast, oma nõrkust ja usupuudust 
ületada, et ta saaks oma katsumuste üle võitu; 
sest selles võidukäigus on rahu, valgus ja 
vaimne õnn, mis on tõeline õnn. (181, 10) 
26 Kui ma arvestan, et ma olen isegi kõige 
väiksemates looduse olendites, siis kuidas 
peaksin ma teid eitama ja ennast teist 
eraldama ainult sellepärast, et teil on puudusi, 
sest just siis vajate te mind kõige rohkem? 
27. Mina olen elu ja olen kõiges, seega ei saa 
miski surra. Mõelge sügavalt, et te ei jääks 
oma väljendusviisiga seotuks. Vaigistage oma 
meeled ja avastage Mind Sõna sisimas. (158, 
43 - 44) 
28 Astuge sisse ja te leiate sealt pühamu, 
lepituskapi. Te avastate allika, armu ja 
õnnistuste allikas. 
29. Ei ole olemas abitu vaim, keegi ei ole 
pärandamata. Minu jumalikku halastust silmas 
pidades ei ole kogu universumis kedagi, kes 
võiks nimetada end vaeseks, kes on oma isa 
poolt välja heidetud; kedagi, kes võiks 
nimetada end Issanda maalt pagendatuks. 
30 Need, kes tunnevad end päratuina, teevad 
seda sellepärast, et nad ei ole avastanud 
endas armu andeid, või sellepärast, et nad on 
lihtsalt patust eksinud, et nad on pimedad või 
et nad tunnevad end väärituna. 
31 Te peaksite alati avastama neid 
armuandeid endas; siis kogete, et teil ei ole 
kunagi puudust minu kohalolekust, et alati on 
"leib", "tervendav palsam", "relvad", 
"võtmed" ja kõik, mida te vajate, on teie sees 
olemas, sest te olete minu kuningriigi ja minu 
au pärijad. (345, 87) 
32 Isa ja laste vahel on side, mida ei saa kunagi 
katkestada, ja see side on põhjuseks, et 
Jumaliku Vaimu ja teie kõigi vahel toimub 
diskussioon. (262, 35) 
33 Inimkond vajab minu armastust, minu 
sõna, mis peab jõudma nende südame 
põhjani. Meister võitleb väsimatult selle eest, 

et teie vaimud muutuksid iga päev 
valgustatumaks, et nad saaksid teadmatusest 
vabanedes tõusta kõrgematesse 
piirkondadesse. 
34. Minu Kuningriigi väravad on avatud ja Isa 
"Sõna" tuleb teie juurde lõpmatu 
armastusega, et näidata teile taas teed. 
35. Ma olen taas kord inimkonna juurde 
tulnud, kuid see ei ole Mind tundnud, sest Ma 
olen ilmunud vaimselt, ja selle materialism on 
suur. Kuna teie vaim tuli Minu Jumalikust 
Vaimust, miks ei ole inimesed Mind tundnud? 
Sest nad on sidunud oma vaimu 
materialismiga, madalamate kirgedega. 
36 Aga siin on Jumala Tall, kes tuleb teie 
juurde nagu valgus, et teid valgustada ja tuua 
teile tõde. (340, 13 - 15) 
 
Kõigekõrgema alandlikkus 
37. Mõistke, et minu sõna ei täida teie meelt 
asjatute filosoofiatega, see on elu põhiolemus. 
Ma ei ole rikas mees, kes pakub teile maist 
rikkust. Mina olen ainus Jumal, kes lubab teile 
tõelise elu kuningriiki. Ma olen alandlik Jumal, 
kes läheneb oma lastele ilma uhkeldamiseta, 
et tõsta neid oma helluse ja imelise sõnaga 
lepituse teele. (85, 55) 
38 Olge Minu sulased, ja te ei jää kunagi minu 
poolt alandatuks. 
39. Vaata, ma ei ole tulnud nagu kuningas, ma 
ei kanna skepterit ega krooni. Ma olen teie 
seas kui alandlikkuse eeskuju ja veelgi enam, 
kui teie teenija. 
40 Palu Mind, ja Ma annan sulle; käskige 
Mind, ja Ma kuuletun, et anda sulle veel üks 
tõend Minu armastusest ja alandlikkusest. Ma 
palun ainult, et te tunneksite Mind ja teeksite 
Minu tahet; ja kui te kohtate takistusi oma 
kohustuste täitmisel, siis palvetage ja võidke 
Minu nimel, ja teie teeneid on rohkem. (111, 
46) 
41. Isa räägib sinuga - Tema, kelle ees ei ole 
kedagi, kelle ees palves kummardada. Aga 
tõesti, ma ütlen teile, kui keegi oleks minust 
suurem, siis ma kummardaksin tema ees, sest 
alandlikkus elab minu vaimus. 
42 Mõelge, kuidas te, kuigi te olete Minu 
väikesed lapsed, sunnite Mind alla tulema, et 
teiega rääkida, teid kuulata ja teid lohutada, 
selle asemel, et te püüaksite üles tõusta Minu 
juurde. (125, 19) 
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43. Kogege oma südames rõõmu sellest, et 
tunnete, et teie Isa armastab teid, kes ei 
alandanud teid kunagi oma suurusega, vaid 
näitas seda oma täiuslikus alandlikkuses, et 
teha teid suureks ja viia teid nautima tõelist 
elu Tema Kuningriigis, millel ei ole algust ega 
lõppu. (101, 63) 
 
Jumala kaastunne ja kaastundlikud 
kannatused  
44. Kui te usute, et Jeesus ei tundnud valu, 
sest Ta oli Jumala Poeg, siis te eksite. Kui te 
usute, et ma olen valust vaba, sest ma tulen 
täna Vaimus, siis olete samuti eksinud. Kui te 
arvate, et kuna ma tean, et te kõik olete 
lõpuks minuga koos, siis ma ei kannata täna, 
siis ei ole teil ka selles õigus. Tõesti, ma ütlen 
teile, et ei ole ühtegi muud olendit, mis oleks 
tundlikum kui Jumalik Vaim. 
45 Ma küsin teilt: Kes andis kõigile olenditele 
tunnetuse? Mida head sa saad teha, mis ei too 
mulle rõõmu? Ja mis kurja sa saad teha, mis ei 
ole nagu haava Minu tundlikkusele? Vaata, 
sellepärast ma ütlen teile, et inimkond on 
Mind uuesti risti löödud. Millal võetakse mind 
maha mu ristilt ja vabastatakse okaskroonist? 
(69,34) 
46. Kui mõned tõusevad üles Minu 
vaenlastena, siis ma ei vaata neid sellisena, 
vaid ainult kui abivajajaid. Neid, kes peavad 
end teadlasteks ja eitavad Minu olemasolu, 
ma vaatan neile haledalt otsa. Neid, kes 
püüavad mind inimeste südames hävitada, 
pean ma asjatundmatuteks, sest nad usuvad, 
et neil on võim ja relvad hävitada Teda, kes on 
elu autor. (73, 33) 
47 Ma näitan end teile armastava Isana, 
alandliku Isandana, kes ei ole kunagi ükskõikne 
teie kannatuste suhtes ning on alati 
järeleandlik ja halastav teie puuduste suhtes, 
sest te olete alati lapsed Minu silmis. 
48. Ma pean teile kohut mõistma, kui ma 
näen, kuidas lapsed, kes on loodud nii suure 
armastusega ja määratud igavese elu jaoks, 
otsivad kangekaelselt surma maa peal, 
hoolimata vaimsest elust ega soovides teada 
saada täiustusi, mida see eksistents neile 
pakub. (125, 59 - 60) 
49. Kuna ma olen teie Isa, pean ma tingimata 
kaasa tundma sellele, mida lapsed tunnevad. 
Ainult nii mõistate, et kui igaüks teist 

kannatab ja tunneb oma valu, siis Jumalik 
Vaim kannatab kõigi oma laste valu. 
50. Selle tõe tõestuseks tulin ma maailma, et 
saada inimeseks ja kanda risti, mis kujutas 
endast kogu maailma valu ja pattu. Aga kui ma 
inimesena kandsin teie puuduste koormat 
oma õlgadel ja tundsin kogu teie valu, kas ma 
saaksin siis Jumalana näidata end tundmatuna 
oma laste kannatuste suhtes? (219, 11 - 12) 
 
Andestus; Jumala arm ja halastus  
51. Mina olen ainus, kes teab kõigi saatust, 
ainus, kes teab teed, mille olete läbinud, ja 
teed, mida peate veel läbima. Mina olen see, 
kes mõistab teie kannatusi ja rõõme. Ma tean, 
kui palju te olete rännanud, et leida tõde ja 
õiglust. Minu halastus on see, mis võtab vastu 
selle piinarikas hüüe, kes palub Minult sisimas 
andestust oma üleastumiste eest. 
52 ja kui Isa, siis ma täidan iga palavikulise 
palve, kogun teie pisarad, tervendan teie 
nõrkused, annan teile tunda, et teile on 
andeks antud ja te olete vabastatud oma 
plekkidest, et te saaksite oma elu uueks teha. 
53. Samuti olen Ma ainus, kes saab teile 
andestada solvanguid, mida te, kes te olete 
Minu lapsed, olete Minule teinud. (245, 39 - 
41) 
54 Sel ajal valgustab minu sõna teid uuesti. Ma 
valan oma armu külluses välja, et te oleksite 
puhtad ja varustatud. Aga kui te uuesti 
patusse langete, siis mõistke, inimesed, et 
mitte Mina ei ole see, kes teid Minu palge alt 
välja tõmbab, vaid teie olete need, kes end 
Minust välja tõmbavad, kuigi see ei ole Minu 
Tahe. Kuid Minu andestus ja armastus on nagu 
avatud väravad, mis võtavad vastu igaüht, kes 
soovib kahetsevalt Minu juurde tagasi 
pöörduda. (283, 69) 
55. Armastuses, millega ma teile andestan ja 
parandan teid, ilmutan ennast. Kui sa elasid 
oma tahtmise järgi, rikkudes pidevalt Isa, ei 
lõiganud ma selle patuse eksistentsi lõnga läbi, 
ma ei keelanud sulle õhku ega leiba, ma ei 
jätnud sind valusaks ega jätnud tähelepanuta 
sinu kaebusi. Ja loodus ümbritses teid 
jätkuvalt oma viljakuse, valguse ja 
õnnistustega. Nii teen Ma ennast inimestele 
teatavaks ja avaldan ennast neile. Keegi maa 
peal ei suuda sind sellise armastusega 
armastada ja keegi ei suuda sulle nii palju 
andestada kui mina. 
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56. Sinu vaim on seeme, mida ma kasvatan ja 
täiustan igavesest ajast ja arust, kuni see 
kannab kõige ilusamaid õisi ja kõige 
täiuslikumaid vilju. Kuidas ma võisin lasta sul 
surra või jätta sind tormide vägivalla kätte? 
Kuidas ma saaksin teid teie teel maha jätta, 
kui ma olen ainus, kes teab kõigi olendite 
saatust? (242, 31 - 33) 
57. Teie, kes te eksite: Ma olen valmis teid 
vastu võtma ja andma teile oma jõudu ja 
valgust, kui te Mind kutsute. Ei ole tähtis, kas 
te kannate oma hinges ja vaimus suurte 
patuste jälgi. Ma panen teid õnnistama neid, 
kes on teid solvanud, ja õnnistama Jumalat, 
sest Ta on pidanud seda imet teie juures 
võimalikuks. Siis hakkate oma südames 
tundma Kristuse armastust. 
58 Mõni mõtleb neid sõnu kuuldes: "Kuidas on 
võimalik, et suured patused saavad seda armu 
sama hästi vastu võtta kui õiged, kes seda oma 
teenete pärast omavad?". 
59. Oo mehed, mehed, kes ei näe kaugemale 
kui teie silmad! Ma olen alati andnud teile 
oma hüvesid armust, isegi enne, kui te neid 
ära teenisite. 
60 Ma vastan nii puhtale mõttele kui ka selle 
kurbale kaebusele, kes läheneb mulle rikutud 
kujul, alati, kui temast - armastuse puudumise 
tõttu oma kaasinimeste vastu - ka ükskõik kui 
väike alandlikkuse või teadmiste säde välja 
pääseb. 
61. Ma olen nõrkade kaitsja, kes valavad 
pisaraid oma suure võimetuse ja teadmatuse 
pärast. Ma olen Jumalik Lootus, kes kutsub ja 
lohutab neid, kes nutavad; ma olen lahke 
Jeesus, kes hellalt hellitab neid, kes 
haigutavad oma valus ja lepituses. 
62. Ma olen teie Päästja, teie Lunastaja; ma 
olen inimesele mõistetav Tõde. (248, 18 - 21) 
 

23. peatükk - Inspiratsioonid ja Jumala 
ilmutused  
 
Jumalikud inspiratsioonid 
1 Jüngrid: Kui minu sõna tuleb teile ja te ei 
mõista seda, siis te kahtlete selles. Aga ma 
ütlen teile: Kui ebakindlus piinab teid, siis 
tõmbuge tagasi põldude üksindusse ja seal, 
keset loodust, kus teil on tunnistajateks ainult 
avatud põld, mäed ja taevakeha, küsitlege veel 
kord oma Meistrit. Süvenege tema sõnasse ja 

kiiresti jõuab tema armastav vastus teieni. Siis 
tunnete end kantud, inspireerituna, täis 
tundmatut vaimset õndsust. 
2 Nii ei ole te enam vähese usuga inimesed, 
sest te teate, et iga Jumala sõna sisaldab tõde, 
kuid et selle kättesaadavaks tegemiseks tuleb 
sellesse siseneda pühendunult ja puhta 
meelega, sest see on pühamu. 
3 Alati, kui olete valmis ja tahate midagi teada, 
tõmbab teie valguse soov jumalikku valgust 
ligi. Kui mitu korda olen ma teile öelnud: 
minge mägedesse üksindusse ja rääkige mulle 
seal oma muredest, kannatustest ja 
vajadustest. 
4 Jeesus õpetas teile neid õppetunde Teisel 
ajastul oma eeskujuga. Tuletage meelde Minu 
eeskuju, kui ma enne oma jutlustööga 
alustamist kõrbesse tagasi tõmbusin, et 
palvetada. Tuletage meelde, et Minu viimasel 
ajal, kui ma veel enne sünagoogi minekut 
palvetama läksin, otsisin ma Õlimäe puiestee 
üksildust, et rääkida Isaga. 
5. Loodus on Looja tempel, kus kõik tõuseb 
Tema juurde, et Teda kummardada. Seal saate 
otse ja võltsimata vastu võtta oma Isa sära. 
Seal, kaugel inimlikust egoismist ja 
materialismist, tunnete te, kuidas targad 
inspiratsioonid tungivad teie südamesse ja 
liigutavad teid oma teel head tegema. (169, 28 
- 31) 
6 te peate olema ärkvel, jüngrid, sest ma ei 
räägi teiega mitte ainult selle suukorvi kaudu, 
vaid ma teen ennast teatavaks ka teie vaimule 
neil hetkedel, kui teie keha magab. Ma õpetan 
teid valmis unele alistuma ja eraldama oma 
vaimu maapealsest, et ta saaks tõusta valguse 
piirkondadesse, kus ta saab prohveti, millega 
ta valgustab oma teed ja seejärel edastab oma 
sõnumi mõistusele. (100, 30) 
7 Ma ei ole kunagi olnud sinust kaugel, nagu 
sa oled mõnikord uskunud, ega ole kunagi 
olnud ükskõikne sinu kannatuste suhtes ega 
kurt su kutsumistele. see on juhtunud: Te ei 
ole püüdnud täiustada oma kõrgemaid meeli 
ja olete oodanud, et tajute Mind lihase 
meelega. Aga ma ütlen teile, et aeg, mil ma 
seda meestele andsin, oli väga ammu. 
8 kui te oleksite veidi pingutanud, et arendada 
mõnda oma vaimset võimet, näiteks sisemist 
ülestõusmist vaimse kontemplatsiooni, palve, 
ennustamise, prohvetliku unenäo või vaimse 
nägemuse kaudu, siis ma kinnitan teile, et 
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igaühel neist oleksite minuga ühenduses ja 
seega saaksite oma küsimustele vastused ja 
jumalikku inspiratsiooni oma meelest. 
9 Ma olen alati valmis teiega rääkima, ma 
ootan alati teie tõusu ja vaimset valmisolekut, 
et teile meeldida ja anda teile õnne, et teha 
ennast teie vaimule teatavaks. Selleks on vaja 
ainult teha end suurima siirusega valmis selle 
armu saamiseks. (324, 52 - 54) 
10 Küsige oma teadlastelt ja kui nad on ausad, 
siis ütlevad nad teile, et nad on palunud 
Jumalalt inspiratsiooni. Ma annaksin neile 
rohkem inspiratsiooni, kui nad küsiksid Minult 
rohkem armastust oma kaasinimeste vastu ja 
vähem edevust enda vastu. 
11 Tõesti, ma ütlen teile: Kõik, mida te olete 
kogunud tõelistest teadmistest, pärineb 
Minult. Kõike, mis inimestel on puhtast ja 
kõrgest, kasutan ma sel ajal teie heaks, sest 
selle olen ma teile andnud. (17, 59 - 60) 
12. Nüüd on aeg, mil minu Vaim räägib 
lakkamatult südametunnistusele, vaimule, 
mõistusele ja inimeste südamele. Minu hääl 
jõuab inimesteni mõtete ja katsumuste kaudu, 
mille kaudu paljud ärkavad iseenesest tõe 
juurde, sest need, kes neid juhivad või 
õpetavad, magavad ja soovivad, et maailm ei 
ärkaks kunagi. (306, 63) 
13. "Kolmandal ajastul" mõistsin oma 
ilmingute selgusega seda, mis oli inimestele 
võimatu: Suhtlen iseendaga inimliku 
mõistmisvõime kaudu. 
14 Mõistke Mind, jüngrid, sest vaimu ja vaimu 
vahelises dialoogis, mis teid ootab, tunnete te 
Minu kohalolekut igavesti. Kui te oskate end 
ette valmistada, siis ei ütle te enam mulle: 
"Issand, miks sa ei tule? Miks Sa ei näe minu 
valu?" Te ei räägi enam minuga sel viisil. 
Tõesti, jüngrid, ma ütlen teile, et igaüks, kes 
minuga sel viisil räägib, annab käegakatsutava 
tõendi oma teadmatusest ja 
ettevalmistamatusest. 
15 Ma ei taha, et Minu jüngrid oleksid Minust 
lahutatud, Ma tahan, et te ütleksite Mulle 
oma vaimus: "Meister, Sa oled meie keskel, 
meie vaim tunneb Sind, Sinu Tarkus on minu 
inspiratsiooni allikas." See on tõeline 
ülestunnistus, mida ma tahan teilt kuulda. 
(316, 54) 
 
Jumalike ilmutuste kohandamine inimese 
arusaamadele  

16 jumaliku ilmutamiseks on teie keeled liiga 
piiratud; sellepärast olen pidanud teile alati 
rääkima tähendamissõnades, võrdlustes; kuid 
nüüd näete, et isegi kui ma olen teile sel viisil 
rääkinud, olete te Mind vähe mõistnud, sest 
teil on puudunud vajalik tahe Minu ilmutuste 
mõistmiseks. (14, 50) 
17 Igal ajastul olete te Mind oodanud, kuid 
alati, kui Ma olen olnud teie juures, ei ole te 
Mind ära tundnud, sest teil puudub 
ettevalmistus ja vaimsus. Ma ütlen teile: 
Ükskõik, millises vormis Minu Kohalolek ka ei 
oleks, see sisaldab alati tõde ja elu jumalikku 
olemust. 
18. Ma olen teile öelnud, et olen kasutanud 
erinevaid vorme, et ennast maailmale 
teatavaks teha. Kuid need ei olnud maskiks, et 
varjata teie eest Minu Vaimu, vaid need 
aitasid Mind humaniseerida, piiritleda Mind ja 
muuta Mind inimestele kuuldavaks ja 
käegakatsutavaks. 
19 Nüüd ma ütlen teile, et enne kui te 
langetate oma otsuse, peaksite kõigepealt 
kuulama seda häält, kuni saabub teie 
veendumuse või valgustuse hetk, mil see 
muutub vaimus valguseks. (97, 11 - 12) 
20. Niikaua kui inimesed jäävad oma 
pimedusse ja teadmatusse, on nad põhjuseks, 
et Jumal, kes on üle kõige Isa, humaniseeriks, 
piiraks ja alandaks ennast oma laste suhtes, et 
teda mõistetaks. Millal lubate Minul end teie 
ees näidata selles hiilguses, milles te peaksite 
Mind vaatama? 
21. Sa pead olema suur, et olla võimeline 
kujutlema Minu suurust, ja just sellepärast 
tulen ma ikka ja jälle, et anda sulle vaimset 
suurust, et sa saaksid kogeda lõpmatut rõõmu 
oma Isa tundmisest, Tema armastuse 
tundmisest, jumaliku kontserdi kuulmisest, 
mis kõlab sinu kohal. (99, 26 - 27) 
22 Selle Isa ilmutuse väline osa Siinai ääres oli 
kivi, mis oli vahendiks, millega Jumaliku 
Seaduse sissepressimine toimus. 
23 Väline asi Jumala ilmutuses inimestele 
Jeesuse kaudu oli Kristuse kehaline kate, 
Kristuse inimkuju. 
24 Praegusel ajal on minu ilmutuse väline osa 
olnud hääle kandja, mistõttu see ilmutuse 
vorm, nagu ka minevikus, peab lõppema. 
25. Mõistke, et te olete spirituaalsete inimeste 
lapsed, kes ei tohi toituda vormidega, vaid 
olemusega. Kui te mõistate minu sõna õigesti, 
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ei lange te enam kunagi ebajumalateenistusse, 
te ei klammerdu ka välistesse 
jumalateenistustesse, rituaalidesse, 
mööduvasse, sest te hakkate alati ihaldama 
põhilist, igavest. (224, 69 – 71) 
 
Erinevad Jumala ilmutused  
26. Inimkond sooviks uue Messia külaskäiku, 
kes päästaks ta kuristikust, või vähemalt 
kuulda Jumala häält nagu inimese häält, mis 
kõlab õhus. Aga ma ütlen teile, et piisab, kui te 
jälgite veidi või kogute oma vaimu 
meditatsiooni, et anda sellele tundlikkust, ja te 
kuulete kõike, mis teiega räägib. Kui teile 
tundub võimatu, et kivid räägivad, siis ma 
ütlen teile, et mitte ainult kivid, vaid kõik, mis 
teid ümbritseb, räägib teile oma Loojast, et te 
ärkaksite üles oma unistustest suurusest, 
ülbusest ja materialismist. (61, 49) 
27. Varasemate aegade valgustatud nägid alati 
valguse sära, nad kuulsid alati minu sõna. 
Prohvetid, inspireeritud, eelkäijad, kõrge 
vaimsuse õpetuste rajajad tunnistasid, et nad 
kuulsid hääli, mis näisid tulevat pilvedest, 
mägedest, tuulest või mõnest kohast, mida 
nad ei osanud täpselt määratleda; et nad 
kuulsid Jumala häält, nagu oleks see tulnud 
tulekeeltest ja salapärasest kajast. Paljud 
kuulsid, nägid ja tundsid oma meelte abil, 
teised oma vaimsete omaduste abil; sama 
toimub ka praegu. 
28. Tõesti, Ma ütlen teile: Need, kes said Minu 
sõnumeid oma füüsiliste meelte abil, 
tõlgendasid jumalikku inspiratsiooni vaimselt, 
ja seda tegid nad vastavalt oma füüsilisele ja 
vaimsele varustusele, vastavalt sellele, millal 
nad maailmas olid, nagu see juhtub praegu 
inimvahenditega, mida te nimetate 
"häälekandjateks" või "andekandjateks". Kuid 
ma pean teile ütlema, et nii minevikus kui ka 
praegu on nad lisanud jumalike ilmutuste 
puhtusele omaenda ideid või neid, mis 
valitsesid nende keskkonnas, ning teadlikult 
või teadmatult on nad muutnud tõe puhtust ja 
piiramatut olemust, mis on tõeliselt armastus 
oma kõrgeimates ilmutustes. 
29 Vaimsed vibratsioonid ja inspiratsioonid 
olid neis, ja nii "esimesed" kui ka "viimased" 
on tunnistanud ja tunnistavad seda 
inspiratsiooni, mis jõudis nende vaimudesse, 
peaaegu alati teadmata, kuidas, nii nagu see 

toimub paljude inimestega täna ja nagu see 
juhtub veel rohkemate inimestega homme. 
30 Sõnad, tõlgendused ja tegutsemisviisid on 
tingitud inimestest ja ajastust, milles nad 
elavad, kuid see on ennekõike kõrgeim tõde. 
(16, 11 - 14) 
31. Aeg-ajalt on vaja, et minu Vaim ilmutaks 
end teile kättesaadaval ja arusaadaval viisil. 
See vajadus teiega rääkida on tingitud teie 
sõnakuulmatusest minu Seaduse vastu, teie 
kõrvalekaldumisest tõelisest teest. 
32. Inimene on oma tahtevabaduse tõttu 
kõige mässumeelsem olend loodu seas. 
Tänaseni ei ole ta tahtnud alluda 
südametunnistuse juhistele. 
33 Minu sõna tahab ühtesid ohjeldada, teisi 
suunata, kõiki tugevdada tões ja päästa teid 
kuristustest. 
34. Ärge võtke pahaks seda, kuidas Ma end 
praegu ilmutan, mis on nii erinev Teise ajastu 
omast. Teadke, et ma ei ole kunagi kasutanud 
sama vormi kaks korda, sest see tähendaks, et 
jätan teid sama õpetusega, ja ma tulen alati, 
et õpetada teile uusi õppetunde ja aidata teil 
astuda uusi samme. (283, 39 - 42) 
35. Minu Sõna edastab end mitmel viisil: 
südametunnistuse kaudu, minust rääkivate 
katsumuste kaudu, loodusjõudude kaudu või 
minu vaimsete laste kaudu. Minu sõna on 
universaalne. Igaüks, kes valmistab end ette, 
kuuleb minu häält. (264, 48 u.) 
 
Jumalike ilmutuste vajalikkus  
36. Minu Jumalik õpetus ei ole mõeldud ainult 
vaimule - ei, see peab jõudma ka inimese 
südamesse, et nii vaimne kui ka füüsiline osa 
muutuksid harmooniliseks. 
37. Jumalik Sõna on määratud valgustama 
mõistust ja muutma inimese südant tundlikuks 
ning selles Sõnas sisalduv elu essents on 
määratud toitma ja tõstma vaimu. 
38 Selleks, et inimese elu oleks täielik, vajab ta 
tingimata vaimset leiba, niisama palju kui ta 
töötab ja vaevleb materiaalse toidu nimel. 
39 "Inimene ei ela ainult leivast", ütlesin ma 
teile "Teisel ajastul", Minu sõna kehtib ikka 
veel, sest inimesed ei saa kunagi ilma vaimse 
toiduta hakkama, ilma et neid maa peal 
tabaksid haigused, valu, pimedus, õnnetused, 
viletsus ja surm. 
40. Materialistid võiksid vastu vaielda, et 
inimesed elavad juba ainuüksi sellest, mida 
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maa ja loodus neile annavad, ilma et nad 
peaksid püüdlema millegi vaimse järele, mis 
neid toidab, mis neid nende eluteel tugevdab. 
Kuid ma pean teile ütlema, et see ei ole 
täiuslik ja täisväärtuslik elu, vaid eksistents, 
milles puudub põhiline, nimelt vaimsus. (326, 
58 - 62) 
41. Ma olen igal ajal ilmutanud ennast 
inimesele lihtsal viisil, et ta saaks Mind mõista, 
alati olen teinud seda teie mõistuse ja südame 
haardeulatuses. Ma tulin teie juurde, et anda 
teile eeskuju alandlikkusest, kui ma alandasin 
end teie viletsasse ellu, et tõsta teid 
paremasse ellu. (226, 54) 
42. Siin on täitunud sõna, mille ma teile 
andsin, kui Jeesus "Teisel ajastul" tänas oma 
Isa selle eest, et ta on oma Tarkuse varjanud 
õppinud ja haritud inimeste eest, kuid andnud 
ja ilmutanud selle alandlikele. 
43 Jah, Minu rahvas, sest need, keda te 
nimetate õpetlasteks, paisutavad end üles ja 
tahavad tavalist rahvast maha hoida, õpetades 
neile ainult seda, mida nad arvavad, et need 
on leivamurud, mida nad on Minult saanud. 
44 Vaesed seevastu, "väikesed inimesed", kes 
on hästi teadlikud elu raskustest ja ka sellega 
kaasnevatest puudustest - kui nad saavad 
midagi enda omaks nimetada, siis tunnevad 
nad, et see on neile liiga palju, ja seetõttu 
jagavad seda teistega. 
45. Ma lisan nüüd: Kui ahne inimene muutub 
heldeks ja ülbe inimene muutub alandlikuks, 
saavad nad kohe osa kõigest, mis mul on 
varuks sellele, kes teab, kuidas elada 
vooruslikult. Sest Minu armastus ei ole 
osaline, see on kõikehõlmav, see on kõigi 
Minu laste jaoks. (250, 17) 
 
Jumalike ilmutuste lõpmatus  
46. See õpetus, mis valgustab kolmandat 
ajastut, ei ole minu viimane. Vaimulikul ei ole 
lõppu. Minu Seadus paistab nagu jumalik 
päike kõigis südametunnistustes. Stagnatsioon 
ja allakäik on omane ainult inimestele ja need 
on alati pahedest, nõrkustest või kirgede 
ohjeldamatusest tingitud. 
47. Kui inimkond rajab oma elu vaimsetele 
alustele ja kannab endas igaviku ideaali, mida 
minu Õpetus teile inspireerib, on ta leidnud 
progressi ja täiuslikkuse tee ning ei hakka 
enam kunagi kõrvale kalduma oma ülespoole 
arenemise teelt. (112, 18) 

48. Kui te arvate, et ma olen teile alles nüüd 
ilmutanud midagi vaimse elu kohta, siis olete 
suures eksimuses, sest ma ütlen teile veel 
kord: Jumalik õpetus algas siis, kui esimene 
inimene sündis, ja ma ei liialda, kui ütlen teile, 
et minu õpetus algas vaimude loomisega, juba 
enne maailma tekkimist. (289, 18) 
49 Kui inimesed veel uskusid, et eksisteerib 
ainult see, mida nad suudavad oma silmadega 
avastada, ja nad ise ei teadnud maailma kuju, 
milles nad elavad, siis kujutasid nad ette 
Jumalat, kes piirdus sellega, mida nende 
silmad teadsid. 
50 Aga kui nende mõistus järk-järgult ühe 
saladuse teise järel lahti harutas, laienes 
universum nende silmade ees üha enam ja 
enam ning Jumala suurus ja kõikvõimsus 
kasvasid üha enam ja enam inimese imestava 
mõistuse ees. 
51 Seepärast pidin ma teile praegu andma 
juhiseid, mis on kooskõlas teie arenguga. 
52. Aga ma küsin teilt: Kas see on materiaalne 
teadmine, mida Minu ilmutus sisaldab? Ei, 
teadmised, mida ma teile õpetan, on 
olemasolust väljaspool seda loodust, mida te 
näete ja mida te olete nii kaua uurinud. Minu 
Ilmutus näitab teed, mis viib vaimu üles elu 
tasandile, kust ta saab kõike avastada, ära 
tunda ja mõista. 
53. Kas teile tundub võimatu või vähemalt 
kummaline, et Jumal teeb ennast inimestele 
vaimselt teatavaks - et vaimne maailm teeb 
ennast teatavaks ja ilmutab end teie elus - et 
tundmatud maailmad ja sfäärid suhtlevad 
teiega? Kas sa tahad, et sinu teadmised 
lõppeksid ja Isa ei avaldaks sulle kunagi 
rohkem kui seda, mida Ta sulle juba ilmutas? 
54 Ära ole harjumuspärane oma usus ja ära 
sea oma teadmistele piire. 
55 Täna võite te Vaimu õpetust eitada, sõdida 
ja taga kiusata, aga ma tean, et homme te 
kummardate tõele. 
56 Iga jumalik ilmutus on selle ilmnemisel 
olnud vastuseisus ja tõrjutud, kuid lõpuks on 
see valgus võidutsenud. 
57 Teaduse avastustes on inimkond olnud 
sama umbusklik, kuid lõpuks on ta pidanud 
tegelikkusele järele andma. (275, 64 - 70) 
58 Kui inimkonna südamest tõuseb Püha 
Vaimu tempel lõpmatuseni, ilmuvad selle 
keskel uued ilmutused, mis on seda suuremad, 
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mida kõrgemale arenevad vaimsed olendid. 
(242, 62) 
59. Kuidas te võite arvata, et kui ma tulin teie 
juurde alla, võin ma teisi rahvaid unarusse 
jätta, sest te kõik olete minu lapsed? Kas te 
arvate, et keegi on Minust eemal või 
väljaspool, kuigi Minu Vaim on universaalne ja 
hõlmab kõiki loodud asju? 
60. Kõik elab ja toitub Minust. Seepärast on 
Minu universaalne kiir laskunud kogu maakera 
peale ja vaim on saanud Minu mõju nii selles 
maailmas kui ka teistes, sest Ma olen tulnud 
päästma kõiki Oma lapsi. (176, 21) 
61 Minu ilmumine häälekandjate kaudu on 
minu tahte kohaselt ainult ajutine, lühike 
ettevalmistusetapp, mis teenib seda rahvast 
normi, seaduse ja alusena, et tunnistada ja 
levitada seda tõde ning kuulutada maailmale 
"Kolmanda ajastu" kohalolekut. 
62 Nii nagu minu ilmumine oli inimmeele 
poolt ette nähtud, et see on sama lühiajaline 
kui välk, nii oli ka ette nähtud, et ainult mõned 
inimrühmad on kutsutud osalema selles 
ilmutuses ja saama seda sõnumit.  
63 Seevastu vaimu ja vaimu vaheline dialoog 
jõuab kogu inimkonnani, ilma ajaliste 
piiranguteta, sest see Minu otsimise, Minu 
vastuvõtmise, palumise, kuulmise ja tundmise 
vorm kestab kogu igavikku. (284,41 - 43) 
 
Jumala kohaloleku ilmnemine inimeses  
64. Ma tahan teid teha oma jüngriteks, et te 
õpiksite tundma Mind kui lapsi, kes on Minu 
Vaimust. Miks te ei peaks tundma Minu 
Kohalolu endas, sest te olete tehtud Minu 
enda olemusest, Minu osa? 
65. Te ei tunne Mind, sest te ei ole sellest 
teadlikud, sest teil puudub vaimsus ja 
ettevalmistus, ja nii palju märke ja aistinguid 
kui te saate, omistate te need materiaalsetele 
põhjustele. Seepärast ütlen ma teile, et kuigi 
ma olen teiega, ei tajuta te minu kohalolekut. 
66. Nüüd ma ütlen teile: Kas pole loomulik, et 
te tunnete Mind oma olemuses, sest te olete 
osa Minust? Kas seda silmas pidades ei ole 
õige, et teie vaim peaks lõpuks ühinema Minu 
vaimuga? Ma avaldan teile tõelise suuruse, 
mis peaks olema igas inimeses, sest te olete 
eksinud ja olete muutunud vaimselt 
väiksemaks, kui tahate olla suur maa peal! 
(331, 25 - 26) 

67 Ma ei taha enam, et sa ütleksid mulle: 
"Issand, miks sa oled minust kaugel, miks sa ei 
kuule mind, miks ma tunnen end üksi 
eluteel?". 
68. Armas rahvas: Mina ei lahku kunagi oma 
lastest, vaid teie olete need, kes minust 
lahkuvad, sest teil on puudunud usk ja te ise 
olete Mind tagasi lükanud ja oma südame 
uksed Minu ees sulgenud. (336, 60) 
69. Ma ei taha, et te tunneksite Mind kaugelt, 
sest Ma olen teile öelnud, et kõik te tunnete 
Mind oma spirituaalsuse tõttu, hakkate Mind 
tundma, tajute Mind otse. Teie vaim kuuleb 
Minu häält ja vaimselt näete te Minu 
kohalolekut. Nii tahan ma näha teie vaimu 
igavesti ühendatud Minuga, sest see on Minu 
tahe. (342, 57) 
 

VI Jumala töö  
 

24. peatükk - Vaimne ja materiaalne 
loomine  
 
Vaimolendite loomine  
1 Enne maailmade tekkimist, enne kui kõik 
olendid ja mateeria ellu tulid, oli Minu Jumalik 
Vaim juba olemas. Aga kui Kõik-Üksikuna 
tundsin endas tohutut tühjust, sest olin nagu 
kuningas ilma alamateta, nagu isand ilma 
õpilasteta. Sel põhjusel tegin ma plaani luua 
Minule sarnased olendid, kellele ma 
pühendaksin kogu oma elu, keda ma 
armastaksin nii sügavalt ja lähedalt, et kui 
saabub aeg, ei kõhkleks ma neid oma verd 
ristil ohverdamast. 
2 ärge võtke pahaks, kui ma ütlen teile, et ma 
armastasin teid juba enne teie olemasolu. Jah, 
armsad lapsed! (345, 20 - 21) 
3. Jumalik Vaim oli täis armastust, kuigi Ta üksi 
oli olemas. Midagi ei olnud veel loodud, 
midagi ei olnud olemas Jumaliku Olemise 
ümber, ja ometi armastas ja tundis Ta end 
Isana. 
4 Keda Ta armastas? Kelle isa ta tundis end 
olevat? See oli kõik olendid ja kõik loodud 
olendid, mis tulevad Temast välja ja mille jõud 
oli peidetud Tema Vaimus. Selles Vaimus olid 
kõik teadused, kõik loodusjõud, kõik olendid, 
kõik loodu alused. Ta oli igavik ja aeg. Temas 
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oli minevik, olevik ja tulevik juba enne 
maailmade ja olendite elluastumist. 
5 See jumalik inspiratsioon sai reaalsuseks 
jumaliku armastuse lõpmatu jõu all ja elu sai 
alguse. (150, 76 - 79) 
6. Selleks, et Jumal saaks end Isaks nimetada, 
laskis ta oma emakast välja tulla vaime - 
temale sarnaseid olendeid oma jumalike 
omaduste poolest. See oli teie päritolu, nii et 
te tõusite vaimsesse ellu. (345, 22) 
7. Teie loomise põhjuseks oli armastus, 
jumalik soov jagada kellegagi Minu väge; ja 
põhjus, miks Ma andsin teile tahtevabaduse, 
oli samuti armastus. Ma tahtsin, et Minu 
lapsed tunneksid end armastatuna - mitte 
seadusest tingituna, vaid spontaansest 
tundest, mis peaks vabalt teie vaimust välja 
purskuma. (31, 53) 
8 Iga vaim pärineb Jumala puhtast mõttest; 
seega on vaimud Looja täiuslik töö. (236, 16) 
 
Suurte vaimude töö loomisel 
9 Eelija on Suur Vaim, kes on Jumala paremal 
käel, kes oma alandlikkuses nimetab end 
Jumala sulaseks; tema ja teiste suurte 
vaimude vahendusel liigutan ma vaimset 
universumit ja viin ellu suuri ja kõrgeid 
nõuandeid. Jah, Mu jüngrid, Mul on hulgaliselt 
suuri vaime Minu teenistuses, kes valitsevad 
loodut. (345, 9) 
 
Jumala ettenägelikud mõtted  
10. Kuulge, jüngrid: Enne kui te ellu tulite, olin 
ma juba olemas ja minu Vaimus oli teie 
peidus. Kuid Ma ei tahtnud teha teid Minu 
Kuningriigi pärijateks, ilma et te oleksite 
omandanud teeneid, ega ka seda, et te 
valdaksite seda, mis oli, ilma et te teaksite, kes 
teid lõi; samuti ei tahtnud Ma, et te lahkuksite 
Minust ilma juhiste, eesmärkide ja ideaalideta. 
11. Sellepärast ma andsin teile 
südametunnistuse, et see oleks teile teejuhiks. 
Ma andsin teile vaba tahte, et teie töödel 
oleks minu ees tõeline väärtus. Ma andsin 
teile vaimu, et see igatseks alati tõusta 
heledaks ja puhtaks. Ma andsin teile keha, et 
teil oleks südame kaudu hea ja ilusa tunnetus 
ning et see võiks olla teile proovikiviks, 
pidevaks proovikiviks ja ka vahendiks, et elada 
materiaalses maailmas. (35, 48 – 49 o.) 
 

Materiaalsete maailmade loomine 
vaimolendite jaoks  
12 Kui vaimude kohalolek valgustas esimest 
korda ruumi, tundsid need, kes olid veel 
kõhklevad ja komistavad nagu väikesed lapsed 
ning kellel ei olnud arengut ega jõudu kõrge 
vaimsuse kohtades elamiseks, vajadust 
jalgealuse, toetuse järele, et tunda end 
tugevana; nii anti neile aine ja materiaalne 
maailm ning nad omandasid oma uues 
seisundis kogemusi ja teadmisi. (35, 50) 
13. Universum oli täis olendeid ja kõigis neis 
ilmnesid Isa armastus, vägi ja tarkus. Nagu 
ammendamatu eluallikas oli Issanda emakas 
sellest hetkest alates, kui Ta käskis aatomitel 
ühineda, et moodustada olendid ja kehad ning 
anda neile kuju. 
14 Kõigepealt oli olemas vaimne elu, 
kõigepealt olid olemas vaimsed olendid ja 
alles seejärel materiaalne loodus. 
15 Kuna oli otsustatud, et paljud vaimsed 
olendid võtavad kehalise kuju, et elada 
materiaalsetes maailmades, siis oli kõik 
eelnevalt korraldatud nii, et Issanda lapsed 
leiaksid kõik valmis. 
16. Ta ujutas tee, mida Tema lapsed pidid 
käima, õnnistustega üle, ujutades universumi 
eluga ja täites iluga inimese tee, millesse Ta 
asetas Jumaliku sädemete: südametunnistuse 
ja vaimu, luues teda seega armastusest, 
intelligentsusest, jõust, tahtest ja teadvusest. 
Kuid kõik, mis oli olemas, mähkis Ta oma jõuga 
ja näitas talle oma saatust. (150, 80 - 84) 
17 Kui Isa lõi maailma ja andis talle saatuse 
olla lepituspaik, teadis ta juba, et tema lapsed 
langevad oma teel vigadesse ja 
üleastumistesse, et on vaja kodu, et astuda 
esimene samm uuenemise ja täiuslikkuse 
suunas. (250, 37) 
 
Inimese loomine  
18. Kuula: Jumal, Kõrgeim Olend, lõi teid "oma 
näo ja kuju järgi" - mitte teie materiaalse 
vormi, vaid teie vaimuga varustatud võimete 
poolest, mis on sarnased Isa omadega. 
19 Kui meeldiv oli teie edevus, et te pidasite 
endid Looja näol olevaks. Te peate ennast 
kõige arenenumateks olenditeks, keda Jumal 
on loonud. Kuid te eksite rängalt, kui arvate, 
et universum loodi ainult teie jaoks. Millise 
teadmatusega te nimetate ennast loodu 
krooniks! 
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20. Mõistke, et isegi maa ei ole loodud ainult 
inimeste jaoks. Jumaliku loodu lõputul trepil 
on lõputu hulk vaime, kes arenevad jumaliku 
seaduse täitmisel. 
21. Eesmärgid, mis hõlmavad kõike ja mida te 
kui inimesed, isegi kui tahaksite, ei suuda 
mõista, on suured ja täiuslikud nagu kõik Isa 
eesmärgid. Kuid tõesti, ma ütlen teile, et te ei 
ole ei suurim ega vähim Issanda loodu. 
22 Teid loodi ja sel hetkel võttis teie vaim 
Kõigevägevamalt elu, mis sisaldas nii palju 
omadusi, mis olid vajalikud teie jaoks, et täita 
rasket ülesannet igavikulises elus. (17, 24 - 28) 
23. Inimese vaimu, kes on Minu meistriteos, 
olen paigutanud oma Jumaliku Valguse. Ma 
olen hooldanud teda lõpmatu armastusega, 
nagu aednik hooldab oma aia rikutud taime. 
Ma olen pannud teid sellesse elupaika, kus teil 
ei ole eluks midagi puudu, et te saaksite mind 
ära tunda ja ennast tundma õppida. Ma olen 
andnud teie vaimule volituse tunnetada 
tulevase elu ja teie hingele meeled, et te 
saaksite värskendust ja täiustust. Ma olen 
andnud teile selle maailma, et te saaksite 
hakata selles astuma oma esimesi samme, ja 
sel teel, mis viib teid edasi ja täiustub, võite 
kogeda Minu Seaduse täiuslikkust, et te oma 
elu jooksul üha enam ja enam tunneksite ja 
armastaksite Mind ning jõuaksite Minuni oma 
teenete kaudu. 
24 Ma olen andnud teile vaba tahte ja andnud 
teile südametunnistuse. Esimene, et te 
saaksite vabalt areneda minu seaduste 
raames, ja teine, et te oskaksite eristada head 
ja halba, et see ütleks teile täiusliku 
kohtunikuna, millal te täidate või rikute minu 
seadust. 
25 Südametunnistus on minu Jumaliku Vaimu 
valgus, mis ei jäta teid ühelgi hetkel maha. 
26 Mina olen tee, tõde ja elu, mina olen rahu 
ja õnn, igavene tõotus, et te saate olla minu 
juures, ja ka kõigi minu sõnade täitumine. (22, 
7 - 10) 
 
Paradiisi mälestus  
27 Esimesed inimesed - need, kes olid 
inimkonna esiisad - säilitasid mõnda aega 
mulje, mille nende vaim "vaimsest orust" 
kaasa võttis - mulje ilust, rahust ja rõõmust, 
mis püsis neis seni, kuni nende elus ei 
ilmnenud liha kired ja ka võitlus ellujäämise 
eest. 

28 Kuid ma pean teile ütlema, et nende 
inimeste vaim, kuigi ta tuli valguse maailmast, 
ei tulnud kõrgeimatest kodadest - neist, kuhu 
te saate jõuda ainult tänu oma teenetele. 
29 Siiski oli see süütuse, rahu, heaolu ja 
tervise seisund, mida need vaimud säilitasid 
oma esimestel sammudel, unustamatu kui 
valguse aeg, mille tunnistust nad andsid edasi 
oma lastele ja need oma järeltulijatele. 
30 Inimeste materialiseerunud mõistus, 
mõistes valesti selle tunnistuse tõelist 
tähendust, uskus lõpuks, et paradiis, milles 
esimesed inimesed elasid, oli olnud 
maapealne paradiis, mõistmata, et see oli 
nende olendite vaimne seisund. (287, 12 - 13) 
 
Inimese olemus  
31. Mõistus ja keha on erineva loomuga, teie 
olemus koosneb neist, ja mõlema kohal on 
südametunnistus. Esimene on valguse tütar, 
teine pärineb maast, on aine. Mõlemad on 
ühendatud üheks olemuseks ja võitlevad 
üksteise vastu, juhindudes 
südametunnistusest, milles teil on Jumala 
kohalolek. See võitlus on siiani olnud pidev; 
kuid lõpuks täidavad vaim ja keha 
harmooniliselt ülesannet, mille minu Seadus 
neile mõlemale määrab. 
32. Te võite ka kujutleda vaimu kui taime ja 
keha kui maad. Vaim, mis on mateeriasse 
istutatud, kasvab, sirgub, toitudes 
katsumustest ja õpetustest, mida ta oma 
inimelu jooksul saab. (21, 40 - 41) 
 
Looja ja loodu ühtsus  
33. Jumala Vaim on nagu lõpmatu puu, mille 
oksad on maailmad ja lehed on olendid. Kuna 
see on üks ja seesama mahl, mis voolab läbi 
tüve kõigi okste ja neist lehtedeni, kas te siis ei 
usu, et on midagi igavest ja püha, mis 
ühendab teid kõiki üksteisega ja ühendab teid 
Loojaga? (21,38) 
34. Minu Vaim, mis on kõikehõlmav, 
eksisteerib kõiges, mis on loodud Minu poolt, 
olgu see siis vaimse või materiaalse loomu 
poolest. Minu töö on kõiges olemas ja annab 
tunnistust Minu täiuslikkusest kõigil 
elutasanditel. 
35 Minu jumalik töö hõlmab kõike - alates 
suurimatest ja täiuslikumatest olenditest, mis 
elavad minu paremal käel, kuni vaevu tajutava 
väikseima olendini, taime või mineraali, 
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aatomi või rakuni, mis annavad kõigile 
olenditele kuju. 
36. Sellega osutan teile veelkord kõige Minu 
poolt loodud täiuslikkuse, alates 
materiaalsetest olenditest kuni vaimudeni, mis 
on juba saavutanud täiuslikkuse. See on Minu 
töö. (302, 39) 
37. Kes kaldub kõrvale vaimsest seadusest, 
mis on kõrgeim seadus, satub madalamate 
ehk materiaalsete seaduste valitsemise alla, 
millest inimesed samuti vähe teavad. Kuid see, 
kes kuuletub kõrgemale seadusele ja jääb 
sellega kooskõlla, on kõrgemal kõigist 
korraldustest, mida te nimetate loomulikuks, 
ning tunneb ja mõistab rohkem kui see, kellel 
on ainult teadusest või religioonidest leitud 
teadmised. 
38. Seepärast hämmastas Jeesus teid 
tegudega, mida te nimetate imetegudeks, kuid 
tunnistage ära õpetused, mida ta andis teile 
armastusest. Mõistke, et Jumalikus, mis kõlab 
kogu loodu sees, ei ole midagi üleloomulikku 
ega vastuolulist. (24, 42 - 43) 
 

25. peatükk - Loodus  
 
Loodusseadused  
(1) Ma olen õpetanud teid vaatama Jumalat 
kui Kõiksust, kui vaimse kujutlusvõime 
piirideta imet, kui jõudu, mis põhjustab 
liikumist ja tegevust kogu universumis - kui 
elu, mis avaldub nii kõige lihtsamas taimes kui 
ka neis maailmades, mis jooksevad miljonite 
kaupa kosmoses, ilma et ükski neist ei 
kuuletuks neid valitsevale seadusele. 
2 See seadus olen mina, teie Jumal, lakkamatu 
evolutsiooni seadus, mis hämmastab inimest 
ja avab talle tohutuid uurimisvaldkondi, mis 
võimaldavad tal üha sügavamale tungida 
looduse saladustesse. (359, 74 - 75) 
3. Mõistke, et seadus on tee, mille on 
sillutanud Kõrgema Looja armastus, et 
juhatada iga tema loodud olendit. Mõtisklege 
teid ümbritseva elu üle, mis koosneb 
põhiainetest ja lõputu arvu organismidest, ja 
lõpuks avastate, et iga keha ja iga olend liigub 
mööda teed või trajektoori, mida pealtnäha 
juhib kummaline ja salapärane jõud. See jõud 
on seadus, mille Jumal on määranud igale oma 
loodule. 

4 Kui te uurite neid olulisi protsesse, jõuate 
lõpuks arusaamisele, et tõepoolest kõik elab, 
liigub ja kasvab kõrgeima käsu all. (15, 4) 
 
Jumala kohalolu looduses  
5. Otsige Mind kõigis Minu teostes, mida Ma 
olen teinud, ja te leiate Mind kõikjalt. Püüdke 
Mind kuulda ja te kuulete Mind võimsas 
hääles, mis kiirgab kõigest loodust, sest Mul ei 
ole raskusi ennast väljendada loodu olendite 
kaudu. 
6 Ma ilmutan end nii tähega, tormi raevus kui 
ka koidiku magusas valguses. Ma annan oma 
hääle kuuldavaks linnu meloodilises laulus, kui 
väljendan seda lillede lõhna kaudu. Ja iga 
Minu väljendus, iga aspekt, iga töö räägib teile 
armastusest, õigluse seaduste täitmisest, 
tarkusest, igavikulisusest vaimses. (170, 64) 
 
Loodus on Jumala looming ja vaimne 
tähendamissõna.  
7. Paljud on teinud looduse oma jumalaks, 
jumaldades seda kui kõige olemasoleva 
loomeallikat. Aga tõesti, ma ütlen teile, et see 
Loodus, kelle emakast kõik olendid on välja 
kasvanud - materiaalsed jõud ja looduse 
kuningriigid, mis teid ümbritsevad -, ei ole 
Looja; ta on kavandatud ja loodud eelnevalt 
Jumaliku Looja poolt. Ta ei ole elu põhjus ega 
alus. Mina üksi, teie Issand, olen algus ja lõpp, 
alfa ja oomega. (26, 26) 
8 Kõik, mis teid selles elus ümbritseb ja 
ümbritseb, on Igavese Elu peegeldus, on sügav 
õpetus, mida selgitatakse materiaalsete 
vormide ja objektide kaudu, et seda oleks 
võimalik mõista. 
9. Te ei ole veel tunginud selle imelise 
Õpetuse põhja, ja inimene on jälle eksinud, 
sest ta on mõelnud oma elu, mida ta maa peal 
elab, nagu oleks see igavik. Ta on piirdunud 
üksnes ilmingutega ja tõrjunud kõike seda, mis 
sisaldab jumalikku ilmutust - seda, mis on 
sisuliselt ja tõe poolest olemas kogu loodu 
juures. (184, 31 - 32) 
10 Ma ei jäta teid ilma kõigest, mida ma olen 
pannud loodusesse teie säilitamiseks, tervise 
ja toiduks, oma laste heaoluks ja rõõmuks. 
11 Vastupidi, ma ütlen teile: nii nagu ma 
pakun teile Vaimu leiba, kutsudes teid sisse 
hingama jumalikku essentsi ja värskendama 
end vaimsetel lõhnadel, nii ärge jätke 
tähelepanuta ega eemalduge sellest, mida 
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loodus teile annab, sest nii saavutate 
harmoonia, tervise, energia ja seega Elu 
Seaduste õige täitmise. (210, 22) 
12 Mõistmatu olend juhindub instinktist, mis 
on tema sisemine hääl, tema peremees, tema 
teejuht. See on nagu valgus, mis tuleb tema 
emalt, loodusest, ja valgustab teed, mida ta 
peab oma elus läbima - samuti ohtude ja 
riskide teed. 
13 Võtke näiteks harmoonia, milles iga liik 
elab, nende tegevus, kes on hoolsad. Võtke 
südamele näiteid truudusest või tänulikkusest. 
Need on näited, mis sisaldavad jumalikku 
tarkust, sest need pärinevad Minu loodud 
olenditelt, kes on samuti Minust sündinud, et 
nad ümbritseksid teid ja oleksid teiega koos 
teie maailmas, et nad saaksid osa sellest, mida 
Ma olen maa peale pannud. (320,34+37) 
 
Jumala laste võim looduse üle  
14. Loodusjõud kuuletuvad teile, kui te täidate 
Minu seadust ja palute Mind oma 
kaasinimeste hüvanguks. (18, 47) 
15. Kas ma ei ole teile õpetanud, et isegi 
vallandunud loodusjõud võivad kuulda teie 
palvet ja rahuneda? Kui nad kuuletuvad Minu 
häälele, miks ei peaks nad siis kuuletuma ka 
Issanda laste häälele, kui nad on ennast ette 
valmistanud? (39, 10) 
16. Ma olen andnud vaimule võimu mateeria 
üle, et ta saaks katsumustest võidukalt väljuda 
ja jõuda tee lõppeesmärgini. Kuid võitlus saab 
olema suur, sest kuna inimene lõi maailmas 
ainsa kuningriigi, millesse ta usub, siis hävitas 
ta harmoonia, mis peaks eksisteerima tema ja 
kõige teda ümbritseva vahel. Oma uhkelt 
troonilt soovib ta allutada kõik oma teaduse 
võimule ja kehtestada oma tahet looduse 
elementidele ja jõududele. Kuid see ei ole tal 
õnnestunud, sest ta on juba ammu 
katkestanud sõprussidemed Vaimsete 
Seadustega. 
17. Nüüd, kui ma ütlesin sellele rahvale siin, et 
loodusjõud võivad talle kuuletuda, oli neid, 
kes seda ei uskunud, ja ma ütlen teile, et neil 
on põhjust kahelda, sest loodus ei allu kunagi 
neile, kes seda eiravad, häbistavad või 
pilkavad. Teisest küljest, kes oskab elada 
kooskõlas vaimu ja aine seadustega - see 
tähendab, kes elab kooskõlas kõigega, mis 
teda ümbritseb -, on oma elu jooksul 
kooskõlas oma Loojaga ja omandab õiguse, et 

looduse elemendid teda teeniksid ja talle 
kuuletuksid, nagu see kuulub igale lapsele, kes 
on kuulekad oma isale, kõigi asjade Loojale. 
(105, 39) 
18 Ma ei valeta ega liialda, kui ma ütlen teile, 
et looduse kuningriigid kuulevad teie häält 
ning kuuletuvad ja austavad teid. 
19 Iisraeli ajalugu on kirjutatud minu tõe 
tunnistuseks ja selles võite avastada, kuidas 
loodusjõud ja -elemendid on Jumala rahvast 
ikka ja jälle tunnustanud ja austanud. Miks ei 
peaks see teie puhul nii olema? 
20 Kas te arvate, et minu jõud või minu 
armastus inimkonna vastu on aja jooksul 
muutunud? Ei, teie, rahvas, kes te seda sõna 
kuulete, minu Vaimu valgus ümbritseb teid; 
minu vägi ja armastus on igavene ja 
muutumatu. (353, 64) 
 
Inimene ja loodus  
21. Kuid te peate olema ettevaatlikud, oo maa 
rahvad, sest kui te jätkate minu jumalike 
inspiratsioonide kasutamist loodusjõudude 
vaidlustamiseks - kui te jätkate oma vähese 
teadmise kasutamist kurja eesmärgil, siis saate 
kurva ja karmi vastuse siis, kui te seda kõige 
vähem ootate. Te esitate väljakutse õhule, 
tulele, maale, veele ja kõigile jõududele ning 
te juba teate, milline on teie saak, kui te ei 
korrigeeri oma tegusid õigeaegselt, et peatada 
teie irratsionaalsuse poolt vallandunud 
loodusjõud. 
22 Ma juhin teie tähelepanu sellele, et te 
hakkate täitma mõõtu, mida minu õiglus lubab 
teie vabale tahtele; te esitate loodusele liiga 
palju väljakutseid. Ja kuna te olete need 
väikesed, kes tunnevad end suurena, siis tuleb 
see sõna, et hoiatada teid ohu eest, milles te 
end leiate. (17, 60 u.) 
23 Ma ütlesin teile, et ükski puu leht ei liigu 
ilma Minu tahteta, ja nüüd ütlen ma teile, et 
ükski element ei allu muule kui Minu tahtele. 
24 Ma ütlen teile ka seda, et loodus võib olla 
inimeste jaoks see, mida nad tahavad: 
õnnistuste, hellituste ja toitmise poolest 
külluslik ema või kuiv kõrb, kus valitsevad nälg 
ja janu; tarkade ja lõpmatute ilmutuste 
peremees elu, headuse, armastuse ja igaviku 
kohta või halastamatu kohtunik inimeste 
rüvetuste, sõnakuulmatuse ja eksimuste ees. 
25 Minu Isa hääl ütles esimestele inimestele, 
õnnistades neid: "Olge viljakad ja paljunege ja 
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täitke maa, alistage see ja olge isandad mere 
kalade, taeva lindude ja kõigi olendite üle, kes 
maa peal liiguvad." 
26. Jah, inimkond, ma lõin inimese, et ta oleks 
isand ja et tal oleks võim õhus, vees, kogu 
maal ja looduse looduskuningriikides. Aga 
mina ütlesin: "Issand", sest inimesed, kes 
arvavad, et nad valitsevad maad oma 
teadusega, on orjad. Kuigi nad usuvad, et nad 
valdavad looduse elemente, langevad nad 
oma ebaküpsuse, ülbuse ja teadmatuse 
ohvriks. 
27 Inimvõim ja teadus on vallutanud maa, 
mere ja õhu, kuid nende võim ja vägivald ei 
ole kooskõlas looduse võimsuse ja vägivallaga, 
mis on jumaliku armastuse väljendajana elu, 
tarkus, harmoonia ja täiuslikkus. Inimeste 
töödes, nende teaduses ja võimus avaldub 
ainult ülbus, isekus, edevus ja kurjus. (40, 26 - 
30) 
28. Kas te tunnete ära loodusjõudude häiritud 
tasakaalu ja kõige sügavamaid muutusi, mida 
nad on läbi teinud? Kas te teate, miks teid 
nende vallandunud jõud kannatavad? Põhjus 
on selles, et te olete rikkunud vaimse ja 
materiaalse elu vahelist harmooniat, tekitades 
sellega kaose, millesse te praegu sukeldunud 
olete. Aga niipea, kui inimkond on kuulekad 
elu reguleerivatele seadustele, saab jälle rahu, 
küllus ja õndsus. (108, 56) 
29 Kuidas peaksid teie teod maa peal olema 
täiuslikud, kui ma näen, et te olete vaenujalal 
looduslike elementidega, millest te ise elate? 
30 Minu õpetus ei taha takistada teid 
looduslike elementide ja jõudude kasutamisel, 
vaid see käsib ja õpetab teid neid kasutama 
heal eesmärgil. 
31 Teie käes olevad loodusjõud võivad 
muutuda sõpradest ja vendadest kohtunikeks, 
kes teid karmilt karistavad. 
32. Oli juba ammu aeg, et inimesed lõikaksid 
kogemuste vilju, et nad ei saaks enam 
loodusjõududele vastu seista. Sest kogu oma 
teadusega ei suuda nad neid peatada. (210, 43 
- 46) 
33. Teaduse puu raputatakse keeristormi käes 
ja ta laseb oma vilja inimkonna peale. Aga kes 
on nende elementaarsete jõudude sidemed 
lõdvendanud, kui mitte inimene? 
34 On tõsi, et ka varasemad inimesed said 
teada valu, nii et nad ärkasid reaalsusele, 
südametunnistuse valgusele, ja nad allutasid 

end seadusele. Aga selle aja arenenud, teadlik 
ja haritud inimene - kuidas ta julgeb elupuud 
rüvetada! (288, 28) 
35. Neile, kes arvavad, et ma karistan inimesi, 
lastes loodusjõud nende peale lahti, ütlen, et 
nad eksivad väga, kui nad nii arvavad. Sest 
loodus areneb ja muutub ning selle muutuste 
või üleminekute käigus tekivad vapustused, 
mis põhjustavad teile kannatusi, kui te ei täida 
Minu Seadust; ometi omistate te need 
Jumalikule karistusele. 
36 On tõsi, et minu õiglus toimib neis; kuid kui 
te - koos jumaliku sädemega, mis soosib teie 
vaimu - elaksite harmoonias teid ümbritseva 
loodusega, siis oleks teie vaim teid tõstnud üle 
muutuste, üle loodusjõudude vägivalla, ja te ei 
kannataks. (280, 16) 
37 Mis on loodus, kui mitte suur olend? Jah, 
jüngrid, olend, mis samuti areneb, puhastub, 
areneb ja täiustub, et olla võimeline varjama 
oma emakas homseid mehi. 
38. Kui sageli olete rahulolematud nende 
loomulike üleminekute üle selle täiuslikkuse 
saavutamise suunas ja peate neid Jumala 
karistuseks, mõistmata, et ka teie koos 
looduse ja looduga puhastute, arenete ja 
liigute täiuslikkuse suunas. (283, 57 - 58) 
 

26. peatükk - Muud maailmad  
 
Kristuse universaalne valgus  
1 kord ütlesin ma teile: "Ma olen maailma 
valgus", sest ma rääkisin nagu inimene ja sest 
inimesed ei teadnud midagi väljaspool oma 
väikest maailma. Nüüd ütlen ma teile vaimus: 
Ma olen universaalne valgus, mis valgustab 
kõigi maailmade, taevaste ja kodade elu, mis 
valgustab kõiki olendeid ja olendeid ja annab 
neile elu. (308, 4) 
2. Mina olen igavene külvitaja. Juba enne 
seda, kui ma tulin maa peale ja mind nimetati 
inimeste poolt Jeesuseks, olin ma juba Külvaja, 
mind tundsid juba need, kes olid väljaspool 
materiaalsust, eksimust või teadmatust - 
need, kes elasid vaimsetes piirkondades ja 
kodades, mida te veel ei tunne ega suuda ette 
kujutada. 
3 nende hulgast, kes tundsid Mind, enne kui 
Ma tulin maa peale, Ma saatsin teid palju, et 
te annaksite tunnistust Minust maailmas, et 
kuulutada Kristuse, Isa armastuse ja Sõna 
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tulekut. Neist mõned olid prohvetid, teised 
pioneerid ja kolmandad apostlid. 
4. See maailm ei ole ainus, kuhu Minu jäljed 
on jätnud oma jälje. Kõikjal, kus on olnud vaja 
Lunastajat, olen ma olnud kohal. 
5 Aga ma pean teile ütlema, et teistes 
maailmades on Minu rist ja Minu karikas 
eemaldatud teie vendade ja õdede 
uuendamise ja armastuse tõttu, samal ajal kui 
siin, selles maailmas, olen ma pärast paljusid 
sajandeid ikka veel okastraadiga kroonitud, 
märtrisurmas teie puuduste ristil, joob ikka 
veel sapi- ja äädikakarikat. 
6 Kuna Minu Armastuse Töö hõlmab kogu 
inimkonna lunastamist, ootan teid lõpmatu 
kannatlikkusega ja olen andnud igale 
inimesele mitte ühe, vaid mitu võimalust tema 
tõusuks, ning olen oodanud palju ajastuid 
kõigi nende ärkamist, kes on vajunud 
sügavasse letargilisse seisundisse. (211, 26 - 
29) 
7. Täiuslikkuse redelil on palju astmeid; 
"vaimses orus" ja maailma lõpututes avarustes 
on palju maailmu. Aga tõesti, Ma ütlen teile, 
Ma olen alati teinud ennast kõigile teatavaks, 
ja vastavalt selle maailma vaimsele tasemele, 
kus nad on, on Minu ilmutus olnud nende 
seas. (219, 34 u.) 
8 kui inimolendid arutlevad Minu jumalikkuse, 
Minu eksistentsi ja Minu õpetuse üle, siis on 
maailmad, kus Mind armastatakse 
täiuslikkuseni. 
9 Samal ajal, kui mõned on saavutanud 
suurima vaimse puhtuse, on teie planeedil 
käimas suure moraalse ja vaimse 
korruptsiooni aeg. (217, 65 - 66) 
 
Vaimne ühendus maailmade vahel  
10 Minu Jumalik Valgus paistab kõikjal; kus 
iganes te Mind otsite, leiate Minu Kohalolu. 
11 Mina olen Isa, kes töötab selle nimel, et 
harmoonia hakkaks valitsema kõigi tema laste 
seas - nii nende seas, kes elavad maa peal, kui 
ka nende seas, kes elavad teistes maailmades. 
12 Vaimne harmoonia kõigi olendite vahel 
avab neile suuri teadmisi, toob neile vaimu ja 
vaimu dialoogi, mis lühendab vahemaid, toob 
puudujad lähedale ning kaotab rindeid ja piire. 
(286, 1 - 3) 
13 Inimene teeb suuri edusamme 
vaimustumise suunas; tema vaim suudab 
ületada inimlikud piirangud ja jõuda 

kõrgematesse elumaailmadesse, et suhelda 
oma vendadega ja võtta vastu valgust, mida 
neil on talle pakkuda. 
14 Ta saab ka tulla alla elutasanditele, kus 
viibivad madalama arengutasemega olendid, 
mahajäänud olendid, et aidata neil oma 
viletsat eksistentsi maha jätta ja viia nad 
paremale elutasemele. 
15 Trepp, millel vaim tõuseb oma 
täiuslikkuseni, on väga pikk; sellel te kohtate 
lõpmatult paljude erinevate 
arengutasemetega olendeid, ja te pakute neile 
midagi sellest, mis teil on, ja nemad omakorda 
annavad teile midagi oma vaimsetest 
rikkustest. 
16. Siis avastate, et see ei ole ainus maailm, 
mis püüab end parandada. Te saate teada, et 
kõigil planeetidel areneb vaim, et kõikidel see 
liigub ja kasvab oma saatuse täitmisel, ja ma 
tahan, et te varustaksite end, et sõlmida 
leping kõigi oma vendadega, et vahetada 
nendega seda püha soovi üksteist tundma 
õppida, armastada ja aidata. 
17 Tehke seda minu nimel ja tingimusteta 
kuulekuses oma mõtete kaudu. Kui te alustate 
seda harjutust, mõistate järk-järgult nende 
taotlusi, nende õpetusi ja nende kasu. 
18. Ma igatsen, et te oleksite harmoonias oma 
vendadega sellel planeedil ja väljaspool seda 
planeeti, mis on praegu teie koduks. Looge 
sõprussidemeid, paluge abi, kui seda vajate, ja 
kiirustage aitama ka neid, kes paluvad teilt 
seda, mis teil on. (320, 44 - 46) 
 
Teiste maailmade ja eluviiside 
tundmaõppimine  
19 Te olete sageli küsinud Minult, mis on selle 
maailma taga ja kas need tähed, mis on 
kosmoses orbiidil, on maailmad nagu teie 
oma. 
20 Minu vastus teie uudishimule ei ole veel 
täielikult tõstnud saladuse loori, sest ma näen, 
et teil ei ole veel mõistmiseks vajalikku 
arengut ega ka vaimsust, mis on rangelt vajalik 
teiste maailmadega harmoneerimiseks. 
21. Te ei ole veel ära tundnud ja mõistnud 
õpetusi, mida pakub teile planeet, millel te 
elate, ja juba tahate otsida teisi maailmu. Te ei 
ole suutnud saada omavahel vendadeks, sama 
maailma elanikeks, ja te tahate avastada 
olendite olemasolu teistes maailmades. 
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22 praegu piisab sellest, kui te mäletate, et ma 
ütlesin teile teises ajajärgus: "Isa majas on 
palju elamuid" ja et nüüd, kinnitades neid 
sõnu, ütlen ma teile, et te ei ole ainukesed 
universumi elanikud ja et teie planeet ei ole 
ainus asustatud elamu. 
23 Homsetele põlvkondadele antakse 
võimalus näha avatud väravaid, mis viivad nad 
lähemale teistele maailmadele, ja nad 
imetlevad õigustatult Isa. 
24 Headus ja armastus, millest õitsevad 
heategevus ja rahu, on võtmed, mis avavad 
saladuse uksed, mille kaudu inimesed astuvad 
sammu universaalse harmoonia poole. 
25 Täna olete te endiselt isoleeritud, piiratud, 
puudega, sest teie omakasupüüdlikkus on 
pannud teid elama ainult "maailma" jaoks, 
püüdlemata vaimu vabaduse ja tõusu poole. 
26. Mis saaks teist, asjatutest inimestest - 
olenditest, keda teie materialism on muutnud 
väikeseks -, kui teil lubataks jõuda teistesse 
maailmadesse enne, kui te olete vabanenud 
oma inimlikest vigadest? Milline oleks see 
seeme, mida te külvaksite? Ebakõla, 
mõõdutundetu ambitsioonikus, edevus. 
27 Tõesti, ma ütlen teile: selleks, et saada seda 
teadmist, mida iga inimene igatseb, ja seda 
ilmutust, mis vabastab tema meele teda 
piinavatest ja uudishimu äratavatest 
küsimustest, peab inimene end väga 
puhastama, valvama ja palvetama. 
28 Mitte ainult teadus ei saa avada talle minu 
saladusi; on vaja, et see teadmishimu oleks 
inspireeritud vaimsest armastusest. 
29. Kui inimeste elu peegeldab vaimsust - ma 
ütlen teile, et nad ei pea isegi pingutama, et 
uurida oma maailmast kaugemale, sest samal 
ajal külastavad neid need, kes elavad 
kõrgemates kodades. (292, 3 - 11) 
 
Tähtede määramine 
30 Teie Isa majas on palju "eluruume", mis on 
lõpmatult palju astmeid trepist, mis viib 
täiuseni; sealt laskub "vaimne maailm" alla, et 
teha end teie seas teatavaks. 
31 Te olete Minult, vaimult vaimule, palju 
kordi küsinud nende tohutult paljude tähtede 
ja planeetide olemasolu põhjust, mis säravad 
teie maailma kohal, öeldes Mulle: "Meister, 
kas need maailmad on tühjad?". 
32. Aga mina ütlen teile: Ei ole veel saabunud 
aeg, mil ma seda teile täielikult avaldan. Kui 

inimene saavutab vaimsuse, alles siis antakse 
talle suured ilmutused ja ta saab vestelda 
vaimust vaimule Minu Jumalikkuse 
armastatud olenditega, ja siis toimub ideede 
vahetus kõigi vendade vahel. 
33 Aga te saate juba täna teada: kõik 
maailmad on asustatud minu loodud 
olenditega, miski ei ole tühi, kõik on 
õnnistatud maailmad ja aiad, mille eest 
hoolitseb Maarja, jumaliku helluse kehastus. 
34. Püha Vaim annab teie suu kaudu taas kord 
edasi teile ja inimkonnale tundmatuid kõrgeid 
õpetusi. Millal, armsad inimesed? Kui teie seas 
on vaimsus ja pühendumine teie missioonile. 
(312, 10 - 12) 
35. Vaadake, Minu rahvas, vaadelge taevast, 
vaadake neid tähelepanelikult ja te saate 
kogeda, et igas tähega on lubadus, maailm, 
mis ootab teid; need on elumaailmad, mis on 
lubatud Jumala lastele ja mida te kõik asute. 
Sest te kõik hakkate tundma minu kuningriiki, 
mis ei ole loodud ainult teatud olendite jaoks: 
see on loodud universaalseks koduks, kus kõik 
Issanda lapsed ühinevad. (12,24) 
  

27. peatükk - Edaspidi  
 
Vajalikud teadmised vaimsest elust  
1 Kuidas ma leian, et tänapäeva inimesed ei 
tunne vaimseid õpetusi. Selle põhjuseks on 
see, et Minu Seadus ja Minu Õpetus on neile 
esitatud ainult kui moraalne õpetus, mis aitab 
neid, mitte aga kui tee, mis viib nende vaimu 
täiuslikule kodumaale. 
2 Erinevad konfessioonid on külvanud 
inimeste südamesse vale hirmu vaimse 
teadmise ees, mis on põhjustanud selle, et 
nad väldivad minu ilmutusi ja vajuvad üha 
enam teadmatuse pimedusse, põhjendades 
seda sellega, et vaimne elu on läbitungimatu 
saladus. 
3 Need, kes seda väidavad, valetavad. Kõik 
ilmutused, mida Jumal andis inimesele 
inimkonna algusest peale, rääkisid talle 
vaimsest elust. On tõsi, et ma ei andnud teile 
kõiki oma õpetusi, sest te ei olnud veel 
võimelised kõike teadma, vaid alles siis, kui 
aeg oleks tulnud. Kuid see, mida Isa on seni 
ilmutanud, on piisav, et teil oleks täielik 
teadmine vaimsest elust. (25, 38 – 40) 
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4 Mõned kardavad, eitavad ja isegi pilkavad 
vaimset elu, mida mõned igatsevad, kuid see 
ootab teid kõiki paratamatult. See on emakas, 
mis tervitab kõiki - käsi, mis ulatab sulle oma 
käe - vaimu isamaa: mõistetamatu saladus 
isegi õppinud inimestele. Kuid minu 
saladustesse saab tungida alati, kui võtmeks, 
mida te kasutate selle värava avamiseks, on 
armastuse võti. (80, 40) 
 
"Taevas" ja "põrgu" 
5. Inimesed on kujutlenud põrgut kui igavese 
piinamise paika, kuhu nende arvates lähevad 
kõik need, kes on minu käske rikkunud. Ja nii 
nagu nad lõid selle põrgu raskete süütegude 
jaoks, kujutasid nad ette veel ühe koha 
vähemtähtsate süütegude jaoks ja samuti veel 
ühe koha nende jaoks, kes ei ole teinud ei 
head ega kurja. 
6 See, kes ütleb, et pärastpoole ei rõõmusta 
ega kannata, ei räägi tõtt; keegi ei ole ilma 
kannatusteta ega ilma rõõmuta. Kannatused ja 
rõõmud segunevad alati, kuni vaim ei jõua 
kõrgeima rahuni. 
7. Kuulge, mu lapsed: põrgu on kehastunud ja 
mitte enam kehastunud, selle maailma ja 
vaimse oru elanikes. Põrgu on nende raskete 
kannatuste, kohutava kahetsuse, meeleheite, 
valu ja kibeduse sümbol, kes on raskelt pattu 
teinud. Kuid nad vabanevad neist 
tagajärgedest oma vaimu arengu kaudu 
armastuse suunas. 
8 Seevastu taevas, mis sümboliseerib tõelist 
õnne ja tõelist rahu, on mõeldud neile, kes on 
pöördunud eemale maailma kirgedest, et 
elada ühenduses Jumalaga. 
9 Uurige oma südametunnistust, siis saate 
teada, kas te elate põrgus, kas te lepitate oma 
süütegusid või kas teid on läbitud taeva 
rahuga. 
10. See, mida inimesed nimetavad Taevaks või 
põrguks, ei ole konkreetsed kohad, vaid see on 
teie tegude olemus, mida teie vaim lõikab, kui 
ta jõuab "Vaimulikku orgu". Igaüks kogeb oma 
põrgut, elab oma lepitusmaailmas või naudib 
õndsust, mida annab ülestõusmine ja 
harmoonia Jumaliku Vaimuga. (11,51 - 56) 
11 Nii nagu inimene võib luua endale maa peal 
vaimse rahu maailma, mis sarnaneb minu 
kuningriigi rahuga, võib ta oma korruptsiooni 
tõttu elada ka sellist elu, mis sarnaneb 
pahede, kurjuse ja kahetsuse põrgule. 

12 Isegi Tundmatus võib vaim kohtuda 
pimeduse, korruptsiooni, vihkamise ja 
kättemaksu maailmadega, vastavalt vaimu 
kalduvusele, tema eksimustele ja kirgedele. 
Aga tõesti, ma ütlen teile, nii taevas kui ka 
põrgu, mida inimesed kujutavad ette ainult 
maiste vormide ja kujutluste abil, ei ole midagi 
muud kui vaimu arengu erinevad astmed: üks 
on oma vooruse ja arengu poolest täiuslikkuse 
tipus, teine aga oma pimeduse, pahede ja 
eksituste kuristikus. 
13. Õiglase vaimu jaoks on ükskõik, kus ta on, 
sest igal pool on ta sees rahu ja Looja taevas. 
Ebapuhas ja segane vaim seevastu võib leida 
end parimatest maailmadest, ja ta tunneb 
endas lakkamatult oma südametunnistuse 
põrgut, mis põleb temas, kuni need on teda 
puhastanud. 
14 Kas te arvate, et mina, teie Isa, olen loonud 
kohad just selleks, et teid karistada ja seega 
teie süütegude eest igavesti kätte maksta? 
15 Kui piiratud on inimesed, kes neid teooriaid 
õpetavad! 
16 Kuidas on võimalik, et te usute, et igavene 
pimedus ja igavene valu on lõpp, mis ootab 
mõnda vaimu? Kuigi nad on pattu teinud, on 
nad siiski igavesti Jumala lapsed. Kui nad 
vajavad õpetust - siin on Meister. Kui nad 
vajavad armastust - siin on Isa. Kui nad 
igatsevad andestust - siin on ideaalne 
kohtunik. 
17 Kes kunagi ei püüa mind otsida ja oma vigu 
parandada, see ei tule minu juurde. Aga ei ole 
kedagi, kes astub vastu Minu õiglusele või 
Minu kohtumõistmisele. Ainult puhastatud 
saate tulla Minu juurde. (52, 31 - 37) 
18 Nii paljude elamute seas, kui Isa kojas on, ei 
ole ühtki pimeduse maailma, milles kõigis on 
tema valgus; aga kui vaimud sisenevad sinna, 
sidemega silmad kinni, sest nad on 
teadmatusest, kuidas saavad nad siis näha 
seda hiilgust? 
19 Kui te küsite pimedalt inimeselt siin 
maailmas, mida ta näeb, siis ta vastab teile: 
ainult pimedust. Mitte sellepärast, et 
päikesevalgust ei ole, vaid sellepärast, et ta ei 
näe seda. (82, 12 - 13) 
20 Ma olen teile sel ajal öelnud: ärge hellitage 
inimeste seas eksisteerivat ettekujutust 
põrgust, sest selles maailmas ei ole suuremat 
põrgut kui see elu, mille te olete oma sõdade 
ja vaenu tekitanud, ja tulevases elus ei ole 
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muud tuld kui vaimu südametunnistuse 
piinamine, kui südametunnistus toob oma 
üleastumised selle ette. (182,45) 
21 Niikaua kui need, kes oma usufanatismis 
ootavad tulevases elus ainult põrgukaristust, 
jäävad selle arvamuse juurde, loovad nad ise 
oma põrgu, sest vaimu segadus on sarnane 
inimmeele segadusega, kuigi palju tugevam. 
22 Sa küsid nüüd: "Meister, kas neile on 
päästetud?" Ma ütlen teile: Pääste on olemas 
kõigi jaoks, kuid rahu ja valgus jõuavad 
nendesse vaimudesse alles siis, kui pimedus, 
mis on tingitud eksitusest, on hajutatud. 
23. Kas olete kunagi tundnud haletsust 
inimese pärast, kelle segane mõistus paneb 
teda nägema asju, mida ei ole olemas? Kui 
palju suurem oleks teie valu, kui te näeksite 
tulevases elus neid ekslikke olendeid, kes 
vaatavad oma kujuteldavat põrgut! (227,71) 
24 Ärge värisege nende ilmutuste ees, vaid 
rõõmustage hoopis selle üle, et see sõna 
hävitab teie ettekujutuse igavese karistuse 
kohta ja kõik varasemad tõlgendused igavese 
tule kohta. 
25. "Tuli" on valu, enesesüüdistuste ja 
meeleparanduse sümbol, mis piinab vaimu ja 
puhastab selle, nagu kuld puhastatakse tiiglis. 
Selles valus on minu Tahe ja minu Tahes on 
minu armastus teie vastu. 
26. Kui oleks tõsi, et just tuli on see, mis 
hävitab inimese patud, siis tuleks kõik pattu 
teinud inimeste kehad visata tulle siin 
maapealses elus, elus, sest surnuna nad seda 
enam ei tunneks. Sest kehad ei tõuse kunagi 
vaimsesse ruumi - vastupidi, kui nad on oma 
ülesande täitnud, vajuvad nad maa sisemusse, 
kus nad sulanduvad loodusega, millest nad elu 
võtsid. 
27. Aga kui te usute, et see, mida te nimetate 
"igaveseks tuleks", ei ole mitte keha, vaid 
vaimu jaoks, siis on see veel üks tõsine eksitus, 
sest Vaimulikus Kuningriigis ei ole materiaalset 
elementi ega mõju tuli vaimule. See, mis on 
sündinud ainest, on aine, mis on sündinud 
vaimust, on vaim. 
28. Minu sõna ei tule alla, et rünnata mingit 
usku. Kui keegi seda arvab, siis ta eksib 
suuresti. Minu Sõna selgitab kõige selle sisu, 
mida ei ole õigesti tõlgendatud ja mis on 
seetõttu tekitanud eksimusi, mis on 
inimkonna seas põlvest põlve edasi antud. 

29. Milline väärtus oleks minu seadusel ja 
minu õpetusel, kui nad ei suudaks päästa 
vaimseid olendeid eksimusest ja patust? Ja 
mis mõte oleks olnud minu kui inimese 
kohalolul maailmas, kui paljud pidid igavesti 
hukkuma, lõputu lepituse käigus? (352, 44 - 
48) 
30. Mõned tunnevad end liigutatuna heade 
tegude tegemiseks, sest nad kardavad, et 
surm tabab neid ootamatult ja neil ei ole siis 
mingeid teeneid, mida oma Issandale 
pakkuda. Teised lahutavad end kurjusest, kuid 
ainult hirmust surra patus ja kannatada 
igavest põrgupiinu pärast seda elu. 
31 Kui moonutatud ja ebatäiuslik on see Jumal 
sellisel kujul, nagu paljud teda kujutavad! Kui 
ebaõiglane, koletislik ja julm! Kui ühendada 
kõik inimeste poolt toime pandud patud ja 
kuriteod, siis ei saa seda võrrelda selle 
jäledusega, mis tähendaks igavesti 
põrgukaristust, kuhu - nende sõnul - Jumal 
mõistab pattu teinud lapsed hukka. Kas ma ei 
ole teile selgitanud, et Jumala kõrgeim 
omadus on armastus? Kas te siis ei arva, et 
igavene piinamine oleks igavese armastuse 
jumaliku omaduse absoluutne eitamine? (164, 
33 – 34) 
32. Te usute, et Taevas on igavikuline piirkond 
ja et kui te oma füüsilise surma tunnil siiralt 
kahetsete oma üleastumisi, võite sinna 
siseneda, usaldades, et sel hetkel leiate 
andestuse ja teid juhatatakse Minu poolt 
Taevasesse Kuningriiki. See on see, mida te 
usute. 
33. Teisest küljest ütlen ma teile, et taevas ei 
ole konkreetne koht ega piirkond ega kodu. 
Vaimu taevas on selle kõrge tundemaailm ja 
selle täiuslikkus, selle puhtuse seisund. Kellest 
siis sõltub, kas teie pääsete taevariiki - minust, 
kes ma olen teid alati kutsunud, või teist, kes 
te olete alati olnud kurdid? 
34. Ei piira enam lõpmatut, jumalikku. Kas te 
ei saa aru, et kui taevas oleks see, mida te 
usute - konkreetne kodu, piirkond või koht -, 
siis ei oleks ta enam lõpmatu? Teil on aeg 
vaimsetest asjadest kõrgemalt mõtestada, 
isegi kui teie kujutlusvõime ei suuda kogu 
reaalsust haarata. Aga see peaks vähemalt 
lähenema sellele. (146, 68 - 69) 
  
Taeva muusika  
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35. Te olete kuulnud, et inglid taevas kuulavad 
igavesti jumalikku kontserti. Kui te mõtlete 
selle metafoori peale, siis hoiduge uskumast, 
et ka taevas kuulete te muusikat, mis on 
sarnane sellega, mida te olete harjunud 
kuulma maa peal. Kes nii arvab, on allunud 
täielikule materialismi veale. Teisalt, kes 
kuuleb juttu taevamuusikast ja inglite 
õndsusest, kui nad seda kuulevad, ja mõtleb 
selles jumalikus kontserdis Jumalaga 
harmooniale, see on tões. 
36. Aga kuidas on võimalik, et mõned ei 
mõista seda, kuigi igaühel teist on oma meeles 
universaalse kontserdi kõla? Kuidas on 
võimalik, et mõned, kes seda sõna kuulevad, 
ei mõista seda, ei tunne seda või tõlgendavad 
seda valesti? 
37. Oo armsad lapsed, nõrgad oma mõistuses, 
otsige palves valgust. Küsige Minult oma 
mõtisklustes, sest ükskõik kui suured teie 
küsimused ka ei oleks, Mina tean, kuidas teile 
igavesest ajast ja arust vastata. Mina 
omakorda esitan teile küsimusi, et tõe valgus 
võiks valguda Meistri ja jüngrite vahel. 
38. Taevane muusika on Jumala kohalolu teie 
sees ja selle kontserdi keskel, kui olete 
saavutanud tõelise kõrgenduse, mis on 
vaimne ilu, kõlab teie heli. See on taeva 
muusika ja inglite laul. Kui te seda kogete ja 
tunnete seda sel viisil, peegeldub tõde teie 
olemuses ja te tunnete, et Jumal on teie sees. 
Elu pakub teile igavest ja jumalikku kontserti 
ning igas selle helis avastate te ilmutuse. 
39. Te ei ole veel kuulnud ilusaid helisid nende 
täiuslikus harmoonias - kohati magusaid, 
kohati võimsaid helisid. Kui te juhtute neid 
tajuma, siis tunduvad nad teile ebamäärase 
toonina, mida te ei suuda ühendada; te ei ole 
veel täielikult teadvustanud nende ilu, mida 
nad sisaldavad. Te peate jätma maha meeled, 
kired ja materialismi varjud, et olla võimeline 
kuulma Jumala kontserti oma vaimus. (199, 53 
- 56) 
 
Minu Isa kojas on palju "eluruume". 
40. Minu Töö kasvab üha enam ja enam, kuni 
lõpuks kõik vaimsed olendid ühinevad minu 
Seaduse täitmisel ja sellest maapealsest 
kodust saab täiuslikkuse maailm. Need, kes sel 
ajal seal elavad, tunnevad minu armastust 
kõiges, mis on loodud, ja valmistuvad elama 
paremas maailmas. See maa on teie vaimule 

vaid ajutine, ta lahkub täiuslikkust taotledes 
teistesse piirkondadesse, teistesse 
üleilmsetesse tasanditesse. 
41. Tuletage meelde, et ma ütlesin teile: 
"Minu Isa kojas on palju eluruume". Ja sel 
suurema arengu ajal, kui te mõistate paremini 
Minu õpetusi, tahan ma teile öelda: "Isa majas 
on lõpmatult palju eluruume". Ärge arvake 
siis, et kui te siit maailmast lahkute, olete juba 
jõudnud suurimale vaimsele kõrgusele. Ei, 
jüngrid. Kui teie viibimine sellel planeedil 
lõpeb, viin teid uutesse kodudesse ja nii 
juhatan teid igavesti teie täiuslikkuse lõpmatul 
redelil. Usaldage mind, armastage mind ja te 
saate päästetud. (317, 30) 
42. Teil on võimatu juba siin maailmas aimata, 
mis või kuidas on minu Kuningriik, Taevas ja 
Au. Ma tahan, et te piirduksite teadmisega, et 
see on vaimu täiuslikkus, millest lähtuvalt ta 
kogeb, tunneb ja mõistab vaimu imelist elu, 
mida te praegu ei suuda mõista ega ette 
kujutada. 
43. Ma ütlen teile, et isegi need vaimud, kes 
elavad kõrgematel tasanditel kui see, millel te 
olete, ei tea selle elu tegelikkust. Kas te teate, 
mida tähendab elada "Isa põues"? Kui sa seal 
elad, siis alles siis saad teada. Ainult ähmane 
aimdus, nõrk aimdus sellest saladusest 
puudutab teie südant kui stiimul teie 
arenguteel. (76,28-29) 
 

VII Arengutee täiuseni  
 

28. peatükk - Surm, surm ja elu pärast 
surma  
 
Vaimu surematus 
1 See on aeg, mil inimesed ärkavad vaimu ilu 
suhtes, mil nad tunnevad huvi igaviku vastu ja 
küsivad endalt: "Milline on see elu, mis ootab 
meid pärast surma?". 
2. Kes poleks imestanud, olgu ta kui tahes 
uskmatu, kas tema sees ei ole midagi, mis elab 
üle keha ainest? Tõesti, ma ütlen teile, ei ole 
kedagi, kes ei aimaks seda saladust ja kes ei 
oleks hetkekski mõelnud selle üle, mis on 
mõistetamatu. 
3 Mõned esitavad küsimusi vaimse elu 
saladuse kohta, mis näib kaugena, kuid on 
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tegelikult otse teie silme ees; teised on sellest 
hämmingus ja kolmandad eitavad seda. 
Mõned räägivad, sest nad arvavad, et nad 
teavad kõike, teised vaikivad ja ootavad; kuid 
kui vähe on neid, kes tõesti teavad midagi 
tulevikust. (107, 1) 
4 Kolmandal ajastul olen Ma tõusnud üles 
unustuse hauast, kuhu inimkond on Mind 
asetanud, et äratada nad uuele elule, sest 
Mina olen Elu. Keegi ei saa surra. Isegi see, kes 
röövib end ise oma käega, kuuleb oma 
südametunnistuse etteheiteid oma usu 
puudumise pärast. (52, 63) 
5 Minu õpetus ei ole mitte ainult selleks, et 
anda teile jõudu ja enesekindlust teie eluteel 
maa peal; see on selleks, et õpetada teile, 
kuidas lahkuda sellest maailmast, ületada 
tulevase maailma lävepakud ja siseneda 
igavesse koju. 
6. Kõik konfessioonid tugevdavad vaimu selle 
maailma läbimisel; kuid kui vähe nad talle 
avaldavad ja valmistavad teda ette suureks 
teekonnaks ülestõusmisse. See on põhjus, 
miks paljud peavad surma lõpuks, teadmata, 
et sealt edasi avaneb pilk tõelise elu 
lõpmatusse horisondini. (261,52 - 53) 
7 "Surm" on ainult sümbol, "surm" on olemas 
ainult nende jaoks, kes ei ole veel võimelised 
tõde ära tundma. Nende jaoks on "surm" 
jätkuvalt õudus, mille taga on kujuteldamatu 
või olematus. Teile ütlen: avage oma silmad ja 
mõistke, et ka teie ei sure. Te lahkute kehast, 
kuid see ei tähenda, et te sureksite. Teil, nagu 
teie Meistril, on igavene elu. (213, 5) 
 
Ettevalmistused siitilmast lahkumiseks  
8 Te peate mõistma, et te olete vaimuga 
õnnistatud ja olete Isa kõige armsam teos 
loodu juures, sest ta on pannud teisse vaimse 
olemuse, vaimsed omadused ja surematuse. 
9 Vaimu jaoks ei ole surma - surma, nagu te 
seda mõistate, st eksistentsi lõppemist. Keha 
surm ei saa olla surma või vaimu lõpp. Just siis 
avab ta oma silmad kõrgemale elule, samas 
kui tema kehaline kest sulgeb selle maailma 
suhtes igaveseks. See on vaid üleminekuhetk 
teel, mis viib täiuslikkuseni. 
10. Kui te ei ole seda veel niimoodi mõistnud, 
siis selle põhjuseks on see, et te armastate 
seda maailma ikka veel väga ja tunnete end 
sellega tihedalt seotud. Teid vaevab sellest 
kodust lahkumine, sest te peate ennast selles 

asuva omandiks; ja mõnel on ka ebamäärane 
ettekujutus minu Jumalikust õiglusest ning ta 
kardab siseneda vaimsesse maailma. 
11 Inimkond on seda maailma liiga palju 
armastanud - liiga palju, sest nende armastus 
oli ekslik. Kui paljud on sel põhjusel hukkunud! 
Kui palju on vaimud materialiseerunud samal 
põhjusel! 
12 Alles siis, kui te olete tundnud surma jälgi 
lähedal, kui te olete olnud raskelt haige, kui 
olete kannatanud, alles siis on teile 
meenunud, et te olete vaid ühe sammu 
kaugusel tulevikust, sellest õiglusest, mida te 
kardate ainult sellistel kriitilistel hetkedel; ja 
siis te annate Isa ees tõotuse, vandudes, et 
armastate Teda maa peal, teenite Teda ja 
kuuletute Temale. (146, 46 - 49) 
13. Inimesed on seda elu nii väga armastanud, 
et kui läheneb tund, mil nad peaksid sellest 
lahkuma, mässavad nad Minu tahte vastu ega 
taha kuulda kutset, mille Ma neile annan. Nad 
keelduvad minu kuningriigi rahust ja paluvad 
Isalt veel üht aega maa peal, et jätkata oma 
maiste hüvede omamist. 
14 Muutuge tundlikuks, et tajuda vaimset elu, 
ja ärge rahulduge oma arengu algusega - sest 
see on see elu -, sest sellest kõrgemad 
loodutööd on olemas. 
15. Ärge püüdke tõrjuda surma, kui see minu 
tahte kohaselt teile läheneb, ega paluge 
teadlast, et ta teeks teile imet, et minu 
nõuannetele vastu seista ja teie olemasolu 
pikendada, sest te mõlemad kahetsete seda 
viga kibedalt. Valmistage end ette selles elus, 
siis ei ole teil põhjust karta oma sisenemist 
tulevikku. (52, 55 - 57) 
16 Armastage seda, mis kuulub maailma, 
niikaua kui te selles elate, kuni teatud piirini, 
et te oskaksite täita selle seadusi; kuid toituge 
alati kõrgest eesmärgist elada elu kõrgetes 
vaimsetes maailmades, et teie vaim ei saaks 
häiritud olla, kui ta loobub oma kehalisest 
kestast, ega lasta end kiusata sellest, mida ta 
sellel planeedil armastas, sest siis jääb ta 
seotud ja aheldatud maailma, kuhu ta enam ei 
kuulu ja mida ta ei saa enam kuidagi nautida. 
(284, 5) 
17 Halastage endid! Keegi ei tea, millal saabub 
hetk, mil tema vaim eraldub mateeriast. Keegi 
ei tea, kas tema silmad avanevad järgmisel 
päeval ikka veel valgusele. Te kõik kuulute 
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ainukesele Omanikule, kes on loonud kõik, ja 
te ei tea, millal teid ära kutsutakse. 
18 Mõelge, et isegi teie juuksekarvad ei ole 
teie omad ega ka tolm, mida te tallate, et te 
ise ei ole oma, et te ei vaja kaduvat vara, sest 
isegi teie kuningriik ei ole sellest maailmast. 
19 Vaimustage ennast, siis saate kõike 
õiglaselt ja mõõdukalt omada, niikaua kui teil 
seda vaja on. Siis, kui on saabunud hetk, mil te 
loobute sellest elust, tõusete te täis valgust, et 
võtta enda valdusesse see, mis kuulub teile 
teises maailmas. (5, 95 - 97) 
 
Üleminek teise maailma 
20 Igal tunnil kutsub minu hääl teid heale 
teele, kus on rahu; kuid teie kurtidele 
kuuljatele jääb vaid üks hetk, mil nad on selle 
hääle suhtes tundlikud, ja see hetk on teie elu 
viimane, kui piin kuulutab teile füüsilise surma 
lähedust. Siis alustaksite hea meelega elu 
uuesti, et teha vigade eest heastust, et oma 
südametunnistuse kohtuotsuse ees vait olla ja 
et pakkuda midagi väärtuslikku ja tänuväärset 
Issandale. (64, 60) 
21. Kui te püüdlete vaimu surematuse poole, 
siis ärge kartke surma tulekut, mis teeb lõpu 
inimelule. Oodake seda valmis, see on minu 
käsutuses, ja seepärast tuleb see alati õigel 
ajal ja õigesti, isegi kui inimesed sageli usuvad 
vastupidist. 
22 Raske ei ole see, et inimene sureb, vaid 
see, et tema vaim, kui ta lahkub kehast, ei ole 
valguses ega näe tõde. Ma ei taha mitte 
patuse surma, vaid tema meeleparandust. Aga 
kui surm muutub kord vajalikuks - kas siis 
vaimu vabastamiseks või inimese hukule 
langemise peatamiseks -, siis lõikab minu 
jumalik õiglus selle inimeksistentsi elulõnga 
läbi. (102, 49 - 50) 
23. Teadke, et teie saatuse raamatus on kirja 
pandud päev ja tund, mil Teispoolsuse väravad 
avanevad teie vaimu vastuvõtmiseks. Sealt 
näete kogu oma tööd maa peal, kogu oma 
minevikku. Te ei taha siis kuulda hääli, mis 
koosnevad etteheidetest või kaebustest teie 
vastu, ega näha neid, kes nimetavad teid oma 
kurjuse põhjustajateks! (53, 49) 
24. Kuna te näete, et teil on veel pikk tee käia, 
ärge peatuge ja ärge arvake, et te ei jõua 
kunagi eesmärgini. Minge edasi, sest isegi 
kaotatud hetke pärast nutab teie vaim hiljem. 
Kes on teile öelnud, et eesmärk on selles 

maailmas? Kes õpetas teile, et surm on lõpp ja 
et sel hetkel võite jõuda minu kuningriiki? 
25 Surm on nagu lühike uni, mille järel vaim 
ärkab minu valguse silituses uue jõuga, justkui 
uuele päevale, mis algab tema jaoks. 
26 Surm on võti, mis avab teile selle vangla 
väravad, milles te viibisite, kui olite seotud 
kehaga, ja see on ka võti, mis avab teile 
igaviku väravad. 
27 See planeet, mis inimlike puuduste tõttu 
muutus lepitusorgiks, oli vaimule vangistus ja 
pagendus. 
28. Tõesti, ma ütlen teile, et elu maa peal on 
veel üks samm elu redelil. Miks te seda nii ei 
mõista, et saaksite kasutada kõiki selle 
õppetunde? Põhjus, miks paljud peavad selle 
juurde ikka ja jälle tagasi pöörduma, on 
järgmine: nad ei saanud sellest aru ja nad ei 
saanud oma eelmisest elust kasu. (167, 22 - 
26) 
29. Te peate teadma, et vaim saab enne oma 
kehastumist maa peal põhjaliku 
ettevalmistuse, sest teda ootab ees pikk ja 
mõnikord raske katsumus. Kuid tänu sellele 
ettevalmistusele ei ole ta sellesse ellu astudes 
häiritud. Ta sulgeb oma silmad mineviku ees, 
et avada need uuele eksistentsile, ja nii 
kohandab ta end esimesest hetkest alates 
selle maailmaga, kuhu ta on tulnud. 
30. Kui erinev on viis, kuidas teie vaim 
kohandub vaimse elu lävede ees, niipea kui ta 
on lahkunud oma kehast ja maailmast. Kuna 
talle ei ole antud tõelist ettevalmistust 
kodusse tagasipöördumiseks, on ta segaduses, 
materiaalse keha tunded domineerivad 
endiselt, ja ta ei tea, mida teha ega kuhu 
pöörduda. 
31 See on tingitud sellest, et ta ei õppinud, et 
viimasel hetkel tuleb sulgeda silmad ka selle 
maailma ees, sest ainult nii saab ta need 
uuesti avada vaimse maailma, mille ta oli 
jätnud, kus kogu tema minevik ootab teda, et 
ühineda uue kogemusega, ja kõik tema 
endised teened lisanduvad uutele. 
32 Paks loor ümbritseb tema meelt, kui ta taas 
valguse kätte saab; kõige selle kangekaelne 
mõju, mille ta maha jättis, takistab teda 
tunnetamast oma südametunnistuse 
vibratsiooni; kuid kui tema varjud lahustuvad, 
et ühineda tema olemuse tõelise tuumaga - 
kui palju häiritud, kui palju valu! 
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33. Kas on keegi, kes seda sõnumit kuulnud või 
lugenud, lükkab selle tagasi kui kasutu või 
valeõpetuse? Ma ütlen teile, et ainult see, kes 
on äärmusliku materialismi või pimeda 
õpetamatuse staadiumis, võib seda valgust 
tagasi lükata, ilma et tema vaim oleks sellest 
sügavalt liigutatud. (257,20 - 22) 
  
"Surma uni" 
34. Vaimset puhkust, nagu teie maine loomus 
seda mõistab ja ette kujutab, ei ole olemas. 
Puhkus, mida vaim ootab, on aktiivsus, on hea 
tegemine, on iga hetke ärakasutamine. Siis 
puhkab vaim, vabaneb enesevigastusest ja 
kannatustest, puhkab head tehes, puhkab 
armastades oma Loojat ning oma vendi ja 
õdesid. 
35 Tõesti, ma ütlen teile, kui ma jätaksin teie 
vaimu tegevusetult puhkama, nii nagu te 
kujutate ette maapealset puhkust, siis võtaks 
seda valdusesse meeleheite ja hirmu pimedus; 
sest vaimu elu ja valgus, samuti selle suurim 
õnn on töö, võitlus, lakkamatu tegevus; ma 
ütlen teile, kui ma jätaksin teie vaimu 
tegevusetult puhkama, nii nagu te kujutate 
ette maapealset puhkust, siis võtaks seda 
valdusesse meeleheite ja hirmu pimedus. 
36. Vaim, kes naaseb maalt "vaimsesse orgu", 
tuues endasse sissepressitud liha väsimuse, ja 
otsib Teispoolsust kui puhkepaika, et puhata, 
unustada, kustutada eluvõitluse jäljed - see 
inimene tunneb end kõige õnnetumana ja ei 
leia rahu ega õndsust; kuni ta siis ärkab oma 
unisusest, mõistab oma eksimust ja tõuseb 
Vaimse Elu juurde, mis on, nagu ma teile just 
ütlesin - armastus, aktiivsus, lakkamatu võitlus 
teel, mis viib täiuslikkuseni. (317, 12 - 14) 
  
Taaskohtumine tulevases elus  
37. Ma tahan, et te oleksite usklikud, et te 
usuksite vaimsesse ellu. Kui te olete näinud 
oma vendade lahkumist teise maailma, siis 
ärge arvake, et nad on teist kaugel, ega 
arvake, et olete nad igaveseks kaotanud. Kui 
te soovite nendega taasühineda, töötage, 
teenige teeneid, ja siis, kui tulete järgmisesse 
maailma, leiate nad sealt teid ootamas, et 
õpetada teid elama vaimses orus. (9,20) 
38. Kes ei ole tundnud rahutust edasise elu 
ees? Kes neist, kes on kaotanud lähedase 
inimese selles maailmas, ei ole tundnud 
igatsust teda veel kord näha või vähemalt 

teada, kus ta on? Kõike seda kogete te, te 
näete neid uuesti. 
39. Kuid omandage nüüd teened, et kui te 
lahkute siit maa pealt ja küsite vaimses orus, 
kus on need, keda te loodate leida, siis ei 
öelda teile, et te ei saa neid näha, sest nad on 
kõrgemal tasandil. Ärge unustage, et ma 
ütlesin teile juba ammu, et Isa kojas on palju 
eluruume. (61, 31) 
 
Vaimu hinnang oma südametunnistuse poolt  
40 Kui mõne suure patuse vaim lahutab end 
sellest materiaalsest elust, et siseneda 
vaimsesse orgu, avastab ta hämmastusega, et 
põrgut, nagu ta seda ette kujutas, ei ole 
olemas ja et tuli, millest talle varem räägiti, ei 
ole midagi muud kui tema tegude vaimne 
mõju, kui ta seisab silmitsi halastamatu 
kohtumõistjaga, kes on tema 
südametunnistus. 
41. See kohtumõistmise taga, see helgus, mis 
koitab keset pimedust, mis seda patustajat 
ümbritseb, põleb tugevamalt kui kõige 
kuumem tuli, mida te suudate ette kujutada. 
Kuid see ei ole piinamine, mis on ette 
valmistatud karistuseks sellele, kes on Mind 
solvanud. Ei, see piin tuleneb tehtud 
üleastumiste teadvustamisest, kurbusest, et ta 
on kahjustanud Teda, kes andis talle 
eksistentsi, et ta on kasutanud halvasti aega ja 
kõiki hüvesid, mis ta on saanud oma Issandalt. 
42. Kas sa usud, et ma peaksin karistama seda, 
kes mind oma pattudega haiget teeb, kuigi ma 
tean, et patt teeb rohkem haiget sellele, kes 
seda teeb? Kas te ei näe, et see on patune ise, 
kes teeb endale kurja, ja et ma ei taha teda 
karistades suurendada õnnetust, mille ta ise 
on põhjustanud? Ma luban ainult, et ta 
vaataks ennast, et ta kuuleks oma 
südametunnistuse järeleandmatut häält, et ta 
küsitleks ennast ja vastaks endale, et ta 
taastaks vaimse mälu, mille ta oli kaotanud 
aine kaudu, ja et ta mäletaks oma päritolu, 
oma saatust ja oma tõotusi; ja seal, sellel 
kohtumõistmisel, peab ta kogema "tule" 
toimet, mis hävitab tema kurjuse, mis sulatab 
ta uuesti nagu kuld tiiglis, et eemaldada 
temast kõik kahjulik, kõik kasutu ja kõik, mis ei 
ole vaimne. 
43 Kui vaim peatub, et kuulda oma 
südametunnistuse häält ja otsust - tõesti, ma 
ütlen teile, sel tunnil on ta Minu juures. 
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44. See puhkehetk, rahulikuks ja selgeks 
muutumine, ei saabu kõigile vaimudele 
korraga. Mõned hakkavad end kiiresti uurima 
ja säästavad end seeläbi paljudest 
kannatustest. Sest niipea, kui nad ärkavad 
tegelikkusele ja mõistavad oma vigu, 
valmistuvad nad ja jätkavad oma kurjade 
tegude heastamist kuni viimse ajani. 
45 Teised, kes on pimedaks jäänud - kas siis 
pahede või mingi kurbuse tõttu või 
sellepärast, et nad on elanud patuselt -, 
vajavad kaua aega, et oma pimedusest välja 
tulla. 
46 Veel teised, kes on rahulolematud, sest nad 
arvavad, et nad on liiga vara maa pealt ära 
võetud, kui kõik neile veel naeratab, needavad 
ja sõimavad, lükates edasi võimalust vabaneda 
oma hajameelsusest; ja nagu neidki on suur 
hulk juhtumeid, mida teab ainult minu tarkus. 
(36, 47 - 51) 
47. Kõige eest peate te vastama ja vastavalt 
oma kurjade tegude iseloomule saate te 
iseenda kaudu kõige rõhuvamad 
kohtuotsused. Sest ma ei mõista teie üle 
kohut, see on vale. Teie enda vaim on oma 
selguse seisundis teie kohutav süüdistaja ja 
kohutav kohtumõistja. Mina seevastu kaitsen 
teid segaduste eest, vabastan teid ja lunastan 
teid, sest mina olen Armastus, kes puhastab ja 
andestab. (32, 65) 
48. Pidage meeles, et väga varsti olete 
vaimulikus ja peate lõikama seda, mida olete 
siin maa peal külvanud. Samm siit elust teise 
ellu on jätkuvalt tõsine ja karm 
kohtumõistmine vaimu jaoks. Sellest 
kohtumõistmisest ei pääse keegi, isegi kui ta 
peab end minu teenijatest kõige väärikamaks. 
49. Minu Tahtmine on, et alates hetkest, mil 
te sisenete sellesse lõpmatusse Kodusse, ei 
koge te enam maiseid muresid ja hakkate 
tundma õnne ja õndsust, mis tuleneb sellest, 
et olete tõusnud teisele tasandile. (99, 49 - 50) 
50. Viimne kohus, nagu inimkond on seda 
tõlgendanud, on eksitus. Minu otsus ei ole 
tunni või päeva pikkune. See on juba mõnda 
aega olnud teie peal. 
51 Aga tõesti, ma ütlen teile, surnukehad on 
määratud ja järgivad oma saatust, et ühineda 
neile vastava loodusliku kuningriigiga; sest mis 
on maast, see pöördub tagasi maa peale, nii 
nagu vaimne püüab oma kodu, mis on minu 
emakas. 

52. Aga ma ütlen teile ka seda, et teie 
kohtumõistmises olete iseenda 
kohtumõistjad, sest teie südametunnistus, 
teie eneseteadvus ja intuitsioon ütlevad teile, 
millise punktini te olete kiiduväärt ja millises 
vaimses kodus peate te elama. Te näete 
selgelt, millist teed peate järgima, sest kui te 
saate minu Jumalikkuse valguse, siis tunnete 
oma tegusid ja hindate oma teeneid. 
53. "Vaimses orus" on palju segaduses ja 
häiritud olendeid. Tooge neile minu sõnum ja 
minu valgus, kui te kord sinna sisenete. 
54. Juba praegu saate te seda halastuse vormi 
teostada palve kaudu, mille kaudu saate 
nendega ühendust võtta. Teie hääl kõlab seal, 
kus nad elavad, ja äratab nad sügavast unest 
üles. Nad nutavad ja puhastavad end oma 
meeleparanduse pisaratega. Sel hetkel on nad 
saanud valguskiire, sest siis mõistavad nad 
oma mineviku tühisust, oma eksimusi ja patte. 
55 Kui suur on vaimu valu, kui 
südametunnistus seda äratab! Kui alandlikult 
ta siis alandab end Ülemkohtuniku pilgu ees! 
Kui alandlikult, tema sisimast osast, tulevad 
andestuse palved, tõotused, õnnistused minu 
nimele! 
56 Nüüd mõistab vaim, et ta ei saa läheneda 
Isa täiuslikkusele, ja nii pöörab ta oma pilgu 
maa poole, kus ta ei osanud kasutada aega ja 
katsumusi, mis pakkusid võimalust jõuda 
eesmärgile lähemale, ning palub teist keha, et 
heastada üleastumisi ja täita täitmata jäänud 
ülesandeid. 
57 Kes siis andis õigust? Kas see ei olnud mitte 
Vaim ise, kes pidas enda üle kohut? 
58. Minu Vaim on peegel, milles te peate 
ennast vaatama, ja see ütleb teile, kui suur on 
teie puhtusaste. (240, 41 - 46) 
59. Kui teie vaim heidab maha oma inimliku 
kesta ja tõmbub Vaimse Elu Pühakojas oma 
sisemusse, et uurida oma minevikku ja saaki, 
siis paljud teie teod, mis siin maailmas 
tundusid täiuslikud ja väärilised, et neid 
Issandale esitleda ja tasuda, tunduvad selle 
eneseanalüüsi hetkedel viletsatena. Vaim 
mõistab, et paljude tegude tähendus, mis 
tundusid talle maailmas head, oli vaid 
edevuse, vale armastuse, südamest mitte 
tulnud heategevuse väljendus. 
60. Mis te arvate, kes on andnud vaimule 
täiusliku kohtumõistja valgustuse, et ta saaks 
iseenda üle kohut mõista? Südametunnistus, 



130 
 

mis sel Õigluse tunnil avaldab teile muljet, et 
see särab enneolematu selgusega, ja see on 
see, mis ütleb igale inimesele, mis oli hea, 
õiglane, õige, õige, mida ta tegi maa peal, ja 
mis oli halb, vale ja ebapuhas, mida ta külvas 
oma teel. 
61 pühamu, millest ma teile just rääkisin, on 
südametunnistuse pühamu - see tempel, mida 
keegi ei saa rüvetada, see tempel, milles Jumal 
elab ja millest Tema hääl kõlab ja valgus 
paistab. 
62 Maailmas ei ole te kunagi tahtnud siseneda 
sellesse sisemisse pühapaika, sest teie inimlik 
isiksus on alati püüdnud leida viise ja 
vahendeid, kuidas vältida tarka häält, mis 
kõlab iga inimese sees. 
63 Ma ütlen teile: Kui teie vaim vabaneb oma 
kattest, siis peatub ta lõpuks selle pühamu 
läve ees ja koguneb, et siseneda sinna ja 
põlvitada selle Vaimu altari ees, et kuulata 
ennast, et uurida oma tegusid selles valguses, 
mis on südametunnistus, et kuulda Jumala 
häält, mis kõneleb tema sees kui Isa, kui 
Meister ja kui Kohtunik. 
64 Ükski surelik ei suuda ette kujutada seda 
hetke kogu oma pidulikkuses, mille te kõik 
peate läbima, et tunnetada, mis head on teil 
endas, et seda säilitada, ja ka seda, mida te 
peate endast välja tõrjuma, sest te ei suuda 
seda enam oma mõtetes hoida. 
65 Siis, kui vaim tunneb, et ta on silmitsi oma 
südametunnistusega, ja see toob end tõe 
selgusega meelde, tunneb see olend end liiga 
nõrgalt, et ennast kuulata, ta soovib, et teda 
poleks kunagi olnudki; sest ühe hetkega läheb 
kogu tema elu tema teadvusest mööda - see, 
mille ta maha jättis, mida ta omas ja mis oli 
tema oma, ja mille kohta ta nüüd lõpuks aru 
peab andma. 
66. Jüngrid, mehed, valmistuge selleks hetkeks 
juba selles elus, et te ei muudaks seda templit 
tribunaliks, kui teie vaim ilmub 
südametunnistuse templi läve ette; sest 
vaimne valu on siis nii suur, et sellega ei ole 
võrreldav füüsiline valu. 
67. Ma tahan, et te mõtleksite kõigele, mida 
ma teile selles õpetuses olen rääkinud, et te 
mõistaksite, kuidas teie kohtumõistmine 
toimub vaimselt. Sel moel kaotate oma 
kujutlusvõimest selle pildi, milles kujutate ette 
kohtumõistmist, mille eesistujaks on Jumal 
vana mehe kujul, kes laseb headel lastel 

mööduda oma paremal poolel, et nautida 
taevast, ja kes asetab kurjad tema vasakul 
poolel, et mõista nad igavese karistuse alla. 
68. Nüüd on aeg, et valgus jõuaks teie vaimu 
ja mõistuse kõrgeimasse valdkonda, nii et tõde 
võiks igas inimeses särada ja ta saaks 
valmistuda vääriliselt Vaimulikku ellu 
astumiseks. (334, 5m. - 11, 14 - 15) 
 
Taastatud vaimne teadvus  
69. Minu Loomingus ei ole midagi, mis 
sarnaselt kehalisele surmale suudaks näidata 
igale vaimule tema arengu kõrghetke, kuhu ta 
elu jooksul jõudis, ja miski ei ole nii abiks kui 
minu sõna, et tõusta täiuslikkuseni. See on 
põhjus, miks Minu Seadus ja Minu Õpetus 
püüavad alati ja järeleandmatult tungida 
südamesse ning miks valu ja kannatused 
soovitavad inimestel loobuda neist teedest, 
mis vaimu tõstmise asemel viivad selle 
kuristikku. 
70. Kui õnnelik tunneb teie vaim end tulevases 
elus, kui tema südametunnistus ütleb talle, et 
ta külvas maa peal armastuse seemet! Kogu 
minevik ilmub teie silme ette ja iga vaatepilt 
sellest, millised olid teie teod, pakub teile 
lõpmatut rõõmu. 
71. Minu seaduste käsud, mida teie mälu ei 
ole alati suutnud säilitada, lähevad samuti teie 
vaimust mööda täis selgust ja valgust. 
Omandage teeneid, mis võimaldavad teil tõele 
avatud silmadega tundmatusse tungida. 
72. On palju saladusi, mida inimene on asjata 
püüdnud lahti mõtestada; ei inimlik 
intuitsioon ega teadus ei ole suutnud vastata 
paljudele küsimustele, mida inimesed on 
endale esitanud, ja seda seetõttu, et on 
arusaamu, mis on määratud vaimule alles siis, 
kui ta on sisenenud "vaimsesse orgu". Need 
üllatused, mis teda ootavad, need imed, need 
ilmutused on osa tema palgast. Aga tõesti, ma 
ütlen teile, kui vaim siseneb vaimsesse 
maailma sidemega silmade ees, siis ei näe ta 
midagi, vaid näeb jätkuvalt ainult saladusi 
enda ümber, kus kõik peaks olema selge. 
73. See Taevane Õpetus, mille ma teile täna 
toon, paljastab teile palju ilu ja valmistab teid 
ette, et ühel päeval, kui te vaimus tulete 
Igavese õigluse ette, suudaksite vastu pidada 
imelisele reaalsusele, mis teid sellest hetkest 
alates ümbritseb. (85, 42 + 63 - 66) 
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74. Võtke vastu minu valgus, et see valgustaks 
teie eluteed ja vabastaks teid teadvuse 
hägustumisest surmatunnil. Siis, hetkel, mil te 
ületate Teispoolsuse lävepaku, teate, kes te 
olete, kes te olete olnud ja kes te saate olema. 
(100, 60) 
75 Samal ajal, kui teie kehad langevad maa 
sisse, mille põues nad segunevad sellega, et 
seda viljakaks teha - sest ka pärast surma 
jäävad nad jõuks ja eluks -, ei jää teie 
südametunnistus, mis on teie olemuse kohal, 
maa sisse, vaid ta liigub koos vaimuga, et 
näidata end talle kui raamatut, mille sügavaid 
ja tarku õpetusi vaim uurib. 
76. Seal avanevad teie vaimsed silmad tõele ja 
te oskate hetkega tõlgendada seda, mida te 
terve elu jooksul ei ole suutnud mõista. Seal 
mõistate, mida tähendab olla Jumala laps ja 
oma ligimese vend. Seal mõistate kõige selle 
väärtust, mis teil on olnud, te tunnete 
kahetsust ja kahetsust tehtud vigade ja 
kaotatud aja pärast ning teie sees sünnivad 
kõige ilusamad parandamise ja heastamise 
otsused. (62, 5) 
77 Püüdke juba praegu kõik sama eesmärgi 
poole, lepitades ja ühtlustades oma vaimset 
elu. Ärgu keegi arvaku, et ta kõnnib paremal 
teel kui tema vend, ega arvaku, et ta on 
teistest kõrgemal tasemel. Ma ütlen teile, et 
surmatunnil on see minu hääl, mis ütleb teile 
tõe teie arengutaseme kohta. 
78 Seal, selles lühikeses valgustatuse hetkes 
südametunnistuse ees, saavad paljud oma 
tasu, kuid paljud näevad ka oma suurust 
kadumas. 
79. Kas te tahate end päästa? Siis tulge Minu 
juurde vennastumise teel. See on ainus, teist 
ei ole, see on kirjas Minu ülimas käsus, mis 
ütleb teile: "Armastage üksteist" (299:40-42). 
 

29. peatükk - Vaimolendite 
puhastumine ja ülestõusmine 
surmajärgses elus  
 
kahetsus, meeleparandus ja enesesüüdistus  
1 Ma ei taha, et teie vaim rüvetuks ega sureks 
tõelise elu suhtes. Seepärast otsin ma teid 
oma õigusega üles, kui ma leian teid 
hüljatudena kahjulikele naudingutele ja 
lõbustustele. Teie vaim peab tulema Minu 
rinnale puhtana, nii nagu ta sealt võrsunud on. 

2. Kõik need, kes jätavad oma kehad maa 
peale ja eralduvad sellest maailmast 
hajameelselt, kui nad näevad minu 
kohalolekut, mis ilmneb igaviku valguses, mis 
valgustab vaimu, ärkavad oma sügavast unest 
kibedate pisarate ja enesesüüdistuste 
meeleheites. Niikaua kui lapses jätkub valu, et 
vabaneda oma kannatustest, kannatab ka Isa. 
(228, 7 - 8) 
3 südametunnistuse mured ja piinad 
teadmiste puudumise tõttu - kannatused, mis 
tulenevad vaimsuse puudumisest, et nautida 
seda elu, need ja palju muud sisalduvad nende 
vaimude lepituses, kes jõuavad Vaimse Elu 
lävele rüvetatuna või ettevalmistamata. 
4 mõistma, et ma ei saa võtta inimeste pattu, 
puudusi või väärikust kui Isa suhtes tehtud 
ülekohut, sest ma tean, et inimesed tekitavad 
kurja iseendale. (36, 56) 
5 Kui särav oleks teie elu ja kui suur ja 
teedrajav oleks teie teadus, kui te 
armastaksite oma ligimesi ja teeksite oma Isa 
tahet - kui te ohverdaksite midagi oma 
tahtevabadusest ja töötaksite selle järgi, mida 
teie südametunnistus teile käsib. Teie teadus 
ületaks siis materiaalsete piiride ületamisel 
üleloomulikku, sest siiani ei ole see isegi neile 
piiridele lähenenud. 
6 Millist jahmatust tunneb teadlase vaim, kui 
ta lahkub sellest maailmast ja lõpuks puutub 
kokku jumaliku tõega! Seal langetab ta 
häbistunult oma näo ja palub oma ülbuse eest 
andestust. Ta arvas, et ta teab ja oskab kõike, 
eitas, et midagi on olemas, mis ületab tema 
teadmisi või arusaamist. Kuid nüüd, seistes Elu 
Raamatu ees, Looja lõpmatu töö ees, peab ta 
tunnistama oma viletsust ja mähkuma 
alandlikkusse Tema ees, kes on absoluutne 
Tarkus. (283, 48 - 49) 
7. Ärge kartke, et kui te jõuate vaimsesse 
maailma, peate mõtlema sellele, mida te maa 
peal pattu tegite. Kui te lasete end valust 
puhtaks pesta ja meeleparandus purskab teie 
südamest, kui te pingutate, et oma 
üleastumisi heastada, siis astute te väärikalt ja 
puhtana minu ette ja keegi, isegi mitte teie 
südametunnistus, ei julge mainida teie 
mineviku puudusi. 
8. Täiuslikus kodus on koht igale vaimule, mis 
ootab ajas või igavikus oma omaniku 
saabumist. Armastuse, halastuse, usu ja 
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teenete redelil sisenete ükshaaval minu 
kuningriiki. (81, 60 - 61) 
 
Kompenseeriv õigusemõistmine  
9. Mul on siin maailmas olnud vaid üksikud 
jüngrid, ja veel vähem on neid, kes on olnud 
nagu Jumaliku Meistri kuju. Vaimses orus on 
mul aga palju õpilasi, sest seal on kõige 
suurem edasiminek Minu õpetuste 
mõistmisel. Seal saavad minu lapsed, need, 
kes nälgivad ja janunevad armastuse järele, 
oma Meistrilt seda, mida inimkond on neilt 
eitanud. Seal säravad oma voorusega need, 
kes oma alandlikkuse tõttu jäid maa peal 
märkamatuks, ja seal nutavad kurvalt ja 
kahetsevalt need, kes siin maailmas säravad 
vale valgusega. 
10. Teises maailmas võtan teid vastu nii, nagu 
te ei lootnud maa peal, kui te oma patud 
pisaratega lepitasite, vaid õnnistasite Mind. Ei 
ole tähtis, et teie elutee jooksul oli teil üks 
hetk vägivaldset mässu. Ma võtan arvesse, et 
teil olid suure valu päevad, kuid te näitasite 
neis alistumist ja õnnistasite Minu Nime. Ka 
teie olete oma väiksuse piires kogenud 
mõningaid Golgatasid, isegi kui need on 
põhjustatud teie sõnakuulmatusest. 
11. Vaata, mõne hetke truuduse ja armastuse 
kaudu Jumala vastu saad sa elu ja armu 
aegade pärast. Seega vastab Minu Igavene 
Armastus inimese lühiajalisele armastusele. 
(22,27 - 29) 
12 Iga hea tegu leiab oma tasu, mida ei saa 
mitte maa peal, vaid pärastpoole. Kuid kui 
paljud tahaksid seda õnnistust siin maa peal 
nautida, teadmata, et see, kes ei tee midagi 
oma vaimse elu heaks, on ilma 
teenetemärkideta, kui ta sinna siseneb, ja 
tema meeleparandus on suur. (1,21) 
13. Need, kes ihaldavad maailma au ja kiitust, 
võivad neid siin saada, kuid need on 
lühiajalised ja neist ei ole neile kasu päeval, 
mil nad sisenevad vaimumaailma. See, kes 
tahab raha, võib siin oma tasu saada, sest see 
oli see, mille poole ta püüdles. Aga kui saabub 
tund, mil ta peab kõik siin jätma, et end 
järgmises maailmas kohandada, ei ole tal 
vähimatki õigust nõuda oma vaimu eest mingit 
tasu, isegi kui ta arvab, et ta on teinud palju 
heategevuse heaks. 
14 Seevastu see, kes on alati keeldunud 
meelitustest ja soodustustest, kes on 

armastanud oma kaasinimesi puhtalt ja 
omakasupüüdmatult, lükates tagasi igasuguse 
materiaalse tasu, kes on tegelenud sellega, et 
külvata head ja nautida armastuse tegemisi - 
see ei mõtle tasu peale, sest ta ei ela oma 
rahulolule, vaid oma ligimeste rahulolule. Kui 
suur saab olema tema rahu ja õndsus, kui ta 
on siis oma Issanda rinnal! (253, 14) 
15 Ma toon teile sel ajal puhta ja täiusliku 
õpetuse, mistõttu ma ütlen teile, et teie 
päevatöö lõppedes saab teilt krediiti ainult 
see, mida te olete elus teinud tõelise 
armastusega, sest see tõestab, et te tunnete 
tõde. (281, 17) 
16 Ärge arvake, et te ei saa kunagi teada, mis 
head te olete teinud, sest te ei tea selle 
väärtust sel hetkel, kui te teete head tööd. Ma 
ütlen teile, et ükski teie tegudest ei jää ilma 
tasuta. 
17 Kui te olete Vaimulikus Kuningriigis, 
mõistate, kui sageli oli väike, näiliselt 
tähtsusetu töö algus heade tegude ahelale - 
ahelale, mille teised muutsid üha pikemaks ja 
pikemaks, kuid mis täidab igavesti rahuloluga 
selle, kes selle alustas. (292, 23 - 24) 
18. Ma innustan teid teenete omandamisele, 
kuid seda tehes ärge laske end liigutada 
isekesksest soovist omaenda päästmise järele, 
vaid tehke oma teod mõeldes oma 
kaasinimestele, mõeldes tulevastele 
põlvkondadele, kelle juubel on väga suur, kui 
nad leiavad "esimeste" poolt sillutatud tee. 
Siis on teie õnn piiritu, sest teie vendade ja 
õdede rõõm ja rahu jõuab ka teie vaimuni. 
19 Kui erinev on see nende puhul, kes otsivad 
ainult omaenda päästet ja õnne, sest kui nad 
jõuavad sinna, mille nad oma tegudega 
saavutasid, ei saa nad hetkekski rahu ega 
rõõmu, kui nad vaatavad neid, kelle nad on 
maha jätnud, kes kannavad oma kannatuste 
rasket koormat. 
20 Tõesti, ma ütlen teile, et selle õpetuse 
tõelised jüngrid on õiged ja puhtad oma 
tegudes, nagu nende vaim, mis on minu enda 
valgus. (290,76 - 77) 
21 Kui te olete alandlikud, siis kasvab teie 
vaimne rikkus elus, mis teid ees ootab. Siis on 
teil rahu, mis annab teile kõige ilusama tunde 
teie eksistentsist. Ja teie vaimus sünnib soov 
teenida Isa, olles ustav kaitsja kõigele, mille 
olen loonud, ning lohutus kannatajatele ja 
rahu rahututele. (260, 29) 
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Vaimolendite tõusmine Jumala Kuningriiki  
22. See on "Kolmas aeg", mil teie vaim, olles 
veel maa peal, võib hakata unistama väga 
kõrgetest elutasemetest ja väga suurtest 
realiseerimistest. Sest see, kes lahkub sellest 
maailmast, võttes juba oma vaimus kaasa 
teadmise sellest, mida ta leiab, ja oma 
vaimsete annete avanemise, läbib mitmeid 
maailmu, ilma et ta neis elaks, kuni ta jõuab 
sinna, kus ta on määratud elama tänu oma 
teenetele. 
23. Ta on täiesti teadlik oma vaimsest 
seisundist, mõistab, kuidas täita oma 
ülesannet, kus iganes ta ka ei oleks. Ta saab 
aru armastuse, harmoonia ja õigluse keelest 
ning suudab suhelda vaimse keele selgusega, 
mis on mõttekeel. Tema jaoks ei ole mingeid 
kaljusid, häireid ega pisaraid ning ta kogeb üha 
enam ja enam tohutut rõõmu, kui ta läheneb 
kodudele, mis on tema omad, sest need on 
tema igavene pärand. (294, 55) 
24. Jumalikul Taevasel redelil on lõputu hulk 
olendeid, kelle vaimne täiuslikkus võimaldab 
neil astuda erinevaid astmeid vastavalt sellele, 
millise arenguastme nad on saavutanud. Teie 
vaim on loodud sobivate omadustega, et 
areneda sellel täiuslikkuse redelil ja jõuda 
Looja kõrgetes nõuannetes seatud eesmärgini. 
25 Te ei tea nende vaimude saatust, aga ma 
ütlen teile, et see on täiuslik nagu kõik, mis on 
loodud minu poolt. 
26. Te ei saa ikka veel aru andidest, mida Isa 
on teile andnud. Kuid ärge muretsege, sest 
hiljem saate neist teadlikuks ja näete neid 
täies ulatuses ilmsiks. 
27. Lõputu hulk vaime, kes sarnaselt teile 
elavad erinevatel elutasanditel, on omavahel 
ühendatud kõrgema jõu kaudu, mis on 
armastuse jõud. Nad on loodud võitluseks, 
oma arenguks, mitte stagnatsiooniks. Need, 
kes on täitnud minu käske, on saanud suureks 
jumalikus armastuses. 
28. Tuletan teile siiski meelde, et isegi kui teie 
vaim on saavutanud suuruse, jõu ja tarkuse, ei 
muutu ta siiski kõikvõimsaks, sest tema 
omadused ei ole lõpmatud, nagu need on 
Jumalal. Siiski piisab neist, et viia teid oma 
täiuslikkuse tippu mööda sirget teed, mille 
teie Looja armastus on teile esimesest hetkest 
peale ette määranud. (32,34 - 37) 

29. Teie vaim peab läbima seitse vaimse 
arengu etappi, et saavutada oma täiuslikkus. 
Täna, kui te veel maa peal elate, ei tea te, 
millisel astmel taeva redelil te olete. 
30. Kuigi ma tean vastust sellele teie vaimu 
küsimusele, ei pruugi ma seda teile praegu 
öelda. (133, 59 - 60) 
31 Iga aste, iga samm, iga elutase pakub 
vaimule suuremat valgust ja täiuslikumat 
õndsust. Kuid kõrgeim rahu, vaimu täiuslik 
õnn on väljaspool kõiki ajutisi elukohti. 
32 Kui palju kordi mõtlete, et tunnete juba 
ette täiuslikku õnne Jumala rinnal, 
teadvustamata, et see õnn on vaevalt etalon 
tulevast maailmast, kuhu te peate minema 
pärast seda elu. (296, 49 - 50) 
33. Kui paljud unistavad suremisest, oodates, 
et see hetk viib nad Minu juurde, et nad 
saaksid siis Mind igavesti taevas jumaldada, 
teadmata, et see tee on lõpmatult kaugemal, 
kui nad uskusid. Selleks, et ronida kasvõi ühe 
sammu võrra kõrgemale taevatrepil, mis viib 
teid Minu juurde, peab inimene olema elanud 
inimelu õigesti. Teadmatus on süüdi selles, et 
paljud mõistavad Minu õpetuste tähendust 
valesti. (164,30) 
34 Inimese kaudu on vallandunud hävitusjõud. 
Sõda on külvanud oma seemned kõikidesse 
südametesse. Kui palju valu on inimkond 
kogenud! Kui palju hüljatust, viletsust, orbust 
ja kurbust on see jätnud oma teele! Kas te 
arvate, et lahingus langenud inimeste vaimud 
on hukkunud või et see osa elust, igavik, mis 
elab inimeses, ei ole enam olemas? 
35 Ei, inimesed: vaim elab üle sõja ja surma. 
See osa minu enda vaimust on tõusnud 
valupõldudelt ja otsib uut horisonti minu teel, 
et jätkata elamist, arenemist ja arenemist. 
(262, 26 - 27) 
36 Ma olen andnud teile maa, et te kõik 
saaksite seda võrdselt omada, et te saaksite 
elada rahus ja kasutada seda ajutise koduna, 
kus arendada oma võimeid ja valmistada oma 
vaimu ette tõusmiseks uude koju. 
37. Ma olen teile öelnud: "Issanda kojas on 
palju eluruume." Te tunnete neid selles 
ulatuses, milles te tõusete. Igaüks neist toob 
teid Minule järjest lähemale ja te saavutate 
need vastavalt oma tegudele, sest kõik allub 
Jumalikule korrale ja õiglusele. 
38 Keegi ei suuda takistada teie üleminekut 
ühelt elutasemelt teisele, ja kõigi nende lõpus 
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on rõõm ja rõõm teie vaimus ja ka minu 
vaimus. 
39 Nii et ma valmistan teid ette, et te teaksite, 
et tee, mis teil tuleb läbida, on pikk, ja te ei 
rahuldu oma esimeste töödega, arvates, et 
need avavad teile juba ukse nendesse 
kodudesse. 
40. Aga ma ütlen teile ka seda, et vaimu jaoks 
on ilus ja rahuldust pakkuv, kui ta jõuab 
arenguetapi lõppu ja peatub, et vaadata tagasi 
läbitud teele koos oma suurte võitluste, 
kibedate päevade ja rahutundidega, olles 
ületanud lugematuid takistusi. 
41. Lõpuks, triumf, tasu ja õiglus, mis säravad 
sinu ümber, ja su Isa Vaim - kohal, 
kuulsusrikas, õnnistab Poega ja laseb tal 
puhata oma põues, kuni ta on valmis oma 
järgmiseks eluetapiks. Nii liigub ta ühelt 
teisele, kuni lõpuks saavutab ta kõrgeima 
täitumise, et elada igavesti koos Minuga. (315, 
34 - 36) 
42. Vaimusäde, mis teeb inimese sarnaseks 
oma Loojale, läheneb üha enam ja enam 
sellele lõpmatule leegile, millest ta lähtus, ja 
sellest sädemest saab helendav olend - 
teadlik, armastusest kiirgav, täis teadmisi ja 
väge. See olend naudib täiuslikkuse seisundit, 
kus ei ole vähimatki valu ega häda, kus 
valitseb täiuslik ja tõeline õndsus. 
43. Kui see ei oleks teie vaimu eesmärk, tõesti, 
ütlen teile, ei oleks ma teile oma õpetust nii 
paljude õpetuste kaudu teatavaks teinud, sest 
siis oleks "Esimese ajastu" seadusest piisanud, 
et te saaksite elada rahus maa peal. 
44. Aga kui te mõtlete, et ma elasin inimeste 
seas ja lubasin neile lõpmatult paremat 
maailma pärast seda elu, ja kui te pealegi 
mäletate, et ma lubasin tulla jälle ühel teisel 
ajal, et jätkata teiega rääkimist ja selgitada 
kõike, mida te ei ole mõistnud, siis järeldate, 
et inimese vaimne saatus on kõrgem, palju 
kõrgem, kui kõik, mida te võite oodata, ja et 
lubatud õndsus on lõpmatult suurem kui see, 
mida te suudate aimata või ette kujutada. 
(277,48-49) 
 

30. peatükk - Meele areng 
reinkarnatsioonide kaudu  
 
Arengu seadus  

1 Ma ütlen teile, et inimene peab teadma, et 
tema vaim on tulnud maa peale mitu korda, 
kuid ta ei ole ikka veel suutnud tõusta minu 
seaduse teed mööda, et jõuda mäe tippu. 
(77,55) 
2 Kuna inimene on olnud tunnistajaks teaduse 
arengule ja selle avastamisele, mida ta varem 
ei oleks uskunud, miks ta siis seisab vastu 
vaimu loomulikule arengule? Miks ta jäigastub 
sellele, mis teda seisma paneb ja magama 
paneb? Sest ta kartis igavese elu väljavaadet! 
(118, 77) 
3. Mõista, et kuigi loomine on näiliselt lõpule 
viidud, areneb, muundub ja täiustub kõik. Kas 
teie vaim saab sellest jumalikust seadusest 
pääseda? Ei, mu lapsed. Keegi ei saa öelda 
viimast sõna vaimse, teaduse või elu kohta, 
sest need on Minu teosed, millel ei ole lõppu. 
(79, 34) 
4. Kui paljud inimesed arvavad, et nad omavad 
vaimset suurust, sest nad on saavutanud 
teadmised, ja ometi ei ole nad Minu jaoks 
midagi enamat kui mõned lapsed, kes on 
arenguteel peatunud. Sest nad peavad 
arvestama, et nad ei saa oma vaimu ülespoole 
arendamist saavutada ainult oma intellekti 
avanemise kaudu, vaid see peab toimuma 
kogu nende olemuse arengu kaudu, ja 
inimeses on palju võimeid, mida tuleb 
arendada, et saavutada täiuslikkus. 
5 See on põhjus, miks ma kehtestasin - ühe 
oma Armastuse ja Õigluse Seadusena - vaimu 
reinkarnatsiooni, et anda talle pikem tee, mis 
pakub talle kõik vajalikud võimalused oma 
täiuslikkuseni jõudmiseks. 
6. Iga elu maa peal on lühike õppetund, sest 
muidu oleks inimese võimalused Minu 
Seaduse täitmiseks liiga väikesed. Kuid on 
vältimatult vajalik, et te tunneksite ära selle 
elu eesmärgi, et saaksite selle mõttekuse 
omaks võtta ja saavutada selle harmoonia, mis 
on inimliku täiuslikkuse alus. Et te saaksite 
liikuda kõrgemale eksistentsi tasandile, kuni 
jõuate vaimse elu juurde, kus mul on teie 
jaoks nii palju õppetunde, mida ma pean teile 
veel õpetama, ja nii palju ilmutusi, mida ma 
pean veel andma. (156, 28 - 29) 
7 Kui kõik kasvab, muutub, täiustub ja areneb 
pidevalt, miks peaks teie mõtted jääma 
sajanditeks seisma? 
8. Kuna te olete teaduse kaudu avastanud ja 
õppinud paljusid asju, siis ei ole te teadlik 
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lakkamatust evolutsioonist, mis eksisteerib 
kõigis loodu olendites. Seepärast tahan, et te 
mõistaksite, et te ei tohi jätta oma vaimu 
sellesse mahajäämusse ja stagnatsiooni, kuhu 
te olete selle pikka aega viinud, ja et te peate 
püüdma saavutada harmooniat kõigega, mis 
teid ümbritseb, nii et inimeste jaoks võib tulla 
päev, mil loodus, selle asemel, et varjata oma 
saladusi, paljastab need, ja selle asemel, et 
loodusjõud oleksid teie suhtes vaenulikud, 
muutuvad nad teenijateks, 
koostööpartneriteks, vendadeks. (305, 6, 8) 
 
"Liha ülestõusmine" - õigesti mõistetuna. 
9 Nüüd peab maailm teadma tõde "liha 
ülestõusmisest", mis on vaimu 
reinkarnatsioon. 
10. Reinkarnatsioon tähendab: 
tagasipöördumine materiaalsesse maailma, et 
sündida uuesti inimesena; vaimolendi 
ülestõusmine inimkehas, et jätkata oma 
missiooni. See on tõde "liha ülestõusmise" 
kohta, millest teie esivanemad on rääkinud, 
andes tõlgendusi, mis on nii keerulised kui ka 
absurdsed. 
11 Reinkarnatsioon on Jumala poolt teie 
vaimule antud kingitus, et ta ei oleks kunagi 
piiratud mateeria viletsusega, oma põgusaga 
maa peal, oma loomulike puudustega, vaid et 
vaim, olles kõrgema loomuga, saaks kasutada 
nii palju mateeria kehasid, kui ta vajab oma 
suurte ülesannete täitmiseks maailmas. 
12 Selle andega tõestab Vaim oma tohutut 
üleolekut "liha", surma ja kõigi maiste asjade 
üle, võites surma, ühe keha teise järel, ja 
elades üle kõigist, ükskõik kui palju talle on 
usaldatud. Ta on aja, vastuseisude ja 
kiusatuste võitja. (290, 53 - 56) 
13. Kuidas olete suutnud uskuda, et 
kohtupäeval tõusevad surnute kehad üles ja 
ühinevad oma vaimudega, et pääseda Jumala 
riiki? Kuidas saab sel viisil tõlgendada seda, 
mida teile muul ajal õpetati? 
14 Liha on sellest maailmast ja jääb sellesse, 
samas kui Vaim tõuseb vabaks ja pöördub 
tagasi elu juurde, millest ta tuli. "See, mis on 
sündinud lihast, on liha, ja see, mis on 
sündinud minu vaimust, on vaim." "Lihast 
ülestõusmine" on Vaimu taaskehastumine, ja 
kui mõned usuvad, et see on inimlik teooria, ja 
teised teist usuvad, et see on uus ilmutus - 
tõesti, ma ütlen teile, et ma olen inimkonna 

algusest peale hakanud seda ilmutust 
maailmale teatavaks tegema! Selle kohta 
leiate tõendeid Pühakirja tekstist, mis annab 
tunnistust Minu tegudest.  
See vanast kristlikust usutunnistusest tuntud 
väljend sõnastati Nikaia kirikukogu ajal, st 
ajal, mil keiser Justinianus (!) mõistis osaliselt 
tunnustatud reinkarnatsiooniõpetuse kui 
valeõpetuse hukka. Seega sai vaimu 
uuestisünd "lihas" "liha ülestõusmiseks". 
15. Kuid praegusel ajal on see ilmutus tulnud 
teie vaimule, kui see oli kõrgemas 
arengustaadiumis, ja varsti on see õiglaselt 
aktsepteeritud kui üks kõige õiglasemaid ja 
armastavamaid Looja seadusi. Lükake tagasi 
mõte, mis teil oli "kohtupäevast", sest see ei 
ole üks teie päevadest, sest see on ajaperiood, 
ja "maailma lõpp" ei ole mitte selle planeedi 
lõpp, millel te elate, vaid selle isekas elu lõpp, 
mille te olete sellel loonud. (76, 41 - 43) 
16 "Liha ülestõusmise" müsteeriumi selgitas 
vaimu reinkarnatsiooni ilmutus. Täna te teate, 
et selle armastuse ja õigluse seaduse tähendus 
on see, et vaim täiustub, et ta ei ole kunagi 
kadunud, sest ta leiab alati avatud ukse kui 
võimaluse oma päästmiseks, mida Isa talle 
pakub. 
17 Minu kohus iga vaimu üle selle seaduse 
tõttu on täiuslik ja järeleandmatu. 
18 Ainult mina üksi tean, kuidas teie üle kohut 
mõista, sest iga saatus on inimestele 
mõistetamatu. Seetõttu ei ole keegi teiste ees 
paljastatud ega reedetud. 
19 Pärast seda, kui vaimud on oma pattude 
tõttu eksinud, pärast nii palju võitlusi ja 
heitlusi ning pärast pikka rändamist, tulevad 
nad Minu juurde täis tarkust oma kogemuste 
tõttu, puhastatud valust, ülendatud oma 
teenetest, väsinud pikast palverännakust, kuid 
lihtsad ja rõõmsad nagu lapsed. (1, 61 -64)x  
 
Vaimolendite erinevad arengutasemed  
20 Kaua aega tagasi tuli teie vaim minust välja, 
kuid kõik ei ole vaimsel arenguteel siiski 
ühtemoodi edasi liikunud. 
21. Kõik saatused on erinevad, kuigi nad viivad 
teid sama eesmärgini. Mõnele on need 
katsumused reserveeritud, teistele need. Üks 
olend läbib ühe tee, teine järgib teist. Te ei ole 
kõik ühel ja samal hetkel sündinud ega tule ka 
kõik ühel ja samal ajal tagasi. Mõned rändavad 
ees, teised taga, kuid eesmärk ootab teid 
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kõiki. Keegi ei tea, kes on sellele lähedal või 
kes sellest kaugel, sest te olete veel liiga 
ebaküpsed, et seda teadmist omada; te olete 
inimesed ja teie edevus oleks teie hukatus. 
(10, 77 - 78) 
22. Igal ajal, isegi inimkonna ajaloo 
kaugematel aegadel, on teil olnud näiteid 
kõrge vaimuga inimestest. Kuidas saaksite 
seletada, et isegi kõige varasematel aegadel 
olid inimesed arenenud mõistusega, kui nad ei 
oleks läbinud järjestikuseid reinkarnatsioone, 
mis aitasid neil ülespoole areneda? 
23. Selle põhjuseks on see, et vaim ei sünni 
samal ajal kui keha, samuti ei lange inimsoo 
algus kokku vaimu algusega. Tõesti, ma ütlen 
teile, ei ole ühtegi vaimu, kes oleks tulnud 
maailma, ilma et ta oleks varem olnud olemas 
ka Edaspidi. Kes teist saab mõõta või teada, 
kui kaua ta elas teistes sfäärides enne seda, 
kui ta siia maa peale tuli? (156, 31- 32) 
 
Teadmised eelnevatest maapealsetest 
eludest ja enda arengutasemest.  
24. Niikaua kui vaim on hingega tihedalt 
seotud, ei mõista ega saa ta teada oma 
eelmistes eludes omandatud teeneid. Kuid 
nüüd saab ta teada, et tema elu on igavik, 
katkematu areng soovis jõuda tippu. Kuid täna 
te ei tea veel, millisele kõrgusele te olete 
jõudnud. (190, 57) 
25. Teie vaim ei võta vastu muljeid ega 
mälupilte oma vaimu minevikust, sest keha on 
nagu tihe loor, mis ei lase neil tungida vaimu 
ellu. Milline aju võiks vastu võtta neid pilte ja 
muljeid, mida mõistus on saanud oma 
mineviku jooksul? Milline intelligents võiks 
inimlike mõtetega sidusalt haarata seda, mis 
on talle arusaamatu? 
26. Kõige selle tõttu ei ole ma siiani lubanud 
teil teada, kes te vaimselt olete, ega ka seda, 
milline oli teie minevik. (274, 54 - 55) 
27. Kõik Minu teosed on kirjutatud Minu poolt 
raamatusse nimega Elu. Selle lehekülgede arv 
on lugematu; selle lõpmatu tarkus ei jõua 
kellelegi muule kui Jumalale, kes on selle 
autor. Kuid selles on igal leheküljel lühike 
kokkuvõte, milles Isa on esitanud iga oma teo 
arusaadavalt, et see oleks arusaadav igale 
mõistmisvõimele. 
28. Ka teie kirjutate pidevalt oma eluraamatut, 
millesse jäävad kirja kõik teie teosed ja kõik 
teie sammud kogu arenguteel. See raamat 

kirjutatakse teie südametunnistusse ning see 
on teadmiste ja kogemuste valgus, millega te 
homme valgustate oma nooremate vendade 
ja õdede teed. 
29. Veel ei saa sa oma raamatut kellelegi 
näidata, sest isegi sina ei tea selle sisu. Kuid 
varsti saab see teie olemuses valguseks ja te 
saate oma kaasinimestele näidata lehekülgi, 
mis räägivad teie avanemisest, teie lepitusest 
ja teie kogemustest. Siis oled sa meestele 
avatud raamat. 
30 Õndsad on need, kes teevad oma missiooni 
enda omaks. Nad tunnevad, et nad ronivad 
mööda redelit, mida Jaakob nägi unes, mis on 
vaimne tee, mis viib olendid Looja juurde. 
(253, 6 - 8) 
 
Armastus kui vaimse arengu vajalikkus  
31 Nii nagu teie keha vajab elamiseks õhku, 
päikest, vett ja leiba, vajab ka vaim oma 
loomusele vastavat keskkonda, valgust ja 
toitu. Kui ta leiab, et temalt on võetud 
vabadus tõusta püsti, kui ta soovib oma toitu, 
muutub ta nõrgaks, ta närbub ja tuimub; 
justkui laps oleks sunnitud jääma alati oma 
hällisse ja olema suletud oma kambrisse. 
Tema jäsemed muutuksid lonkavaks, ta 
muutuks kahvatuks, tema meeled tuhmuksid 
ja tema võimed kahaneksid. 
32 Mõista, et ka vaim võib olla lame! Ma 
võiksin teile isegi öelda, et maailm on täis 
vaimselt lonkavaid, pimedaid, kurte ja haigeid! 
Vaim, kes elab lukus ja ilma vabaduseta 
areneda, on olend, mis ei kasva - ei tarkuse, 
jõu ega vooruse poolest. (258, 62 - 63) 
33. Tõesti, ma ütlen teile, et see, mis võib teid 
üles tõsta, on armastus, sest sellele on omane 
tarkus, tunnetus ja ülevus. Armastus on kõigi 
jumalikkuse omaduste kokkuvõte ja Jumal on 
selle leegi süüdanud igas vaimses olendis. 
34. Kui palju õppetunde olen ma teile andnud, 
et te õpiksite armastama! Kui palju võimalusi, 
elusid ja reinkarnatsioone on Jumalik Halastus 
teile andnud! Õppetundi korrati nii mitu 
korda, kuni see oli vajalik, kuni see oli selgeks 
õpitud. Kui see on kord täidetud, ei ole vaja 
seda korrata, sest seda ei saa ka unustada. 
35. Kui te õpiksite kiiresti minu õppetunde, ei 
oleks teil enam vaja kannatada ega vigade üle 
nutma hakata. Olend, kes kasutab maa peal 
saadud õppetunde, võib küll maailma tagasi 
pöörduda, kuid ta teeb seda alati küpsemalt ja 
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paremates elutingimustes. Ühe elu ja järgmise 
elu vahel on alati puhkeperiood, mis on vajalik 
mõtlemiseks ja puhkamiseks enne uue päeva 
töö alustamist. (263, 43 - 45) 
 
Reinkarnatsioonide erinevad põhjused  
36 Tõesti, ma ütlen teile, et üheski inimelu 
ajastul ei ole inimesel puudunud teadmine 
Minu Seadusest, sest Jumalikust Sädemest, 
mis on tema südametunnistus, ei ole kunagi 
puudunud valguskiir tema vaimus, 
inspiratsioon tema mõtetes või aimdus tema 
südames. 
37. Ometi on su vaim naasnud Teispoolsusse 
tumeda sidemega su silmade ees, ja ma ütlen 
sulle: Kes ei kasuta ära seda õppetundi, mida 
elu selles maailmas, selles katsumuste orus, 
sisaldab, peab sinna tagasi pöörduma, et oma 
heastamist lõpule viia ja ennekõike õppida. 
(184, 39) 
38. Teistes maailmades naudivad vaimud 
samuti tahtevabadust ja pattu ning lähevad 
eksiteele, või nad püsivad heas ja suudavad sel 
moel areneda ülespoole, nagu teie maa peal. 
Aga kui määratud aeg saabub, tulevad need, 
kellele on määratud elada selles maailmas, 
sinna alla, et täita õilsat ülesannet, ja teised, 
et täita oma lepituskohustust. 
39. Kuid sõltuvalt sellest, kuidas nad tahavad 
seda maad näha, kujutab see endast mõnele 
paradiisi ja teistele põrgut. Seega, kui need 
mõistavad oma Isa halastust, näevad nad 
ainult imelist elu, mis on külvatud õnnistuste 
ja elu õppetundidega vaimu jaoks - tee, mis 
viib nad lähemale tõotatud maale. 
40. Mõned lahkuvad sellest maailmast sooviga 
naasta, teised teevad seda hirmuga, et peavad 
tagasi tulema. Selle põhjuseks on see, et teie 
inimloomus ei ole veel suutnud mõista seda 
harmooniat, milles te peate elama koos 
Issandaga. (156, 33 -34) 
41. Ärge mässake selle vastu, et peate sellesse 
planeeti teises kehas tagasi pöörduma, ega ole 
arvamusel, et reinkarnatsioon on vaimu 
karistus. Kõik vaimud, kes on määratud elama 
maa peal, on pidanud läbima reinkarnatsiooni 
seaduse, et saavutada oma tõusu ja täita 
ülesannet, mille ma olen neile usaldanud. 
42 Mitte ainult vähearenenud vaimsed 
olendid ei pea uuesti kehastuma, ka kõrgelt 
arenenud vaimsed olendid tulevad ikka ja jälle 
tagasi, kuni nad on oma töö lõpetanud. 

43 Eelija on suurim prohvet, kes maa peal käis, 
kuid hoolimata tema suurtest tegudest ja 
suurest tõestusest, mida ta tegi, pidi ta tagasi 
tulema siia maailma teises ajas, teises kehas ja 
teise nimega. 
44. See armastuse ja õigluse seadus oli 
inimestele pikka aega tundmatu, sest kui nad 
oleksid seda varem tundnud, oleksid nad 
olnud segaduses. Sellest hoolimata andis Isa 
teile mõned ilmutused ja mõned märgid, mis 
olid valguseks, mis eelnes sellele ajale kõigi 
saladuste selgitamiseks. (122, 25 - 28) 
 
Tee täiuslikkuseni  
45. Kaugel on tee, mida mööda jõuate valguse 
täiuseni. Ühelgi olendil ei ole pikemat teed kui 
vaimul, millele Isa, jumalik skulptor, kes 
kujundab ja silub teie vaimu, annab talle 
täiusliku kuju. (292, 26) 
46 Tõesti, ma ütlen teile: selleks, et te 
saavutaksite täieliku puhtuse, peab teie vaim 
end veel väga palju puhastama, nii siin 
maailmas kui ka vaimses. 
47 Nii tihti, kui see on teie jaoks vajalik, peate 
te sellele planeedile tagasi pöörduma, ja mida 
sagedamini te lasete kasutamata võimalused, 
mida teie Isa teile annab, seda rohkem 
viivitate te oma lõplikku sisenemist tõelisse 
ellu ja pikendate oma viibimist pisarate orus. 
48 Iga vaim peab igas maapealses eksistentsis 
näitama oma arengu edusamme ja vilju, 
astudes iga kord kindla sammu edasi. 
49 Olge teadlik, et ainus hea, mis toob kasu 
enda hüvanguks, on see, mida tehakse 
tõelisest armastusest ja halastusest teiste 
vastu, ja seda omakasupüüdmatult. (159, 29 - 
32) 
50 Inimeses on kaks jõudu, mis pidevalt 
sõdivad: tema inimloomus, mis on kaduv ja 
tema vaimne loomus, mis on igavene. 
51. See igavene olend teab väga hästi, et tema 
vaimse täiuslikkuse saavutamiseks peavad 
mööduma väga pikad ajaperioodid. Ta aimab, 
et tal on palju inimelu ja et ta peab neis eludes 
läbima palju katsumusi, enne kui ta saavutab 
tõelise õnne. Vaim kahtlustab, et pärast 
pisaraid, valu ja füüsilist surma mitu korda 
läbides jõuab ta sellele tippu, mida ta on alati 
otsinud oma igatsuses täiuslikkuse järele. 
52 Keha [hing] seevastu, see habras ja väike 
asi, hüüab, mässab ja keeldub mõnikord vaimu 
kutsele kuuletumast, ja alles siis, kui viimane 
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on arenenud, tugev ja kogenud võitluses "liha" 
ja kõigega, mis teda ümbritseb, õnnestub tal 
domineerida keha üle ja ilmutada end selle 
kaudu. 
53. Vaimu palverännak on pikk, tema tee on 
pikk, tema eksistentsi vormid on paljud ja 
mitmekesised ning tema katsumused on iga 
hetk teistsugused. Aga kui ta läbib need, 
tõuseb ta üles, puhastub ja täiustub. 
54 Läbi elu kõndides jätab ta endast maha 
valguse jälje; seetõttu ei hooli ülestõusnud 
vaim sageli oma keha virisemisest, sest ta 
teab, et see möödub ja ta ei tohi lasta 
väikestena tunduvatel sündmustel teda oma 
teekonnal peatada. 
55 Hetkeks pöörab ta tähelepanu oma "liha" 
nõrkustele, kuid ta teab, et ta ei tohi liigselt 
armastada midagi, mis elab vaid lühikest aega 
ja kaob peagi maa sisemusse. (18, 24, 27 - 28) 
 
Universaalne elukool  
56. Inimkonna algusest peale on vaimude 
reinkarnatsioon eksisteerinud armastuse ja 
õigluse seadusena ning ühe vormina, milles Isa 
on näidanud oma lõpmatut halastust. 
Reinkarnatsioon ei ole mitte ainult selle aja, 
vaid kõigi aegade asi, ja te ei peaks arvama, et 
ma olen selle saladuse teile alles nüüd 
ilmutanud. Juba varaseimatest aegadest alates 
oli inimesel intuitiivne teadmine vaimu 
taaskehastumisest. 
57. Kuid inimesed, kes otsisid materialistlikke 
teadusi ja maailma aardeid, lasid end valitseda 
liha kirgedel, mis kõvaks tegid need 
inimsüdame kiud, millega inimene tajub 
vaimset, nii et inimesed muutusid kurdiks ja 
pimedaks kõigele, mis kuulub vaimule. (105, 
52) 
58. Enne teie loomist olite te Minus; pärast 
seda olite te vaimse olendina seal, kus kõik 
vibreerib täiuslikus harmoonias, kus on elu 
olemus ja tõelise valguse allikas, millest Ma 
teid toidan. 
59. Valu ei ole Isa poolt loodud. Neil aegadel, 
millest ma teile räägin, polnud teil põhjust 
ohkama, teil polnud midagi kurta, te tundsite 
endas Taevast, sest oma täiuslikus elus olite te 
selle eksistentsi sümboliks. 
60. Aga kui sa sellest kodust lahkusid, andsin 
ma su vaimule rõiva ja sa vajusid üha 
sügavamale. Seejärel arenes teie vaim samm-
sammult edasi, kuni jõudis eksistentsi 

tasandile, kus te praegu olete ja kus Isa valgus 
paistab. (115, 4 - 5) 
61. Iga vaimu eesmärk on pärast puhastumist 
ja täiustumist ühineda Jumalikkusega. Selle 
eest tulvan ma teie teed valgusega ja annan 
teie vaimule jõudu, et te saaksite samm-
sammult ülespoole tõusta. Sõltuvalt sellest, 
millise arengutaseme olete saavutanud, kui 
lahkute sellest maailmast, sõltub teie vaimne 
kodu, kus te elate tulevases elus. Sest 
universum loodi kui vaimu täiuslikkusekool. 
(195, 38) 
- Üksikasjalikumad selgitused on esitatud 
lõigetes 23,69 ja 58, 46! 
62. Kui ma oleksin teile selles elus kõik 
andnud, ei oleks teil mingit soovi minna teisele 
tasandile. Kuid seda, mida te ühes eksistentsis 
ei ole saavutanud, püüate te saavutada teises 
eksistentsis, ja mida te selles eksistentsis ei 
saavuta, tõotab teile teine, kõrgem eksistents, 
ja nii läheb see samm-sammult edasi kogu 
igaviku jooksul vaimu arengu lõputul teel. 
63. Kui te kuulete Minu sõna, siis tundub teile 
võimatu, et teie vaim peaks olema võimeline 
saavutama nii suurt täiuslikkust; kuid ma ütlen 
teile, et te kahtlete vaimu kõrges saatusest 
ainult sellepärast, et te vaatate ainult seda, 
mida te näete oma materiaalsete silmadega: 
viletsust, teadmatust, kurjust. Kuid see on 
ainult sellepärast, et mõnel on vaim haige, 
mõnel halvatud, mõni on pime ja mõni on 
vaimselt surnud. Sellise vaimse viletsuse ees 
peate kahtlema saatuses, mis on teile 
igavikuliselt ette nähtud. 
64. Ja nii te elate selles maailma ja 
materialismi armastuse ajas. Kuid minu tõe 
valgus on juba jõudnud teie juurde ja on 
hajutanud juba möödunud aja öö pimeduse 
ning kuulutanud oma koiduga välja ajastu 
saabumise, kus vaim saab valgustuse minu 
õpetuse kaudu. (116, 17 - 18) 
65. Paljudel teist ei ole enam võimalust maa 
peale tagasi pöörduda, et oma üleastumisi 
heastada. Teil ei ole enam seda tööriista, mis 
teil täna on, mis on teie keha, millele te 
toetute. Te peate mõistma, et maailma tulek 
on vaimule privileeg, kuid mitte kunagi 
karistus. Seepärast peate seda armu ära 
kasutama. 
66. Pärast seda elu lähete teistesse 
maailmadesse, et saada uusi õppetunde, ja 
seal leiate uusi võimalusi, et jätkata tõusu ja 
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täiustumist. Kui te olete täitnud oma 
kohustused inimesena, lahkute sellest 
maailmast rahulolevalt, sest olete oma 
ülesande täitnud, ja teie vaimus saab olema 
rahu. (221,54 - 55) 
67 Minu hääl kutsub praegu suuri rahvahulki, 
sest paljude vaimolendite jaoks on nende 
maapealse palverännaku lõpp lähenemas. 
68 See masendus, see vastikus, see kurbus, 
mida nad oma südames kannavad, on 
tõendiks sellest, et nad juba igatsevad 
kõrgema kodu, parema maailma järele. 
69 Kuid on vaja, et nad elaksid oma viimase 
etapi maailmas oma südametunnistuse 
juhistele kuuletudes, et nende viimaste 
sammude jälg maa peal oleks õnnistatud 
põlvkondadele, kes tulevad pärast neid, et 
täita oma erinevaid ülesandeid maailmas. 
(276, 4) 
70. See maailm ei ole igavene ega pea olema 
igavene. Kui see kodu ei täida enam oma 
praegust eksistentsi eesmärki, kaob ta. 
71. Kui teie vaim ei vaja enam õppetunde, 
mida see elu siin annab, sest teises maailmas 
ootavad teda teised, kõrgemad, siis ütleb ta 
selles maapealses võitluses saadud valguse 
tõttu: "Millise selgusega ma nüüd mõistan, et 
kõik selle elu tõusud ja mõõnad olid vaid 
kogemused ja õppetunnid, mida mul oli vaja, 
et paremini mõista. Kui pikk tundus mulle see 
elutee, kui kaua kannatused mind painasid. 
Nüüd aga, kui see kõik on möödas - kui lühike 
ja põgus see tundub mulle igaviku taustal. 
(230, 47 u.) 
72. Rõõmustage, inimesed, mõelge, et te olete 
lennulinnud selles maailmas, mis on täis 
pisaraid, viletsust ja kannatusi! Rõõmustage, 
sest see ei ole teie igavene kodu, paremad 
maailmad ootavad teid! 
73. Nii et kui te siit maa pealt lahkute, tehke 
seda ilma kahetsuseta, siis jäävad siia 
valuhinged, vaevused, pisarad. Te jätate 
hüvasti selle maailmaga ja tõusete nende 
juurde, kes ootavad teid Taevas. Sealtpoolt 
näete maad kui punkti kosmoses, mida 
mäletate armastusega. (230, 51) 
 
Reinkarnatsiooniõpetuse veenev jõud 
74 Spiritualismi valgus paljastab nüüd 
maailmale tõe, õigluse, mõistuse ja armastuse, 
mis on omane reinkarnatsiooni vaimsele 
võimele. Sellest hoolimata võitleb maailm 

esialgu kangekaelselt selle ilmutuse vastu ja 
annab sellele kummalise ja vale õpetuse ilme, 
et sisendada heausksetes inimestes 
usaldamatust. 
75 Kasutuks ja mõttetuks muutuvad 
konfessioonide jõupingutused hoida oma 
usklikke vanade uskumuste ja aegunud 
ususüsteemide sissetallatud radadel. Sest 
keegi ei suuda peatada jumalikku valgust, mis 
tungib inimese mõtte sügavale ja äratab 
meele ilmutuste, jumalike inspiratsioonide, 
kahtluste ja saladuste valgustamise, vaimse 
vabanemise ajastule. 
76 Samuti ei suuda keegi peatada tõusulaine, 
mis kujundab inimkonda, kui see tungib välja 
oma mõtte-, vaimu- ja usuvabaduse sooviga. 
(290, 57 – 59) 
 
kummituse reinkarnatsiooni tee  
77 Ma kutsun kõiki maapealseid 
palverändureid kuulma oma häält, mis kutsub 
neid ülespoole arenema ja igavese elu 
omandama. 
78 Sel päeval, kui "Jumalik Sõna" teeb ennast 
teatavaks - kasutage selle sõna ja laske endid 
sellest valgustada, sest teadmises on valgus ja 
teie pääste. 
79. Kui minu Seadus õpetab teile moraali, 
õiglust ja korda kõigis teie elutegevustes, siis 
miks te otsite vastupidiseid teid, põhjustades 
endale valu? Aga kui te lahkute teispoolsesse 
maailma, jättes oma keha maa peale, siis te 
nutate, sest te armastasite seda kesta liiga 
palju. 
80. Kui sa tunned, et keha ei kuulu enam sulle 
ja et sa pead arenemise teel edasi liikuma, 
kuni jõuad Minu juurde, siis ütlen sulle: "Mu 
laps, mida sul on Mulle näidata? Kas te olete 
elanud maa peal Minu käske täites?" 
81. Teie aga, kes te häbenete ja heidute, sest 
teil puudub armastuse and Tema vastu, kes 
teid nii väga armastab ja teile nii palju on 
andnud, olete sepistanud ahelad, mis 
painavad teie vaimu alla, ja see näib 
kergetuna, nutab ja nutab iseenda üle, sest ta 
on kaotanud armu. Ta kuuleb ainult Isa häält, 
mis teda kutsub. Aga kuna ta ei ole arenenud 
ega tunne end vääriliseks, et tulla Tema 
juurde, siis ta jääb seisma ja ootab. 
82 Möödub aeg ja vaim kuuleb taas häält ning 
täiesti täis oma murest, küsib ta, kes temaga 
räägib, ja see hääl ütleb talle: "Ärka! Kas sa ei 
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tea, kust sa tuled ja kuhu sa lähed?" Siis tõstab 
ta silmad üles, näeb tohutut valgust, mille 
hiilguses ta tunneb end haletsusväärselt. Ta 
mõistab, et enne kui ta maa peale saadeti, oli 
ta juba olemas, teda juba armastas Isa, kellest 
see hääl lähtus, ja kes nüüd, nähes teda selles 
kahetsusväärses seisundis, kannatab tema 
pärast. Ta tunnistab, et Ta on saadetud 
erinevatesse kodudesse, et läbida võitluse tee 
ja saada oma teenete kaudu tasu. 
83. Ja laps küsib: "Kui ma enne maa peale 
saatmist olin Sinu väga armastatud loodu - 
miks ma ei jäänud vooruses püsima ja ei 
pidanud langema, kannatama ja vaeva 
nägema, et tulla tagasi Sinu juurde?" 
84. Hääl vastas talle: "Kõik vaimsed olendid on 
pandud Evolutsiooni Seaduse alla ja sellel teel 
kaitseb Minu Isa Vaim neid igavesti ja Ta on 
rahul laste heade tegudega. Kuid ma olen 
saatnud teid maa peale, et muuta see vaimse 
täiuslikkuse lahinguväljaks, mitte sõja ja valu 
kohaks. 
85. Ma olen öelnud teile, et te paljuneksite, et 
te ei oleksite viljatu. Aga kui te naasete 
"vaimsesse orgu", ei too te mingit saaki, te 
ainult kurdate ja tulete ilma armuta, millega 
ma olen teid varustanud. Seepärast saadan 
teid veel kord ja ütlen teile: "Puhastage end, 
otsige seda, mis te olete kaotanud, ja töötage 
oma vaimse tõusu nimel." 
86 Vaim naaseb maa peale, otsides väikest ja 
õrna inimkeha, milles puhata ja alustada uut 
eluteed. Ta leiab talle määratud väikese lapse 
keha ja kasutab seda, et heastada oma 
rikkumisi minu seaduse vastu. Teadmisega 
põhjusest tuleb vaim maa peale, ta teab, et ta 
on Isa hingeõhk, ja ta teab, millist missiooni ta 
temalt kaasa toob. 
87 Esimestel aastatel on ta süütu ja säilitab 
oma puhtuse, ta püsib kontaktis vaimse eluga. 
Seejärel hakkab ta tundma pattu, näeb 
lähedalt inimeste uhkust, ülbust ja 
mässumeelsust Isa õiglaste seaduste vastu 
ning "liha", mis on loomult taltsutamatu, 
hakkab paha peale. Kui ta satub kiusatusse, 
unustab ta oma maa peale kaasa võetud 
ülesande ja hakkab tegema seadusega 
vastuolus olevaid tegusid. Vaim ja keha 
maitsevad keelatud vilja, ja kui nad on 
langenud hävingusse, üllatab neid viimane 
tund. 

88. Jällegi leiab vaim end vaimses elupaigas, 
väsinud ja oma süü raskuse all kummardunud. 
Siis meenub talle hääl, mis kunagi temaga 
kõneles ja teda ikka veel kutsub, ja pärast 
seda, kui ta on valanud palju pisaraid, tundes 
end kadununa, teadmata, kes ta on, meenub 
talle, et ta on varemgi olnud selles kohas. 
89 Isa, kes on teda nii suure armastusega 
loonud, ilmub tema teele ja ütleb talle: "Kes sa 
oled, kust sa tuled ja kuhu sa lähed?". 
90. Poeg tunneb selles hääles ära selle sõna, 
kes andis talle olemuse, mõistuse ja võimed - 
Isa, kes alati andestab talle, puhastab teda, 
toob ta pimedusest ära ja viib teda valguse 
juurde. Ta väriseb, teades, et seisab kohtuniku 
ees, ja ütleb: "Isa, minu sõnakuulmatus ja võlg 
Sinu ees on väga suur, ja ma ei saa oodata, et 
saan elada Sinu kuningriigis, sest mul ei ole 
mingeid teeneid. Täna, kui ma olen tagasi 
"Vaimse oru" juurde jõudnud, näen, et mul on 
ainult kogunenud süütunnet, mida ma pean 
heastama." 
91 Kuid armastav Isa näitab talle veel kord 
teed, ta pöördub tagasi lihaks ja kuulub taas 
inimkonna hulka. 
92. Nüüd aga muudab juba kogenud vaim 
kehalise kesta [hinge] suurema jõuga 
kuulevaks, et see saaks ennast maksma panna 
ja kuuletuda jumalikele käskudele. Algab 
võitlus; ta võitleb pattude vastu, mis toovad 
inimese alla, ja tahab kasutada võimalust, mis 
on talle antud tema lunastamiseks. Inimene 
võitleb algusest lõpuni, ja kui valged karvad 
paistavad tema õlgadel ning tema varem kõva 
ja tugev keha hakkab aastate raskuse all 
painduma ja jõudu kaotama, tunneb vaim end 
tugevamana, küpsemana ja kogenumana. Kui 
suur ja eemaletõukav tundub talle patt! Ta 
pöördub sellest eemale ja jõuab väravasse. 
Nüüd ootab ta ainult seda hetke, mil Isa teda 
kutsub, sest ta on jõudnud järeldusele, et 
jumalik seadus on õiglane ja Jumala tahe on 
täiuslik, et see Isa elab, et anda elu ja pääste 
oma lastele. 
93. Kui viimane päev saabus, tundis ta surma 
oma lihas ja ei tundnud valu. Ta lahkus vaikselt 
ja austavalt. Ta nägi end oma mõtetes ja nagu 
oleks tal olnud peegel ees, nägi ta end ilusana 
ja valgusküllasena. Siis kõneles hääl temaga ja 
ütles: "Poeg, kuhu sa lähed?" Ja Ta, teades, 
kes Ta on, läks Isa poole, lastes oma valgusel 
siseneda oma olekusse, ja rääkis nii: "Oo 
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Looja, oo kõikehõlmav Armastus, ma tulen 
Sinu juurde, et puhata ja anda Sulle täitumist." 
Ta ütles: "Oo Looja, oo kõikehõlmav Armastus, 
ma tulen Sinu juurde, et puhata ja anda Sulle 
täitumist." 
94 Arve oli tasutud ja vaim oli terve, puhas ja 
ilma patukettideta ning nägi enda ees kõrget 
tasu, mis teda ootas. 
95 Pärast seda tundis ta, et ta sulandub selle 
Isa valgusega, et tema õnnistus kasvab, ja ta 
nägi rahupaika, püha maad, tundis sügavat 
vaikust ja "puhkas Aabrahami põues". (33, 14 - 
16) 
 

31. peatükk - Pääste, lunastus ja 
igavene pääste  
 
Valede arusaamade parandamine päästmise 
kohta  
1 Paljud inimesed arvasid, et kõik selle 
maailma pisarad on põhjustatud maa esimeste 
elanike patust. Kuna nad ei osanud seda 
tähendamissõna tõlgendada, siis lõpuks 
ütlesid nad, et Kristus tuli, et oma verega iga 
plekk ära pesta. Kui see väide oleks õige, siis 
miks jätkavad inimesed pattu ja kannatusi, 
kuigi see ohver on juba tehtud? 
2 Jeesus tuli maa peale, et näidata inimestele 
teed täiuslikkusele - teed, mida ta õpetas oma 
elu, tegude ja sõnadega. (150, 43 - 44) 
3. Te kõik jõuate eesmärgini oma ülesande 
täitmise kaudu. Ma olen andnud teile oma 
õpetused, mis on ammendamatud, et te 
saaksite tõusta oma evolutsiooni redelil. Mitte 
minu veri ei päästa teid, vaid minu valgus teie 
vaimus päästab teid. (8, 39) 
4. Kolmandal ajastul antakse Mulle uus rist. 
See ei ole surelike silmade jaoks nähtav, kuid 
selle kõrguselt saadan ma oma armastuse 
sõnumi inimkonnale ja minu veri, mis on minu 
sõna vaimne sisu, muutub valguseks vaimule. 
5 need, kes tol ajal minu üle kohut mõistsid, 
toovad täna oma vaimuga inimeste 
südametesse valgust, kahetsedes, et heastada 
oma vigu. 
6 Selleks, et minu Õpetus võidaks inimeste 
kurjuse üle, tuleb seda kõigepealt piitsutada ja 
pilkata nagu Kristust Püha Martini sambal. 
Igast haavast peab minu valgus voolama, et 
valgustada selle maailma pimedust ilma 
armastusteta. On vaja, et minu nähtamatu 

Veri langeks inimkonna peale, et näidata talle 
taas kord teed lunastuseks. (49, 17 - 19) 
7 Ma ütlen teile veel kord, et minus 
päästetakse kogu inimkond. See Golgatal 
valatud veri on elu igale vaimule. Kuid see ei 
ole mitte veri ise, sest see langes maa tolmu, 
vaid selles sümboliseeritud Jumalik Armastus. 
Kui ma räägin teile oma verest, siis te teate 
nüüd, mis see on ja mida see tähendab. 
8 Paljud inimesed on oma verd valanud oma 
Issanda teenistuses ja armastusest 
kaasinimeste vastu, kuid see ei ole kehastanud 
jumalikku armastust, vaid ainult vaimset, 
inimlikku armastust. 
9. Jeesuse veri aga kehastab jumalikku 
armastust, sest selles ei ole mingit plekki. 
Meistris ei olnud kunagi pattu, ja Ta andis teile 
oma verd viimse tilgani, et te mõistaksite, et 
Jumal on oma loodute jaoks kõik, et Ta annab 
end neile täielikult, ilma reservatsioonideta, 
sest Ta armastab neid lõpmatult. 
10 Kui maa tolm neelas endasse selle vedeliku, 
mis oli elu Meistri kehas, siis selleks, et te 
mõistaksite, et minu õpetus pidi tegema 
inimeste elu viljakaks jumaliku kastmise läbi 
tema armastuse, tarkuse ja õigluse abil. 
11 Maailm - uskmatu ja skeptiline Meistri 
sõnade ja näidete suhtes - võitleb minu 
õpetuse vastu, öeldes, et kuigi Jeesus valas 
oma vere, et päästa inimesed patust, ei ole 
maailm päästetud; et kuigi ta on arenenud, 
teeb ta iga päevaga rohkem pattu. 
12 Kus on selle lunastuse vere jõud, küsivad 
inimesed endalt, samal ajal kui need, kes 
peaksid näitama minu õpetuse tõelisi 
põhiideid, ei oska rahuldada nende küsimusi, 
kes nälgivad valguse järele ja janunevad tõe 
tundmise järele. 
13 Ma ütlen teile, et sel ajal on nende 
küsimused, kes ei tea, sügavamad ja 
sisukamad kui nende vastused ja selgitused, 
kes väidavad, et nad tunnevad tõde. 
14 kuid ma olen tulnud taas teiega rääkima ja 
siin on minu sõna neile, kes arvavad, et see 
veri tõi tõepoolest patuste päästmise jumaliku 
õiguse eest - kõigi nende, kes olid eksinud ja 
mõistetud raskele karistusele. 
15 Ma ütlen teile: Kui Isa, kes teab kõike, oleks 
uskunud, et inimesed ei kasutaks ja mõistaks 
järk-järgult kogu seda õpetust, mida Jeesus 
neile oma sõnades ja tegudes andis - tõesti, Ta 
ei oleks kunagi teda saatnud, sest Looja ei 



142 
 

teinud kunagi midagi kasutut - midagi, mis ei 
oleks olnud määratud vilja kandma. Aga kui Ta 
saatis ta sündima, kasvama, kannatama ja 
surema inimeste keskel, siis sellepärast, et Ta 
teadis, et see Meistri särav ja viljakas elu jätab 
oma tegude kaudu kustumatu tee, hävimatu 
jälje, et kõik tema lapsed leiaksid tee, mis viiks 
nad tõelise armastuse juurde ja tema õpetuse 
järgimisel koju, kus neid ootab nende Looja. 
16 Ta teadis ka, et see veri, mis annab 
tunnistust puhtusest, lõpmatust armastusest 
ja mis valati viimase tilgani välja, õpetab 
inimesi täitma usuga oma Loojasse ülesannet, 
mis tõstaks nad tõotatud maale, kus nad 
saaksid pakkuda Mulle oma ülesande täitmist 
ja siis öelda: "Issand, kõik on täidetud." 
17. Nüüd võin ma teile öelda, et tund, mil 
Minu Veri valati ristil, ei olnud see, mis 
tähistas inimeste lunastamise tundi. Minu Veri 
jäi siia, maailma, elavana, värskena, 
märgistades Minu kannatuse verise jäljega tee 
teie lepitusele, mis võimaldab teil saada kodu, 
mida teie Isa on teile lubanud. 
18 Mina olen öelnud teile: 'Mina olen elu 
allikas; tulge ja puhastuge oma plekist, et te 
saaksite vabalt ja tervena minna oma Isa ja 
Looja juurde.' 
19 Minu allikas on armastus, ammendamatu ja 
piiritu. See on see, mida minu veri, mis sel ajal 
valati, tahab teile öelda. See kinnitas minu 
sõna, see kinnitas minu õpetust. (158,23 - 33) 
20 Täna, mitu sajandit eemal sellest 
sündmusest, ütlen ma teile, et kuigi ma valasin 
oma verd kogu inimkonna eest, said ainult 
need, kes järgisid seda teed, mida Jeesus teile 
õpetas, oma vaimu päästet; samas kui kõik 
need, kes jäid teadmatusse, fanatismi, 
eksitusse või pattu, ei ole veel päästetud. 
21. Ma ütlen teile, isegi kui ma tuhat korda 
inimeseks sain ja tuhat korda ristil surin, ei saa 
nad, kuni inimesed ei tõuse üles, et mulle 
järgneda, oma vaimu päästet. Mitte minu rist 
ei ole see, mis teid lunastab, vaid teie oma. 
Ma kandsin oma õlgadel ja surin selle eest 
nagu inimene, ja sellest hetkest alates olin Isa 
rinnas. Te peate järgima Mind alandlikkuses ja 
armastuses, kandes oma risti oma õlgadel 
tõelise alandlikkusega, kuni jõuate oma 
missiooni lõppeesmärgini, ja siis olete ka teie 
oma Isa juures. (168, 16 - 17) 
22. Ei ole kedagi, kes ei tahaks leida õnne, ja 
mida püsivam see on, seda parem, sest ma 

õpetan teile teed, mis viib kõrgeima ja igavese 
õndsuseni. Kuid ma näitan teile ainult teed ja 
siis lasen teil valida selle, mis teile kõige 
rohkem meeldib. 
23 Ma küsin teilt: "Kui te igatsete õnne - miks 
te ei külva seda, et pärast seda korjata?" Kui 
vähe on neid, kes on tundnud, et nad on 
sunnitud olema inimeste jaoks olemas! (169, 
37 - 38) 
24 Vale on teie ettekujutus sellest, mida 
tähendab elu maa peal, mis on vaim ja mis on 
vaimne maailm. 
25 Enamik usklikke arvab, et kui nad elavad 
teatud õigluse järgi või kui nad oma elu 
viimasel hetkel oma üleastumisi kahetsevad, 
siis on nende vaimule taevas kindel. 
26 Kuid see vale ettekujutus, mis on inimesele 
väga meelepärane, on põhjus, miks ta ei suuda 
kogu elu jooksul järjekindlalt täita seadust, ja 
nii leiab tema vaim, kui ta lahkub sellest 
maailmast ja siseneb vaimsesse maailma, et ta 
on jõudnud kohta, kus ta ei näe imesid, mida 
ta oli ette kujutanud, ega tunne ülimat 
õndsust, millele ta arvas, et tal on õigus. 
27. Kas te teate, mis juhtub nende olenditega, 
kes olid kindlad, et pääsevad taevasse, kuid 
selle asemel leidsid vaid segadust? Kuna nad 
ei olnud enam maa peal kodus, sest neil 
puudus oma kehalise kesta tugi ja nad ei 
saanud tõusta nendesse kõrgustesse, kus 
asuvad vaimse valguse sfäärid, lõid nad endale 
- teadvustamata seda - maailma, mis ei ole ei 
inimlik ega sügavalt vaimne. 
28. Siis hakkavad vaimud endalt küsima: Kas 
see on taevas? Kas see on kodu, mille Jumal 
on vaimude jaoks ette näinud pärast seda, kui 
nad on nii kaua maa peal rändanud? 
29 Ei - ütlevad teised - see ei saa olla "Issanda 
emakas", kus saab eksisteerida ainult valgus, 
armastus ja puhtus. 
30 Vaim hakkab järk-järgult, läbi mõtiskluse ja 
valu, mõistma. Ta mõistab jumalikku õiglust ja 
oma südametunnistuse valgusega 
valgustatuna mõistab ta kohut oma 
varasemate tegude üle, avastades, et need 
olid viletsad ja ebatäiuslikud, et nad ei olnud 
selle väärilised, mida ta oli uskunud. 
31 Seejärel ilmneb selle eneseanalüüsi põhjal 
alandlikkus ja tekib soov pöörduda tagasi 
nende radade juurde, mille ta oli maha jätnud, 
kustutada plekid, heastada vead ja teha 
tõeliselt teenekaid asju oma Isa ees. 
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32 Inimkonda on vaja nende saladuste kohta 
valgustada, et nad mõistaksid, et elu 
mateerias on inimesele võimalus omandada 
oma vaimule teeneid; teeneid, mis tõstavad 
teda, kuni ta väärib, et elada kõrgema 
vaimsuse sfääris, kus ta peab uuesti teenekalt 
tegutsema, et mitte maha jääda ja jätkata 
tõusmist tasandilt tasandile, sest "Isa majas on 
palju elamuid". 
33. Te omandate need teened armastuse 
kaudu, nagu Isa igavene seadus on teid 
õpetanud. Ja nii liigub teie vaim samm-
sammult edasi täiuslikkuse redelil, õppides 
kitsast teed, mis viib taevariiki - tõelisse 
taevasse, mis on vaimu täiuslikkus. (184, 40 - 
45) 
34. Tõesti, Ma ütlen teile, kui Ma oleksin 
tulnud sel ajal inimesena, siis teie silmad 
oleksid näinud Minu haavu ikka veel värskelt 
ja veritseda, sest inimeste patt ei ole lakanud; 
ega nad lunastaks end selle vere mälestuseks, 
mida Ma valasin Golgatal ja mis oli tõend 
Minu armastusest inimkonna vastu. Kuid ma 
olen tulnud vaimus, et säästa teid häbist, kui 
te vaatate nende tööd, kes Mind maa peal 
kohut mõistsid ja hukka mõistsid. 
35. Kõik on andeks antud, kuid igas vaimus on 
midagi sellest, mida ma kõigi eest ristil valasin. 
Ärge arvake, et see elujõud ja see veri on 
lahustunud või kadunud. Nad kehastasid 
vaimset elu, mida ma sellest hetkest alates 
kõigile inimestele valasin. Selle Vere kaudu, 
mis pitseeris Minu sõna ja kinnitas kõike, mida 
Ma rääkisin ja tegin maa peal, arenevad 
inimesed ülespoole oma vaimu uuendamise 
soovis. 
36. Minu sõna, minu teod ja minu veri ei olnud 
ega ole asjata. Kui teile mõnikord tundub, et 
minu nimi ja minu sõna on peaaegu 
unustatud, näete varsti, et need ilmuvad 
uuesti, täis elujõudu, elu ja puhtust, nagu 
seeme, mis, kuigi selle vastu pidevalt 
võideldakse, ei hävi kunagi. (321,64 - 66) 
37. Jeesuse veri, mis on muutunud lunastuse 
valguseks, läbistas kõiki vaimseid olendeid kui 
lunastust ja teeb seda jätkuvalt. Igavesti annab 
Minu Vaim päästet ja valgust, lakkamatult 
lasen Ma oma valguse kiired tungida sinna, 
kus on pimedus, lakkamatult valab Minu 
Jumalik Vaim välja, mitte inimverena, vaid 
lunastava jõuna, vaimse eluna kõigile Minu 
lastele. (319, 36) 

 
Taevas" tuleb võita  
38 Inimesed, kes on oma kirgede vägivallast 
haaratud, on oma pattude tõttu nii madalale 
vajunud, et nad on loobunud igasugusest 
lootusest pääsemisele. Kuid ei ole kedagi, 
keda ei saaks terveks teha. Sest vaim - kui ta 
on veendunud, et inimlikud tormid ei lõpe 
seni, kuni ta ei kuula südametunnistuse häält - 
tõuseb ja täidab minu seadust, kuni jõuab oma 
saatuse eesmärgini, mis ei ole mitte maa peal, 
vaid igavikus. 
39. Need, kes arvavad, et eksistents on 
mõttetu, mõeldes võitluse ja valu 
mõttetusele, ei tea, et elu on meister, mis 
vormib, ja valu on tisler, mis täiustab. Ärge 
arvake, et ma lõin valu, et anda seda teile 
karikas - ärge arvake, et ma põhjustasin teie 
kukkumise. Inimene muutus iseendast 
sõnakuulmatuks ja seetõttu peab ta end ka 
iseenda pingutustega uuesti üles tõstma. 
Samuti ei tohiks te arvata, et ainult valu teeb 
teid täiuslikuks; ei, te jõuate Minuni ka 
armastava tegevuse kaudu, sest Ma olen 
armastus. (31, 54 - 55) 
40. Palvetage rohkem vaimuga kui kehaga, 
sest pääste saamiseks ei piisa ühest hetkest 
palve või päevast armastusest, vaid nõutav on 
elu, mis koosneb püsivusest, kannatlikkusest, 
suuremeelsetest tegudest ja Minu käskude 
järgimisest. Selleks olen andnud teile suured 
võimed ja ka empaatiavõime. 
41 Minu töö on nagu päästelaegas, mis kutsub 
kõiki sisse astuma. Igaüks, kes minu käske 
täidab, ei hakka hukkuma. Kui te lasete end 
minu sõnast juhatada, siis saate te päästetud. 
(123, 30 - 31) 
42 en pea meeles, et minuni jõuab ainult see, 
mis on täiuslik. Seepärast siseneb teie vaim 
Minu kuningriiki alles siis, kui ta on 
saavutanud täiuslikkuse. Te tulite Minust välja 
ilma kogemusteta, kuid te peate naasma Minu 
juurde oma teenete ja vooruste rõivaga 
kaunistatud. (63, 22) 
43. Tõesti, ma ütlen teile, et õigete vaimud, 
kes elavad Jumala lähedal, teenisid õiguse 
seda kohta oma tegudega - mitte sellepärast, 
et ma andsin selle neile. Ma ainult näitasin 
neile teed ja näitasin neile selle lõpus suurt 
tasu. 
44 Õndsad on need, kes ütlevad mulle: 
"Issand, sina oled tee, valgus, mis valgustab 
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seda, ja vägi teekäijale. Sina oled hääl, mis 
annab meile suuna ja elavdab meid eluteel; ja 
Sina oled ka tasu sellele, kes jõuab sihile." - 
Jah, minu lapsed, mina olen elu ja surnuist 
ülestõusmine. (63, 74 - 75) 
45 Täna ei küsi Isa: Kes suudab ja tahab oma 
verega päästa inimsugu? Samuti ei vasta 
Jeesus: "Issand, mina olen Talle, kes on valmis 
sillutama teed inimkonna lepitamiseks oma 
vere ja armastusega." 
46. Samuti ei saada ma oma "Sõna" sel ajal 
inimeseks saama. See ajastu on teie jaoks 
möödas, jättes oma õpetuse ja kõrgenduse 
teie vaimule. Nüüd olen ma avanud uue 
vaimse arengu ajastu, kus te olete need, kes 
saavutavad teened. (80, 8 - 9) 
47 Ma tahan näha teid kõiki õnnelikena, rahus 
ja valguses elavatena, nii et vähehaaval 
saaksite kõike - mitte ainult minu armastuse, 
vaid ka teie teenete kaudu; sest siis on teie 
rahulolu ja õnn täielik. (245,34) 
48. Ma tulin, et näidata teile inimlikust 
kõrgemat elu ilu, et innustada teid kõrgetele 
tegudele, et õpetada teile sõna, mis äratab 
armastuse, et lubada teile enneolematut 
õnne, mis ootab seda vaimu, kes suutis ronida 
ohvri, usu ja armastuse mäele. 
49. Kõike seda näete minu õpetuses, et te 
lõpuks mõistaksite, et just teie head teod on 
need, mis viivad teie vaimu lähemale tõelisele 
õnnele. (287, 48 - 49) 
50. Kui selleks, et reisida ühelt maakera 
mandrilt teisele, peate te läbima palju kõrgeid 
ja madalaid mägesid, meresid, rahvaid, linnu 
ja riike, kuni jõuate oma reisi eesmärgini, siis 
mõelge, et selleks, et jõuda sellele tõotatud 
maale, peate te samuti pikka aega reisima, et 
selle pika teekonna jooksul omandada 
kogemusi, teadmisi, arengut ja vaimu arengut. 
See on elupuu vili, mida te lõpuks naudite 
pärast seda, kui olete selle nimel palju vaeva 
näinud ja nutnud. (287, 16) 
51. Te olete Valguse Isa lapsed; kuid kui te 
olete oma nõrkuse tõttu langenud pimedusse, 
mis on täis muredest, vigadest ja pisaratest, 
siis need kannatused mööduvad, sest te 
tõusete Minu kutsele, kui Ma teid kutsun ja 
ütlen teile: "Siin ma olen, valgustades teie 
maailma, kutsudes teid üles ronima mäele, 
mille tipul te leiate kogu rahu, õnne ja rikkuse, 
mida te püüdsite maa peal asjata koguda." 
(308, 5) 

52 Iga maailm, iga eksistentsi tasand on 
loodud selleks, et vaimsed olendid areneksid 
selles ja astuksid sammu oma Looja poole ning 
nii oleks neil võimalus, edenedes üha edasi ja 
edasi täiuslikkuse teel, jõuda plekita, puhtana 
ja hästi vormistatuna oma teekonna 
sihtpunkti, vaimse täiuslikkuse tippu, mis on 
just elamine Jumala kuningriigis. 
53. Kellele tundub võimatu lõplikult "Jumala 
põues" elada? Ah, teie õnnetud 
intellektuaalid, kes te ei oska tegelikult 
mõelda! Kas sa oled juba unustanud, et sa 
tulid minu emakast, st et sa olid juba varem 
selles olemas? Pole midagi imelikku selles, et 
kõik, mis pärineb elu allikast, pöördub sinna 
omal ajal tagasi. 
54. Iga vaim, kui ta Minust ellu tuli, oli 
neitsiliselt puhas; kuid hiljem määrisid paljud 
end teel. Kuid kuna Mina nägin kõik ette 
targalt, armastavalt ja õiglaselt, andsin kohe 
kõik vajalikud vahendid nende päästmiseks ja 
uuendamiseks sellel teel, mida Minu lapsed 
pidid läbima. 
55. Kuigi paljud olendid on seda vaimset 
neitsilikkust rüvetanud, saabub päev, mil nad 
puhastuvad kõigist oma üleastumistest ja 
saavad seeläbi tagasi oma algse puhtuse. 
Puhastus on minu silmis väga teenekas, sest 
vaim on selle võitnud läbi suurte ja pidevate 
katsumuste oma usule, armastusele, 
ustavusele ja kannatlikkusele. 
56. Te kõik pöördute töö, võitluse ja valu 
kaudu tagasi Valguse Kuningriiki, kus te ei pea 
enam kehastuma inimkehasse ega elama 
ainemaailmas, sest siis võimaldab teie vaimne 
tegutsemisvõime juba saata ja teha tuntavaks 
oma mõju ja valgust ühest eksistentsi 
tasandist teise. (313, 21 - 24) 
 
Kõige võimsam jõud lunastuseks  
57. Vaata, siin on tee, käige sellel ja te saate 
päästetud. Tõesti, ma ütlen teile, et 
päästmiseks ei ole vaja mind sel ajal kuulata. 
Igaüks, kes kasutab elus Minu jumalikku 
armastuse seadust ja muudab selle Loojast 
inspireeritud armastuse heategevuseks, on 
päästetud. Ta annab minust tunnistust oma 
elus ja töödes. (63, 49) 
58 Kui päike kiirgab eluvalgust kogu loodusele 
ja kõigile olenditele ja kui ka tähed kiirgavad 
valgust maa peale, siis miks ei peaks Jumalik 
Vaim kiirgama valgust inimese vaimule? 
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59. Nüüd ma ütlen teile: mehed, minge oma 
sisemusse, laske õigluse valgus, mis on pärit 
armastusest, levida kogu maailmas. Las Minu 
tõde veenab teid, et ilma tõelise armastuseta 
ei saa te oma päästet. (89, 34 - 35) 
60. Minu valgus on kõigile minu lastele; mitte 
ainult teile, kes te elate selles maailmas, vaid 
kõigile vaimsetele olenditele, kes elavad 
erinevatel eksistentsi tasanditel. Nad kõik 
vabanevad ja tõusevad üles igavesse ellu, kui 
nad täidavad oma tegudega oma vendade ja 
õdede vastu armastuse kaudu minu jumalikku 
käsku, mis nõuab, et te armastaksite üksteist. 
(65, 22) 
61. Armsad inimesed, see on "Kolmas päev", 
mil Ma annan oma Sõnale uue elu "surnute" 
seas. See on "Kolmas kord", kui ma ilmun 
maailma ette vaimselt, et öelda talle: "Siin on 
seesama Kristus, keda te nägite ristil suremas, 
ja Ta räägib teiega praegu, sest Ta elab ja elab 
ja jääb alati olema." See on "Kolmas kord". 
62. Teisest küljest näen, et inimestel on usu, 
armastuse ja valguse suhtes surnud süda, kuigi 
nad väidavad oma usukogukondades, et 
kuulutavad tõde. Nad arvavad, et nad on oma 
pääste kindlustanud, kui nad palvetavad oma 
kirikutes ja osalevad nende rituaalides. Aga 
ma ütlen teile, et maailm peab õppima, et 
vaimupäästu saab ainult armastuse ja 
halastuse tegude kaudu. 
63 Kogunemiskohad on vaid kool. Kirikud ei 
peaks piirduma seaduse selgitamisega, vaid 
nad peaksid hoolitsema selle eest, et maailm 
mõistaks, et elu on tee, kus tuleb rakendada 
seda, mida inimene on õppinud jumaliku 
seaduse kaudu, praktiseerides minu õpetust 
armastusest. (152, 50 - 52) 
64 Kristus sai inimeseks, et ilmutada maailma 
ees jumalikku armastust. Kuid inimestel on 
kõvad südamed ja kõiketeadja meeled, nad 
unustavad peagi saadud õpetuse ja 
tõlgendavad seda valesti. Ma teadsin, et 
vähehaaval ajavad inimesed õigluse ja 
armastuse segamini kättemaksu ja 
karistusega. Seepärast kuulutasin teile välja 
aja, mil ma tulen vaimselt tagasi maailma, et 
selgitada inimestele õpetusi, mida nad ei ole 
mõistnud. 
65. See tõotatud aeg on see, milles te elate, ja 
ma olen andnud teile oma õpetuse, et minu 
õiglus ja jumalik tarkus ilmneksid teie Jumala 
ülevoolava armastuse täiusliku õpetusena. Kas 

te arvate, et ma olen tulnud, sest ma kardan, 
et inimesed hävitavad lõpuks oma Issanda 
teosed või isegi elu ise? Ei, ma tulen ainult 
armastusest oma laste vastu, keda ma soovin 
näha täis valgust ja rahu. 
66. Kas ei ole õige ja õige, et ka teie tulete 
Minu juurde ainult armastusest? Aga mitte 
armastusest enda vastu, vaid armastusest Isa 
ja kaasinimeste vastu. Kas te arvate, et see, 
kes väldib pattu ainult põrgu piinade 
kartusest, on inspireeritud jumaliku armastuse 
poolt, või see, kes teeb häid tegusid ainult 
mõeldes tasu, mida ta sellega võib saada, 
nimelt, et ta saab koha igavikus? Kes niimoodi 
mõtleb, ei tunne Mind ega tule Minu juurde 
armastusest. Ta tegutseb ainult armastusest 
enda vastu. (164, 35 - 37) 
67. Kogu minu seadus on kokku võetud kahes 
käsus: armastus Jumala vastu ja armastus oma 
ligimese vastu. See on viis. (243, 4) 
 
Pääste ja lunastus igale vaimule  
68. Nüüd ma ei tule füüsiliselt surnuid üles 
äratama, nagu ma tegin Laatsaruse puhul 
"Teisel ajastul". Täna tuleb Minu valgus, et 
äratada Minule kuuluv vaim. Ja see tõuseb 
igavesse ellu Minu Sõna tõe kaudu, sest teie 
vaim on see Laatsarus, keda te praegu oma 
olemuses kannate ja keda Ma äratan üles 
surnuist ja tervendan. (17, 52) 
69. Ka vaimset elu reguleerivad seadused ja 
kui te neist kõrvale kaldute, tunnete väga 
kiiresti selle sõnakuulmatuse valusaid 
tagajärgi. 
70. Teadke, kui suur on Minu soov teid päästa. 
Täna, nagu ka siis, võtan ma risti, et tõsta teid 
tõelisse ellu. 
71 Kui Minu Golgatal valatud veri raputas 
inimeste südamed ja pööras nad Minu 
õpetusele, siis seekord on see Minu jumalik 
valgus, mis paneb vaimu ja hinge värisema, et 
tuua teid tagasi tõelisele teele. 
72. Ma tahan, et need, kes on surnud armuelu 
jaoks, elaksid igavesti. Ma ei taha, et teie vaim 
elaks pimeduses. (69, 9 - 10) 
73. Mõistke, kui paljud teie kaasinimesed 
ootavad keset oma 
ebajumalateenistustegevust Messia tulekut. 
Mõelge, kui paljud arvavad oma teadmatuses, 
et Ma tulen ainult selleks, et täita oma kohut 
kurjade üle, päästa head ja hävitada maailma, 
teadmata, et Ma olen inimeste seas Isa, 
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Meistrina, vennana või sõbrana, täis armastust 
ja alandlikkust, sirutades oma abistava käe, et 
päästa, õnnistada ja andestada kõigile. (170, 
23) 
74. Keegi ei ole sündinud juhuslikult, ja 
ükskõik kui tähtsusetu, ebapädev ja vaene 
inimene ka ei arvaks, et ta on loodud 
Kõrgeima Olendi armust, kes armastab teda 
sama palju kui olendeid, keda ta peab 
kõrgemaks, ja tal on saatus, mis viib ta, nagu 
kõik, Jumala sülle. 
75. Kas sa näed neid inimesi, kes rändavad 
teedel kui väljarännanud, vedades endaga 
kaasa pahed ja viletsuse, teadmata, kes nad 
on ja kuhu nad lähevad? Kas sa tead 
inimestest, kes elavad ikka veel metsades, mis 
on röövloomade poolt varitsetud? Minu Isa 
armastus ei ole kedagi unustanud, kõigil on 
ülesanne, mida täita, kõigil on arengu idu ja 
nad on teel, kus teened, pingutused ja võitlus 
toovad vaimu samm-sammult Minu juurde. 
76. Kus on keegi, kes ei oleks, kasvõi hetkekski, 
igatsenud minu rahu ja soovinud vabaneda 
maapealsest elust? Iga vaim tunneb 
koduigatsust maailma järele, kus ta varem 
elas, kodu järele, kus ta sündis. See maailm 
ootab kõiki minu lapsi ja kutsub neid nautima 
igavest elu, mida mõned igatsevad, samas kui 
teised ootavad ainult surma, et siis lakkuda 
olemast, sest neil on segane vaim ja nad 
elavad ilma lootuse ja usuta. Mis võiks neid 
olendeid panna võitlema oma uuendamise 
eest? Mis võiks äratada neis igatsust igaviku 
järele? Nad ootavad ainult olematust, vaikust 
ja lõppu. 
77. Aga "maailma valgus" on naasnud, "tee ja 
tõde", et äratada sind oma andestuse kaudu 
ellu, et hellitada su väsinud nägu, et lohutada 
su südant ja panna see, kes ei pidanud ennast 
olemasoluks vääriliseks, kuulma minu häält, 
mis ütleb talle: Ma armastan sind, tule minu 
juurde! (80, 54 - 57) 
78. Inimene võib langeda ja sukelduda 
pimedusse ning seetõttu tunda end Minust 
eemal; ta võib uskuda, et kui ta sureb, on 
tema jaoks kõik lõppenud. Minu jaoks aga ei 
sure keegi, keegi ei lähe kaduma. 
79. Kui palju on maailmas neid, keda peeti 
rikutud olenditeks ja kes täna on täis valgust! 
Kui paljud, kes on oma pattude, pahede ja 
kuritegude jäljed jätnud, on juba saavutanud 
oma puhastuse! (287, 9 - 10) 

80. Tõepoolest, paljud määrivad oma vaimu, 
kuid ärge mõistke neid hukka, sest nad ei tea, 
mida nad teevad. Ma päästan ka neid, 
hoolimata sellest, et nad on Mind praegu 
unustanud või asendanud Mind 
võltsjumalatega, mida nad on maailmas 
loonud. Ma toon nad ka oma kuningriiki, isegi 
kui nad on praegu unustanud armulise 
Kristuse, kes andis oma elu nende eest, et 
õpetada neile oma armastuse õpetust, sest 
nad järgivad valeprohvetit. 
81 Isa jaoks ei ole keegi "paha", keegi ei saa 
olla, sest tema päritolu on Minus. Eksinud, 
pimedad, vägivaldsed, mässumeelsed - 
selliseks on paljud Minu lapsed muutunud 
tänu vabale tahtele, mis neile on antud. Aga 
kõigis neis saab olema valgus ja Minu halastus 
viib nad päästmise teele. (54, 45 - 46) 
82. Te kõik olete minu seeme, ja Peremees 
lõikab seda. Kui heade seemnete hulka tuleb 
tõrvaseeme, võtan ma ka selle armastusega 
oma kätte, et muuta see kuldseks nisuks. 
83. Ma näen südames umbrohu, muda, 
kuritegevuse ja vihkamise seemet, ja ometi ma 
lõikan ja armastan teid. Ma hellitan ja 
puhastan seda seemet, kuni see särab nagu 
nisu päikese käes. 
84. Kas sa arvad, et minu armastuse jõud ei 
suuda sind lunastada? Pärast teie puhastamist 
külvan ma teid oma aeda, kus te kannate uusi 
õisi ja vilju. Osa minu jumalikust ülesandest on 
muuta teid minu vääriliseks. (256, 19 - 21) 
85 Kuidas saaks vaim minu jaoks 
pöördumatult kaduma minna, kui ta kannab 
endas minu valguse sädet, mis ei kustu kunagi, 
ja ma olen temaga igal teel koos? Ükskõik kui 
kaua tema mässumeelsus või segadus ka ei 
kestaks, need tumedad jõud ei pea kunagi 
vastu Minu igavikule. (255, 60) 
86. Minu jaoks on sama teenekas, kui kõige 
raskemate üleastumiste jälgedega määrdunud 
olend puhastab end kõrgest ideaalist 
innustatuna, kui ka see, kui püsivalt puhtaks 
jäänud olend võitleb lõpuni, et mitte määrida 
ennast, sest ta armastas algusest peale 
valgust. 
87 Kui kaugel tõest kõnnivad need, kes 
arvavad, et segaduses olevad vaimud on 
teistsuguse loomuga kui valguse vaimud! 
88. Isa oleks ebaõiglane, kui see oleks tõsi, nii 
nagu Ta ei oleks enam Kõigevägevam, kui Tal 
puuduks tarkus ja armastus, et päästa 
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rüvetatud, ebapuhtaid, ebatäiuslikke, ja Ta ei 
saaks neid ühendada kõigi õiglastega ühes ja 
samas kodus. (295, 15 - 17) 
89. Tõesti, ma ütlen teile, isegi need olendid, 
keda te nimetate kiusajateks või deemoniteks, 
on vaid segaduses olevad või ebatäiuslikud 
olendid, keda Isa kasutab targalt oma kõrgete 
nõuannete ja plaanide elluviimiseks. 
90. Kuid need olendid, kelle vaimud on täna 
pimedusse mässitud ja kellest paljud on 
kasutanud halvasti ära võimeid, mis Ma neile 
olen andnud, saavad - kui nende jaoks on 
kätte jõudnud aeg - Minu poolt päästetud. 
91. Sest tuleb hetk, Iisrael, mil kõik Issanda 
olendid kiidavad mind igavesti. Ma ei oleks 
enam Jumal, kui ma ei suudaks oma väe, 
tarkuse ja armastusega päästa vaimu. (302, 
31) 
92. Millal maailmas on vanemad armastanud 
ainult häid lapsi ja vihkanud kurje lapsi? Kui 
tihti olen näinud neid kõige armastavamaid ja 
hoolivamaid just nende suhtes, kes neile kõige 
rohkem haiget teevad ja neid kõige rohkem 
kannatama panevad! Kuidas peaks olema 
võimalik, et sa võiksid teha suuremaid 
armastuse ja andestuse tegusid kui mina? 
Millal on kunagi nähtud, et Meister peab 
õppima jüngrite käest? 
93. Teadke siis, et Ma ei pea kedagi Minu 
vääriliseks ja et tee päästmiseks kutsub teid 
seetõttu igavesti seda tallama, nii nagu Minu 
Kuningriigi väravad, mis on valgus, rahu ja hea, 
on igavesti avatud, oodates nende tulekut, kes 
on olnud kaugel Seadusest ja Tõestusest. (356, 
18 - 19) 
 
Jumala laste kuulsusrikas tulevik  
94. Ma ei lase ühelgi oma lapsel eksida või 
isegi kaduma minna. Ma muudan parasiitlikud 
taimed viljakandjateks, sest kõik olendid on 
ellu kutsutud selleks, et saavutada täiuslikkus. 
95. Ma tahan, et te naudiksite Minu tegemisi 
koos Minuga. Juba varem olen ma teid 
lasknud jagada Minu omadusi, sest te olete 
osa Minust. Kuna kõik kuulub Mulle, siis teen 
ka teid oma töö omanikeks. (9, 17 - 18) 
96 Ära kahtle Minu sõnas. Esimesel ajastul 
täitsin ma oma lubaduse vabastada Iisrael 
Egiptuse orjusest, mis tähendas 
ebajumalateenistust ja pimedust, et viia teid 
Kaananisse, vabaduse ja elava Jumala 
kummardamise maale. Seal kuulutati teile 

minu tulekut inimesena ja ettekuulutus täitus 
sõna-sõnalt Kristuses. 
97. Mina, see Isand, kes elasin Jeesuses ja 
armastasin teid temas, lubasin maailmale, et 
räägin temaga teisel ajal ja ilmutan end 
vaimus. Ja siin on Minu tõotuse täitumine. 
98. Täna annan teile teada, et olen 
reserveerinud teie vaimule imelised 
piirkonnad, elukohad, vaimsed kodud, kus te 
võite leida tõelise vabaduse armastada, teha 
head ja levitada Minu valgust. Kas te võite 
selles kahelda pärast seda, kui ma olen täitnud 
oma varasemad lubadused teile? (138, 10 - 
11) 
99. Minu jumalik soov on teid päästa ja viia 
teid valguse, ilu ja armastuse maailma, kus te 
hakkate rõõmsalt vibreerima tänu vaimu 
kõrgendusele, tunnete kõrkusele, täiuslikkuse 
ideaalile. Aga kas te ei tunne selles jumalikus 
soovis minu isalikku armastust? Kahtlemata 
peab see, kes seda ei mõista, olema pime. 
(181, 13) 
100. Pea meeles: kõik selle maailma iludused 
on määratud kaduma, et ühel päeval teha 
ruumi teistele. Aga teie vaim elab igavesti, 
nähes Isa kogu tema kirkuses - Isa, kelle 
emakast te tulite. Kõik, mis on loodud, peab 
naasma sinna, kust ta tuli. (147, 9) 
101. Mina olen Igavene Valgus, Igavene Rahu 
ja Igavene Õnnistus, ja kuna te olete Minu 
lapsed, siis on Minu tahe ja Minu kohustus 
teha teid osaks Minu kirkusest; ja selleks 
õpetan teile Seadust kui teed, mis viib vaimu 
selle Kuningriigi kõrgustele. (263,36) 
102. Olge alati teadlik, et vaim, mis saavutab 
headuse, tarkuse, puhtuse ja armastuse 
kõrged astmed, on üle aja, valu ja vahemaade. 
See ei ole piiratud ühes kohas elamisega, vaid 
suudab olla kõikjal ja leida ülimat naudingut 
sellest, et ta võib kõikjal olemas olla, tunda, 
tunda, tunda, armastada ja olla armastatud. 
See on vaimu taevas. (146,70-71) 
 

VIII Inimene  
 

32. peatükk - Inimese kehastumine, 
olemus ja ülesanne  
 
Kehastumine maa peal 
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1. Sa nutad, kui üks sinu lähedastest lahkub 
"vaimsesse orgu", selle asemel, et tunda rahu 
täis, sest sa mõistad, et ta läheneb sammu 
võrra lähemale oma Issandale. Teisest küljest, 
kui te tähistate pidu, kui teie koju tuleb uus 
olend, mõtlemata sel tunnil sellele, et see 
vaimolend on tulnud lihaks, et täita lepitust 
selles pisarate orus; siis peaksite tema pärast 
nutma. (52, 58) 
2 Teie sünnitate lapsi oma lihast, aga mina 
olen see, kes jaotab vaimud perekondade, 
suguharude, rahvaste ja maailmade vahel, ja 
selles inimestele kättesaamatus õigluses 
avaldub minu armastus. (67,26) 
3. Te elate olevikus ja ei tea, mida ma olen teie 
tulevikuks ette näinud. Ma valmistan ette 
suuri vaimude leegioone, kes hakkavad elama 
maa peal, tuues kaasa raske missiooni; ja te 
peate teadma, et paljud teist on nende 
olendite vanemad, millesse minu 
sõnumitoojad kehastuvad. Teie kohus on end 
sisemiselt ette valmistada, et te oskaksite neid 
vastu võtta ja juhtida. (128, 8) 
4. Ma tahan teile rääkida paljudest vaimsetest 
teemadest, kuid te ei saa neist veel aru. Kui 
ma peaksin teile avaldama, millistesse 
elamutesse te olete juba maa peale laskunud, 
siis te ei suudaksite mõista, kuidas te olete 
sellistes kohtades elanud. 
5 Täna võite eitada, et te tunnete "vaimset 
orgu", sest teie vaim, niikaua kui ta on 
kehastunud, on ligipääsmatu oma minevikule, 
nii et ta ei muutu oma uue eksistentsi ees, 
milles ta peab uuesti alustama nagu uues elus, 
ei muutu asjatuks ega masendunuks ega 
meeleheitel. 
6 Isegi kui te tahaksite, ei mäletaks te seda. 
Ma luban teil vaid aimata või aimata, mida ma 
teile siin avaldan, et te püsiksite eluvõitluses ja 
kannataksite katsumusi meeleldi välja. 
7. Te võite kahelda kõiges, mida ma teile 
räägin, kuid tõesti, see vaimude maailm oli 
tõesti teie kodu, niikaua kui te olite vaimud. Te 
olite selle kodu elanikud, kus te ei tundnud 
kannatusi, kus te tundsite Isa au oma 
olemuses, sest temas ei olnud ühtegi viga. 
8 Aga teil ei olnud mingeid teeneid, ja nii oli 
vaja, et te lahkuksite sellest taevast ja 
tuleksite alla maailma, et teie vaim saaks oma 
pingutustega selle kuningriigi tagasi võita. 
9 Kuid te vajusite üha enam ja enam 
moraalselt, kuni tundsite end väga kaugel 

jumalikust ja vaimsest, oma päritolust. (114, 
35 - 36) 
10 Kui vaim tuleb maa peale, siis on ta 
innustatud parimatest kavatsustest, et 
pühendada oma olemasolu Isale, et meeldida 
Temale kõiges, et olla kasulik oma ligimestele. 
11 Aga niipea, kui ta näeb end vangistatuna 
kehas, tuhandeid kiusatusi ja katsumusi oma 
eluteel, muutub ta nõrgaks, ta annab järele 
"liha" impulssidele, ta allub kiusatustele, 
muutub isekaks ja lõpuks armastab ennast üle 
kõige ja ainult hetkeks kuulab ta 
südametunnistust, kuhu on kirjutatud saatus 
ja tõotused. 
12 Minu sõna aitab teil meeles pidada oma 
vaimset lepingut ning võita kiusatusi ja 
takistusi. 
13. Keegi ei saa öelda, et ta ei ole kunagi 
kõrvale kaldunud teelt, mille ma olen talle ette 
määranud. Aga ma annan teile andeks, et te 
õpiksite andestama oma kaasinimestele. (245, 
47 - 48) 
14. Suur vaimne õpetus on vajalik selleks, et 
inimene saaks elada kooskõlas oma 
südametunnistuse häälega. Sest kuigi kõik on 
läbipõimunud jumaliku armastusega, mis on 
targalt loodud inimese hüvanguks ja õnneks, 
tähendab teda maailmas ümbritsev aine 
vaimu jaoks katsumust alates hetkest, mil ta 
elab maailmas, kuhu ta ei kuulu, ja on 
ühendatud kehaga, mille olemus erineb tema 
omast. 
15 Selles näete, miks vaim unustab oma 
mineviku. Alates hetkest, mil ta kehastub ja 
sulandub just sündinud teadvustamata 
olendiga, alustab ta elu, mis on tihedalt 
seotud selle kehaga. 
16 Vaimust jäävad alles ainult kaks omadust: 
südametunnistus ja intuitsioon; kuid isiksus, 
teostatud teod ja minevik jäävad mõneks ajaks 
varjatuks. Nii on see Isa poolt ette nähtud. 
17. Mis saaks vaimust, kes on tulnud kõrge 
kodu valgusest, et elada selle maailma 
viletsates oludes, kui ta mäletaks oma 
minevikku? Ja mis oleks inimeste seas 
kaduvus, kui neile ilmuks see suurus, mis 
nende vaimus teises elus olemas oli? (257, 18 - 
19) 
 
Keha õige hindamine ja selle juhtimine meele 
poolt 
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18 Ma ütlen teile, et mitte ainult puhastada 
oma vaimu, vaid ka tugevdada oma keha, et 
uued põlvkonnad, kes sinust välja tulevad, 
oleksid terved ja nende vaim suudaks täita 
oma rasket missiooni. (51, 59) 
19 Hoolitsege oma keha tervise eest, 
hoolitsege selle säilitamise ja elujõu eest. 
Minu Õpetus soovitab teil hoolitseda 
armastavalt oma vaimu ja keha eest, sest 
mõlemad täiendavad teineteist ja vajavad 
teineteist neile usaldatud raskel vaimsel 
missioonil. (92,75) 
20 Ärge andke oma kehale suuremat tähtsust, 
kui see tegelikult on, ega lubage tal võtta seda 
kohta, mis kuulub ainult teie vaimule. 
21 Mõistke, et kehakest on vaid vahend, mida 
vajate selleks, et vaim saaks ennast maa peal 
ilmutada. (62, 22 - 23) 
22 Vaadake, kuidas see õpetus on kasulik teie 
vaimule, sest kui keha aine läheneb iga 
päevaga pisut rohkem maale, siis vaim 
seevastu läheneb üha enam ja enam igavikule. 
23 Keha on tugi, millele vaim toetub, kui ta 
elab maa peal. Miks lasta sellel muutuda 
ahelaks, mis aheldab, või vangikongiks, mis 
paneb vangi? Miks lubada, et see oleks teie 
elu roolis? Kas siis on õige, et pime juhib seda, 
kelle silmad näevad? (126, 15 - 16) 
24. See õpetus on lihtne, nagu kõik, mis on 
puhas ja jumalik, ja seetõttu kergesti 
mõistetav. Kuid mõnikord tundub teile raske 
seda ellu viia. Teie vaimu jõupingutused 
nõuavad teie kehalt pingutust, loobumist või 
ohvreid, ja kui teil puudub haridus või vaimne 
distsipliin, peate kannatama. 
25 Aegade algusest peale on vaim ja "liha" 
[hing] vahel olnud võitlus, püüdes mõista, mis 
on õige, mis on lubatud, mis on hea, et elada 
Jumala poolt antud seadusega kooskõlas 
olevat elu. 
26 Selles raskes võitluses näib teile, nagu 
ahvatleks teid pidevalt võõras ja pahatahtlik 
jõud, et pöörata lahingule selga ja kutsuda 
teid üles kasutama oma vaba tahet ja jätkama 
materialismi teed. 
27. Ma ütlen teile, et ei ole suuremat kiusatust 
kui teie keha nõrkus: ta on tundlik kõige 
suhtes, mis teda ümbritseb; ta on piisavalt 
nõrk, et anda järele; ta on kergesti allutatud ja 
võrgutatud. Kuid see, kes on õppinud 
kontrollima oma ihuliikmeid, kirgi ja nõrkusi, 

on võitnud kiusatuse, mida ta endas kannab. 
(271, 49 - 50) 
28. Maa on lahinguväli, seal on palju õppida. 
Kui see ei oleks nii, siis piisaks teile paarist 
eluaastast siin planeedil ja teid ei saadetaks 
ikka ja jälle uuesti sündima. Vaimule ei ole 
pimedamat ja süngemat hauakambrit kui 
tema enda keha, kui sellele on lisatud mustus 
ja materiaalsus. 
29 Minu sõna tõstab teid siit hauast üles ja 
annab teile tiivad, et te saaksite hõljuda rahu 
ja vaimse valguse piirkondadesse. (213, 24 - 
25) 
  
Hinge, vaimu ja südametunnistuse 
tähendus/ülesanne inimeses  
30 Keha võiks eksisteerida ilma vaimuta, 
üksnes elusa kehalise elu kaudu, kuid siis ei 
oleks ta inimene. Ta valdaks hinge ja oleks 
ilma vaimuta, kuid ta ei saaks siis ennast 
juhtida ega oleks kõrgeim olend, kes 
tunnetaks seadust südametunnistuse kaudu, 
eristaks head kurjast ja võtaks vastu iga 
jumalikku ilmutust. (59, 56) 
31 südametunnistus valgustab vaimu ja vaim 
juhib keha (hinge). (71, 9) 
32. Kuigi maailmas jooksevad mõned 
valesuuruse järele, ütlevad teised, et inimene 
on Jumala ees tähtsusetu olend, ja on isegi 
neid, kes võrdlevad end maa ussiga. Kindlasti 
võib teie materiaalne keha tunduda teile Minu 
loomingu keskel väike, kuid Minu jaoks ei ole 
see seda, sest Ma lõin selle tarkuse ja 
volitustega, millega ma selle lõin. 
33. Aga kuidas saab oma keha mõõtmete järgi 
hinnata oma olemuse suurust? Kas te ei tunne 
selles vaimu kohalolu? See on suurem kui teie 
keha, selle olemasolu on igavene, selle 
teekond lõpmatu, te ei suuda teada selle 
arengu lõppu, sama vähe kui selle päritolu. Ma 
ei taha teid näha väikestena, ma lõin teid 
selleks, et saavutada suurust. Kas sa tead, 
millal ma pean meest väikeseks? Kui ta on 
pattu langenud, sest siis on ta kaotanud oma 
õilsuse ja väärikuse. 
34. Pikka aega ei ole te enam Minust kinni 
pidanud, te ei tea enam, kes te tegelikult 
olete, sest olete lasknud paljudel omadustel, 
võimetel ja andidel, mille teie Looja teie sisse 
pani, oma olemusesse tegevusetult jääda. Te 
magate vaimu ja südametunnistuse osas, ja 
just nende vaimsetes omadustes peitub 
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inimese tõeline suurus. Te elate nagu olendid, 
kes on sellest maailmast, sest nad tekivad ja 
surevad selles maailmas. (85, 56 - 57) 
35. Oma armastuse sõnaga tõestan ma teile, 
kui väärtuslik on teie vaim Minu jaoks. Miski 
ainelises loodu ei ole suurem kui teie vaim, ei 
kuninglik täht oma valgusega, ei maa oma 
imedega ega miski muu loodud ei ole suurem 
kui vaim, mille ma olen teile andnud, sest see 
on Jumalik osake, see on leek, mis tuli välja 
Jumalikust Vaimust. 
36 Peale Jumala omavad ainult vaimud 
vaimset intelligentsust, teadvust, tahet ja 
tahtevabadust. 
37 "Liha" [hinge] instinktide ja kalduvuste 
kohal tõuseb valgus, mis on teie vaim, ja selle 
valguse kohal on teejuht, õpik ja kohtunik, mis 
on südametunnistus. (86, 68) 
38. Inimkond oma materialismis ütleb Mulle: 
"Kas Vaimu Kuningriik on üldse olemas?". Aga 
ma vastan teile, oo uskmatud, te olete 
"Kolmanda ajastu" Thomas. Kaastunde ja 
halastuse tunded, õrnus, headus ja heldus ei 
ole keha omadused, nagu ka armu anded, 
mida te endas peidus kannate. Kõik need 
tunded, mis on sissepressitud teie südamesse 
ja mõistusesse, kõik need võimed kuuluvad 
vaimule ja te ei tohi seda eitada. "Liha" on 
ainult piiratud vahend, kuid vaim ei ole: ta on 
suur, sest ta on Jumala aatom. 
39 Otsige oma vaimu asukohta oma olemuse 
südames ja suurt tarkust armastuse hiilguses. 
(147, 21 - 22) 
40 Tõesti, ma ütlen teile, et juba inimkonna 
algusaegadest peale oli inimesel intuitiivne 
teadmine, et ta kannab endas vaimset olendit 
- üksust, mis on küll nähtamatu, kuid mis 
ilmutab end tema elu erinevates tegudes. 
41. Teie Issand on teile aeg-ajalt ilmutanud 
vaimu olemasolu, selle olemust ja varjatud 
olemust. Sest kuigi te kannate seda endas, on 
loor, millega teie materialiseerumine teid 
ümbritseb, nii paks, et te ei suuda eristada 
seda, mis on teie olemuses kõige õilsam ja 
puhtam. 
42. Paljusid tõdesid on inimene julgenud 
eitada. Ometi - usk oma vaimu olemasolusse 
ei ole olnud üks neist asjadest, mille vastu ta 
on kõige enam võidelnud, sest inimene on 
tundnud ja lõpuks mõistnud, et oma vaimu 
eitamine oleks sama, mis enese eitamine. 

43. Kui inimkeha degenereerus oma kirgede, 
pahede ja meeleliste naudingute tõttu, 
muutus see ahelaks, pimedaks silmakatteks, 
vanglaks ja takistuseks vaimu avanemisele. 
Sellegipoolest ei ole inimesel oma katsumuse 
tundidel kunagi puudunud sisemise valguse 
säde, mis oleks talle appi tulnud. 
44 Tõesti, ma ütlen teile, et vaimu kõrgeim ja 
puhtaim väljendus on südametunnistus, see 
sisemine valgus, mis teeb inimese esimeseks, 
kõrgeimaks, suurimaks ja õilsamaks kõigi teda 
ümbritsevate olendite seas. (170, 56 - 60) 
45 Ma ütlen kõigile inimestele, et kõrgeim ja 
kauneim tiitel, mis inimesel on, on olla 
"Jumala laps", kuigi see tuleb välja teenida. 
46. Seaduse ja õpetuste eesmärk on avada 
teile Minu tõe tundmine, et te saaksite selle 
Jumaliku Isa väärilisteks lasteks, kes on 
Kõrgeim Täiuslikkus. (267, 53) 
47. Te teate, et te olete loodud "Minu näo ja 
kuju järgi"; kuid kui te seda ütlete, mõtlete te 
oma inimkuju peale. Ma ütlen teile, et mitte 
seal ei ole Minu kuju, vaid teie vaimus, mis 
peab, et saada Minu sarnaseks, end voorusi 
harjutades täiustama. 
48. Mina olen Tee, Tõde ja Elu, ma olen õiglus 
ja headus, ja kõik see tuleb Jumalikust 
Armastusest. Kas sa mõistad nüüd, kuidas sa 
pead olema, et olla "Minu näo ja kuju" järgi? 
(31,51 - 52) 
49. Teil on teie sees Jumaliku peegeldus, ma 
olen tõesti teie sees. Arukus, tahe, võimed, 
meeled ja voorused, mida te omate, annavad 
tunnistust kõrgemast loodusest, millesse te 
kuulute, ja on elav tunnistus Isale, kellest te 
olete pärit. 
50. Mõnikord te rüvetate ja häbistate 
sõnakuulmatuse ja patu tõttu seda pilti, mida 
kannate minust oma olemuses. Siis te ei 
sarnane Minuga, sest selleks, et olla Looja 
kuju, ei piisa sellest, et teil on inimkeha ja 
vaim. Tõeline sarnasus Minuga seisneb teie 
valguses ja armastuses kõigi teie ligimeste 
vastu. (225, 23 - 24) 
51 Ma lõin teid "oma näo ja kuju järgi", ja 
kuna ma olen nii Kolme kui ka Üks, siis on see 
Kolmainsus ka teie sees olemas. 
52. Teie materiaalne keha esindab Loovust 
oma täiusliku disaini ja harmoonia poolest. 
Teie kehastunud vaim on "Sõna" kuju, kes sai 
inimeseks, et jätta inimeste maailma 
armastuse jälgi; ja teie südametunnistus on 
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Püha Vaimu Jumaliku Valguse sädelev säde. 
(220, 11 - 12) 
53. Millised oleksid teie vaimu teened, kui ta 
töötaks kehas ilma tahteta ja ilma oma 
kalduvusteta? Vaimu võitlus oma kehalise 
kestaga [hinge] on võimu võitlus võimu vastu. 
Seal leiab ta proovikivi, mille abil ta peab 
tõestama oma üleolekut ja vaimset suurust. 
See on katse, mille käigus vaim sageli alistub 
hetkeks kiusatustele, millesse maailm teda 
"liha" kaudu viib. Nii suur on vägivald, mida 
need (kiusatused) vaimule avaldavad, et 
lõpuks tundsid sa, et üleloomulik ja 
pahatahtlik jõud tõmbab sind hukule ja 
hävitab sind kirgedes. 
54 Kui suur on vaimu vastutus Jumala ees! 
Liha ei ole seda vastutust võtnud. Vaadake, 
kuidas see jääb igavesti maa sisse, kui surm 
saabub. Millal te omandate teeneid, et teie 
vaim saaks vääriliseks, et elada täiuslikumates 
kodudes kui see, milles te elate? 
55 Maailm pakub teile kroone, mis annavad 
tunnistust ainult edevusest, uhkusest ja 
valesuurusest. Sellele vaimule, kes oskab 
minna neist tühisustest kaugemale, on 
tulevases elus reserveeritud veel üks kroon, 
minu tarkus. (53, 9 - 11) 
56. Elu peab avalduma rohkem vaimus kui 
kehas. Kui paljud on elanud selles maailmas, 
kuid kui vähesed on elanud vaimselt, 
väljendades armu, mis on olemas igas 
inimeses, selles jumalikus sädemes, mille 
Looja pani inimesesse. 
57 Kui inimesed suudaksid säilitada 
selgeltnägemist oma mõtetes, siis võiksid nad 
selle kaudu näha oma minevikku, olevikku ja 
tulevikku. 
58. Vaim on nagu minu jumaliku tarkuse 
raamat. Kui palju asju see sisaldab! Ta on teile 
midagi ilmutanud - mõnikord nii sügavaid 
ilmutusi, et need on teile arusaamatud. 
59. See valguse säde, mis on olemas igas 
inimeses, on side, mis ühendab inimest 
vaimulikuga, on see, mis toob ta kontakti 
teispoolsusega ja oma Isaga. (201, 37 - 40) 
60. Oh, kui vaid teie materiaalne loomus 
suudaks vastu võtta seda, mida teie vaim saab 
oma nägemise kingituse kaudu! Sest teie vaim 
ei lakka kunagi vaatamast, kuigi keha oma 
materiaalse olemuse tõttu ei taju sellest 
midagi. Millal te suudate oma vaimu mõista? 
(266, 11) 

61 Niikaua kui te, kes te ei armasta elu, sest te 
nimetate seda julmaks, ei tunnista 
südametunnistuse tähtsust inimeses ega lase 
end sellest juhendada, ei leia te midagi 
tõeliselt väärtuslikku. 
62 See on südametunnistus, mis tõstab vaimu 
kõrgemale elule, mis on kõrgemal kui 
mateeria [hing] ja selle kired. 
Spiritualiseerimine paneb teid tundma Jumala 
suurt armastust, kui teil õnnestub see 
tegudeks muuta. Siis mõistate elu mõtet, 
näete selle ilu ja avastate selle tarkuse. Siis te 
saate teada, miks ma seda elu nimetasin. 
63 Kes julgeb seda õpetust tagasi lükata, 
öeldes, et see ei ole tõsi, kui ta on seda 
tundma ja mõistma õppinud? 
64 Kui te mõistate, et teie tõeline väärtus 
põhineb teie südametunnistusel, siis elate 
kooskõlas kõigega, mille on loonud teie Isa. 
65 Siis kaunistab südametunnistus vaese 
inimese elu; kuid enne seda peab inimene 
pöörduma eemale kõigist kirgedest, mis teda 
Jumalast lahutavad, et järgida õigluse ja 
tarkuse teed. Siis algab teie jaoks tõeline elu, 
elu, mida te praegu vaatate ükskõikselt, sest 
te ei tea, mida te põlgate, ja teil ei ole 
ettekujutust selle täiuslikkusest. (11, 44 - 48) 
 
Jumala tempel inimeses 
66. Inimkonna ettekujutus Minust on lapselik, 
sest ta ei ole suutnud mõista ilmutusi, mida 
Ma olen talle lakkamatult andnud. Sellele, kes 
oskab end ette valmistada, olen Mina nähtav 
ja käega katsutav ning kõikjal kohal; kuid 
sellele, kellel puudub tundlikkus, sest 
materialism on ta paadunud, on raske mõista, 
et Mina olen olemas, ja ta tunneb, et Ma olen 
tohutult kaugel, et Mind on võimatu tunda või 
näha mingil moel. 
67. Inimene peab teadma, et ta kannab Mind 
endas, et tema vaimus ja südametunnistuse 
valguses on tal olemas Jumaliku puhas 
kohalolu. (83, 50 - 51) 
68. Selle aja inimesi painavad kannatused 
viivad neid samm-sammult, ilma et nad seda 
mõistaksid, sisemise pühamu väravate juurde, 
mille ees nad, võimetuna edasi minema, 
küsivad: "Issand, kus Sa oled?". Ja templi seest 
kostab Meistri armuline hääl, mis ütleb neile: 
"Ma olen siin, kus ma olen alati elanud - teie 
südametunnistuses." (104, 50) 
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69. Sa sündisid Minus. Te olete saanud Isa 
poolt vaimse ja materiaalse elu. Ja piltlikult 
öeldes võin ma teile öelda, et samal ajal, kui te 
sündisite minus, sündisin mina sinus. 
70 Ma olen sündinud teie südametunnistuses, 
kasvan teie kasvades ja ilmutan end täielikult 
teie armastuse tegudes, et te saaksite 
rõõmuga öelda: "Issand on minuga." (138, 68 - 
69) 
71. Täna olete veel laste jüngrid ja te ei saa 
alati Minu õpetusest õigesti aru; kuid praegu 
rääkige Jumalale oma südamega, oma 
mõtetega, ja Ta vastab teile oma olemuse 
sügavusest. Tema sõnum, mis kõlab teie 
südametunnistuses, on selge, tark armastav 
hääl, mille te avastate vähehaaval ja millega te 
hiljem harjute. (205, 47) 
72. Sel kolmandal ajastul rajan ma oma 
jüngrite südamesse Püha Vaimu Kiriku. Seal 
hakkab elama Looja Jumal, tugev Jumal, 
Jumal, kes sai inimeseks teisel ajastul, lõpmatu 
tarkuse Jumal. Ta elab teie sees, kuid kui te 
tahate Teda tunda ja Tema sõna kuulda, peate 
te end sisemiselt ette valmistama. 
73 See, kes teeb head, tunneb minu 
kohalolekut enda sees, nagu ka see, kes on 
alandlik või näeb igas ligimeses venda. 
74. Teie vaimus on Püha Vaimu tempel. See 
maailm on hävitamatu, ei ole tormi ega 
orkaani, mis suudaks seda maha kiskuda. See 
on nähtamatu ja inimlikule pilgule puutumatu, 
selle tugisammasteks on soov kasvada 
headuses. Selle kuppel on arm, mida Isa annab 
oma lastele, selle värav on Jumaliku Ema 
armastus, sest igaüks, kes koputab minu 
uksele, puudutab Taevase Ema südant. 
75. Jüngrid, siin on tõde, mis elab Püha Vaimu 
kirikus, et te ei oleksite nende seas, kes 
eksivad valetõlgenduste kaudu. Kivikirikud olid 
vaid sümboliks ja neist ei jää ükski kivi teise 
peale. 
76. Ma tahan, et usu leek põleks alati teie 
sisemisel altaril ja et te mõistaksite, et oma 
tegudega panete te aluse, millele ühel päeval 
toetub suur pühamu. Ma panen kõik inimesed 
proovile oma erinevate ideedega ja tegutsen 
nende järgi, sest kõik ma teen oma templi 
püstitamisest osavõtjateks. (148,44-48) 
  

33. peatükk - Mees ja naine, vanemad 
ja lapsed, abielu ja perekond  
 
Mehe ja naise suhe  
1 Juba enne teie maa peale tulekut teadsin ma 
teie eluteed ja kalduvusi; ja et aidata teid teie 
eluteel, panin ma teie teele südame, mis 
valgustab seda teed oma armastusega teie 
vastu. See süda oli nii mehe kui ka naise süda. 
Sellega tahtsin anda teile abi, et te saaksite 
usu, moraalse jõu ja halastuse saagiks neile, 
kes seda vajavad. (256, 55) 
2. Ma tahtsin, et sa saaksid osa õnnest olla isa, 
ja nii tegin sind inimeste vanemateks, et sa 
annaksid kuju sellistele olenditele, mis 
sarnaneksid sulle ja millesse vaimolendid, 
keda ma sulle saadan, kehastuksid. Kuna 
Jumalikus ja Igavikus on emaarmastus, siis 
tahtsin, et inimelus oleks olemas olend, kes 
seda kehastaks, ja see olend on naine. 
3 Alguses jagunes inimene kaheks, luues kaks 
sugu, üks - mees, teine - naine; mehes jõud, 
intelligentsus, väärikus; naises õrnus, graatsia, 
ilu. Üks - seeme, teine - viljakas maa. Näete 
siin kahte olendit, kes ainult üheskoos saavad 
tunda end täiuslikuna, täiuslikuna ja 
õnnelikuna. Oma harmoonias moodustavad 
nad ühe "liha", ühe tahte ja ühe ideaali. 
4 Kui see liit on inspireeritud Vaimust ja 
armastusest, nimetatakse seda abieluks. (38, 
29 - 31) 
5 Tõesti, ma ütlen teile: Ma näen, et praegusel 
ajal on mees ja naine oma teedelt kõrvale 
kaldunud. 
6 Ma avastan mehi, kes ei täida oma 
kohustusi, naisi, kes väldivad emadust, ja teisi, 
kes sisenevad meestele eraldatud 
valdkondadesse, kuigi teile on juba ammustel 
aegadel öeldud, et mees on naise pea. 
7 ärgu naine end sellepärast tagasilöögina 
tundku, sest nüüd ma ütlen teile, et naine on 
mehe süda. 
8 ee, sellepärast ma kehtestasin ja pühitsesin 
abielu. Sest nende kahe olendi, kes on 
vaimselt võrdsed, kuid füüsiliselt erinevad, 
liidus on täiuslik seisund. (66, 68 - 69) 
9 Kui vähe on neid, kes püüavad elada rahu, 
valguse ja harmoonia paradiisis, täites 
armastusega jumalikke seadusi. 
10. Väga pikk on see tee, mille inimesed on 
läbinud, kuid nad eelistavad siiski süüa 
keelatud puuvilju, mis ainult koguvad nende 
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ellu kannatusi ja pettumusi. Keelatud viljad on 
need, mis on küll head, sest Jumal on need 
loonud, kuid võivad inimesele kahjulikuks 
muutuda, kui ta ei ole end õigesti ette 
valmistanud või kasutab neid liigselt. 
11 Mees ja naine võtavad elu vilja ilma 
ettevalmistuseta ja ei mõista oma vastutust 
Looja ees, kui nad sünnitavad uusi olendeid 
kehastumiseks maa peal. (34, 12 - 14) 
12 Mõned küsivad Minult: "Issand, kas inimlik 
armastus on Sinu silmis vastuvõetamatu ja 
põlastusväärne ja kas Sa kiidad heaks ainult 
vaimse armastuse?" 
13 Ei, inimesed. On tõsi, et kõige kõrgemad ja 
puhtamad armastuse tunded kuuluvad 
vaimule, kuid ma panin ka inimkehasse 
südame, et see võiks armastada, ja ma andsin 
talle tunded, et ta nende kaudu võiks 
armastada kõike, mis teda ümbritseb. 
14. Armastus, mille juured on ainult kehalises, 
on omane mõistuseta olenditele, sest neil 
puudub südametunnistus, mis valgustab 
nende teed. Veelgi enam, ma ütlen teile, et 
headest ühendustest tulevad alati head viljad 
ja neis kehastuvad valguse olendid. (127,7 - 8, 
10) 
15. Ma ei nõua teilt üliinimlikke ohvreid. Ma ei 
ole palunud mehel lõpetada meheks olemist, 
et mind järgida, ega ka naisel lõpetada 
meheks olemist, et täita vaimset ülesannet. 
Ma ei ole lahutanud abikaasat tema kaaslasest 
ega eemaldanud naist tema abikaasast, et ta 
saaks teenida Mind; samuti ei ole Ma käskinud 
vanematel hüljata oma lapsi või loobuda oma 
tööst, et järgida Mind. 
16 Ühele ja teisele olen ma andnud mõista, kui 
ma tegin nad "töölisteks selles viinamäes", et 
selleks, et olla minu sulased, ei tohi nad lakata 
olemast inimesed, ja et nad peavad seetõttu 
mõistma, kuidas anda Jumalale seda, mis 
kuulub Jumalale, ja maailmale seda, mis talle 
kuulub. (133, 55 - 56) 
 
Inimese olemus ja ülesanne  
17. Teile, mehed, olen andnud pärandi, 
pärandvara, teile usaldatud naise, et te 
armastaksite ja hoolitseksite selle eest. Ja 
ometi on teie kaaslane tulnud Minu juurde, 
kurtnud ja nutnud Minu ees teie mõistmatuse 
pärast. 
18 Ma olen teile öelnud, et te olete tugevad, 
et te olete loodud minu näo järgi ja minu 

sarnaseks. Kuid ma ei käskinud teil seda naist 
alandada ja teda oma orjaks teha. 
19 Ma olen teinud sind tugevaks, et esindada 
Mind oma kodus: tugevaks vooruses, 
andekuses, ja olen andnud sulle oma maise 
elu täienduseks, kaaslaseks, naise, et te 
vastastikuses armastuses leiaksite jõudu 
katsumustele ja muutuvatele saatustele vastu 
astuda. (6, 61) 
20. Mõelge, mehed, et sageli olete just teie 
olnud need, kes vooruslikke naisi oma 
võrkudesse lasknud, otsides neis tundlikke ja 
nõrku külgi. Aga need peeglid, mis olid selged 
ja mis nüüd on tuhmid, paned sa taas 
peegeldama nende vaimu puhtust ja ilu. 
21 Miks te tänapäeval põlgate neid, keda te 
varem ahvatlesite rüvetatud ellu? Miks te 
kurdate naiste degeneratsiooni üle? Mõistke, 
et kui te oleksite viinud neid minu Seaduse, 
mis on südame ja vaimu, austuse ja armastuse 
Seadus, armastades neid armastusega, mis 
tõstab, mitte aga kirega, mis alandab, siis 
poleks teil põhjust nutmiseks ja kaebamiseks 
ning nad ei oleks langenud. 
22 Mees otsib ja ootab naiselt voorust ja ilu. 
Aga miks te nõuate seda, mida te ei vääri? 
23 Ma näen, et sa usud ikka veel, et sul on 
suuri teeneid, kuigi sul on vähe. Ehitage oma 
tegude, sõnade ja mõtetega uuesti üles see, 
mida te olete hävitanud, ja andke 
ausameelsusele, moraalile ja voorusele see 
väärtus, mis neil on. 
24. Kui te, mehed, püüdlete sel viisil, siis aitate 
Jeesust tema päästetöös ja teie süda täitub 
rõõmuga, kui näete kodusid, mida austavad 
head naised ja auväärsed emad. Teie rõõm 
saab olema suur, kui näete, et voorus on 
naasnud neile, kes olid selle kaotanud. 
25 Pääste on kõigile. Miks ei peaks ka kõige 
suurem patune saama päästetud? Seepärast 
ütlen ma teile, mehed: töötage koos minuga, 
et päästa need, keda te olete hävitanud, 
sisendades neile uut lootust Minu õpetuse 
valguse abil. Las Minu armastavad mõtted 
jõuavad nende mõtetesse ja südamesse. Viige 
minu sõnumeid neile ka vanglatesse ja 
haiglatesse, isegi mooride paikadesse. Sest 
seal nutavad nad kahetsusest ja valust, sest 
nad ei olnud piisavalt tugevad, kui maailm 
oma ahvatlustega neid hukatusse tõmbas. 
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26 Iga naine oli kunagi laps, iga naine oli 
kunagi neitsi, seepärast võid sa tema 
südamesse jõuda kaastundega. 
27. Ma kasutan neid mehi, kes ei ole neid 
voorusi määrinud, ja usaldan selle ülesande 
neile. Pidage meeles, et ma olen teile öelnud: 
"Teie tegude järgi teid tuntakse." Lubage 
Vaimul rääkida läbi maise ilmutuse. 
28. Aga neile, kes ei olnud valmis austama 
Minu poolt sellesse olendisse paigutatud 
armastuse võlu, ütlen: Miks te ütlete, et 
armastate, kui see ei ole armastus, mida te 
tunnete? Miks sa annad teistele põhjust 
kukkuda ja sind ei takista miski? Mõelge: mida 
tunneks teie süda, kui seda, mida te teeksite 
nende lillede riisumisega, tehtaks teie emale, 
õele või teie armastatud ja seetõttu austatud 
naisele? Kas te olete kunagi mõelnud, milliseid 
haavu olete tekitanud nende vanematele, kes 
neid nii suure armastusega üles kasvatasid? 
29 Küsige oma südames korrapäraselt 
südametunnistuse valguses, kas te saate niita 
seda, mida te ei ole külvanud. 
30 Mida te valmistate oma tulevase elu jaoks 
ette, kui te jätkuvalt oma naabritele haiget 
teete? Kui palju on teie ohvreid? Mis saab 
olema teie lõpp? Tõesti, ma ütlen teile, et te 
olete oma kirgede keerises teinud paljudest 
ohvreid; mõned kuuluvad teie praegusesse ja 
teised teie minevikku. 
31 Ma tahan, et süda ja suu, mis olid 
truudusetuse ja valetamise koht, muutuksid 
tõe ja voorusliku armastuse kohaks. 
32 Valgustage oma naabrite teed sõna ja 
eeskujuga, et te oleksite langenud naiste 
päästjad. Oh, kui vaid igaüks teist vähemalt 
ühe päästaks! 
33 Ära räägi sellest naisest kurja, sest haiget 
sõna, mis haavab üht, teeb haiget kõigile, kes 
seda kuulevad - sest sellest hetkest alates 
saavad ka need kurjad kohtumõistjad. 
34. Austage teiste tegutsemisviise ja saladusi, 
sest nende üle ei ole teie asi kohut mõista. Ma 
eelistan pattu langenud inimesi, keda ma 
taastan, kui silmakirjatsejaid, kes näitavad 
puhtust ja teevad siiski pattu. Ma eelistan 
suurt patustajat, kuid sellist, kes on siiras, 
võltsitud vooruse teesklemisele. Kui te soovite 
end ehtida, siis olgu see siiruse pidulik riietus. 
35 Kui sa leiad voorusliku naise, kellel on 
kõrged tunded, ja tunned, et sa ei ole väärt 
tema juurde tulema, kuigi sa teda armastad, ja 

sellepärast alandad ja põlgad teda ning, olles 
kannatanud ja tunnistanud oma üleastumist, 
pöördud tema poole lohutuseks, siis koputad 
sa asjata tema uksele. 
36 Kui kõik naised, kes on iga mehe elus rolli 
mänginud, oleksid saanud temalt armastuse, 
austuse ja mõistmise sõna ja tunde, siis ei 
oleks teie maailm selles patu kõrgpunktis, kus 
ta praegu on. (235,18 - 32) 
 
Naine, naine ja ema  
37. Naised, just teie olete need, kes oma 
palvetega säilitavad seda vähest rahu, mis 
maa peal valitseb - need, kes kodu ustavate 
valvuritena hoolitsevad selle eest, et kodust ei 
puuduks armastuse soojus. Sel viisil ühendate 
te end Maarja, oma Emaga, et murda inimese 
uhkus. (130, 53) 
38. Naised, kes te niisutate selle maailma teed 
oma pisaratega ja märgistate verega oma 
teekonda läbi selle elu: Puhka minuga, et sa 
saaksid uut jõudu ja jätkaksid armastuse 
varjupaigaks, kodu tuleks, tugevaks 
vundamendiks majale, mille ma olen sulle 
usaldanud maa peal. Nii et sa võid jätkuvalt 
olla laane, kelle tiivad katavad abikaasat ja 
lapsi. Ma õnnistan teid. 
39 Ma ülendan mehe ja naise koha mehe 
paremal käel. Ma pühitsen abielu ja õnnistan 
perekonda. 
40. Sel ajal tulen ma armastuse mõõgaga, et 
panna kõik asjad paika, sest varem olid need 
inimeste poolt nihkunud. (217, 29 - 31) 
41 Tõesti, ma ütlen teile, et inimese 
uuendamine peab algama naisest, et tema 
viljad, kes on homsed mehed, oleksid vabad 
vigadest, mis on teid degeneratsioonini viinud. 
42 Pärast seda jääb mehe ülesandeks teha 
oma osa selles taastamistöös, sest igaüks, kes 
on naise ära rikkunud, peab ta uuesti üles 
äratama. 
43 Täna olen ma inspireerinud teid päästma 
naist, kes on komistanud oma teel; ja kui te 
siis esitate mulle selle, kelle olete päästnud, 
annan ma talle lille, õnnistused ja väga suure 
rahu, et ta enam ei kukuks; ma annan talle 
lille, õnnistused ja väga suure rahu, et ta enam 
ei kukuks. 
44 Kui te täidate seda ülesannet sel viisil, siis 
tunnevad need olendid, keda maailm on 
haavanud, et Jeesuse armastus siseneb nende 
südamesse. 
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45 Ma kuulen seda, kui nad ütlevad mulle oma 
palves: "Mu Isa, ära vaata minu pattu, vaata 
ainult minu valu. Ärge mõistke minu 
tänamatust, vaadake ainult minu kurbust." Sel 
hetkel laskub Minu lohutus sellele piinatud 
südamele ja see puhastab end pisaratega. Kui 
te vaid teaksite, et patuse inimese palve on 
tugevam kui uhke inimese palve, kes peab end 
õigeks ja puhtaks. (235, 16 - 17, 43 - 45) 
46. Armastusest, millega ma teile elu andsin, 
näitavad inimesed vähe tõendeid või 
tunnuseid. Kõikidest inimlikest emotsioonidest 
sarnaneb kõige rohkem jumaliku armastusega 
emaarmastus, sest selles on isetust, enesest 
keeldumist ja soovi teha laps õnnelikuks, isegi 
kui see maksab ohvreid. (242, 39) 
47. Teile, viljatutele naistele, ütleb Meister: Te 
olete väga soovinud ja palunud, et teie 
emakast saaks elu allikas, ja olete lootnud, et 
ühel õhtul või ühel hommikul kuuldub teie 
sees õrna südame peksmine. Aga päevad ja 
ööd on möödunud ja ainult nutt on pääsenud 
sinu rinnast, sest ükski laps ei ole sinu uksele 
koputanud. 
48. Kui paljud teist, kes Mind kuulavad ja kes 
on teadusega igasuguse lootuse kaotanud, 
peavad saama viljakaks, et te usuksite Minu 
väesse, ja paljud tunnustavad Mind selle ime 
kaudu. Vaadake ja olge kannatlik. Ärge 
unustage Minu sõnu! (38, 42 - 43) 
 
Laste ja noorukite haridus  
49. Pereisad, vältige vigu ja halbu eeskujusid. 
Ma ei nõua teilt täiuslikkust, vaid ainult 
armastust ja hoolt oma laste eest. Valmistage 
end vaimselt ja füüsiliselt ette, sest 
Teispoolsuses on suured vaimude leegionid, 
kes ootavad hetke, mil nad teie seas 
inimesteks saavad. 
50 Ma tahan uut inimkonda, mis kasvab ja 
paljuneb mitte ainult arvult, vaid ka voorus, et 
inimesed näeksid tõotatud linna lähedal ja 
nende lapsed jõuaksid elama uude 
Jeruusalemma. 
51 Ma tahan, et maa oleks täis hea tahte 
inimesi, kes on armastuse viljad. 
52 Hävitage selle aja Soodoma ja Gomorra, 
ärge laske oma südames harjuda nende 
pattudega ja ärge tehke seda nagu nende 
elanikud. (38, 44 -47) 
53. Näidake oma lastele innukalt teed, 
õpetage neid täitma Vaimu ja Aine Seadusi; ja 

kui nad neid rikuvad, siis noomige neid, sest 
teie kui vanemad esindate Mind maa peal. 
Meenutage siis Jeesust, kes püha viha täis, 
andis Jeruusalemma kaupmeestele õppetunni 
igaveseks, kaitstes Jumala asja, muutumatuid 
seadusi. (41, 57) 
54. Täna ei ole te enam väikesed lapsed ja 
saate aru minu õpetuste tähendusest. Te 
teate ka, et teie vaim ei ole sündinud samal 
ajal kui teie keha ja et ühe päritolu ei ole 
sama, mis teise päritolu. Need lapsed, keda te 
süles hoiate, kannavad südames süütust, kuid 
nende mõtetes on nende minevik, mis on 
mõnikord pikem ja kurjakuulutavam kui nende 
endi vanemate minevik. Kui suur on nende 
vastutus, kes peavad neid südameid 
kasvatama, et nende vaim saaks areneda oma 
arenguteel. 
55. Ärge vaadake oma lastele sellepärast 
väiksema armastusega. Pidage meeles, et te ei 
tea, kes nad on ja mida nad on teinud. Pigem 
suurendage oma kiindumust ja armastust 
nende vastu ning tänage oma Isa, et ta on 
pannud oma halastuse teie sisemusse, et teha 
teid oma vaimsete vendade ja õdede 
juhatajateks ja nõuandjateks, kelle jaoks te 
olete nende ihu ja vere suhtes ajutised 
vanemad. (56, 31 - 32) 
56. Ütlen pereisadele, et nii nagu nad 
muretsevad oma laste materiaalse tuleviku 
pärast, peaksid nad muretsema ka nende 
vaimse tuleviku pärast, sest nad on selles osas 
maailma toonud missiooni. (81, 64) 
57. Teadke, et vaim, kui ta kehastub, toob 
kaasa kõik oma võimed, et tema saatus on 
juba kirja pandud ja et seetõttu ei pea ta 
midagi maailmas vastu võtma. Ta toob endaga 
kaasa sõnumi või lepituse ülesande. Mõnikord 
lõikab ta (head) seemet ja teinekord maksab 
ta võlgu. Kuid alati saab ta selles elus 
armastuse õppetunni, mille talle annab tema 
Isa. 
58. Teie, kes te juhatate oma lapsi läbi selle 
elu, hoolitsege selle eest, et kui lapse süütuse 
aeg on möödas, järgiksid nad Minu Seaduse 
teed. Ärgake nende tundeid, paljastage neile 
nende võimeid ja innustage neid alati heale, ja 
tõesti, ma ütlen teile, et keda iganes te sel 
viisil Minu juurde toite, see saab üle ujutatud 
valgusest, mis kiirgab sellest Jumalikust Tulest, 
mis on Minu armastus. (99, 64 - 65) 
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59. Vaimselt olete juba kaugele jõudnud ja 
nüüd olete hämmastunud intuitsiooni ja 
avanemise üle, mida uued põlvkonnad 
ilmutavad oma kõige õrnemast lapsepõlvest 
alates. Sest nad on vaimud, kes on palju 
kogenud ja tulevad nüüd uuesti, et edendada 
inimkonda - mõned vaimude ja teised 
maailma teedel, vastavalt oma võimetele ja 
missioonile. Kuid koos nendega leiavad kõik 
inimesed sisemise rahu. Need olendid, kellest 
ma teile räägin, on teie lapsed. (220, 14) 
60. Kas te arvate, et laps, kes on maise isa 
halva eeskuju ees, kes on tige või kuri, paneb 
toime vea, kui ta ei järgi tema eluviisi? Või 
arvate, et laps on kohustatud järgima oma 
vanemate samme? 
61 Tõesti, ma ütlen teile, südametunnistus ja 
mõistus juhatavad teid õigele teele. (271, 33 - 
34) 
62. Õnnistatud süütus on nakatunud maailma 
korruptsioonist, noored järgivad selle teed 
hingetuks muutudes, ja ka neitsid on kaotanud 
tagasihoidlikkuse, kasinuse ja vooruse. Kõik 
need voorused on nende südamest kadunud. 
Nad on toitnud maiseid kirgi ja ihaldavad 
ainult naudinguid, mis viivad nad hukatusse. 
63. Ma räägin teile selgusega, et te saaksite 
alustada ja astuda kindla sammu oma vaimu 
arengus. (344, 48) 
64 Süüta noortes ligimesearmastust, anna 
neile suured ja üllad ideaalid, sest just noored 
on need, kes homme võitlevad selle eest, et 
saavutada eksistentsi, milles säravad õiglus, 
armastus ja vaimu püha vabadus. Valmistuge, 
sest suur lahing, millest prohvetlikud 
ettekuulutused räägivad, ei ole veel käes. 
(139, 12) 
 
Sõna lastele ja neitsitele  
65. Teil, lastel, on Minus kõigil Jumalik Isa, ja 
kui Ma andsin teile materiaalses elus 
inimvanemad, siis selleks, et nad annaksid teie 
kehale elu ja esindaksid teie Taevalist Isa koos 
teiega. Ma olen öelnud teile: "Te peate 
armastama Jumalat rohkem kui kõiki loodud 
asju," ja ma olen lisanud: "Sa pead austama 
oma isa ja ema". Seepärast ärge jätke oma 
kohustusi hooletusse. Kui te ei ole tänulikult 
tunnustanud oma vanemate armastust ja nad 
on veel maailmas, siis õnnistage neid ja 
tunnustage nende teeneid. (9, 19) 

66. Sel päeval räägin ma eriti tüdrukutele, kes 
homme peavad oma kohalolekuga valgustama 
uue kodu elu, kes peaksid teadma, et abikaasa 
ja ema süda on tuled, mis valgustavad seda 
pühakoda, nagu Vaim valgustab sisemist 
templit. 
67 Valmistage end juba praegu ette, et teie 
uus elu teid ei üllataks; valmistage juba praegu 
ette tee, mida mööda teie lapsed kõnnivad - 
need vaimolendid, kes ootavad seda tundi, et 
läheneda teie kätele, et võtta kuju ja inimelu, 
et täita ülesannet. 
68 Olge minu kaastöölised minu 
taastamisplaanis, minu uuenemis- ja 
õiglustöös. 
69. Pöörduge eemale paljudest kiusatustest, 
mis sel ajal teie samme ümbritsevad. 
Palvetage patuste linnade eest, kus nii palju 
naisi hukkub, kus nii palju pühapaiku 
rüvetatakse ja kus nii paljud lambid kustuvad. 
70. Levitage oma eeskujuga elu, tõe ja valguse 
seemet, mis peatab inimkonna vaimsuse 
puudumise tagajärjed. 
71. Selle rahva neitsid: ärgake ja valmistuge 
lahinguks! Ärge laske end pimestada südame 
kirgedest, ärge laske end pimestada 
ebareaalsest. Arendage oma intuitsiooni, 
inspiratsiooni, tundlikkust ja delikaatsust. 
Muutuge tugevaks tões ja teil on parimad 
relvad valmis, et astuda vastu selle elu 
lahingule. 
72. Selleks, et anda armastust edasi oma 
verega, selleks, et aidata oma lapsi elu 
olemusega, mis on see armastus, millest ma 
teile nii palju räägin, peate te seda kõigepealt 
kogema, laskma sellel endasse tungida ja 
sügavalt tundma. See on see, mida minu 
õpetus tahab saavutada teie südames. (307, 
31 - 36) 
 
Abielu ja perekond  
73. Abieluseadus tuli alla kui valgus, mis 
kõneles peaisade vaimu kaudu, et nad 
tunneksid ära, et mehe ja naise liit tähendab 
lepingut Loojaga. Selle liidu viljaks on laps, 
milles voolab kokku tema vanemate veri, mis 
on tõendiks, et see, mis on Jumala ees 
ühendatud, ei tohi maa peal lahustuda. 
74. See õnn, mida isa ja ema tunnevad, kui 
nad on sünnitanud lapse, on sarnane sellega, 
mida Looja koges, kui Ta sai Isaks, andes elu 
oma palavalt armastatud lastele. Hiljem, kui 
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ma andsin teile Moosese kaudu seadused, et 
te mõistaksite, mis on valik ja et te ei 
ihaldaksite oma ligimese naist, siis sellepärast, 
et inimesed olid oma vaba tahte tõttu eksinud 
abielurikkumiste ja kirgede teele. 
75. Kui see aeg oli möödas, tulin Ma Jeesuses 
maailma ja tõstsin abielu ja koos sellega ka 
inimese kõlbluse ja vooruse Minu armsa 
õpetuse kaudu, mis on alati armastuse seadus. 
Ma rääkisin tähendamissõnades, et mu sõna 
jääks unustamatuks, ja ma tegin abielust püha 
institutsiooni. 
76. Nüüd, kus ma olen taas teie keskel, palun 
ma teid, mehed ja naised: Mida olete abielust 
teinud? kui vähesed suudavad rahuldavalt 
vastata! Minu püha institutsioon on 
rüvetatud, sellest elu allikast lähtub surm ja 
valu. Selle puhta valgel seadusepaberil on 
mehe ja naise plekid ja jäljed. Vili, mis peaks 
olema magus, on kibe ja karikas, mida 
inimesed joovad, on täis sappi. 
77 Te eemaldute minu seadustest ja kui te 
komistate, siis küsite endalt hirmunult: Miks 
on nii palju valu? Sest liha soovid on alati 
kuulnud üle südametunnistuse hääle. Nüüd 
ma küsin teilt: Miks teil ei ole rahu, kuigi ma 
olen andnud teile kõik vajaliku, et olla 
õnnelik? 
78. Ma olen laotanud sinise mantli 
taevalaotuses, et te selle alla oma "armastuse 
pesad" ehitaksite, et seal, kaugel maailma 
kiusatustest ja ahistustest, saaksite elada 
lindude lihtsusega; sest lihtsuses ja siiras 
palves võib tunda minu kuningriigi rahu ja 
paljude saladuste ilmutamist. 
79 Igaüks, kes ühineb abielus minu 
jumalikkuse ees - isegi kui tema liitu ei kinnita 
ükski vaimulik - sõlmib minuga lepingu, mis 
jääb kirja Jumala raamatusse, kuhu on kirja 
pandud kõik saatused. 
80. Kes saab sealt kustutada need kaks 
omavahel põimunud nime? Kes saab kaotada 
maailmas seda, mis on ühendatud minu 
seadusega? 
81. Kui ma teid eraldaksin, hävitaksin ma oma 
Töö. Kui te olete palunud Minult maa peal 
ühinemist ja Ma olen selle teile võimaldanud, 
miks te siis pärast seda ei pea oma vandeid ja 
ei eita oma vandeid? Kas see ei ole Minu 
seaduse ja Minu nime mõnitamine? (38, 32 - 
37, 39 - 41) 

82. Ma olen rääkinud selle naise, ema ja naise 
südamele, kes ei suutnud säilitada oma 
südames puhtust ega anda oma kaaslasele ja 
lastele helluse ja mõistmise soojust. 
83 Kuidas saaksid mehed ja naised oma 
vaimsust suurendada, kui nad ei ole kõigepealt 
parandanud oma inimlikus elus esinevaid 
tõsiseid vigu? 
84 Minu töö nõuab, et tema jüngrid oskaksid 
oma eluviiside siiruse ja tõepärasusega sellest 
tunnistust anda. 
85. Ma küsin nii mõnelt kui ka teistelt: Kas teil 
on lapsi? Siis halastage neile. Kui te saaksite 
hetkeks nende vaimu näha, siis tunneksite end 
vääritult, et nimetada end nende vanemateks. 
Ärge andke neile halbu näiteid, hoiduge laste 
juuresolekul karjumisest. 
86 Ma tean, et sel ajal on abieludes 
probleeme, nagu kunagi varem, mille 
lahendamiseks leiavad asjaomased inimesed 
ainult ühe lahenduse: lahutus, lahutus. 
87 Kui inimesel oleks vajalikud teadmised 
vaimsetest teadmistest, ei teeks ta nii raskeid 
vigu, sest ta leiaks palves ja vaimulikkusest 
inspiratsiooni, et lahendada kõige raskemaid 
keerdkäike ja läbida kõige raskemaid 
katsumusi. 
88. Minu valgus jõuab kõigi südameteni, isegi 
kurbade ja masendunud südameteni, et anda 
neile uut julgust elada. (312, 36 - 42) 
89. Teisel ajastul läksin ma paljude 
abielupaaride kodudesse, kes olid abiellunud 
Moosese seaduse järgi, ja kas teate, kuidas ma 
paljud neist leidsin? Tüli, mis hävitab rahu, 
armastuse ja usalduse seemned. Ma nägin 
vaenu ja ebakõla nende südames, nende lauas 
ja nende laagris. 
90 Ma astusin ka paljude kodudesse, kes, ilma 
et nende abielu oleks seadusega kinnitatud, 
armastasid ja elasid nagu laaritsad oma pesas, 
hellitades ja kaitstes oma väikest kallimat. 
91. Kui palju on neid, kes elavad ühe katuse 
all, kuid ei armasta üksteist, ja kuna nad ei 
armasta üksteist, siis ei ole nad ühendatud, 
vaid vaimselt lahutatud! Kuid nad ei anna oma 
lahkarvamusi teada, sest kardavad jumalikku 
karistust, inimseadusi või ühiskonna kohut, ja 
see ei ole abielu; selliste inimestega ei ole ei 
osadus ega tõepärasus. 
92. Ometi demonstreerivad nad oma 
võltsühtsust, külastavad perekondi ja 
kogudusi, käivad jalutamas ja maailm ei 
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mõista neid hukka, sest nad oskavad oma 
armastuse puudumist varjata. Teisest küljest, 
kui paljud, kes armastavad üksteist, peavad 
end varjama, varjama oma tegelikku ühtsust 
ning taluma mõistmatust ja ebaõiglust. 
93. Inimene ei ole piisavalt kõrgelt arenenud, 
et oma ligimese elu läbi näha ja selle üle 
õigesti otsustada. Need mehed, kelle käes on 
vaimne ja ilmalik seadus, ei kohalda selliste 
juhtumite karistamiseks tõelist õiglust. 
94. Aga need mõistmise ja eristamise ajad, 
mida ma teile kuulutan, mil inimkond saab 
täiuslikuks, tulevad, ja siis näete, nagu 
patriarhide ajal enne Moosest, et armastajate 
liit toimub nii, nagu ma olen teinud tänapäeval 
oma lastega: vaimsel viisil. Nii teete te seda ka 
nendel tulevastel aegadel: nende vanemate, 
kes ühinevad, sõprade ja sugulaste 
juuresolekul, suurimas vaimsuses, vendluses ja 
rõõmus. (357, 25 - 27) 
 

34. peatükk - Vaba tahe ja 
südametunnistus  
 
Südametunnistuse ja vaba tahte tähtsus  
1 Kuulge, õpilased: inimesel on vaimse andena 
tahte- ja südametunnistuse vabadus; kõik 
tulevad maailma voorustega varustatud ja 
saavad neid kasutada. Nende vaimus on 
südametunnistuse valgus; kuid samaaegselt 
keha arenguga arenevad koos sellega ka kired, 
kurjad kalduvused, ja need sõdivad vooruste 
vastu. 
2. Jumal lubab seda juhtuda, sest ilma 
võitluseta ei ole teenet, ja seetõttu on see 
vajalik selleks, et te saaksite tõusta vaimsel 
teel. Milles seisneks Jumala laste teene, kui 
nad ei võitleks? Mida teeksite, kui elaksite täis 
õnne, nagu te igatsete maailmas? Kas te, kes 
olete ümbritsetud mugavustest ja rikkusest, 
võiksite oodata vaimset arengut? Te jääksite 
seisma, sest kus ei ole võitlust, seal ei ole ka 
teeneid. 
3 kuid ärge saage valesti aru, sest kui ma 
räägin võitlusest, siis mõtlen seda, mida te 
arendate, et ületada oma nõrkusi ja kirgi. 
Need võitlused on ainsad, mis ma luban 
inimestel oma isekuse ja materiaalsete ihade 
üle valitseda, et südametunnistuse poolt 
valgustatud vaim saaks oma tõelise koha sisse 
võtta. 

4 Ma kiidan heaks selle sisemise võitluse, kuid 
mitte selle, mida inimesed peavad 
eneseteostuse soovist lähtudes, pimestatuna 
ambitsioonist ja pahatahtlikkusest. (9, 42 - 44) 
5. Vaim võitleb oma tõusu ja arengu nimel, 
samal ajal kui "liha" [hing] alistub ikka ja jälle 
maailma stiimulitele. Kuid vaim ja keha [hing] 
võiksid omavahel harmoneeruda, kui 
mõlemad kasutaksid vaid seda, mis neile 
lubatavalt kätte jõuab, ja seda näitab teile 
minu õpetus. 
6 Kuidas saab minu õigust igal ajal 
praktiseerida? Kuulates oma 
südametunnistuse häält, mis on teie tegude 
kohtunik. Ma ei käske teile midagi sellist, mida 
te ei suuda täita. Ma tahan teid veenda, et tee 
õnne poole ei ole fantaasia, vaid et see on 
olemas, ja ma avaldan teile siin, kuidas seda 
teed läbida. 
7 Te võite vabalt valida tee, kuid minu kui Isa 
kohus on näidata teile tõelist, kõige lühemat 
teed, seda, mida alati valgustab jumaliku 
majaka valgus, mis on minu armastus teie 
vastu. Sest te olete jüngrid, kes janunevad 
kuulda alati uusi sõnu, mis kinnitavad teie 
teadmisi ja elavdavad teie usku. (148,53 - 55) 
8 Ma olen pannud teie ellu südametunnistuse, 
et see oleks juhiks kõigil teie teedel, sest 
südametunnistus suudab eristada head kurjast 
ja õiget valest. Selle valguse abil ei saa teid 
petta, samuti ei saa teid nimetada 
teadmatuks. Kuidas saaks spiritist petta oma 
ligimest või püüda ennast petta, kui ta teab 
tõde? (10, 32) 
9 Inimene maa peal on vürst, kellele minu 
armastus ja minu õiglus andsid selle tiitli, ja 
tema sai algusest peale ülesande valitseda 
maa peal. 
10 Tema tahtevabaduse jumaliku kingituse 
kohale panin ma tema elutee valgustamiseks 
särava tuletorni: südametunnistuse. 
11 Vabadus tegutseda ja südametunnistuse 
valgus, mis eristab head kurjast, on kaks 
suurimat kingitust, mille minu Isa armastus 
teie vaimule pärandas. Need on inimeses juba 
enne tema sündi ja isegi pärast tema surma. 
Südametunnistus juhib teda ega lahku temast 
meeleheites, mõistuse kaotuses ega surma 
agoonias, sest see on sügavalt ühendatud 
Vaimuga. (92, 32 - 34) 
12 Meelel on tahtevabadus, mille abil ta peab 
omandama teeneid, et saada päästet. 
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13 Kes juhib, suunab või nõustab vaimu tema 
vabas arengus, et ta eristaks, mis on seaduslik 
ja mis on ebaseaduslik, ja seega ei läheks 
eksiteele? südametunnistus. 
14. Südametunnistus on jumalik säde, on 
kõrgem valgus ja jõud, mis aitab inimesel 
mitte pattu teha. Milline väärtus oleks 
inimesel, kui südametunnistus omab 
materiaalset jõudu, mis sunnib teda jääma 
heale teele? 
15 Ma tahan, et te teaksite, et teeneks on 
kuulata seda häält, veenduda, et see ei 
valetaks ega eksiks selles, mida ta soovitab, ja 
järgida ustavalt selle käske. 
16. Nagu te kindlasti mõistate, nõuab see 
harjutamist ja keskendumist iseendale, et seda 
häält selgelt kuulda. Kes teist praegu seda 
kuulekust praktiseerivad? Vastake ise. 
17 Teadvus on alati ilmnenud inimeses, kuid 
inimene ei ole saavutanud vajalikku arengut, 
et kogu oma elu saaks sellest valgusest 
juhinduda. Ta vajab seadusi, õpetusi, määrusi, 
religioone ja nõuandeid. 
18 Kui inimesed hakkavad suhtlema oma 
vaimuga ja selle asemel, et otsida vaimset 
väliselt, otsivad seda oma sisemuses, siis 
suudavad nad kuulda õrna, veenvat, tarka ja 
õiglast häält, mis on alati olnud neis elus, ilma 
et nad seda kuulaksid, ja nad mõistavad, et 
südametunnistuses on Jumala kohalolek, et 
see on tõeline vahendaja, kelle kaudu inimene 
peab suhtlema oma Isa ja Loojaga. (287, 26 - 
30) 
19. Teil kõigil on Minu valgus teie sees, iga 
vaim omab seda armu; kuid kui mõnes see 
valgus kasvas ja tugevnes, kasvas, tungis 
väljapoole, et end teatavaks teha, siis teistes 
jääb see ainult salajas, varjatud, 
teadvustamata olekusse. Aga tõesti, ma ütlen 
teile, et ükskõik kui vaimse mahajäämusega 
inimene ka ei oleks, ta suudab alati teha vahet 
heal ja halval, mistõttu te kõik vastutate minu 
ees oma tegude eest. 
20 Ma pean teile ütlema, et teie vastutus 
suureneb, kui teie teadmised suurenevad, sest 
siis muutute üha tundlikumaks 
südametunnistuse diktaadi suhtes. (310, 69 - 
70) 
21. Ma tahan, et te teaksite, et kõigi selle 
maailma olendite seas olete kõige 
privilegeeritum olend, kes on varustatud 
vaimu ja südametunnistusega. Ma olen 

andnud teile tahtevabaduse, et te saaksite 
oma vabast tahtest valida õige tee, mis viib 
minu juurde. See ei ole lilleline tee, mida ma 
teile pakun, vaid see on palve, 
meeleparanduse ja võitluse tee, ja sellele teele 
juhatab teid teie südametunnistus. (58, 42) 
22. Mis saaks vaimust, kui ta tahtevabadusest 
ilma jäetaks? Esiteks, ta ei oleks vaim ja seega 
ei oleks ta ülemuse vääriline olend. Ta oleks 
midagi sellist nagu need masinad, mida te 
toodate, midagi ilma oma eluta, ilma 
intelligentsuseta, ilma tahteta, ilma 
püüdlusteta. (20, 37) 
23. Ma andsin inimesele tahtevabaduse. Aga 
kui ta oma eksituses läheb nii kaugele, et 
heidab mulle selle eest ette, siis ütlen talle, et 
ma andsin talle ka tahtejõu ja mõistuse. Samal 
ajal ilmutasin talle oma Seaduse, mis on tee, 
et mitte komistada ega eksida, ja ma süütasin 
temas südametunnistuse valguse, mis on 
sisemine majakas, mis valgustab vaimu teed ja 
viib teda igavese elu juurde. 
24 Miks on patt olemas, miks valitseb kurjus ja 
puhkevad sõjad? Sest inimene ei kuula 
südametunnistuse häält ja kasutab oma 
tahtevabadust halvasti. (46, 63 - 64) 
25. Maailm ei kuule Mind, sest nende kehade 
hääl, mille kaudu Ma end teatavaks teen, on 
ainult väikese ulatusega. Seepärast on 
südametunnistuse hääl, mis on Minu tarkus, 
see, mis kõneleb inimestele ja üllatab paljusid, 
kes oma isekuse lummuses on muidu selle 
hääle kutsele kurdid, pöörates tähelepanu 
ainult meelitamisele ja maapealsele prestiižile 
ning joovastades end oma ühiskondlikust 
positsioonist ja võimust. (164, 18) 
 
Vaba tahte kuritarvitamine  
26. Täna leian, et inimkond on vaimselt 
nõrgenenud, kuna ta on kuritarvitanud vaba 
tahte andi. Ma kavandasin õigluse, armastuse, 
halastuse ja headuse tee. Inimene on loonud 
teise näilise valguse, mis on viinud ta 
hävingusse. 
27 Minu tagasitulekul näitab minu sõna teile 
just seda teed, mida te ei tahtnud minna, ning 
oleks ebaõiglane ja põhjendamatu, kui keegi 
ütleks, et see õpetus ajab teid segadusse või 
teeb teid apaatiliseks. (126, 5 - 6) 
28. Vaata, kuidas inimesed üksteist hävitavad 
ja vihkavad, röövivad üksteiselt võimu, 
kartmata kuritegusid, pettust ja reetmist. On 
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inimesi, kes surevad miljonite kaupa oma 
kaasinimeste ohvrina, ja teisi, kes hukkuvad 
pahede mõjul. Kas neis on valgust? Kas vaim, 
mis neis elab, räägib? See, mis seal on, on 
pimedus ja valu, mis on tingitud vaba tahte 
ande kuritarvitamisest ja sisemise hääle 
kuulamata jätmisest; ja sellest, et inimesed ei 
ole suunanud oma tähelepanu selle Jumala 
sädemete valgusele, mida te kõik oma 
olemuses kannate, mis on see jumalik 
valguskiir, mida te nimetate 
südametunnistuseks. (79, 31) 
29 Tahtevabadus on kõrgeim väljendus, on 
kõige täielikum vabaduse kingitus, mis on 
inimesele antud eluteel, nii et tema püsivus 
heas, mis on saadud südametunnistuse 
nõuande ja katsumuste läbimise võitluse 
kaudu, paneb ta jõudma Isa palge juurde. Kuid 
tahtevabadus on asendunud libekeelsusega, 
südametunnistus on eiratud, kuulatakse ainult 
maailma nõudmisi ja vaimsus on asendunud 
materialismiga. 
30 Nii palju segadust ja kõrvalekaldeid, et 
Minu Õpetus näib selle aja inimestele 
absurdne. Aga ma ütlen teile, et see on õige 
õpetus, mis paneb inimesed vabanema 
letargiast, millesse nad on langenud. (157, 15 - 
16) 
31. Minu sõna on tee, on jumalik seadus, mis 
viib teid täiuslikkuseni, see on valgus, mis 
tõstab vaimu üles, mis aga hägustus, kui "liha" 
[hing] kehtestas end oma järeleandmatusega 
ja ei kuulanud oma vaimu sisemist kutset. 
32 Enne seda annab vaim "liha" impulsi all 
järele ja laseb end ümbritseva maailma mõjule 
allutada, vahetades oma juhi positsiooni 
kaitsetu olendi positsiooni vastu, keda 
inimlikud kired ja nõrkused ajavad edasi-tagasi 
nagu viljatuid lehti, kui tuul neid suunata 
puhub. 
33 Inimene, kes armastab kõige rohkem 
vabadust, kardab alluda Jumalikule Tahele, 
sest kardab, et selle vaim alistab teda lõpuks ja 
võtab temalt paljud inimlikud rahuldused, 
millest ta teab, et need on talle kahjulikud; ja 
nii ta loobub teest, mis viib teda tõelise elu 
juurde. (97, 36) 
34. Aeg, mil inimesed kasutasid 
tahtevabadust, et kasutada seda 
naudinguteks, alatuiks kirgedeks, vaenu ja 
kättemaksuks, on nüüd lõppemas. Minu õiglus 
tõkestab patu teed ja avab selle asemel 

lepituse ja uuendamise tee, et inimesed 
leiaksid rahu tee, mida nad on asjata otsinud 
teiste vahenditega. (91, 80) 
35. Ma andsin teile vaba tahte kingituse ja 
olen austanud seda õnnistatud vabadust, mis 
on antud Minu lastele. Kuid ma panin teie 
olemusse ka südametunnistuse jumalikku 
valgust, et te sellest juhindudes suunaksite 
oma võimeid õigetele radadele. Aga ma ütlen 
teile: Vaimu ja keha [hinge] vahelises võitluses 
on vaim kandnud kaotust, valusat langust, mis 
on järk-järgult eemaldanud teda üha enam ja 
enam Tõe Allikast, mis mina olen. 
36 Tema lüüasaamine ei ole lõplik, vaid 
ajutine, sest ta tõuseb oma kuristiku 
sügavusest, kui ta ei suuda enam taluda oma 
nälga, janu, alastust ja pimedust. Valu on tema 
pääsemine ja siis, kui ta kuuleb oma 
südametunnistuse häält, tõuseb ta tugevalt ja 
säravana, innukalt ja innustatult ning kasutab 
oma võimeid uuesti. Aga mitte enam selle 
vabadusega, et kasutada neid heaks või 
kurjaks, vaid pühendades need üksnes 
Jumalike Seaduste täitmisele, mis on parim 
teenistus, mida te saate Minu Vaimule 
pakkuda. (257, 65 - 66) 
 
Vajalik vastavus südametunnistuse 
impulssidele  
37. Kui kaugel reaalsusest on praegu miljonid 
olendid, kes elavad ainult oma materiaalsele 
kohalolekule! Kuidas nad saavad avada oma 
silmad tegelikkusele? Ainult siis, kui kuulata 
südametunnistuse häält - seda häält, mis vajab 
kogumist, mõtisklemist ja palvet, et 
kuuldavaks saada. (169, 16) 
38 Alati, kui sa tahad teada, kas tee, mida sa 
järgid, on tee, mis viib sind ülespoole, peaksid 
sa küsitlema oma südametunnistust, ja kui 
selles on rahu ning kui sinu südames on kodus 
armastus ja hea tahe kaasinimeste vastu, siis 
oled sa kindel, et sinu valgus ikka veel särab 
ning sinu sõna lohutab ja ravib. 
39. Aga kui te peaksite avastama, et ahnus, 
kuri tahe, materialism ja lihalikkus on 
juurdunud teie südames, siis võite olla kindlad, 
et teie valgus on muutunud pimeduseks, 
pettuseks. Kas te tahate, et - kui Isa teid ära 
kutsub - oleks teil kuldse nisu asemel räpane 
saak? (73,45) 
40 Jüngrid: Kui te ei taha teha vigu ega 
eksimusi, siis uurige oma tegusid oma 
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südametunnistuse valguses ja kui on midagi, 
mis seda hägustab, siis uurige end põhjalikult 
ja te avastate selle plekki, et seda parandada. 
41 Teie sees on peegel, milles te saate ennast 
vaadata ja näha, kas te olete puhtad või mitte. 
42. Vaimulikku tuleks ära tunda tema tegude 
järgi, mis, et olla puhtad, peavad olema 
dikteeritud südametunnistusest. Kes niimoodi 
tegutseb, tunneb, et teda nimetatakse 
õigustatult minu jüngriks. 
43. Kes võiks Mind petta? Keegi. Ma ei hinda 
teid selle järgi, mida te teete, vaid selle järgi, 
millise kavatsusega te seda teete. Ma olen teie 
südametunnistuses ja selle taga. Kuidas te 
usute, et ma ei saa teada teie tegusid ja nende 
motiive? (180, 11 - 13) 
 
Võitlus vaba tahte ja südametunnistuse vahel  
44. Kui esimesed inimesed asustasid maad, 
pani Looja neisse oma armastuse ja andis neile 
vaimu, süütades nende südametunnistuses 
oma valguse, andes neile samal ajal 
tahtevabaduse. 
45 Aga kui mõned nägid vaeva, et püsida 
vankumatult heas, võideldes kõigi kiusatuste 
vastu, kavatsusega jääda puhtaks, Issanda 
vääriliseks ja oma südametunnistusega 
kooskõlas, siis teised, patust patusse ja ühest 
üleastumisest teise, lõid lülihaaval pattude 
ahelat, juhindudes ainult meelte häälest, 
valitsedes oma kirgedest, ning külvasid 
eksimusi ja kiusatusi oma kaasinimeste seas. 
46. Kuid lisaks nendele segadusse sattunud 
vaimsetele olenditele on minu prohvetid 
tulnud ka minu Jumalikkuse ingellike 
sõnumitoojatena, et äratada inimkonda, 
hoiatada seda ohtude eest ja teatada talle 
minu tulekust. (250, 38 - 39) 
47 "Liha" [hing] oli liiga kangekaelselt ja 
tõrksalt meelestatud, et järgida selle sisemise 
valguse juhiseid, mida te nimetate 
südametunnistuseks, ning tal oli palju lihtsam 
järgida impulsse, mis meelitasid teda oma 
instinktide ja kirgede liiderlikkusse. 
48 Pikka aega on inimkond käinud oma 
eluteed siin maa peal raskes võitluses 
südametunnistuse, mis ei ole kunagi vaikinud, 
ja "liha" vahel, mis tahab muuta materialismi 
oma kultuseks ja seaduseks, ilma et tänaseni 
oleks võidutsenud kas aine [hing] või vaim, 
sest võitlus jätkub. 

49. Te küsite Minult, kes on võitja? Ja ma ütlen 
teile, et ei lähe enam kaua aega, kuni 
südametunnistuse absoluutne võit, mis 
saavutatakse vaimu abil "lihas". 
50 Kas sa ei tea, et pärast nii palju võitlust ja 
nii pikka võitlust peab keha, mis on inimlik ja 
kaduv, andma järele südametunnistusele, mis 
on minu igavene valgus? 
51. Mõistke, et pärast nii pikka vastandumist 
saavutab inimene lõpuks selle tundlikkuse ja 
järeleandmise, mida ta ei ole kunagi varem 
tundnud selle hääle ja selle vaimse elu suhtes, 
mis vibreerib ja elab tema olemuses. 
52. Te kõik liigute selle punkti suunas, ilma et 
te seda mõistaksite. Aga kui te näete headuse 
ja õigluse võitu maa peal, siis mõistate 
võitluse, võitluste ja katsumuste põhjust. (317, 
21 - 26) 
53. Vaadake, kuidas inimene seisab kõige ees 
ja üle kõige, mis teda ümbritseb; et ta on ainus 
olend, kellele on antud tahte- ja 
südametunnistuse vabadus. Sellest 
tahtevabadusest saavad alguse kõik inimeste 
eksimused, langused ja patud. Kuid need on 
mööduvad üleastumised Looja õigluse ja 
igaviku ees. Sest edaspidi võidab 
südametunnistus keha nõrkuse ja vaimu 
ahvatlevuse üle. Nii võidab valgus, mis on 
teadmine, pimeduse, mis on teadmatus, üle. 
Võidab hea, mis on armastus, õiglus ja 
harmoonia, kurja üle, mis on isekus, 
liiderlikkus, ebaõiglus. (295, 49) 
54 Minu jaoks ei ole miski võimatu, minu tahe 
on täitunud ja täitub alati, isegi kui vahel 
tundub, et valitseb inimese tahe, mitte minu 
oma. 
55 Inimese vaba tahte tee, tema valitsemine 
maa peal, tema ülbuse võidukäigud, piirangud, 
mida ta mõnikord oma jõu kasutamise kaudu 
kehtestab, on igavikuga võrreldes nii 
mööduvad, et nad võivad tõepoolest mingil 
moel muuta jumalikke plaane; kuid homme 
või nende lõpuleviimise käigus ilmneb minu 
Vaimu tahe üha enam ja enam kõigi olendite 
üle, muutes hea püsivaks ja kõrvaldades 
ebapuhtad. (280, 9 - 10) 
56. Saabub aeg, mil selle maailma piirid 
kaotatakse armastuse abil ja mil maailmad 
lähenevad teineteisele spirituaalsuse kaudu. 
57 Kuni selle ajani kestab võitlus 
südametunnistuse ja vaba tahte vahel, mida 
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inimene kasutab ja kasutab selleks, et teha 
oma elust seda, mida ta tahab. 
58. Võitlus nende kahe jõu vahel jõuab 
haripunkti ja võit on Vaimu poolel, kes 
absoluutses armastuseohvris oma Isale ütleb 
Temale: "Issand, ma loobun oma vabast 
tahtest, täida minus üksi Sinu tahtmist". 
59. Ma õnnistan seda, kes niiviisi Minu ette 
astub, ja ümbritsen teda Minu valgusega, kuid 
annan talle teada, et Ma ei võta temalt kunagi 
seda õnnistatud vabadust, millega ta on 
õnnistatud. Sest kes teeb oma Isa tahtmist, 
kes on ustav ja kuulekas, on oma Issanda 
usalduse vääriline. (213, 61 - 64) 
 
südametunnistuse teravdamine Jumala uue 
sõna kaudu  
60. Minu Õpetus, täis valgust ja armastust, 
tugevdab vaimu, nii et see võib teostada oma 
võimu "liha" [hinge] üle ja muuta selle nii 
tundlikuks, et südametunnistuse ajendid 
muutuvad talle üha kergemini tajutavaks. 
61 Vaimsus on eesmärk, mille poole inimene 
peaks püüdlema, sest selle kaudu on ta 
võimeline saama täielikult üheks oma 
südametunnistusega ja lõpuks eristama head 
ja halba. 
62. Sest inimese vaimse kõrguse puudumise 
tõttu ei ole seda sügavat ja tarka, vankumatut 
ja õiglast sisemist häält suudetud piisavalt 
kuulda ja tõlgendada, mistõttu inimene ei ole 
saavutanud kvalifitseerimata teadmist, mis 
tõesti võimaldab tal eristada head ja kurja. 
63 Aga mitte ainult seda, vaid ta peaks leidma 
endas ka vajaliku jõu, et järgida iga head 
impulssi ja kuuletuda igale valgusküllasele 
inspiratsioonile, lükates samal ajal tagasi iga 
kiusatuse, iga ebaausa või halva mõtte või 
tunnete impulsi. (329, 56 - 57) 
64 Kui lihtne on inimestel üksteist mõista, kui 
nad vaikivad endas ja kuulevad oma kõrgema 
mõistuse häält, selle kohtuniku häält, mida 
nad ei taha kuulda, sest nad teavad, et ta käsib 
neil teha täiesti vastupidist sellele, mida nad 
teevad. 
65. Veelgi enam, ma võin teile öelda, et kui te 
ei ole olnud valmis kuulama oma 
südametunnistuse ettekirjutusi, siis te ei ole 
olnud kuulekad ja valmis praktiseerima minu 
Õpetust. Te tunnistate seda teoorias, kuid ei 
rakenda seda praktikas. Te omistate sellele 
jumalikku olemust - ütlete, et Kristus oli väga 

suur ja et tema õpetus on täiuslik. Kuid keegi 
ei taha olla suur nagu Meister, keegi ei taha 
tulla Tema juurde, võttes Teda tõesti 
eeskujuks. Aga te peaksite teadma, et ma ei 
tulnud mitte ainult selleks, et te teaksite, et 
ma olen suur, vaid ka selleks, et te kõik 
oleksite suur. (287, 35 - 36) 
66 Ma kogun kõik inimesed ja kõik rahvad 
oma uue sõnumi ümber, ma kutsun neid, nagu 
karjane kutsub oma lambaid, ja ma annan 
neile talli rahu, kus nad leiavad varjupaiga 
karmide ilmade ja tormide eest. 
67 Te näete veel, kui paljud, kuigi neil ei näi 
olevat vähimatki jälge usust või vaimsusest, on 
säilitanud oma vaimse elu surematuid 
põhimõtteid kõige puhtamalt; mõistate veel, 
kui paljud neist, kes teile näivad, et nad ei 
kummarda Jumalat üldse, omavad oma 
olemuse sisimas hävitamatut altarit endas. 
68. Selle sisemise altari ees peavad inimesed 
põlvitama vaimselt, et nutta oma üleastumisi, 
kurja tegusid ja solvanguid, siiras 
meeleparandus oma sõnakuulmatuse pärast. 
Seal, südametunnistuse altari ees, variseb 
inimese uhkus kokku, nii et inimesed ei pea 
end enam oma rassi tõttu üleolevaks. Siis 
tulevad lahtiütlemised, heastamised ja lõpuks 
rahu kui armastuse ja alandlikkuse, usu ja hea 
tahte seaduslik vili. (321,9 - 11) 
 

35. peatükk - Mõtte, emotsiooni ja 
tahte jõud  
 
Mõtete saatmine ja vastuvõtmine ning nende 
mõju 
1 On olemas jõud, mis - inimnägemisele 
nähtamatuna ja inimteadusele tajumatuna - 
avaldavad pidevalt mõju teie elule. 
2 On häid ja on kurje; mõned annavad sulle 
tervist ja mõned põhjustavad sulle haigust; on 
heledaid ja tumedaid. 
3 Kust tulevad need volitused? Vaimust, 
õpilane, meelest ja tunnetest. 
4 Iga kehastunud või kehastamata vaim 
saadab mõtlemisel välja vibratsioone; iga 
tunne avaldab mõju. Võite olla kindel, et 
maailm on neid vibratsioone täis. 
5 Nüüd saate hõlpsasti aru, et seal, kus 
inimene mõtleb ja elab headuses, peavad 
olema tervendavad jõud ja mõjud, ja seal, kus 
inimene elab väljaspool seadusi ja reegleid, 
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mis iseloomustavad headust, õiglust ja 
armastust, peavad olema ebahoovuslikud 
jõud. 
6 Mõlemad täidavad ruumi ja võitlevad 
üksteisega; nad mõjutavad inimeste 
emotsionaalset elu ja kui nad suudavad 
eristada, siis võtavad nad vastu head 
inspiratsioonid ja lükkavad tagasi halvad 
mõjutused. Aga kui nad on nõrgad ja 
harjutamata hea saavutamises, siis ei suuda 
nad neile vibratsioonidele vastu seista ja on 
oht, et nad muutuvad kurja orjadeks ja alluvad 
selle võimu alla. (40, 58 - 63) 
7 Kõik vaimne universumis on valguse allikas, 
nähtav või nähtamatu, ja see valgus on jõud, 
on võimsus, on inspiratsioon. Ideedest, 
sõnadest ja teostest voolab samuti valgus 
vastavalt nende puhtusele ja 
majesteetlikkusele. Mida kõrgem on idee või 
teos, seda õrnem ja peenem on selle 
vibratsioon ja inspiratsioon, mis sellest lähtub, 
kuigi materialismi orjadel on seda raskem 
tajuda. Siiski - mõju, mida kõrged mõtted ja 
teod vaimselt avaldavad, on suur. (16, 16) 
8. Kui teie meelest kerkib valguse idee või 
mõte, jõuab see oma sihtkohta, et täita oma 
kasulikku eesmärki. Kui teie meelest lähtuvad 
headuse mõtete asemel ebapuhtaid 
emanatsioone, siis tekitavad need ainult 
kahju, kuhu iganes te neid ka ei saadaks. Ma 
ütlen teile, et ka mõtted on teosed ja sellisena 
jäävad nad kirja raamatusse, mis on teie 
südametunnistuses. 
9 Olgu teie teod head või halvad, te saate 
mitmekordselt tagasi selle, mida te oma 
kaasinimestele soovisite. Oleks parem, kui te 
teeksite kurja endale, kui sooviksite seda 
ühele oma naabrile. 
10 Seepärast ütlesin ma teile teises ajastul: 
"Mida te külvate, seda te ka lõikate", sest on 
vaja, et te tunneksite ära oma kogemused 
selles elus ja mäletaksite, et teie saak annab 
teile sama seemne, mille te külvasite, kuid 
mitmekordistatult. 
11 Oo, inimkond, te ei ole tahtnud kaaluda, 
tunda ega elada oma Meistri õpetusi! (24, 15 - 
18) 
12 Sellepärast ma ütlesin teile, et te ei tunne 
mõtte jõudu. Täna ütlen teile, et mõte on hääl 
ja kuulmine, et see on relv ja kilp. See nii loob 
kui ka hävitab. Mõte lühendab vahemaad 

nende vahel, kes on üksteisest kaugel, ja leiab 
üles need, kelle jälje ta oli kaotanud. 
13 Tunne oma relvi enne lahingu algust. See, 
kes teab, kuidas end ette valmistada, on tugev 
ja võitmatu. Teil ei ole vaja kasutada 
mõrvarelvi. Teie mõõk on puhas ja vali mõte 
ning teie kilp usk ja armastus. Isegi vaikuses 
kõlab teie hääl kui rahusõnum. (76, 34) 
14. Jälgige, olles ettevaatlik, et mitte määrida 
oma meelt ebapuhaste mõtetega. See on 
loominguline ja kui te annate kurjale ideele 
varjupaika, siis see tõmbab teid madalamale 
tasandile ja teie mõistus läheb pimedusse. 
(146, 60) 
15 Suure hulga inimeste ühised mõtted 
suudavad halvad mõjud alistada ja 
ebajumalaid oma pjedestaalilt tõrjuda. (160, 
60) 
16. Täna võin teile kinnitada, et tulevikus 
jõuab mõtte kaudu toimuv suhtlus suure 
arenguni; ja selle suhtlusvahendi kaudu 
kaovad paljud barjäärid, mis täna veel 
eraldavad rahvaid ja maailmu. Kui te õpite 
oma Isaga vaimselt suhtlema, kui te saavutate 
vaimu ja vaimu vahelise diskursuse, siis 
millised raskused võiksid tekkida teie vendade 
ja õdedega suhtlemisel, olgu nad siis nähtavad 
või nähtamatud, kohal või eemal, lähedal või 
kaugel? (165, 15) 
17. Teie mõtted jõuavad alati Minuni, ükskõik 
kui ebatäiuslikud need ka ei oleks, ja Ma 
kuulen teie palveid, isegi kui neis puudub usk, 
mida te peaksite alati neisse panema. Selle 
põhjuseks on see, et Minu Vaim võtab vastu 
kõikide olendite vibratsiooni ja tunded. 
18 Kuid inimesed, kes oma isekuse tõttu 
hoiavad üksteisest distantsi, kaugel vaimsest 
elust selle materialismi tõttu, millesse nad 
tänapäeval on takerdunud, ei ole valmis oma 
mõtete kaudu üksteisega suhtlema. 
19. Sellegipoolest ütlen teile, et on vaja, et te 
hakkaksite oma vaimu treenima. Selleks 
"rääkige" vaimudega, isegi kui te ei saa neilt 
selgelt tajutavat vastust. 
20 Homme, kui kõik on õppinud andma, 
saavad nad üha rohkem vihjeid vaimsest 
mõistmisest, millest inimesed ei ole kunagi 
unistanud. (238,51) 
  
Tunnete, soovide või hirmude võimsus 
21 Iga hetk kiirgavad teist mentaalsed või 
vaimsed vibratsioonid, kuid enamasti kiirgate 
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te isekust, vihkamist, vägivalda, edevust ja 
alatuid kirgi. Te teete haiget ja tunnete, kui 
teile on haiget tehtud, kuid te ei armasta ja 
seetõttu ei tunne, kui teid armastatakse, ning 
oma haiglaslike mõtetega küllastate üha enam 
keskkonda, kus te elate, valuga ja täidate oma 
eksistentsi ebamugavusega. Aga ma ütlen 
teile: küllastage kõik rahuga, harmooniaga, 
armastusega ja te saate õnnelikuks. (16, 33) 
22 Ärge kunagi mõtle halvasti nende peale, 
kes sulle ei meeldi, ja ära ole kibestunud 
nende peale, kes sind ei mõista, sest isegi 
sisimad tunded, mida sa oma ligimeste vastu 
tunned, annad sa neile vaimselt edasi. (105, 
37) 
23 Kas sa näed neid inimesi, kes tahavad jõuga 
võimule saada? Väga varsti näete, kuidas nad 
oma eksimuses süüdi mõistetakse. 
24 Ma tõestan neile, et ainult headuse kaudu, 
mis on armastuse emanatsioon, saab olla 
tõeliselt suur ja võimas. (211, 22 - 23) 
25 teil puudub usk, et tõsta oma nägu ja 
naeratada lootusrikkalt ning vaadata tulevikku 
ilma hirmuta, ilma kahtluseta, sest tulevikus 
olen ma; ma olen tulevikus, ma olen tulevikus. 
26. Kui tihti oled sa haige just sellepärast, et sa 
seda mõtled; sest igal sammul arvad, et 
hukkamõistmine jälitab sind ja valu varitseb 
sind. Siis tõmbate oma mõtlemise kaudu ligi 
tumedaid jõude, millega varjutate oma 
materiaalset elu ja oma vaimset tõusuteed. 
27 Aga ma olen siin teiega, et taaselustada 
usku ellu, tõde, igavikku, täielikku rahu ja 
õpetada teid ka valgust kandma. (205, 28 - 29) 
 
Eneseküsimuse puudumine  
28. Inimene on olnud kahekordselt süüdi: 
mitte ainult seetõttu, et ta ei tee jõupingutusi, 
et side, mis takistab teda kõrgeimate õpetuste 
tundmaõppimist, langeks, vaid ka seetõttu, et 
ta ei ole vabanenud aine ahelatest, mis on 
teda, vastupidiselt vaimsetele naudingutele, 
võrgutanud füüsiliste naudingute poole. See 
on põhjus, miks ta on orjastanud end kirgede 
võimu alla ja laseb oma vaimul sarnaneda 
lonkava mehega, kes ei tee midagi, et terveks 
saada. 
29. Kõikidel aladel näen ma enamikku 
meestest ebastabiilsena, kõikjal kohtan ma 
ainult nõrku mehi. Ja millest on see tingitud? 
Et teil ei ole julgust ja piisavat tahtejõudu, et 
tulla välja saastast, milles te olete kinni, et 

ületada inertsust, mis seob ainega seotud 
ahelad, ja see on kõigi pahede, kõigi vigade 
algpõhjus. 
30. Kuid inimene ei taha kasutada seda võimu, 
millega ta on varustatud, milleks on tahe; 
tahe, mis peab olema piiramatu seaduseandja, 
mis peab saama ülimaks juhiks ja mis peab 
mõistuse toel võitlema - võim võimu vastu, 
ülemvõimu vastu. Ühelt poolt kirgi ja soovid, 
teiselt poolt mõistus ja tahe, kuni need 
viimased võidavad lahingu ja te võite öelda, et 
olete vabastatud. 
31. Siis saate te olla suured prohvetid, suured 
valgustunud, "üliinimesed". Siis saate elada 
koos metsloomadega ja mängida 
roomajatega. Sest tõesti, ma ütlen teile, et 
teie üleastumised on need, mis teid 
koormavad, mis panevad teid kartma neid teie 
väikseid vendi, ja see on ka põhjus, miks nad 
teid ründavad. 
32 Aga kui te võtate aega, et jälgida inimesi, 
siis avastate, et on mehi, kes on metsikumad 
kui tiigrid ja kellel on rohkem mürki kui kobral. 
(203,3-6) 
 

IX Jumaliku tarkuse õpetused  
 

36. peatükk - Usk, tõde ja teadmised  
 
Usk, mis võidab kõik  
1 Nõrkuse, viletsuse, viletsuse ja kirgede 
võitmiseks ning kahtluse kõrvaldamiseks on 
hädavajalikud usk ja head teod, mis on 
voorused, mis valdavad võimatut; nendega 
võrreldes tuhmuvad raske ja kättesaamatu 
nagu varjud. 
2 Ma ütlesin inimestele, kes uskusid Minusse 
"Teisel ajastul": "Teie usk on teid aidanud." 
Ma seletasin seda nii, sest usk on tervendav 
jõud, jõud, mis muudab ja mille valgus hävitab 
pimeduse. (20, 63 - 64) 
3 Need, kes on veel kaugel vaimustumisest, 
tahavad Mind näha Jeesuse kujul, et öelda 
Mulle: "Issand, ma usun Sinusse, sest ma olen 
Sind näinud." Neile ma ütlen: õnnistatud on 
need, kes on uskunud ilma nägemata, sest nad 
on tõestanud, et tänu oma hingestatusele on 
nad tundnud Mind oma südames. (27, 75) 
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4 Ma tahan, et te teaksite, mis on usk, et te 
mõistaksite, et kes seda omab, see on võrratu 
aare omanik. 
5. Kes elab selle sisemise valguse poolt 
valgustatuna, ei tunne end kunagi tõrjutuna, 
hüljatuna, nõrgana või kadununa - ükskõik kui 
vaeseks maailm teda ka ei peaks pidama. 
Tema usk Isasse, ellu, oma saatustesse ja ka 
iseendasse ei lase tal kunagi elu võitluses 
hukkuda; pealegi on ta alati võimeline 
saavutama suuri ja hämmastavaid tegusid. 
(136, 4 - 5) 
6 Usk on nagu tuletorn, mis valgustab su teed 
läbi elu, kuni jõuad igaviku turvalisse 
sadamasse. 
7 See usk ei tohi olla nende leige ja arglike 
vaimude usk, kes täna astuvad ühe sammu 
edasi ja homme ühe sammu tagasi, kes ei taha 
oma valuga võidelda ja uskuda Vaimu võitu 
üksnes Isa halastuse tõttu. 
8. Usk on see, mida tunneb vaim, kes, teades, 
et Jumal on temas, armastab oma Issandat ja 
tunneb rõõmuga teda endas ja armastab oma 
kaasinimesi. Nii suur on usk Isa õiglusesse, et 
ta ei oota oma ligimeste armastust, rikkumiste 
ja üleastumiste andestamist, vaid usub, et 
homme saab ta valguse täis, sest ta saavutas 
oma teenete kaudu oma puhastuse. 
9 Kellel on usk, sellel on rahu, sellel on 
armastus ja temas on headus. 
10 Ta on rikas vaimus ja isegi materiaalses 
rikkuses, aga tõelises rikkuses, mitte selles, 
mida te arvate. (263, 12 - 16) 
11 Ma annan teile nüüd tõendi, et tõeline usk 
on olemas: kui süda ei ole katsumuse tunnil 
meeleheitel meeleheitel; kui rahu täidab 
meelt ka kõige kriitilisematel hetkedel. 
12. Kes usub, on minuga kooskõlas, sest mina 
olen elu, tervis ja pääste. See, kes tõeliselt 
otsib seda sadamat ja seda tuletorni, ei hakka 
hukkuma. 
13 See, kes omab seda voorust, teeb imet, mis 
ületavad kõik inimteadused, ja annab 
tunnistust vaimust ja kõrgemast elust. (237,69 
- 71) 
 
Jumala tõe tundmine  
14 Kui südames on hea usk ja mõistus on vaba 
eelarvamustest ja ebaselgetest ideedest, 
hindab inimene elu paremini ja näeb tõde 
selgemalt. Kui aga inimese südames on 
kahtlusi või edevust ja meeltes on viga, siis 

tundub kõik ebaselge ja isegi valgus tundub 
pimedusena. 
15 Otsige tõde, see on elu, aga otsige seda 
armastusega, alandlikkusega, püsivusega ja 
usuga. (88, 5 - 6) 
16 Palvetage, küsige oma palves oma Isalt, siis 
saate oma meditatsioonis minu lõpmatu 
valguse sädeme. Ärge oodake, et saate kogu 
tõe ühe hetkega kätte. On vaime, kes on pikka 
aega otsinud tõde, kes uurivad ja püüavad 
tungida kõikidesse saladustesse, kuid ei ole 
veel jõudnud soovitud eesmärgini. 
17 Kristus, Võitleja, näitas teile teed sõnadega: 
"Armastage üksteist". Kas te kujutate ette, 
milliseid tagajärgi see ülev käsk endaga kaasa 
toob? Kogu inimeste elu muutuks, kui te 
elaksite selle õpetuse järgi. Ainult armastus on 
võimeline teile ilmutama jumalike saladuste 
tõde, sest see on teie elu ja kõige loodu 
algupära. 
18. Otsige hoolega tõde, otsige elu mõtet, 
armastage ja muutuge tugevaks headuses, ja 
te näete, kuidas samm-sammult langeb teie 
olemusest ära kõik, mis oli vale, ebaaus või 
ebatäiuslik. Olge päevast päeva tundlikumad 
jumaliku armu valguse suhtes, ja siis saate te 
otse küsida oma Issandalt kõike, mida soovite 
teada ja mida teie vaim vajab, et jõuda 
kõrgeima tõeni. (136, 40 - 42) 
19. Mina olen "Sõna", mida inimesed otsivad, 
sest nad ei saanud Mind kätte. See on Minu 
tõde, mida Ma neile avaldan, sest tõde on see 
kuningriik, kuhu te kõik saate siseneda Minu 
tahte kohaselt. 
20 Kuidas te avastate tõe, kui ma ei ütle teile 
kõigepealt, et selleks on vaja palju loobumisi? 
21 Tõe leidmiseks on mõnikord vaja loobuda 
sellest, mida inimene omab, isegi iseendast. 
22. Enesega rahulolev, materialist, ükskõikne 
ei saa tõde näha enne, kui ta hävitab müürid, 
mille sees ta elab. Tal on vaja tõusta oma 
kirgedest ja nõrkustest kõrgemale, et näha 
minu valgust tema näost. (258, 44 - 47) 
23 Õnnistatud on see, kes otsib tõde, sest ta 
on see, kes januneb armastuse, valguse ja 
headuse järele. Otsige ja te leiate, otsige tõde 
ja see jõuab teie juurde. Jätkake mõtlemist, 
jätkake küsimuste esitamist Jumaliku Tarkuse 
Raamatule, ja see vastab teile, sest Isa ei ole 
kunagi vaikinud ega jäänud ükskõikseks selle 
suhtes, kes Teda innukalt küsitleb. 
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24. Kui paljud neist, kes otsivad tõde 
raamatutest, õppinud ja erinevatest 
teadustest, avastavad selle lõpuks enda sees, 
sest ma olen paigutanud iga inimese 
sisemusse Igavese Tõe seemne? (262, 36 - 37) 
25 Ma ei saa teid petta! Ma ei ole kunagi 
valetanud, Ma ei peida ennast pimeduses. 
Minu tõde on alati alasti. Aga kui inimesed ei 
ole suutnud näha Minu Vaimu alastust, siis 
sellepärast, et nad ei ole seda tahtnud. Ma ei 
varja oma tõde teie eest ühegi riidepuu kaudu. 
Minu alastus on jumalik ja puhas, Minu alastus 
on püha ja ma näitan seda kõigile universumi 
olenditele. Selle sümboliks tulin ma alasti 
inimesena maailma ja jätsin teid alasti. 
26. Ma tahan, et tõde valitseks alati Minu 
omade seas, sest Ma olen ja olen alati teie 
tões. Ma tahan, et armastus oleks teie seas, ja 
Minu armastus on alati teie armastuses. 
27 On ainult üks tõde, üks tõeline armastus, ja 
kui see tõde ja see armastus on sinus, siis on 
sinu armastus ja tõde minu oma, ja minu tõde 
ja armastus on sinu oma. (327, 33 - 34) 
28. Minu valgus on igas vaimus. Te olete nüüd 
ajal, mil minu Vaim valatakse välja inimeste 
peale. Seepärast ütlen teile, et varsti tunnete 
kõik minu kohalolekut - nii õppinud kui ka 
teadmatud, nii suured kui ka väikesed, nii 
võimsad kui ka vaesed. 
29 Nii mõned kui ka teised värisevad elava ja 
tõelise Jumala tõe ees. (263, 33 - 34) 
 
Teadmised vaimsest ja jumalikust  
30. Ükski Minu lastest ei saa Mind unustada, 
sest ta kannab oma vaimus südametunnistust, 
mis on Minu Vaimu valgus, mille kaudu ta 
peab Mind varem või hiljem ära tundma. 
31 Mõne jaoks on lihtne minu sõna mõtestada 
ja leida sealt valgust, kuid teistele on minu 
sõna mõistatus. 
32. Ma ütlen teile, et mitte kõik ei suuda 
mõista minu sõnumi vaimsust sel ajal. Need, 
kes seda ei suuda, peavad ootama uusi aegu, 
et nende vaim saaks avada oma silmad minu 
ilmutuste valgusele. (36, 4 - 6) 
33. Kui ma ütlen teile, et minu tarkus saab teie 
omaks, kas te usute, et ühest elust maa peal 
võib piisata, et teada saada kõike, mida mul 
on teile avaldada? Kui ma ütlen teile, et te ei 
saa omandada inimteadust, ilma et te läbiksite 
pika arengutee, siis veel vähem saate te 

omandada teadmisi vaimsest ilma oma vaimu 
täieliku arenguta. 
34. Ma ei aseta spiritualiseerimist teaduse 
vastu, sest see viga oli inimeste viga, mitte 
kunagi minu oma. Vastupidi, ma õpetan teid 
vaimset ja materiaalset, inimlikku ja jumalikku, 
mööduvat ja igavest kooskõlla viima. 
Sellegipoolest selgitan teile, et selleks, et 
kõndida elu radadel, on vaja eelnevalt teada 
teed, mida teie südametunnistus teile näitab, 
mille vaimne seadus pärineb Jumalikust 
Vaimust. (79, 38 - 39) 
35. Te olete nii madalale vajunud ja 
eemaldunud vaimulikust nii palju, et peate 
üleloomulikuks kõike seda, mis, kuna see 
kuulub vaimule, on täiesti loomulik. Nii 
nimetate te Jumalikku üleloomulikuks ja 
samamoodi peate te kõike, mis kuulub teie 
vaimule, ja see on viga. 
36 Selle põhjuseks on see, et te näete ja tajute 
ainult seda, mis on teie meelte ulatusse või 
teie inimintellekti haaratavuse piires, ja te 
olete pidanud seda, mis on väljaspool meeli ja 
mõistust, üleloomulikuks. (273, 1) 
37. Nii inimene, kes otsib teadmiste valgust 
looduses, kui ka see, kes otsib Minu tarkust 
vaimsetest ilmutustest, peab oma jalgadel 
käima tee, mida mööda ta leiab kõik need 
tõed, mida ta ei suuda teiste vahenditega 
avastada. Just sel põhjusel olen ma saatnud 
teie vaimu elama siin maa peal ühe elu teise 
järel, et ta oma arengu ja kogemuste kaudu 
avastaks kõik, mis on tema sees ja selles, mis 
teda ümbritseb. 
38 Kui te tahate, uurige põhjalikult Minu sõnu, 
aga seejärel uurige ja jälgige elu nende 
vaatenurgast, et te saaksite kindlaks teha tõe, 
mis sisaldub kõiges, mida Ma olen teile 
öelnud. 
39. On olukordi, kus teile tundub, et on 
vastuolu selle vahel, mida ma teile täna 
räägin, ja selle vahel, mis teile minevikus 
ilmutati, kuid seda ei ole. See on inimesed, kes 
eksivad. Kuid nüüd jõuavad kõik Valguse kätte. 
(105, 54 - 56)X 
 
Vaimse tunnetuse eeldused  
40 Alandlikkus on vaimu valgus, selle 
puudumine on seevastu pimedus. Edevus on 
teadmatuse vili. See, kes on suur teadmiste 
poolest ja paistab silma vooruste poolest, 
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omab tõelist tagasihoidlikkust ja vaimset 
alandlikkust. (101, 61) 
41 Lahkugu sinust kõik halvad mõtted ja pange 
selga õilsad mõtted. Õnn ei seisne mitte selles, 
mida inimene omab materiaalselt, vaid selles, 
mida ta tunneb ära vaimselt. Teadmine 
tähendab omamist ja tegutsemist. 
42. See, kellel on tõelised teadmised, on 
alandliku vaimuga. Ta ei ole uhke maise 
tarkuse üle, mis püüab ainult teada kõike 
(maist) ja eitab kõike, mida ta ei ole mõistnud. 
See, kes kannab endas inspireeritud teadmiste 
valgust, on võimeline saama ilmutusi õigel 
ajal, nagu ta ka teab, kuidas neid oodata. 
Teadlased on paljud end kutsunud, kuid päike, 
mis paistab päevast päeva täies valguses, on 
olnud neile mõistatus. 
43 Paljud on arvanud, et nad teavad kõike, 
kuid tõesti, ma ütlen teile, et ka sipelgas, mis 
nende teed märkamatult ristib, sisaldab nende 
jaoks mõistetamatut saladust. 
44 Inimesed saavad uurida paljusid looduse 
imesid, kuid kui nad ei tee seda jumaliku 
armastuse teel, ei saavuta nad tõelist tarkust, 
mis sisaldub vaimu surematus elus. (139, 67 - 
70) 
 
Inimese teadvuse vajalik laienemine 
45 Ma andsin inimesele mõtlemisvabaduse 
algusest peale. Kuid ta on alati olnud ori - 
mõnikord fanatismist, mõnel juhul aga 
"vaarao" ja "keisri" valede maailmavaadete 
orjana. See on põhjus, miks ta on sel ajal 
pimestatud, arvestades vabadust, mille 
mõistus nüüd saavutab, ja helgust, mis tema 
silmadele avaneb. Sest tema mõistus ei ole 
selle vabadusega veel harjunud. 
46. Inimene oli vähendanud oma vaimse 
mõistmise jõudu ja seetõttu langes ta 
fanatismi, kõndis kavalatel radadel ja oli nagu 
teiste tahte vari. 
47 Ta oli kaotanud oma vabaduse, ta ei olnud 
isand iseenda ega oma mõtete üle. 
48. Kuid nüüd on saabunud valguse ajastu, 
aeg, mil te peate murdma ahelad ja sirutama 
oma tiivad, et tõe ihalduses vabalt tõusta 
lõpmatusse. (239, 4 - 7) 
49 See sajand, milles te elate, näitab kahte 
aspekti: üks on meele areng ja teine on 
vaimne stagnatsioon. 
50 Tõepoolest, jumalik valgus paistab alla 
intellekti võimetele ja neist lähtub minu suur 

inspiratsioon, mille viljad hämmastavad 
inimkonda, sest intellekt soovib nüüd 
vabadust ja teadmiste laienemist. Inimene 
süveneb looduse uurimisse; ta uurib, avastab, 
rõõmustab, imestab, kuid ei ole kunagi 
otsustusvõimetu. 
51. Kuid iga kord, kui temas tekib mõte 
selgitada suhet vaimse, tõega, mis asub 
väljaspool talle teadaolevat ainet, on ta kartlik, 
ta kardab tungida tundmatusse, sellesse, mida 
ta peab keelatud, sellesse, mis (tema arvates) 
kuulub ainult kõrgetele olenditele, kes 
väärivad Jumala müsteeriumide uurimist. 
52. Siis on ta näidanud end nõrgana ja 
rumalana, suutmatuna tahtejõuga ületada 
eelarvamusi, mis teda kinni hoiavad. Seal on ta 
näidanud, et ta on keeruliste tõlgenduste ori. 
53. Inimese intelligentsuse areng ei ole kunagi 
täielik, kuni see ei arene ka vaimsel tasandil. 
Mõistke, kui suur on teie vaimu mahajäämus, 
sest te olete pühendunud ainult maise elu 
teadmistele. 
54 Inimene on teiste tahtmise ori, loitsude, 
hukkamõistude ja ähvarduste ohver. Aga mida 
on sellega saavutatud? Et ta loobub kõigist 
oma soovidest mõista ja saavutada kõrgeimat 
teadmist, mida inimene peaks omama; et ta 
takistab end suutmast selgitada seda, mida ta 
on absurdi kombel alati pidanud saladuseks: 
Vaimset elu. 
55. Kas te arvate, et vaimne elu jääb inimesele 
maa peal igavesti saladuseks? Kui te nii arvate, 
siis olete suures eksimuses. Tõesti, ma ütlen 
teile, et seni, kuni te ei tunne oma päritolu ja 
kuni te ei tea midagi sellest, mis on seotud 
vaimuga, jääte te jätkuvalt olenditeks, kes 
elavad viletsas maailmas taimede ja loomade 
seas, vaatamata teie teaduste arengule. Te 
jätkate oma sõdades üksteise vastu võitlemist 
ja teie elu hakkab jätkuvalt valitsema valu. 
56. Kui te ei avasta seda, mida te ise oma 
olemuses kannate, ega avasta oma ligimeses 
vaimset venda, kes elab igaühes, kas te siis 
saate tõeliselt armastada iseennast? Ei, 
inimlapsed, isegi kui te ütlete, et te tunnete 
Mind ja järgite Mind. Kui te võtate Minu 
õpetust pealiskaudselt, on teie usk, teadmised 
ja armastus valed. (271, 39 - 45) 
57 Minus leiavad inimesed julguse vabaneda 
oma teadmatuse ikke alt. 
58 Kuidas saab oodata, et maa peal oleks rahu 
ja sõjad lõppeksid, et inimesed uueneksid ja et 
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patt väheneks, kui neil ei ole vaimset 
teadmist, mis on elu eelduseks, alguseks ja 
aluseks? 
59. Tõesti, Ma ütlen teile, seni, kuni Minu tõde 
ei mõisteta ega järgita, on teie olemasolu maa 
peal nagu jooksva liiva peale ehitatud hoone. 
(273, 24 - 26) 
60. Ma ütlen inimesele, et ta on iseendale 
tundmatu, sest ta ei ole tunginud oma 
sisemusse, sest ta ei tea oma saladust, sest ta 
ei tunne oma tõelist olemust. Kuid ma tahan 
talle sel ajal õpetada selle "raamatu" sisu, mis 
oli talle nii kaua suletud, kus hoitakse kõiki 
saladusi, mida ma lubasin teile juba "Teisel 
ajal" valgustada oma Vaimu valgusega. 
61. Nüüd tunnete te end tõeliselt ära ja 
tungite oma vaimu sisemusse. Siis võite öelda, 
et hakkate teadma, kes te olete. 
62. Inimene saab teada oma päritolu, oma 
saatust, oma ülesannet, oma võimeid ja kogu 
seda lõpmatut ja igavest elu, mis elab ja 
põimub tema ümber. Ta ei suuda enam 
kahjustada oma ligimest, ta ei suuda enam 
ohustada oma kaasinimeste olemasolu ega 
julgenud häbistada midagi kõigest, mis teda 
ümbritseb, sest ta on jõudnud arusaamisele, 
et kõik on püha. 
63 Ta tunneb ära, mida tema vaim sisaldab ja 
mida ta varjab, ja siis on tal selge ettekujutus 
ja sügav usk, et - kuna vaim on imeline - peab 
ka kodu, mille tema Isa on talle igavikus ette 
näinud, olema imeline. (287, 4 - 6) 
 

37. peatükk - Piiblitekstide õige 
mõistmine  
 
Piibli sõnade ja tõotuste tõlgendamine 
1. Inimesed on pühendunud Vana Testamendi 
uurimisele, raputades oma ajusid 
ettekuulutuste ja tõotuste uurimisel ja 
tõlgendamisel. Kõige lähemale tõele on 
jõudnud need, kes on leidnud minu õpetuste 
vaimse tähenduse. Sest need, kes peavad 
kangekaelselt kinni maapealsest - 
materiaalsest tõlgendusest ja ei mõista või ei 
taha leida minu ilmutuste vaimset tähendust, 
peavad kannatama segadusi ja pettumusi, 
nagu juudi rahvas kannatas, kui Messias tuli, 
keda nad kujutasid ette teisiti ja ootasid 
teistsugust, kui tegelikkus näitas teda. (13, 50) 

2 Vale ettekujutus, mis inimesel oli minu 
õiglusest esimestel aegadel, kaob lõpuks, et 
anda teed tõelisele teadmisele sellest. 
Jumalikku õiglust mõistetakse lõpuks kui 
valgust, mis lähtub teie Isas valitsevast 
täiuslikust armastusest. 
3 Et Jumal, keda inimesed pidasid 
kättemaksuhimuliseks, julmaks, 
kättemaksuhimuliseks ja andestamatuks, saab 
oma südame sügavusest tunda kui Isa, kes 
annab andeks oma laste poolt tehtud 
süütegusid, kui Isa, kes armastavalt veenab 
patustajat, kui Kohtunik, kes raskelt eksinud 
inimese hukkamõistmise asemel pakub talle 
uut võimalust päästmiseks. 
4... Kui palju puudusi on inimesed oma 
teadmatuses omistanud Mulle, sest nad 
arvasid, et Ma olen võimeline tundma viha, 
kuigi viha on vaid inimlik nõrkus! Kui prohvetid 
rääkisid teile "Issanda pühast vihast", siis ütlen 
teile nüüd, et tõlgendage seda väljendit kui 
jumalikku õiglust. 
5. "Esimese ajastu" rahvas ei oleks mõistnud 
muud väljendusvormi, samuti ei oleks liiderid 
või libestajad võtnud prohvetite manitsusi 
tõsiselt, kui nad ei oleks neile selles vormis 
rääkinud. Oli vaja, et minu sõnumitooja 
inspiratsioon oleks väljendatud sõnadega, mis 
avaldaksid muljet nende inimeste ajule ja 
südamele, kes on vaimselt vähe arenenud. 
(104, 11 - 14) 
6 "Esimese ajastu" kirjutised andsid edasi 
Iisraeli rahva ajalugu, säilitades tema laste 
nime, tema edu ja ebaõnnestumisi, tema 
usutegusid ja nõrkusi, tema hiilgusi ja langusi, 
nii et see raamat räägiks igale uuele 
põlvkonnale selle rahva arengust Jumala 
kummardamisel. See raamat andis edasi nii 
patriarhide nimed, kes armastasid voorust ja 
õiglust, kes olid usu tugevuse eeskujuks, kui ka 
prohvetite nimed, tulevaste asjade nägijate 
nimed, kelle suu kaudu Issand alati rääkis, kui 
Ta nägi oma rahvast ohu äärel. Samuti andis ta 
edasi korrumpeerunud, reeturlike ja 
sõnakuulmatute nimesid, sest iga juhtum, iga 
näide on õppetund ja mõnikord ka sümbol. 
 7 Kui Ma Jeesuses inimeste keskel elasin, 
kasutasin Ma ainult siis, kui see oli vajalik, 
nende kirjutiste olemust, nende teoste 
tähendust, et anda edasi oma õpetust; Ma ei 
kiitnud kunagi materiaalset ja sisutühja. Kas sa 
ei mäleta, et ma mainisin õiglast Aabelit, et 
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ma kiitsin Iiobi kannatlikkust ja et ma tuletasin 
meelde Saalomoni tarkust ja hiilgust? Kas ma 
ei ole mitmel korral meenutanud Aabrahami 
ja rääkinud prohvetitest, ja kas ma ei öelnud 
teile Moosese kohta, et ma ei ole tulnud 
tühistama seadust, mille ta oli saanud, vaid 
täitma seda? (102, 31 – 32) 
8 te peate alati uurima jumalikke ilmutusi, 
mida ma olen teile andnud, te peate mõistma 
teile räägitud kujundlikku keelt, te peate sel 
viisil tundma oma vaimseid meeli, et te 
tunneksite, mis on Jumala sõna ja mis on 
inimeste sõna, nii et te avastaksite minu 
õpetuste tähenduse. 
9 Ainult vaimsest vaatepunktist on teil 
võimalik leida minu sõna õige ja tõene 
tõlgendus - nii selle, mille ma teile prohvetite 
kaudu saatsin, kui ka selle, mille ma teile 
Jeesuse kaudu pärandasin, või selle sõna, mille 
ma annan teile "kolmanda aja" suusõnade 
vahendusel. 
10 Kui see inimkond on leidnud seaduse, 
õpetuste, ettekuulutuste ja ilmutuste tõelise 
tähenduse, siis on ta avastanud kõige 
ilusamaid ja sügavamaid asju oma eksistentsi 
kohta. 
11 Siis tunnevad inimesed tõelist õiglust ja 
nende südamed saavad aimu tõelisest taevast; 
siis te saate ka teada, mis on lepitamine, 
puhastumine ja heastamine. (322, 39 - 42) 
12. Möödunud aegade kirjutised võiksid teile 
paljastada seda, mida Ma täna teile kordan; 
kuid inimene on julgenud võltsida Minu 
tõdesid, et neid võltsitud kujul levitada. Ja nii 
on teil nüüd vaimselt haige, väsinud ja 
üksildane inimkond. 
13 Seepärast on Minu äratuskõne kuulda 
häälekandja kaudu, sest Ma ei taha, et te 
oleksite segaduses. (221, 14 - 15) 
14. Kui Minu jüngrite kirjutised, kes 
pärandasid teile Minu sõna teisel ajastul, 
satuvad teie kätte rikutud kujul, panen ma 
teid ära tundma, millised on Jeesuse tõelised 
sõnad. Teie vaim tunneb ära need, kes ei ole 
kooskõlas Minu armastuse jumaliku 
kontserdiga, kui valed. (24, 19) 
15 Inimene ei ole kunagi olnud ilma minu 
ilmutusteta, mis on Vaimu valgus, kuid ta on 
kartnud neid mõista. Nüüd ma küsin teilt: 
Mida te saate teada tõe ja igavikulise kohta, 
kui te kangekaelselt väldite vaimset? 

16. Vaadake materialistlikku tõlgendust, mille 
te olete andnud minu ilmutustele Esimese ja 
Teise Ajastu kohta, kuigi need räägivad ainult 
Jumalikust ja vaimsest. Vaadake, kuidas te 
olete segi ajanud materiaalse olemuse ja 
vaimse olemuse ning millise 
lugupidamatusega te olete muutnud sügavast 
pealiskaudseks ja kõrgest madalaks. Aga miks 
sa seda tegid? Kuna te tahate midagi teha 
Jumala töös, siis otsite võimalust kohandada 
minu õpetust teie maise eluga, teie inimlike 
mugavustega, mis on teile kõige kallimad. 
(281, 18 - 19) 
17. Sel ajal teen, et õpetus, mille ma teile 
Teisel ajastul andsin, mida paljud ei ole 
mõistnud ja teised on unustanud, oleks kõigile 
arusaadav ja pealegi, et seda järgitaks Minu 
uute õpetuste tõttu. (92, 12) 
18 Minu Püha Vaimu valgus laskub teie peale, 
aga miks te kujutate mind tuvina? Minu uued 
jüngrid ei tohi neid kujutisi ja sümboleid enam 
kummardada. 
19 Mõistke, inimesed, minu õpetust: sel 
"Teisel korral" ilmutas minu Püha Vaim end 
Jeesuse ristimisel tuvina, sest see lind 
meenutab oma lennus Vaimu puhumist, tema 
valget värvi kõneleb puhtusest ning tema 
õrnas ja leebes pilgus peegeldub süütus. 
20 Kuidas saaks jumalikku neile 
kirjaoskamatutele inimestele arusaadavaks 
teha, kui ei kasutataks neile maailmas tuntud 
olendite kujundeid? 
21. Kristust, kes praegu teiega räägib, kujutas 
lamba, ja isegi Johannes nägi Mind sel viisil 
oma prohvetlikus nägemuses. Kõik see 
tuleneb sellest, et kui te otsite Mind igas Minu 
teoses, siis leiate kogu loodust alati elu autori 
kuju. (8,1 - 3) 
22. Kord ütlesin ma teile, et kaamelil on 
kergem minna läbi nõelasilma kui rikkal 
jõukuril pääseda taevariiki. Täna ütlen teile, et 
need südamed peavad vabanema oma 
isekusest ja harjutama heategevust oma 
kaasinimeste suhtes, et nende vaim saaks 
läbida päästmise kitsast teed. Ei ole vaja 
vabaneda omandist ja varandusest, vaid ainult 
isekusest. (62, 65) 
23 Ma ehitan praegu uuesti üles templit, 
millele ma viitasin, kui ma ütlesin oma 
jüngritele, kes imetlesid Saalomoni templit: 
"Tõesti, ma ütlen teile, et sellest ei jää ükski 
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kivi teise peale, vaid ma ehitan selle uuesti 
üles kolme päevaga." 
24. Ma tahtsin öelda, et iga väline kultus, 
ükskõik kui suurejooneline see inimestele ka ei 
tundu, kaob inimeste südamest ja ma püstitan 
selle asemele Minu Jumalikkuse tõelise vaimse 
templi. Nüüd on "Kolmas aeg", see tähendab, 
kolmas päev, mil ma lõpetan oma templi 
ülesehitamise. (79, 4) 
25 Jumalal ei ole kuju, sest kui tal oleks, oleks 
ta piiratud olend, nagu inimesedki, ja siis ei 
oleks ta Jumal. 
26 Tema "troon" on täiuslikkus, õiglus, 
armastus, tarkus, loov jõud, igavik. 
27 "Taevas" on kõrgeim õndsus, mille vaim 
saavutab oma täiuslikkuse teel, kui ta tõuseb 
tarkuses ja armastuses nii kõrgele, et saavutab 
puhtuse astme, mida ei suuda saavutada ükski 
patt ega valu. 
28 Kui minu prohvetid rääkisid Vaimsest Elust, 
siis mõnikord tegid nad seda inimlike 
ilmingute ja teile teadaolevate objektide 
kaudu. 
29. Prohvetid nägid troone, mis sarnanesid 
maa kuningate troonidele - raamatuid, 
inimkujulisi olendeid, paleesid koos rippudega, 
küünlajalgadega, Talle ja palju muid kujundeid. 
Kuid täna peate mõistma, et kõik see oli vaid 
sümbol, sümbol, jumalik tähendus, ilmutus, 
mis tuli teile väljendada pildilises vormis, sest 
te ei olnud võimelised mõistma muud, 
kõrgemat. 
30 Nüüd on aeg, et te tõlgendaksite õigesti 
kõigi Minu tähenduste ja õpetuste tähendust, 
mida Ma olen teile avaldanud allegooria abil, 
nii et tähendus siseneks teie mõistusse ja 
allegooriline vorm kaoks. 
31 Kui te selle teadmise saavutate, siis on teie 
usk tõene, sest te olete rajanud selle tõele. 
(326, 37 - 42) 
32 Kui kõik kutsutud kiirustaksid Issanda 
lauale, kus serveeritakse vaimu toitvat toitu, 
siis oleks see täis; aga kõik kutsutud ei tulnud. 
33 Inimese loomus on selline, et ta ei hinda 
Jumala hüvesid, ja seepärast olete näinud, et 
paljud teie kaaslased on teid ära pööranud, kui 
te neile kutse esitasite. 
34. Aga ma ütlen teile, et need vähesed, kes 
istuvad Minu laua ääres ja kes kuulavad 
järjekindlalt, et Minult õppida, on need, kes 
teevad rahvahulkadele teatavaks Minu sõna 
suuruse, selle õpetuse tähenduse, mis kutsub 

inimesi üles taastama maailma, mis on 
jõudnud oma lõppu, ja teeb ruumi säravamale 
ja kõrgemale. (285, 33 - 35) 
  
Jeesuse ilmutus apostel Johannese kaudu 
35 Kõik on kirjutatud Seitsme pitseri raamatus, 
mis on Jumalas ja mille olemasolu on 
inimkonnale ilmutatud apostel ja prohvet 
Johannese kaudu. 
36. Selle raamatu sisu ilmutas teile ainult 
Jumalik Tall, sest ei maa peal ega taevas ei 
olnud õiget vaimu, kes oleks võinud teile 
selgitada Jumala armastuse, elu ja õigluse 
sügavaid saladusi. Kuid Jumalik Tall, kes on 
Kristus, avas pitserid, mis sulgesid Elu 
Raamatu, et avada selle sisu oma lastele. (62, 
30) 
37 Kui mõned on Johannese prohvetite 
raamatut pidanud läbitungimatuks saladuseks 
ja teised on seda ekslikult tõlgendanud, siis on 
see tingitud sellest, et inimkond ei ole veel 
saavutanud vajalikku vaimset arengut, et 
mõista seal esitatut; ja ma võin teile ka öelda, 
et seda ei ole mõistnud isegi see prohvet, 
kellele see anti, ja et seda ei ole mõistnud ka 
see prohvet, kellele see anti. 
38 Johannes kuulis ja nägi, ja kui ta kuulis, et 
talle on antud käsk seda üles kirjutada, siis ta 
kuuletus kohe; kuid ta mõistis, et see sõnum 
oli mõeldud rahvale, kes tuleb pärast teda veel 
kaua aega. (27, 80 - 81) 
39. Millal pööravad inimesed oma tähelepanu 
sellele, mida minu armastatud jünger jättis 
kirja? Kummaline on viis, kuidas tema ilmutus 
on kirja pandud, salapärane tema tähendus, 
sügav kuni mõõtmatu tema sõnad. Kes saab 
neist aru? 
40 Mehed, kes hakkavad huvi tundma 
Johannese Ilmutusraamatu vastu, süvenevad 
sellesse, tõlgendavad, jälgivad ja uurivad seda. 
Mõned lähenevad tõele pisut, teised arvavad, 
et on avastanud Ilmutuse tähenduse ja 
kuulutavad seda kogu maailmale; jälle teised 
on segaduses või liiga väsinud, et edasi uurida, 
ja lõpuks eitavad selle sõnumi mis tahes 
jumalikku tähendust. 
41 "Kolmanda ajastu" jüngrid, ma ütlen teile 
nüüd, et kui te tõesti tahate siseneda sellesse 
pühakotta ja õppida nende ilmutuste tegelikku 
tähendust, siis peate te tutvuma Vaimult 
Vaimule palvega - just selle palvega, mida 
Johannes praktiseeris oma pagenduses. 
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42. Te peate kõigepealt mõistma, et kuigi 
jumalikku ilmutust kujutatakse maiste kujude 
ja piltidega, on see täielikult seotud inimese 
vaimuga, tema arenguga, tema võitlustega, 
tema kiusatustega ja langemistega, tema 
rüvetamistega ja sõnakuulmatustega. See 
puudutab minu õiglust, minu tarkust, minu 
kuningriiki, minu armastuse ilminguid ja minu 
suhtlemist inimestega, nende ärkamist, nende 
uuendamist ja lõpuks nende vaimustumist. 
43 Avastasin teile seal inimkonna vaimse 
elutee, mis on jaotatud ajaperioodideks, et te 
saaksite paremini mõista vaimu arengut. 
44 Niisiis, õpilased, kuna Ilmutus on seotud 
teie vaimse eluga, on asjakohane, et te 
uuriksite ja vaatleksite seda vaimsest 
vaatenurgast; sest kui te tõlgendate seda 
ainult maiste sündmuste seisukohalt, satute 
te, nagu paljud teisedki, segadusse. 
45. On tõsi, et paljudel maapealsetel 
sündmustel on viide selle ilmutuse täitumisele 
ja on seda ka tulevikus. Kuid teadke, et selles 
sisalduvad sündmused ja märgid on samuti 
arvud, kujutised ja näited, mis aitavad teil 
mõista Minu tõde ja täita teie saatust, et 
tõusta Minu juurde vaimupuhtuse teel, mille 
kohta Minu jünger Johannes jättis teile särava 
näite, kes eelnes inimkonnale aastatuhandeid 
vaimust vaimuga peetud dialoogis oma 
Issandaga. (309, 47-51) 
  

Peatükk 38 - Kolm ilmutusaega ja 
seitse ajastut pitserite ajastut.  
 
Jumala ilmutuste arenguline sõltuvus  
1 Kõigil kolmel perioodil, milleks ma olen 
inimkonna evolutsiooni jaotanud, olen ma 
teile oma valgusega näidanud sama sirget ja 
kitsast teed vaimu tõusuks, armastuse, tõe ja 
õigluse teed. 
2. Ma olen viinud teid õpetusest õpetusele, 
ilmutusest ilmutusele, kuni saabus see aeg, mil 
ma ütlen teile, et te saate juba vaimust 
vaimule ühendust Minuga. Kas inimkond oleks 
võinud "Esimesel korral" niimoodi ühenduda? 
- Ei, ta oli sunnitud kasutama materiaalset 
jumalateenistust, riitusi ja tseremooniaid, 
traditsioonilisi pidusid ja sümboleid, et ta 
saaks tunda jumalikku ja vaimset enda 
lähedal. Sellest suutmatusest läheneda 
vaimule, tõusta jumaliku juurde, tunnetada 

sügavamat ja avada saladusi, tekkisid erinevad 
religioonid, igaüks vastavalt inimese vaimse 
mahajäämuse või vaimse arengu astmele, 
mõned pühendunumad tõele kui teised, 
mõned vaimsemad kui teised, kuid kõik 
püüdlevad sama eesmärgi poole. See on tee, 
mida vaimud sajandite ja ajastute jooksul 
läbivad - tee, millele erinevad religioonid 
viitavad. Mõned on edenenud vaid kõige 
aeglasemalt, teised on seisnud paigal ja 
kolmandad on eksinud ja rüvetanud end. (12, 
92 - 93) 
3 Täna tulen ma Vaimus, ja tõesti, ma ütlen 
teile: mõned arvavad, et esimestel aegadel 
olin ma teile lähemal kui täna. Nad eksivad, 
sest iga tulekuga olen ma teile lähemale ja 
lähemale tulnud. 
4 Tuletage meelde, et esimesel ajastul asusin 
ma mäele ja sealt saatsin teile alla oma kivisse 
raiutud seaduse. Teisel ajastul lahkusin ma 
mäest ja laskusin teie orgudesse, saades 
inimeseks, et elada teie seas. Ja selleks, et olla 
teile veelgi lähemal, olen ma praegusel ajal 
teinud teie südame oma elupaigaks, et teha 
ennast seal teatavaks ja rääkida inimestega 
seestpoolt. (3, 31) 
5 mõistate nüüd, et ma olen jaotanud oma 
Jumaliku Ilmutuse kolmeks suureks 
ajaperioodiks. 
6 Inimkonna vaimses lapsepõlves andis Isa 
talle seaduse ja lubas talle Messiat, kes avab 
värava uude ajastusse. 
7 Messias oli Kristus, kes tuli inimeste juurde, 
kui nad olid oma vaimulikus nooruses. Ta 
õpetas inimestele kõrgemat viisi Seaduse 
täitmiseks, mille nad olid varem saanud Isalt ja 
mida nad ei osanud täita. Jumala "Sõna" 
kõneles Jeesuse huulte kaudu, mistõttu ma 
ütlen teile, et maailm kuulis jätkuvalt oma Isa 
häält ja käsku täiusliku Meistri armastuse 
õpetuse kaudu. 
8 Jeesus pakkus omalt poolt, et ta saadab 
inimestele "tõe vaimu", et nad mõistaksid 
kõike seda, mida nad ei olnud tema õpetusest 
mõistnud. 
9. Nüüd siis, armsad inimesed, see lihtne, 
alandlik sõna, mida te praegu kuulete, on Tõe 
Vaimu hääl, on Jumala Vaimne Valgus, mis 
voolab teie olemusse, et te avaksite oma 
silmad Uue Ajastu jaoks. See valgus, mis 
paneb teid järk-järgult selgelt mõistma kõiki 
teie Meistri ilmutusi, on teie Isa, Püha Vaimu 
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valgus, kes üllatab inimkonda vaimse arengu 
kõrgemal tasemel, st täiskasvanueale 
lähenedes, et mõista Jumala ilmutusi. 
10 Kõiges, mida see valgus teile ilmutab, saate 
te Isa õpetuse, sest "Sõna" on minus ja Püha 
Vaim on minu enda Tarkus. (132, 10 - 15) 
11 Varasematel aegadel ma ei rääkinud sinuga 
sel viisil. Esimesel ajastul valgustas seadus 
inimhinge; teisel ajastul valgustas Kristus 
inimese südant armastuse valguse kaudu. 
Täna valgustab Püha Vaimu valgus teie vaimu, 
et tõsta see kõigest inimlikust kõrgemale. 
12 Ühelt ja samalt Jumalalt olete saanud need 
kolm sõnumit, ja nende kõigi vahel on 
möödunud aeg - aeg, mis on vajalik mõistuse 
arenguks, et olla võimeline uut sõnumit või 
uut õpetust vastu võtma. 
13 Nüüd saate te aru, miks ma olen teid 
nimetanud Püha Vaimu jüngriteks. (229, 50 - 
52) 
14 Kui ma oleksin teile kõike rääkinud 
esimestes ilmutustes, siis ei oleks olnud vaja, 
et Meister, Messias, õpetaks teile uusi õpetusi 
ega et Püha Vaim tuleks praegu, et näidata 
teile vaimse elu hiilgust. 
15 Seepärast ma ütlen teile, et te ei peaks 
kinni pidama sellest, mis on teile varem 
ilmutatud, nagu oleks see olnud minu õpetuse 
viimane sõna. 
16 Ma tulin uuesti inimeste juurde ja tegin end 
pikka aega nende mõistuse kaudu teatavaks, 
ja ma võin teile öelda, et minu viimane sõna ei 
ole veel välja öeldud. 
17 Otsige minu tarkuse raamatust alati viimast 
sõna, uut lehekülge, mis avab teile selle 
tähenduse, selle sisu, mis on antud enne, et te 
saaksite olla minu jüngrid tões. (149, 44 - 45) 
 
Jumala kolm testamenti  
18 Mooses, Jeesus ja Eelija - see on tee, mille 
Issand on inimese jaoks ette määranud, et 
aidata tal tõusta rahu, valguse ja täiuslikkuse 
kuningriiki. 
19 Tunnetage oma elus Issanda sõnumitoojate 
kohalolekut. Ükski neist ei ole surnud; nad 
kõik elavad, et valgustada eksinud inimeste 
teed, et aidata neil tõusta oma langusest ja 
tugevdada neid, et nad saaksid oma 
meeleparanduse katsumustes pühenduda 
sellele armastusega. 
20. Tunne tööd, mida Mooses tegi maa peal 
Jehoova innustusel. Uurige põhjalikult Jeesuse 

õpetust, kelle kaudu "Jumalik Sõna" kõneles, 
ja otsige Minu uue ilmutuse vaimset 
tähendust, mille ajastut esindab Eelija. (29,20 - 
22) 
21 Kui "Teisel ajastul" oli minu sündimine 
inimolendina ime ja minu vaimne 
ülestõusmine pärast minu füüsilist surma veel 
üks ime - tõesti, ma ütlen teile -, siis minu 
ilmumine praegusel ajal inimaju kaudu on 
vaimne ime. 
22 Minu ettekuulutused täituvad sel ajal kuni 
viimse ajani. Ma jätan teile oma kolm 
testamenti, mis moodustavad ühe. 
23 Need, kes varem tundsid Isa kui armastust, 
ohvrit ja andeksandmist, peaksid sel ajal Teda 
täielikult tundma, et nad armastaksid ja 
kummardaksid Teda, selle asemel et karta 
Tema õiglust. 
24 Kui te "Esimesel ajal" pidasite kinni 
Seadusest, siis sellepärast, et kardasite, et 
Jumalik Õiglus karistab teid; sellepärast ma 
saatsin teile oma "Sõna", et te teaksite, et 
Jumal on Armastus. 
25 Täna tuleb minu valgus teie juurde, et te ei 
eksiks ja jõuaksite mu seadusele truuks jäädes 
tee lõppu. (4,43 - 47) 
26. Minu uued õpetused on kinnituseks neile, 
mida ma teile Teisel ajastul andsin, kuid need 
on veelgi kaugeleulatuvamad. Pidage meeles: 
Siis rääkisin ma inimeste südamega, kuid nüüd 
räägin ma vaimuga. 
27. Ma ei eita ühtegi oma sõna, mida ma teile 
varem andsin; vastupidi, ma annan neile oma 
õige täitmise ja õige tõlgenduse. Samamoodi 
ütlesin ma toona variseridele, kes uskusid, et 
Jeesus tahab hävitada Seaduse: "Ärge arvake, 
et ma olen tulnud seadust või prohveteid 
kaotama - vastupidi, ma olen tulnud neid 
täitma." Kuidas ma saaksin eitada seda 
Seadust ja Prohvetid, sest need on selle templi 
alus, mis tuli ehitada inimeste südamesse 
kolme ajastu jooksul, ja kuulutus Minu 
tulekust maailmale? (99, 24 - 25) 
28 Täna ütlen ma teile veel kord: "Mina olen 
tee, tõde ja elu", ja kui te otsite minu sõna 
tähendust sel ajal, siis leiate selles igavese 
armastuse seaduse, selle tee, mille ma teile 
maa peal tähistasin. 
29 Sel ajal uskusid paljud, et Kristus eksis 
kõrvale ja moonutas seadust. Seepärast nad 
võitlesid ja kiusasid Teda taga. Kuid tõde, nagu 
päikesevalgus, võidab alati pimeduse vastu. 
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Nüüd hakatakse minu sõna vastu uuesti 
võitlema, sest mõned usuvad, et leiavad selle 
tähendusest vastuolusid, ebaselgusi ja vigu. 
Kuid selle valgus hakkab uuesti särama selle 
aja pimeduses ja inimkond saab teada, et tee 
ja seadus, mille ma olen teile ilmutanud, on 
sama, mis tol ajal, ja jääb alati samaks. (56, 69 
- 70) 
30 See õpetus on tee igavese elu juurde; 
igaüks, kes avastab selles õpetuses tõusvat 
jõudu ja täiuslikkust, oskab seda ühendada 
sellega, mida ma õpetasin teile, kui ma olin 
maa peal, sest selle olemus on sama. 
31 Need, kes ei tea, kuidas leida minu 
õpetustes sisalduvat tõde, saavad isegi 
kinnitada, et need õpetused ei vii samale 
tulemusele kui Jeesuse õpetused; vaimud, kes 
on pimestatud halbadest tõlgendustest või 
segaduses usufanatismist, ei suuda kohe 
mõista nende ilmutuste tõde. Nad peavad 
läbima katsumuste tee, et vabaneda 
maapealsest meelest, mis takistab neid 
mõistmast ja täitmast minu käsku, mis õpetab 
teid üksteist armastama. (83, 42 - 43) 
32. Asjata ütlevad paljud inimesed, et see 
õpetus on uus või et see ei ole seotud teile 
minevikus antud jumalike ilmutustega. Ma 
kinnitan teile, et kõik see, mida ma olen teile 
sel ajal inimintellekti abil rääkinud, tuleneb ja 
põhineb sellel, mida teile juba prohvetlikult 
kuulutati esimesel ja teisel ajastul. 
33. Aga segadus, millest ma teile räägin, tuleb 
sellepärast, et need, kes neid ilmutusi 
tõlgendasid, surusid inimestele peale oma 
tõlgendused, ja need olid osalt õiged ja osalt 
ekslikud. See juhtub ka sellepärast, et minu 
õpetuse vaimne valgus jäi inimestele 
kättesaamatuks ja mõnikord anti seda 
moonutatud kujul. Seepärast on täna, kuna on 
saabunud aeg, mil minu valgus vabastab teid 
teie teadmatuse pimedusest, paljud inimesed 
on eitanud, et see võib olla tõe valgus, sest 
nende arvates ei ole see kooskõlas sellega, 
mida ma teile varem õpetasin. 
34. Ma kinnitan teile, et ükski Minu sõnadest 
ei lähe kaduma ja et selle aja inimesed saavad 
teada, mida Ma tegelikult teile minevikus 
ütlesin. Siis, kui maailm hakkab spiritismi 
tundma, ütleb ta: "Tõepoolest, seda kõike on 
Jeesus juba öelnud!" 
35. Tegelikult olen ma teile juba kõike 
rääkinud, kuigi paljudest tõdedest, mida ma 

olen avaldanud, olen teile rääkinud ainult 
põhitõdesid. Ma jätsin need teile, et te 
õpiksite neid järk-järgult mõistma, sest tol ajal 
ei olnud inimkond veel võimeline mõistma 
kõike seda, mida ma teile nüüd täies mahus 
näitan. (155, 24 -27) 
 
Kolmas kord 
36. See on "Kolmas ajastu", milles ma olen 
teile õpetanud õppetundi, mis peab 
inimkonda vaimselt ühendama. Sest see on 
Minu Tahe, et keeled, rassid, erinevad 
ideoloogiad ei tohiks enam olla takistuseks 
nende ühinemisele. Vaimne olemus, millest 
ma lõin vaimu, on sama, mida kõik omavad, ja 
ained, mis moodustavad inimeste soontes 
voolava vere, on kõigil samad. Seepärast on 
kõik võrdsed ja Minu väärilised, ja kõigi jaoks 
olen Ma tulnud uuesti. (95, 9) 
37 Muutused, mida inimelu läbi teeb, on nii 
suured, et teile tundub, nagu lõppeks üks 
maailm ja sünniks teine. 
38 Nii nagu igal ajal on inimese elu jagunenud 
ajastuteks või epohhoosideks ja iga neist on 
erinenud millegi poolest - kas siis avastuste, 
saadud jumalike ilmutuste või ilu mõttes 
avanemise poolest, mida inimene nimetab 
"kunstiks", või selle teadusega - nii et aeg, mis 
nüüd algab, ajastu, mis on juba koitmas nagu 
uus koidik, saab olema iseloomustatud vaimu 
andide avanemisega - selle poolega teie 
olemusest, mida te oleksite pidanud viljelema, 
et säästa endid nii paljudest hädadest, kuid 
mida te olete alati edasi lükanud hilisemale 
ajale. 
39 Kas te ei usu, et inimese elu võib täielikult 
muutuda, kui ta arendab vaimsust, avab 
Vaimu andeid ja rakendab seadust, mida 
südametunnistus selles maailmas dikteerib? 
40 Varsti mõistavad kõik rahvad, et Jumal on 
rääkinud nendega igal ajastul, et jumalikud 
ilmutused on olnud redel, mille Issand on 
lasknud inimestele alla, et nad saaksid tõusta 
Tema juurde. 
41. Seda uut aega nimetavad mõned valguse 
ajaks, teised Püha Vaimu ajastuks ja teised tõe 
ajaks. Kuid ma ütlen teile, et see saab olema 
vaimse tõusu, vaimse taastamise ja taastamise 
aeg. 
42. See on ajastu, mida ma olen ammu 
soovinud elada inimese südames ja mille vastu 
ta ise on pidevalt võidelnud ja hävitanud - 
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ajastu, mille helgust näevad kõik ja mille 
valguse all ühinevad kõik Issanda lapsed: mitte 
inimeste usukogukonnale, mis tervitab ühtesid 
ja tõrjub teisi, mis pasundab oma tõde ja eitab 
seda teistele, mis kasutab enda 
kehtestamiseks vääratuid relvi või mis annab 
valguse asemel pimedust. (135,53- 54, 57-59) 
43 See on "Kolmas aeg", mil inimese vaim 
peab vabanema materialismi ahelatest. 
Sellega kaasneb maailmavaateline võitlus, mis 
saab olema ägedam, kui inimkonna ajalugu on 
seni tundnud. 
44 Korruptsioon, isekus, uhkus, pahed, valed 
ja kõik, mis on varjutanud teie elu, langeb 
nagu purunenud ebajumalad nende jalge ette, 
kes neid kummardasid, et teha ruumi 
alandlikkusele. (295,64 - 65) 
 
Seitse päästmise ajaloo epohhi  
45 Esimest neist vaimse arengu etappidest 
maailmas esindab Aabel, Isa esimene sulane, 
kes ohverdas Jumalale oma põletusohvri. Ta 
on ohverdamise sümbol. Pahatahtlikkus seisis 
tema vastu. 
46 Teine etapp esindab Noa. Ta on usu 
sümbol. Ta ehitas laeka jumaliku inspiratsiooni 
alusel ja viis inimesed sinna, et neid päästa. 
Tema vastu tõusid rahvahulgad oma kahtluse, 
naeruvääristamise ja paganlikkusega. Aga Noa 
jättis oma usu seemne. 
47 Kolmandat perioodi sümboliseerib Jaakob. 
Ta kehastab jõudu, ta on Iisrael, tugev. Ta nägi 
vaimselt taeva redelit, millel te kõik tõusete 
üles, et "istuda Looja paremale käele". Tema 
vastu tõusis Issanda ingel, et panna proovile 
tema tugevus ja püsivus. 
48 Neljandat sümboliseerib Mooses, ta 
kehastab seadust. Ta näitab tahvleid, millele 
see on kirjutatud kõigi aegade inimeste jaoks. 
Tema oli see, kes oma tohutu usuga vabastas 
rahva, et juhtida neid päästmise teel tõotatud 
maale. Ta on seaduse sümbol. 
49. Viiendat perioodi esindab Jeesus, Jumalik 
Sõna, Puutumatu Tall, kes on alati teiega 
rääkinud ja räägib ka edaspidi. Ta on armastus, 
mille pärast ta sai inimeseks, et elada inimeste 
maailmas. Ta kannatas selle valu, näidates 
inimkonnale ohvrite, armastuse ja halastuse 
teed, mille kaudu ta saavutab lunastuse kõigist 
oma pattudest. Ta tuli Meistriks, et õpetada, 
kuidas elada armastuses, hoolimata sellest, et 
ta on pärit tagasihoidlikust algusest, minna 

kuni eneseohverdamiseni ja surra armastades, 
andestades ja õnnistades. Ta kehastab 
viiendat etappi ja tema sümboliks on 
armastus. 
50 Kuuendat perioodi esindab Eelija. Ta on 
Püha Vaimu sümbol. Ta tuleb oma tulevasel 
vankril, tuues valgust kõigile rahvastele ja 
kõigile maailmadele, mis on teile tundmatud, 
kuid mulle teada, sest mina olen kõigi 
maailmade ja kõikide olendite Isa. See on 
etapp, milles te praegu elate - Eelija etapp. 
Tema valgus on see, mis teid valgustab. Ta on 
nende õpetuste esindaja, mis olid varjatud ja 
mis on nüüdseks inimestele ilmutatud. 
51 Seitsmendat perioodi kehastab Isa ise. See 
on lõplik eesmärk, evolutsiooni kulminatsioon. 
Selles on armu aeg, seitsmes pitser. 
52. Sellega on lahendatud seitsme pitseri 
mõistatus. Seepärast ütlen ma teile, et 
käesolev ajastu sisaldab kuuendat pitserit. 
Sest viis neist on juba möödas, kuues on 
nüüdseks lahendatud ja seitsmes on veel 
suletud, selle sisu ei ole veel tulnud, selle etapi 
aeg ei ole veel käes. Kui see on olemas, siis 
valitseb arm, täiuslikkus ja rahu. Aga et selleni 
jõuda - kui palju pisaraid peab inimene veel 
valama, et oma vaimu puhastada! (161,54 - 
61) 
53 Seitsme pitseri raamat on teie elu lugu, teie 
arengust maa peal, koos kõigi selle võitluste, 
kirgede ja konfliktidega ning lõpuks headuse ja 
õigluse, armastuse ja hingestatuse võiduga 
materialismi kirgede üle. 
54 Uskuge tões, et kõik on suunatud vaimsele 
ja igavikulisele eesmärgile, et te saaksite igale 
õppetunnile anda õige koha, mida see väärib. 
55. Niikaua, kuni Kuuenda Pitseri valgus teid 
valgustab, saab olema tülide, loobumise ja 
puhastumise aeg; kuid kui see aeg on möödas, 
olete jõudnud uude perioodi, kus Seitsmes 
Pitser toob teile uusi ilmutusi. Kui rahul ja 
õnnelik on selle vaim, kes on leitud puhtaks ja 
valmis, et võtta vastu uus aeg. Niikaua kui 
Kuues pitser teid valgustab, puhastuvad keha 
ja meel. (13, 53 – 55) 
56. Kuuendas peatükis on avatud raamat, mis 
oli taevas kinni pandud. See on Seitsme pitseri 
raamat, mis sisaldab tarkust ja kohtuotsust 
ning mis avati minu armastuse tõttu teie 
vastu, et avada teile selle sügavad õpetused. 
57. Inimene on elanud maa peal viis 
ajavahemikku, mida on julgustanud vaimu 
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jumalik hingamine. Ometi ei ole ta mõistnud 
elu vaimset tähendust, oma eksistentsi 
eesmärki, oma saatust ja oma olemuse tuuma. 
Kõik oli nii tema mõistuse kui ka vaimu jaoks 
läbitungimatu saladus, suletud raamat, mille 
sisu ta ei suutnud tõlgendada. 
58. Ta aimas ebamääraselt vaimset elu, kuid 
teadmata tegelikult arengutreppi, mis viib 
olendid Jumalale lähemale. Ta ei teadnud oma 
väga kõrget missiooni maa peal ega voorusi ja 
andeid, mis kuuluvad tema vaimule, et võita 
võitlustes, tõusta üle inimlike raskuste ja 
täiustada end vaimselt, et elada igavese 
valguse sees. 
59. Oli vaja, et jumalik "raamat" avataks ja et 
inimesed mõtiskleksid selle sisu üle, et nad 
saaksid end päästa teadmatuse pimedusest, 
mis on kõigi maailmas eksisteerivate hädade 
allikaks. Kes võiks selle raamatu avada? Kas 
teoloog, teadlane või filosoof? Ei, keegi, isegi 
mitte õiged vaimud ei saanud teile selle sisu 
avaldada, sest see, mida raamat kaitses, oli 
Jumala tarkus. 
60. Ainult Kristus, "Sõna", Tema üksi, Jumalik 
Armastus, võis seda teha; kuid isegi siis oli vaja 
oodata, kuni inimesed oleksid võimelised 
vastu võtma Jumalikku sõnumit, ilma et neid 
pimestaks Minu vaimse Kohaloleku hiilgus. 
Seega pidi inimkond läbima viis katsumuste, 
õpetuste, kogemuste ja arengu etappi, et 
jõuda õigele arengule, mis võimaldaks tal 
teada saladusi, mida Jumala tarkuse raamat 
inimeste jaoks hoidis. 
61 Jumala Seadus, Tema Kristuse kaudu antud 
Jumalik Sõna ning kõik prohvetite, 
sõnumitoojate ja saadikute sõnumid olid 
seemneks, mis toetas inimkonna usku 
Jumalikku tõotusse, mis alati kuulutas valgust, 
päästet ja õiglust kõigile inimestele. 
62. Nüüd on kätte jõudnud oodatud aeg 
Suureks Ilmutuseks, mille kaudu te mõistate 
kõike, mida ma olen teile läbi aegade 
ilmutanud, ja saate teada, kes on teie Isa, kes 
te ise olete ja mis on teie olemasolu põhjus. 
63. Nüüd on aeg, mil tänu teie saavutatud 
vaimsele arengule, läbielatud katsumustele ja 
saadud kogemustele saate minu Vaimult teie 
jaoks vastu võtta tarkuse valguse, mida 
hoitakse minu varakambrites ja mis ootab teie 
varustamist. Ja kuna inimkond on saavutanud 
minu sõnumi vastuvõtmiseks vajaliku 
arengutaseme, olen saatnud talle oma 

esimese valguskiire, mis on see, mis on 
pannud harimatud ja lihtsad inimesed, kes 
teenivad minu eestpalve häälekandjaid, 
rääkima vaimustuses. 
64. See valguskiir on olnud ainult 
ettevalmistav, see on nagu koiduvalguse 
valgus, kui see kuulutab uut päeva. Hiljem 
jõuab minu valgus täies ulatuses teie juurde, 
valgustades teie olemasolu ja kõrvaldades 
isegi viimase varju teadmatusest, patust ja 
viletsusest. 
65. See aeg, mille koidikut sa imetled 
lõpmatuses, on kuues ajastu, mis inimkonna 
vaimses elus koidab - valguse, ilmutuste, 
iidsete ettekuulutuste ja unustatud lubaduste 
täitumise ajastu. See on kuues pitser, mis 
lahustatuna valab oma tarkuse sisu teie 
mõtetesse välja sõnumina, mis on täis õiglust, 
valgustust ja ilmutust. (269, 10 - 18) 
66. Jüngrid, ma tahan, et teie südame 
voorused oleksid rõivad, mis katavad teie 
vaimu alastust. Nii räägib teile Lohutaja Vaim, 
kes on lubatud Teisel ajastul. 
67. Isa teadis juba valu ja katsumusi, mis 
inimkonda tabavad, ning seda, millise rikutuse 
astmeni inimesed jõuavad. Lohutaja tulek 
tähendab teie jaoks Kuuenda pitseri 
lagunemist, st uue etapi algust inimkonna 
evolutsioonis. Sellest ajast alates kehtib kõigi 
inimeste suhtes Jumalik kohtuotsus; iga elu, 
iga töö, iga sammu üle mõistetakse karmilt 
kohut. See on ajastu lõpp, mitte elu lõpp. 
68. See on patu aegade lõpp ja on vajalik, et 
kogu selle Jumala Raamatu Kuuenda Pitseri 
sisu valatakse välja vaimsetele olenditele, 
äratades nad nende letargia alt üles, et 
inimene saaks end üles võtta ja kogeda oma 
vaimu harmooniat kogu looduga ning 
valmistuda selleks ajaks, mil Karjase kaudu 
lastakse lahti Seitsmes Pitser, mis toob 
viimased käärid Murede maleva, aga ka tõe, 
armastuse ja jumaliku õigluse võidu. (107, 17 - 
19) 
69. Ma tahan, et inimkond valmistaks end sel 
ajal ette, et kui viimane pitser lahti lastakse, 
saaksid inimesed sellest teada ja kiirustaksid 
kuulama ja mõistma uute ilmutuste sisu. Ma 
tahan, et rahvad ja rahvused saaksid tugevaks, 
et nad suudaksid vastu pidada nende päevade 
kannatustele. 
70. Ma kutsun õnnistatuks neid, kes oskavad 
nende aegade külaskäigud üle elada, ja ma 



176 
 

annan neile tasu nende visaduse ja usu eest 
Minu väesse, jättes nad uue inimkonna 
põlvedeks. (111, 10 - 11) 
71. Kui seitsmes pitser suletakse koos kuue 
teisega, jääb suletuks ka see raamat, mis on 
olnud Jumala kohtuotsus inimeste tegude üle, 
esimesest kuni viimaseni. Siis avab Issand uue, 
kirjutamata raamatu, et kirjutada sellesse 
surnute ülestõusmist, rõhutud inimeste 
vabastamist, patuste taastamist ja hea võitu 
kurja üle. (107, 20) 
 

39. peatükk - Maine ja vaimne Iisrael  
 
Iisraeli ajalooline missioon, selle 
ebaõnnestumine 
1 Tõesti, ma ütlen teile, kui inimesed oleksid 
pidanud Seadust, mida südametunnistus neile 
endas meelde tuletas, ei oleks olnud vaja 
saata teile teejuhte ega prohveteid; ega oleks 
olnud vaja, et teie Issand oleks tulnud teie 
juurde alla ja et Ma pidin juba "Esimesel ajal" 
oma Seaduse kivisse raiuma ja et Ma pidin 
"Teisel ajal" inimeseks saama ja inimesena 
ristil surema. 
2 Kui ma tõstsin rahva üles ja varustasin teda 
armuandidega, siis mitte selleks, et nad ennast 
ülendaksid ja teisi alandaksid, vaid selleks, et 
nad oleksid eeskujuks tõelisele Jumalale 
allumises ja inimeste vahelise vendluse 
eeskujuks. 
3 Ma valisin selle rahva, et ta oleks minu tahte 
vahendaja maa peal ja minu ilmutuste 
sõnumitooja, et nad kutsuksid kõiki elama 
minu seaduses ja et kogu inimkond 
moodustaks lõpuks ühe Issanda rahva. 
4 See rahvas on palju kannatanud - kuigi ta oli 
väljavalitu -, sest ta uskus, et pärand on ainult 
tema jaoks, et tema Jumal ei saa olla ka 
paganate Jumal, sest ta pidas teisi rahvaid 
võõrasteks ega lasknud neil osa saada sellest, 
mis Isa oli neile usaldanud. Ainult sel põhjusel 
eraldasin nad mõneks ajaks teistest 
rahvastest, et neid ei nakataks korruptsioon ja 
materialism. 
5. Aga kui ta muutus isekaks ja arvas, et ta on 
suur ja tugev, tõestasin talle, et tema võim ja 
suurus on petlik, ja ma lubasin teistel 
rahvastel tungida temasse ja viia ta orjusse. 
Kuningad, vaaraod ja keisrid olid selle 

peremehed, kuigi ma olin pakkunud end 
nende peremeheks. 
6 ilmutas Isa oma lõpmatus armastuses ennast 
uuesti oma rahvale, et anda neile vabadus ja 
tuletada neile meelde nende missiooni; ja 
praegusel ajal tulen ma andma neile oma 
armastuse õpetusi; kuid ainult minu pilk võib 
avastada inimkonna seas Iisraeli lapsed, keda 
ma kutsun ja kogun, et nad saaksid vastu võtta 
Püha Vaimu valguse. 
7. Ma olen ilmutanud end teie vaimu ees, sest 
aeg, mil ma rääkisin teile looduse kaudu ja 
materiaalsete ilmingute kaudu, mida te 
nimetasite imedeks, on ammu möödas. Täna 
võite juba tunda Mind oma vaimus ja ka oma 
südame sügavustes. 
8 Sel ajal ei ole Palestiina olnud minu ilmutuse 
tunnistaja, sest ma ei otsi mitte mingit kindlat 
paika, vaid teie vaimu. Ma otsin "Iisraeli 
rahvast vaimu järgi", mitte vere järgi - rahvast, 
kes omab vaimset seemet, mille nad on 
saanud läbi aegade Minu halastusest. (63, 64 – 
69) 
  
Juudi rahva jagunemine maapealseks ja 
vaimselt mõtlevaks rahvaks 
9 Oli vaja, et Isa pärast oma lahkumist 
(Jeesuses) võtaks oma rahva käest ära maa, 
mis oli juba nende esiisadele usaldatud. 
10 Mõnelt on see röövitud lepituseks ja 
teistelt preemiaks, sest see Kaananimaa, see 
möödunud aegade armas Palestiina, oli minu 
poolt valmistatud ainult tõelise tõotuse maa 
kujutisena vaimule. Kui need varad võeti 
inimestelt ära, jäi materialistlik juut maa peal 
kodutuks; kuid teine osa, usklikud, kes on alati 
tundnud Minu kohalolekut, jäid Minu Tahte 
juurde, ilma valuta selle üle, et nad on 
kaotanud selle möödunud aegade pärandi, 
teades, et neile on usaldatud Isa uus arm: 
Tema Sõna, Jumaliku Sõna, Tema ohvri ja 
Tema Vere pärand. 
11 Praegusel ajal, kui minu rahvas Iisrael elab 
juba kolmandal ajastul, näen ma teda ikka veel 
kaheks jaotatuna: Ainus materialiseerunud, 
maa hüvedest rikkaks tehtud kui oma 
kõrgelennuline heategevus, mis paneb isegi 
maailma alused värisema oma väega, sest ta 
on pannud oma jõu, oma talendi, armu anded, 
mida Isa tema vaimule valas, enda, oma 
ambitsioonide, oma suuruse teenistusse. 
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12. Vaadake, kuidas see rahvas isegi oma 
materialismi piirides on andnud tõendeid oma 
teaduste, tahte ja intelligentsuse tugevusest. 
Ta hoiab oma südame põhjas pahameelt 
endiste näljahädade, orjastamise ja 
alandamise pärast; kuid täna tõuseb ta 
tugevalt ja uhkelt üles, et alandada teisi 
rahvaid, hirmutada neid oma võimuga, 
domineerida nende üle. Täna on ta ise 
küllastunud ja vaatab rahulolevalt miljonite 
näljaste ja suurte rahvamasside orjade, oma 
kulla, oma võimu, oma teaduse ja oma 
prestiižihimu orjade peale. 
13 Kuid ma näen ka oma rahva teist osa, 
nimelt neid, kes on püsivad ja ustavad - neid, 
kes on alati tundnud minu kohalolekut, neid, 
kes on alati tundnud minu tulekut inimeste 
seas, neid, kes on uskunud minu ilmutusi ja 
kes on kõigele vaatamata olnud mulle 
kuulekad ja täitnud minu käske. 
14 See teine osa ei ole ainult teie, kes te olete 
olnud tunnistajaks Minu ilmsikstulekule 
inimese mõistuse kaudu sel ajal; sest osa 
Iisraeli vaimulikust rahvast on laiali üle kogu 
maa, ja seal, kus igaüks neist on, võtab ta 
vastu Minu hoolivat armastust, ta tunneb 
Minu kohalolekut, ta toitub Minu leivast ja 
ootab Mind, teadmata, kust Ma tulen, ega ka 
seda, kuidas, kuid ta ootab Mind. 
15 Aga need, kes teavad väga hästi, kuidas Ma 
tulin, kuidas Ma end teatavaks tegin - need, 
kes on valmis tulevasteks aegadeks - olete 
teie, kes te kuulute 144 000 minu poolt valitud 
144 000 hulka selle rahva kaheteistkümnest 
suguharust - sada nelikümmend neli tuhat, kes 
on Iisraeli arvuka rahva ees nagu 144 000 
väejuhti, kes juhivad neid Suurde Lahingusse 
Kolmanda Ajastu Vaimupaini ajal. 
16 Kas te arvate, et minu rahvas jääb igavesti 
lahku? Tõesti, ma ütlen teile: Ei! Teie jaoks on 
tulnud õpetus, valgus ja katsumused; nende 
jaoks on tulnud Minu õiglus ja samuti on 
tulnud külaskäigud. Ma viin neid nüüd suurte 
sammudega nende vaimu ärkamisele, ja kuigi 
nad kindlasti eitavad esimesel hetkel Minu 
kolmandat tulekut maailma, nagu nad eitasid 
teist, ütlen Ma teile: Nüüd ei ole enam kaugel 
nende ümberkujundamise aeg. Nad elavad 
oma iidsetes traditsioonides, kuid ma näen 
läbi juudi rahva mõistuse ja südame ning 
annan teile teada, et nad hoiavad oma 
traditsioonidest kinni pigem mugavusest ja 

hirmust vaimsete ilmutuste ees kui omaenda 
veendumusest. Nad pelgavad Teispoolsuse 
ilminguid; kuid ma teen neile ettepaneku: 
loobuda kõigest ebavajalikust, praktiseerida 
halastust, armastust ja alandlikkust. 
17 Te peate neile vastu astuma ja te mõlemad 
võtate oma relvad: üks sõna, mõte, palve ja 
tõendid; teine nende ande, võimu ja 
traditsiooni vastu. Aga ma olen selles 
vastasseisus kohal ja ma panen oma õigluse 
tõepoolest võitu saama, ma panen 
vaimulikkuse võitu saama, vaimu tõusma üle 
liha, kummardama ja alandama, ja siis saabub 
Iisraeli suguharude lepitamine, Issanda rahva 
ühendamine. 
18 Kui see rahvas on varustatud, tõesti, ma 
ütlen teile, täidab ta oma missiooni, kuni ta 
täidab suure missiooni, mille Jumal on andnud 
oma väljavalitud rahvale aegade algusest 
peale, nimelt olla Issanda ilmutuste 
esmasündinu ja usaldusisik, et ta kui vendade 
vanim juhiks ülejäänud rahvast, jagades 
nendega Tema armu ja viies kõik Isa paremale 
käele. (332, 17 - 21) 
  
Iisraeli vaimne rahvas  
19. Kui ma räägin oma "Iisraeli rahvast", 
"Issanda rahvast", siis mõtlen ma neid, kes 
tõid maa peale kaasa vaimse missiooni - neid, 
kes tegid minu seadust teatavaks, kes 
kuulutasid mind, kes olid mulle ustavad; neid, 
kes kuulutasid elava Jumala olemasolu, kes 
levitasid armastuse seemet ja kes suutsid 
pojas ära tunda Isa kohalolekut ja sõna. Need 
on need, kes moodustavad Jumala rahva, see 
on Iisrael, tugev, ustav, tark Iisrael. See on 
minu sõdurite leegion, kes on seadusele ja 
tõele truuks jäänud. 
20 Need, kes kiusasid taga Minu prohveteid, 
kes rebestasid Minu sõnumitoojate südant - 
need, kes pöörasid selja tõelisele Jumalale, et 
kummardada ebajumalaid - need, kes eitasid 
Mind, pilkasid Mind ja nõudsid Minu verd ja 
elu, ei kuulunud väljavalitud rahva hulka, kuigi 
nad nimetasid endid rodu tõttu iisraellasteks; 
nad ei kuulunud prohvetite rahva hulka, 
valgustatud inimeste rühma, ustavate sõdurite 
hulka. Sest "Iisrael" on vaimne nimi, mida on 
kasutatud ebaseaduslikult ühe rassi üle 
valitsemiseks. 
21 Teadke ka, et igaüks, kellel on soov olla 
minu rahva seas, võib seda teha oma 
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armastuse, halastuse, innukuse ja 
seadusekuulekuse kaudu. 
22 Minu rahval ei ole maailmas konkreetseid 
riike ega linnu, minu rahvas ei ole mingi rass, 
vaid ta on esindatud kõigis rassides, kõigi 
inimeste seas. See hulk inimesi siin, kes 
kuulevad minu sõna ja võtavad vastu uusi 
ilmutusi, on ainult osa minu rahvast. Teine osa 
on hajutatud üle kogu maa ja teine, suurim 
osa elab vaimses maailmas. 
23 Need on minu rahvas, kes tunneb mind ja 
armastab mind, kes kuuletub mulle ja järgib 
mind. (159, 55 - 59) 
24 Täna ma ütlen teile: Kus on Minu rahvas? 
Kus on need, kes on katsumustes targad, 
lahingutes julged ja raskustes kindlad? Nad on 
üle kogu maailma laiali. Aga ma panen nad 
oma häälega minema ja ühendan nad 
vaimselt, nii et nad on kõigi rahvaste ees. Aga 
ma ütlen teile, et täna moodustatakse see 
kõigi rasside meeste poolt, kes mõistavad, 
milles seisneb see leping, mida ma ootan 
kõigilt inimestelt. 
25 See rahvas on vapper ja vapper, kuid neil ei 
ole sõjarelvi ega sõjavankreid, ja nad ei laula 
hävituslaule. Selle lipp on rahu, selle mõõk 
tõde ja selle kilp armastus. 
26. Keegi ei suuda avastada, kus see rahvas 
on: ta on kõikjal. Selle vaenlased püüavad 
seda hävitada, kuid neil ei õnnestu seda teha, 
sest nad ei leia seda kusagil füüsiliselt ühtsena, 
sest selle ühtsus, kord ja harmoonia on 
vaimne. (157, 48 - 50) 
27 Sel ajal tegutseb kõikjal tõelise Iisraeli vaim. 
Need on vaimud, kes tunnevad minu 
kohalolekut, kes ootavad minu tulekut, kes 
usaldavad minu õiglust. 
28 Kui need sõnad jõuavad teistesse 
kohtadesse, hakkavad paljud nende üle 
pilkama; aga ma ütlen teile, et parem oleks, 
kui nad ei teeks neid oma pilkamise objektiks, 
sest tuleb tund, mil nad ärkavad oma sügavast 
unest ja mõistavad, et ka nemad on Jumala 
rahva lapsed. 
29. Need rahvahulgad siin, kes Mind täna 
kuulavad, võivad langeda eksitusse, kui nad ei 
uuri Minu Sõna ja kui nad ei vabane oma 
maise-materiaalsest mõtteviisist. Nendega 
võib juhtuda nagu Iisraeli rahvaga esimestel 
aegadel, kes kuulsid Issanda häält, võtsid vastu 
seaduse ja neil olid prohvetid, miks nad lõpuks 
uskusid, et nad on ainus Jumala poolt 

armastatud rahvas - raske eksitus, millest 
suured külaskäigud, alandamine, pagendus ja 
vangistus peaksid nad vabastama. 
30 te peate teadma, et Minu Armastus ei saa 
teid jagada rasside ega usutunnistuste järgi ja 
et kui Ma räägin "Minu rahvast", siis ainult 
sellepärast, et ma olen juba ammustest 
aegadest alates valmistanud vaime ette, et 
saata neid maa peale, et nad valgustaksid oma 
valgusega inimkonna teed; Ma olen saatnud 
neid maa peale, et anda neile oma valgust ja 
anda neile oma valguse 
31. Nad on olnud igavesed rändurid, kes on 
elanud erinevates rahvastes ja läbinud palju 
katsumusi. Selle aja jooksul on nad avastanud, 
et inimlikud seadused on ebaõiglased, et 
inimlikud tundeväljendused ei ole tõesed ja et 
inimeste hinges valitseb rahutus. (103, 10 - 14) 
32 ilmub Jumala rahvas taas kord inimkonna 
keskele - mitte rassis kehastunud rahvas, vaid 
suur hulk, minu jüngrite leegion, kelle puhul ei 
ole oluline mitte veri, rass ega keel, vaid Vaim. 
33. See rahvas ei piirdu minu õpetuse 
õpetamisega kirjade kaudu. Et sõnadel oleks 
elu, tuleb neid elada. See rahvas ei ole mitte 
ainult kirjutiste ja raamatute, vaid ka 
eeskujude ja tegude levitajad. 
34 Täna vabastan teid kõigest ebavajalikust, 
ebapuhtast ja ekslikust, et viia teid lihtsasse ja 
puhtasse ellu, mille kohal teie vaim võib 
tõusta, andes sellest tunnistust oma tegudega; 
ma vabastan teid kõigest ebapuhtast ja 
ekslikust, et viia teid lihtsasse ja puhtasse ellu, 
mille kohal teie vaim võib tõusta, andes sellest 
tunnistust oma tegudega. 
35. Kui tuleb aeg, siis ma esitan oma rahva 
inimkonnale, ja ei häbene Meister oma 
jüngrite ees ega eita jüngrid oma Meistrit. See 
aeg langeb kokku maailmavaatelise sõja ajaga, 
millest nagu rahuhingamine, nagu valguskiir, 
tõuseb spiritism. (292, 28 - 31) 
36. Minu rahvas kasvab, ta paljuneb, mitte 
ainult maa peal, vaid ka vaimses maailmas. 
Nende vaimsete hulkade hulgas on need, kes 
olid teiega veresugulased, olgu nad siis teie 
vanemad, õed-vennad või lapsed. 
37. Ärge imestage, kui ma ütlen teile, et minu 
rahvast on nii palju, et maa ei mahuks neile 
piisavalt ruumi, ja et neid saab olema palju 
rohkem. Kui Ma olen nad ühendanud ja ükski 
Minu laps ei puudu, antakse neile koduks 
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lõpmatus, see valguse ja armu sfäär, millel ei 
ole lõppu. 
38. Siin maa peal valmistan teid ainult ette, 
annan teile vajalikke juhiseid Minu Õpetuse 
kaudu, et te teaksite, kuidas sellele elule 
lähemale jõuda. See inimkond on ainult osa 
Jumala rahvast. On vaja, et kõik teaksid neid 
selgitusi, et nad saaksid oma elu suunata 
täiuslikkuse ideaali poole. 
39. See jumalik sõnum, mis on minu sõna, mis 
on öeldud inimhääle kandja huulte kaudu, 
jõuab minu tahte kohaselt kõigi inimesteni. 
Minu sõna on kell, mis kutsub maailma, selle 
olemus äratab ja äratab rahvaid mõtlema 
vaimustumise üle, vaimu saatuse üle pärast 
seda elu. (100, 35 - 37) 
 
144000 väljavalitut ja tähistatud  
40. Selleks, et levitada Minu Tööd selles 
Kolmandas Ajastikus, olen valinud suure hulga 
hulgast välja 144 000 vaimu, ja ma olen neid 
märgistanud jumaliku valguse suudlusega, 
mitte Juuda suudlusega ega lepingu pitseriga, 
mis paneb teie vaimu ohtu. Minu märk on 
märk, mille Püha Vaim asetab oma 
väljavalitutele, et nad täidaksid suurt 
missiooni selles "Kolmandas Ajastikus". 
41. Need, kes kannavad seda märki, ei ole 
vabad ohust - vastupidi, nad on rohkem 
kiusatuses ja rohkem proovile pandud kui 
teised. Pidage meeles kõiki neid 
kaheteistkümnest minu poolt Teisel ajastul 
väljavalitud inimestest ja te saate kinnitust 
sellele, mida ma teile ütlen. Nende seas oli 
kahtluse, nõrkuse ja segaduse hetki, ja oli isegi 
üks, kes reetis Mind, andes Mind suudluse 
kaudu Minu hukkamõistjatele. 
42. Kuidas ei peaks selle aja väljavalitu 
valvama ja palvetama, et ta ei langeks 
kiusatusele! Aga tõesti, ma ütlen teile, nende 
saja neljakümne nelja tuhande hulgas on veel 
reetureid. 
43 See märk tähistab loobumist, tellimust ja 
vastutust Jumala ees. See ei ole garantii 
kiusatuste või haiguste vastu, sest kui see 
oleks nii - millised teened oleks minu valitud? 
Milliseid pingutusi te teeksite, et jääda truuks 
minu sõnale? 
44. Ma räägin teile sel viisil, sest siin on palju 
südameid selle rahva seas, kes soovivad 
kuuluda selle väljavalitute arvu hulka. Kuid ma 
olen näinud, et rohkem kui soov teenida 

inimkonda nende andide abil, mida ma annan 
märgiga, on määravaks soov tunda end 
turvaliselt või siis on see vanus, mis paneb 
neid paluma, et ma neid kutsuksin. Ma panen 
need minu jüngrid proovile ja nad veenduvad, 
et minu sõna ei ole alusetu. 
45. Märk on nähtamatu märk, mille abil see, 
kes kannab seda armastuse, austuse, innukuse 
ja alandlikkusega, saab täita oma ülesannet. 
Siis on ta võimeline avastama, et märk on 
jumalikku armu, mis paneb teda seisma üle 
valu, mis valgustab teda suurtes katsumustes, 
mis paljastab talle sügavaid arusaamu ja mis 
avab talle, kus iganes ta tahab, tee, mida 
mööda vaim edeneb. 
46. Märk on nagu ahelakett, mis ühendab selle 
omaniku vaimse maailmaga; see on vahend, 
mille abil vaimse maailma mõte ja sõna saab 
avalduda teie maailmas, mistõttu ma ütlen 
teile, et märgistatud on Minu sõnumitooja, et 
ta on Minu sõnumitooja ja Minu tööriist. 
47 Suur on nii ülesanne kui ka vastutus, mis on 
märgitud minu töö ees. Kuid ta ei ole oma teel 
üksi, tema kõrval on alati kaitseingel, kes teda 
kaitseb, juhendab, innustab ja julgustab. 
48 Kui tugev on olnud see, kes oskas 
armastusega oma ristist kinni hoida, ja kui 
raske ja kibe on olnud selle väljavalitu tee, kes 
ei ole leidnud end valmis kandma "Kolmandas 
ajas" väljavalitu jumalikku märki. 
49. Ma ütlen kõigile, kes Mind kuulavad, et 
nad õpiksid valvama ja palvetama, kandma 
oma risti armastusega ning tegutsema 
õiglaselt ja kuulekalt, et see elu, mis on teie 
vaimu jaoks selle kõige heledam 
reinkarnatsioon, ei muutuks viljatuks ja hiljem 
nutaksite kaotatud aja ja kasutamata jäänud 
võimete pärast. 
50 Mõelge kõik sellele juhendile, olgu see 
märgitud või mitte, sest teil kõigil on minu 
töös täita oma saatus. (306, 3 – 4 & 7 - 12) 
51. Väga arvukad on "Iisraeli hõimud vaimu 
järgi". Igaühe seast valin ma kaksteist tuhat ja 
märgistan nad oma otsaesise. Kuid "Iisraeli 
rahvas" ei piirdu 144 000 inimesega. Valitud 
rahvas on mõõtmatult suur. 
52. Meister õpetas teile Teises Ajastikus, et 
kutsutute seas on palju, aga valitud seas on 
vähe; kuid kogu "Iisraeli rahvas" saab kutsutud 
ja ma märgin nende seas 144000. Kõigi nende 
hulka paigutan ma rahu, vaimsuse ja Vaimult 
Vaimule algava diskursuse. (312, 7 - 8) 
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53. Ma olen universaalne Isa, minu armastus 
jõuab kõigi südamete juurde. Ma olen tulnud 
kõigi maailma rahvaste juurde. Aga kui Ma 
valisin selle Mehhiko rahva, et Minu Sõna ja 
Minu ilmutused valuksid sellele kogu nende 
täiuses, siis sellepärast, et Ma leidsin selle 
rahva alandlikuks, sest Ma avastasin selle 
elanikes voorusi ja tegin neis kehastunud 
"Iisraeli rahva" vaimseteks olenditeks. 
54. Kuid kõik ei kuulu sellesse rahvusesse, kõik 
ei ole kehastunud. Üle kogu maailma on veel 
laiali vaimud, kes kuuluvad valitute hulka. Nad 
on märgistatud, ma olen avanud nende 
silmad, ma olen teinud nende südamed 
tundlikuks ja nad räägivad minuga vaimust 
vaimule. (341, 25) 
55. Inimkonna seas elab osa Minu poolt 
tähistatud 144 000-st. Need Minu sulased on 
laiali üle kogu maailma, täites oma missiooni, 
milleks on rahu eest palvetamine ja inimeste 
vennaskonna nimel töötamine. Nad ei tunne 
üksteist, kuid nad täidavad oma saatust - 
valgustada oma kaasinimeste teed - mõned 
intuitiivselt, teised selle ilmutuse poolt 
valgustatuna. 
56. Need, keda minu armastus iseloomustab, 
on osalt lihtsad inimesed, kuid on ka neid, 
keda maailmas austatakse. Neid saab ära 
tunda ainult nende elu vaimsuse, nende 
tegude, nende mõtteviisi ja jumalike ilmutuste 
mõistmise järgi. Nad ei ole 
ebajumalateenistus, pühadusekujunduslikud 
ega kergemeelsed. Näib, et nad ei praktiseeri 
mingit religiooni, kuid ometi on nende vaim ja 
nende Issanda vaim vahel sisemine 
jumalateenistus. 
57. Need, kes on märgistatud Püha Vaimu 
valgusega, on nagu päästepaadid, nad on 
valvurid, nad on nõuandjad ja kaitsevallid. Ma 
olen andnud neile valgust nende vaimus, rahu, 
jõudu, tervendavat palsamit, võtmeid, mis 
avavad salaja kõige vastumeelsemaid uksi, 
"relvi", et ületada takistusi, mis on teiste jaoks 
ületamatud. Neil ei ole vaja esitada maiseid 
tiitleid, et nende võimeid tunnustataks. Nad ei 
tunne teadusi, ja ometi on nad "arstid"; nad ei 
tunne seadusi, ja ometi on nad nõustajad; nad 
on vaesed maiste hüvede poolest, ja ometi 
suudavad nad oma eluteel palju head teha. 
58. Nende rahvahulkade seas, kes on tulnud 
siia, et võtta vastu minu sõna, on paljud 
tulnud ainult oma ülesande kinnitamiseks. 

Sest see ei ole olnud maa peal, kus neile anti 
vaimseid andeid või kus neile anti ülesanne. 
Tõesti, ma ütlen teile, et valgus, mida iga vaim 
omab, on see, mille ta on omandanud oma 
pika arengutee jooksul. (111,18 - 21) 
59. Inimkond muutub usklikuks, Minu Töö 
levib üle kogu maailma. Ma alustan 144 000 
tähistatud inimesest, kes võitlevad kuulekalt, 
armastuse ja pühendumusega usu- ja 
maailmavaateliste vaidluste ajal. Selle lahingu 
keskel on nad nagu ahelakett, mis pakub 
maailmale mitte orjuse, vaid vaimse lepingu 
ahelat, mida iseloomustab vabadus ja vendlus. 
Need sõdurid ei ole üksi; minu Vaimne Maailm 
saadab ja kaitseb neid. Nad teevad oma teel 
imesid ja annavad seega tunnistust minu tõe 
kohta. (137,9) 
 

40. peatükk - Hea ja kurja jõud  
 
Hea ja kurja päritolu 
1. Kui Isa lõi teid, asetas Ta teid taevase redeli 
esimesele astmele, et teil oleks võimalus 
tõeliselt tunda ja mõista oma Loojat, kui te 
seda teed mööda liigute. Kuid kui vähesed 
alustasid esimeselt astmelt lahkudes 
tõusuteed ülespoole! Enamik liitus oma 
sõnakuulmatuses ja mässumeelsuses, kasutas 
halvasti ära vabaduse annet ja ei kuulanud 
südametunnistuse häält; nad lasksid end 
valitseda mateerias ja lõid nii oma 
emanatsioonidega võimu - kurjuse võimu - 
ning kaevasid kuristikku, kuhu nende mõju oli 
sunnitud tõmbama oma vennad, kes alustasid 
verist võitlust oma nõrkuste ja 
korrumpeerumise ning kõrgust ja puhtust 
taotlevate soovide vahel. (35, 38) 
2 Pärispatt ei tulene mehe ja naise 
ühinemisest. Mina, Looja, andsin selle liidu 
käsu, kui ma ütlesin mõlemale: "Kasvage ja 
paljunege". See oli esimene seadus. Patt 
seisnes selles, et inimesed kuritarvitasid vaba 
tahte annet. (99, 62) 
3. "Liha" [hing] kardab võitlust vaimuga ja 
otsib võimalust kiusata seda maailma 
naudingute kaudu, et takistada tema 
vabanemist või vähemalt lükata seda edasi. 
Vaadake, kuidas inimesel on oma kiusaja sees! 
Seepärast ütlesin ma, et kui ta iseennast 
vallutab, on ta võitnud lahingu. (97, 37) 
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4 Sel ajal, mil isegi õhk, maa ja vesi on 
inimeste kurjusest mürgitatud, kui vähe on 
neid, kes ei ole kurjusest või pimedusest 
nakatunud. (144, 44) 
5 Inimkonna kaebus jõuab Minuni; laste, 
noorte, küpses eas meeste ja naiste ning 
vanurite ängistused tõusevad üles. See on 
hüüd, mis nõuab õiglust, on palvetav palve 
rahu ja halastuse järele, mis tuleb Vaimust. 
Sest armastuse seeme on selles maailmas 
rikutud, ja kas te teate, kus on nüüd armastus? 
Inimese südame sisimas, nii sügaval sees, et 
inimene ei suuda seda avastada, sest viha, 
võimuhimu, teadus ja edevus on purustanud 
seemne, ja seal ei ole ei vaimsust ega 
halastust. Kannatuste karikas kasvab üha täis 
ja täis ning maailm joob selle tühjaks. (218, 12) 
6 Altarilt altarile, riituselt riitusele ja sektilt 
sektile, inimesed käivad ringi, otsides elu leiba, 
kuid ei leia seda, ja pettumusest muutuvad 
nad teotahtelisteks, käivad teed ilma 
eesmärgita ja elavad ilma Jumalata ja ilma 
seaduseta. 
7 aga pidage meeles, inimesed, et nende seas 
on suured vaimulikud olendid, et ma avastan 
nende seas prohvetid ja Püha Vaimu jüngrid! 
(217, 49) 
8 Konfessioonides on inimesed tunnistanud 
kurjuse võimu ja isikustanud selle inimkujul. 
Nad tunnistavad seda võimsaks kuningriigiks ja 
on andnud talle erinevaid nimesid. Inimesed 
kardavad, kui nad usuvad, et ta on lähedal, 
mõistmata, et kiusatus on juurdunud kirgedes, 
nõrkustes, mida nii hea kui ka kuri segab 
inimeses. 
9. Kurjus valitseb praegu maailmas ja on 
loonud jõu, võimu, mis avaldub kõiges. Ja 
vaimses maailmas on leegioni jagu 
ebatäiuslikke, segaduses olevaid vaimseid 
olendeid, kes kalduvad kurjusele ja 
kättemaksule, kelle jõud ühendab end inimliku 
kurjusega, et moodustada kurjuse kuningriik. 
10. See vägi astus Jeesusele vastu "Teisel 
ajastul" ja näitas talle oma kuningriiki. Minu 
"liha", mis oli tundlik kõige suhtes, sattus 
kiusatusse, kuid Minu vaimne jõud võitis 
kiusatuse; sest Ma pidin olema maailma, 
"liha", kiusatuse ja surma võitja, sest Ma olin 
Meistriks, kes tuli alla inimeste juurde, et anda 
eeskuju tugevusest. (182, 42 – 43) 
11 Rahu järgi, mida te oma vaimus tunnete, 
võite te tunda Minu kohalolekut. Keegi peale 

minu ei saa teile anda tõelist rahu. Pimedusest 
pärit vaimolend ei saaks seda teile anda. Ma 
ütlen teile seda, sest paljud südamed 
kardavad ahvatleva olendi lõksu, kellele 
inimesed on andnud elu ja kuju oma 
kujutlusvõime järgi. 
12. Kui valesti on inimesed tõlgendanud 
pimeduse vürsti olemasolu! Kui paljud on 
ikkagi uskunud rohkem tema võimusse kui 
minu oma, ja kui kaugel on inimesed olnud 
tõest! 
13 Kurjus on olemas, sellest on välja kasvanud 
kõik pahed ja patud, see tähendab, et need, 
kes teevad kurja, on alati olemas olnud, nii 
maa peal kui ka teistes kodades või 
maailmades. Kuid miks te kehastate kogu 
olemasolevat kurjust ühesainsas olendis ja 
miks te vastandate seda Jumalale? Ma küsin 
teilt: Mis on minu absoluutse ja lõpmatu väe 
ees ebapuhas olend ja mida tähendab sinu 
patt minu täiuslikkuse ees? 
14 Patt ei ole pärit maailmast. Kui vaimud 
Jumalast välja tulid, jäid mõned neist heale 
teele, samas kui teised, kõrvale kaldudes 
sellest teest, lõid teise, kurja tee. 
15. Sõnu ja tähendamissõnu, mis on teile 
antud ilmutusena, piltidena, minevikus, on 
inimesed tõlgendanud ekslikult. Inimeste 
intuitiivsed teadmised üleloomulikust 
mõjutasid nende kujutlusvõimet, ja nii 
moodustasid nad vähehaaval kurjuse võimu 
ümber teadusi, kultusi, ebausklikke ideid ja 
müüte, mis püsivad kuni tänapäevani. 
16. Jumalast ei saa kuradid välja tulla; need 
olete oma mõttega välja mõelnud. Teie 
ettekujutus sellest olendist, mida te pidevalt 
vastandate Mulle kui vastasmängijale, on vale. 
17 Ma olen õpetanud teid valvama ja 
palvetama, et te saaksite vabaneda 
kiusatustest ja halbadest mõjudest, mis võivad 
tulla nii inimestelt kui ka vaimsetelt olenditelt. 
18. Ma olen öelnud teile, et asetage vaim 
"lihast" [hingest] kõrgemale, sest viimane on 
nõrk olend, mida ähvardab pidev 
kukkumisoht, kui te selle üle ei valva. Süda, 
mõistus ja meeled on avatud uksed, mille 
kaudu maailma kired vaimu nuhtlevad. 
19 Kui te olete arvanud, et pimeduse olendid 
on nagu koletised, siis ma näen neid ainult 
ebatäiuslikena olenditena, kelle poole ma 
sirutan oma käe, et neid päästa, sest ka 
nemad on minu lapsed. (114, 54 – 62) 
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20 Iga kord, kui teete midagi head, ütlete: "Ma 
olen üllas, ma olen helde, ma olen 
heategevuslik; seepärast ma teen seda." Ma 
ütlen teile: Kui te teeksite neid tegusid oma 
Issanda nimel, oleksite alandlikud, sest headus 
tuleb Jumalalt ja ma olen seda teie vaimule 
andnud. 
21 Seega, kes omistab oma head teod oma 
inimsüdamele, eitab tema Vaimu ja teda, kes 
on need voorused andnud. 
22 Teisest küljest, kui sa teed midagi kurja, siis 
pesed sa oma käed puhtaks, nagu tegi 
Pilaatus, ja paned selle teo Isa süüks, öeldes: 
"See oli Jumala tahe, see on kirjutatud, Jumal 
tahtis seda, see on saatus." 
23. Te ütlete, et midagi ei juhtu ilma Jumala 
tahteta, et teid oma vigadest vabastada. Aga 
tõesti, ma ütlen teile, te eksite, sest teie vead, 
teie viletsus juhtub ilma Jumala tahteta. 
24 Mõistke, et Kõigevägevam ei sunni teid 
kunagi jõuga, oma väega. Seda teete te oma 
nõrgemate vendade ja õdedega. 
25 Tõesti, ma ütlen teile: kurjus, ebaausus, 
ükskõiksus on teie oma; armastus, 
kannatlikkus, meelerahu tulevad Jumalalt. 
26 Kui te armastate, siis on see teie vaimu 
Looja, kes teid inspireerib. Teisest küljest, kui 
sa vihkad, siis see oled sa ise, see on sinu 
nõrkus, mis ajab sind ja hävitab sind. Kui teie 
elus juhtub midagi kurja, võite olla kindel, et 
see on teie süü. 
27 Aga siis te küsite endalt: Miks Jumal seda 
lubab? Kas Ta ei kannata meie pattude tõttu? 
Kas Ta ei nuta ka siis, kui Ta näeb meid 
nutmas? Mis maksaks Talle see, kui ta meid 
nendest kukkumistest säästaks? 
28 Ma ütlen teile, et seni, kuni te ei armasta, 
on Jumal teie jaoks midagi, mida te ei suuda 
mõista, sest teie Looja suuremeelsus ületab 
teie arusaamise. 
29 Saage tugevaks, suureks, targaks, õppige 
armastama. Kui te armastate, siis ei ole teil 
enam lapselikku soovi püüda Jumalat mõista, 
sest siis näete ja tunnete Teda, ja sellest piisab 
teile. (248, 29 – 32) 
  
uhkus ja alandlikkus  
30. Tehke alandlikkus üheks oma parimaks 
liitlaseks vaimse tõusu saavutamisel. Sest 
taevariigi väravad, mis on Vaimu kuningriik, on 
ülbele täielikult suletud. Ta ei ole neist kunagi 
läbi käinud ega suuda seda ka kunagi teha. 

Aga kui ta muutub alandlikuks, olen ma 
esimene, kes teda kiidab, ja see on minu 
halastus, mis avab talle ukse igavikku. (89, 45) 
31. Nüüd järgneb veel üks Minu õpetus, 
õpilased: Tõesti, Ma ütlen teile, et kui te 
tunnete end tugevana, suureks või üleolevana, 
siis te eemaldute Minust, sest teie uhkus 
lämmatab alandlikkuse tunde. Aga kui te 
tunnete end väiksena, kui te mõistate, et olete 
nagu aatomid Minu loodu keskel, siis lähete 
Minule, sest oma alandlikkuse tõttu imetlete 
Mind, armastate Mind ja tunnete Mind enda 
lähedal. Siis mõtlete kõigele sellele, mis on 
suur ja mõistetamatu, mida Jumal endas hoiab 
ja mida te tahaksite teada ja kogeda. Teile 
tundub, nagu kuulaksite oma vaimus 
jumalikku sosinat. (248, 22) 
32. Jüngrid: Kui inimene tunneb tõeliselt oma 
tegusid, ei lase ta end pimestada edevusest. 
Ta teab, et kui see alatu tunne tungiks tema 
olemusse, tuhmuks tema intelligentsus ja ta ei 
suudaks enam arenemisteel edasi liikuda, ta 
jääks seisma ja vajuks letargiasse. 
33 Vanadus on hävitanud palju inimesi, 
hävitanud palju õitsvaid rahvaid ja hävitanud 
teie kultuurid. 
34 Niikaua kui rahvastel olid ideaalideks hoog, 
tõhusus ja progress, kogesid nad küllust, 
hiilgust ja heaolu. Aga kui ülbus pani nad end 
üleolevalt tundma, kui nende ülespoole 
arenemise ideaal asendus küllastamatu 
ambitsiooniga saada kõik endale, samm-
sammult, seda mõistmata ja tahtmata, 
hakkasid nad kõike, mida nad olid üles 
ehitanud, hävitama ja lõpuks sukeldusid 
kuristikku. 
35. Inimkonna ajalugu on täis selliseid 
kogemusi. Seepärast ütlen teile, et on õige, kui 
maailmas tekib suurte ideaalidega "rahvas", 
kes, kuigi alati teadlik oma headest tegudest, 
ei kujuta neist midagi ette. Sel viisil ei peatu 
selle kulgemine ning seni saavutatud hiilgus 
ületatakse homme ja suurendatakse hiljem 
uuesti. 
36. Kui ma räägin teile sel viisil, püüan teid 
inspireerida mitte ainult materiaalsete 
eesmärkidega: Ma tahan, et Minu sõnu 
tõlgendataks õigesti, et te teaksite, kuidas 
neid rakendada nii vaimse kui ka materiaalse 
suhtes. 
37. Edevus ei saa inimest vaevata ainult tema 
materiaalses elus, ja tõestuseks sellele, mida 
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ma teile räägin, vaadake suurte 
konfessioonide langusi ja ebaõnnestumisi, 
mida närivad nende alused läbi edevuse, 
ülbuse, nende vale hiilguse. Iga kord, kui nad 
on arvanud, et nad on oma võimu tipul, on 
keegi tulnud ja neid unistustest üles äratanud, 
näidates neile nende eksimusi, eksimusi, 
kõrvalekaldumist seadusest ja tõe järgi. 
38 Ainult minu seaduse tõelise tundmise ja 
täitmise kaudu südametunnistuse näol saab 
see inimkond tõusta kõrgele elule; sest 
südametunnistus, mis on minu valgus, on 
täiuslik, on varjamatu, on õiglane, ei muutu 
kunagi asjatuks ega käi kõveraid teid. (295, 18 
– 24) 
 
Hea, hea tahte mees  
39 õppige Mind tundma, kõik, et keegi ei 
eitaks Mind - tundke Mind, et teie ettekujutus 
Jumalast põhineks tõelusel ja te teaksite, et 
seal, kus headus ilmneb, seal olen Mina. 
40 Headus ei sega midagi. Headus on tõde, on 
armastus, on halastus, on mõistmine. Headus 
on selgelt äratuntav ja eksimatu. Tunnistage 
seda, et te ei eksiks. 
41 Iga inimene võib minna erinevat teed, kuid 
kui nad kõik kohtuvad ühes punktis, mis on 
hea, siis lõpuks tunnevad nad ära ja ühinevad. 
42 Aga mitte siis, kui nad end pidevalt 
petavad, andes hea näo kurjusele ja 
maskeerides kurja heaks, nagu see juhtub 
praeguste inimeste puhul. (329, 45 – 47) 
43. Peaaegu 2000 aastat olete te korrutanud 
seda fraasi, mida kuulsid Petlemma karjased: 
"Rahu maa peal hea tahte meestele"; kuid 
millal olete te hea tahte teoks teinud, et 
omandada õigus rahule? Tõesti, ma ütlen 
teile, te olete pigem teinud vastupidist. 
44 olete kaotanud õiguse seda lauset korrata; 
seepärast tulen ma täna uute sõnade ja 
õpetustega, et need ei oleks laused ja fraasid, 
mis jäävad teile meelde, vaid et minu õpetuse 
mõte tungiks teie südamesse ja vaimusse. 
45. Kui sa tahad korrata Minu sõnu, nii nagu 
Ma neid sulle annan, siis tee seda; kuid tea, et 
seni, kuni sa neid ei tunne, ei ole neil mingit 
mõju. Ütle need intiimse tunnetuse ja 
alandlikkusega, tundes, kuidas need kõlavad 
su südames, ja ma vastan sulle nii, et panen 
kogu su olemuse värisema. (24, 33 – 34) 
46. Ma ütlen teile veel kord: Rahu head 
tahtejõudu omavatele inimestele, kes 

armastavad tõde, sest nad teevad midagi, et 
alluda jumalikku tahtmist. Ja need, kes 
asetavad end minu kaitse alla, peavad 
tingimata tundma minu kohalolekut - nii 
nende vaimus kui ka nende inimlikus elus, 
nende võitlustes, nende vajadustes, nende 
katsumustes. 
47. Hea tahte inimesed on lapsed, kes järgivad 
oma Isa seadust. Nad käivad õigel teel ja kui 
nad kannatavad väga, siis tõstavad nad oma 
vaimu Minu poole, soovides andestust ja rahu. 
48. Nad teavad, et valu on sageli vajalik, ja 
seetõttu kannavad nad seda kannatlikult. Alles 
siis, kui see muutub talumatuks, paluvad nad, 
et nende ristikoormat kergitataks. "Issand," 
ütlevad nad Mulle, "ma tean, et minu vaim 
vajab puhastamist, kannatusi, et areneda 
ülespoole. Sina tead paremini kui mina, mis on 
mulle vajalik. Te ei saa anda mulle midagi, 
mida ma ei vaja. Sinu tahe olgu siis mulle 
tehtud." 
49 Õndsad on need, kes mõtlevad ja 
palvetavad sel viisil, sest nad otsivad oma 
Meistri eeskuju, et seda rakendada oma elu 
katsumustes. (258, 52 – 53) 
 
Kurjus, inimene on kurjusest sõltuvuses  
50 Sel ajal on kurja mõju suurem kui hea mõju. 
Seetõttu on inimkonnas valitsev jõud kurjus, 
millest lähtuvad isekus, valetamine, hoorus, 
ülbus, uhkeldamine, kahjurõõm, hävitamine ja 
kõik madalamad kired. Sellest häiritud 
moraalsest tasakaalust tulenevad haigused, 
mis inimest piinavad. 
51. Inimestel ei ole nende jõudude vastu 
võitlemiseks relvi. Nad on lüüa saanud ja 
viidud vangidena ilma vaimse valguseta, ilma 
terve rõõmuta, ilma hea poole püüdlemiseta 
elu kuristikku. 
52 Just nüüd, kui inimene arvab, et ta on 
teadmiste tipus, ei tea ta, et ta on kuristikus. 
53. Mina, kes ma tean teie algust ja tulevikku 
igavikus, olen andnud inimestele algusest 
peale relvad, millega võidelda kurjuse jõudude 
vastu. Kuid nad põlgasid neid, eelistades kurja 
võitlust kurja vastu, kus keegi ei võida, sest 
kõik saavad lüüa. 
54 On kirjutatud, et kurjus ei võida, mis 
tähendab, et aegade lõpul võidab hea. 
55. Kui te küsite Minult, millised olid need 
relvad, millega Ma varustasin inimesi võitlema 
kurja jõudude või mõjude vastu, siis ütlen 
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teile, et need olid palve, püsivus seaduses, usk 
Minu Sõnasse ja armastus üksteise vastu. (40, 
65 - 70) 
56 Kurjus on kasvanud inimeste seas, mu 
rahvas. Headus, voorus, armastus on olnud 
nõrgad kurjuse, haiguste, katkude, katkude ja 
õnnetuste sissetungi ees. Kõik see, mis on 
korruptsiooni seeme, on nakatanud heade 
südameid, on pannud mõned komistama, on 
vähendanud usklike arvu, sest kurjus on 
kasutanud inimkonna üle suurt võimu. 
57. Ma olen lubanud seda juhtuda teile antud 
tahtevabaduse huvides. Sest kogu 
korruptsiooni, kogu pimeduse ja inimeste 
eksituse taga on jumalik valgus, 
südametunnistus, mis ei kao ega kao kunagi. 
On olemas algne üksus, mis on Vaim, mis 
hoiab rikkumata suudlust, mille Isa andis, ja 
mis on Jumalik pitser, millega ma olen saatnud 
kõik oma lapsed võitluse teele. Selle omaduse 
tõttu ei lähe ükski neist vaimudest kaduma. 
(345, 11 –12) 
 
Võitlus hea ja kurja vahel  
58. Te olete ka imestanud vägivalla üle, mida 
mehed ja naised on oma kurjuses ilmutanud 
läbi kõigi teie inimeksistentsi ajastute. Teie 
ajalooraamatusse on kogutud nende nimed. 
Teie eksistentsi mäluraamatus, raamatus, 
kuhu Jumal kõik teie teod, kõik teie teod kirja 
paneb, on ka nende nimed, ja te olete 
imestanud, et mõistus, inimsüda, võib 
sisaldada nii palju jõudu kurjuse vastu, võib 
säilitada nii palju julgust, et mitte väriseda 
oma tegude ees; et ta suudab vaigistada oma 
südametunnistuse häält, et mitte kuulda 
Jumala aruandlusnõuet, mida Ta nõuab selle 
kaudu kõigilt oma lastelt. Ja kui tihti on nende 
vaimude elu sellel planeedil olnud pikk ja 
kestev. 
59. Neid inimesi, kes tahtevabaduse tõttu 
astusid vastu Minu armastusele ja Minu 
õiglusele, kasutasin ja kasutasin ära just nende 
sõnakuulmatust, et muuta nad Minu 
sulasteks. Arvates, et nad tegutsevad vabalt, 
olid kõik nende mõtted, sõnad ja teod Minu 
õigluse tööriistad nii enda kui ka teiste suhtes. 
60 Aga millal see valitsemine lõpeb? - Isa ütleb 
teile: Kurjuse valitsemine ei ole kunagi 
inimkonna üle valitsenud, sest isegi kõige 
suurema korruptsiooni ajal on olnud Minu 
suhtes ustavad, Minu juhistele kuuletuvad ja 

Minu Seaduse apostlid. Kuid võitlus on alati 
olnud olemas algusest peale. 
61 Kumb neist kahest väeosast on seni 
lahingus olnud ülekaalus? et kurja! Sellepärast 
pidin Ma ennast füüsiliselt kuuldavaks tegema 
teie seas, et seista teie kõrval, et taaselustada 
teie lootust ja usku Minusse, et anda soojust 
teie südamesse ja öelda teile: te ei ole teel 
üksi, Ma ei ole teile kunagi valetanud. Te ei 
tohi kunagi muuta põhimõtteid, mille ma olen 
teie sisse pannud. See on headuse ja 
armastuse tee. (345, 48 – 49) 
62. Vaata, kuidas minu valgus murrab sinu 
maailma udu. Ma võitlen küll inimeste vastu, 
kuid ainult selleks, et hävitada kogu kurjus, 
mis elab nende südames. Ma panen oma 
armastuse Valguse ja väe nendesse, kes mind 
ustavalt järgivad, ja need ütlevad siis: "Otsime 
draakonit, kes meid varitseb - metsalist, kes 
paneb meid pattu tegema ja Issandat 
solvama." Nad otsivad seda meredel, kõrbes, 
mägedes ja metsades, nähtamatus, kuid ei leia 
seda, sest see elab inimese südames. Ainult 
see on seda sünnitanud ja seal on ta kasvanud, 
kuni ta on domineerinud kogu maad. 
63. Kui Minu valguse mõõga vilkumine haavab 
iga inimese südant, muutub kurjusest lähtuv 
vägivald üha nõrgemaks, kuni see hääbub. Siis 
ütled sa: "Issand, sinu halastuse jumaliku 
väega olen ma võitnud draakoni, mida ma 
arvasin, et see varitses nähtamatust, 
mõtlemata, et ma kandsin seda oma 
südames." 
64 Kui kord tarkus paistab kõigis inimestes - 
kes siis veel julgeb head kurjaks muuta? Kes 
siis veel loobub igavesest kaduvale? Tõesti, ma 
ütlen teile, et mitte keegi, sest te kõik saate 
tugevaks jumalikus tarkuses. Patt on vaid 
teadmatuse ja nõrkuse tulemus. (160, 51 – 54) 
 
Ahvatlused ja ahvatlused  
65 Inimkond kasvatab palju "puid"; inimeste 
nälg ja viletsus sunnib neid otsima neilt varju 
ja vilju, mis pakuvad neile päästet, õiglust või 
rahu. Need puud on inimeste õpetused, mis 
on sageli inspireeritud vihkamisest, isekusest, 
võimuhimust ja suursugususest. Nende viljad 
on surm, veri, hävitamine ja inimese elu kõige 
pühama asja, milleks on usu-, mõtte- ja 
sõnavabadus - ühesõnaga, tema 
vaimuvabaduse röövimine. See on pimedad 
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jõud, mis tõusevad üles võitlema valguse 
vastu. (113, 52 – 53) 
66. Ma olen teile öelnud, armastatud Iisrael, 
et tuleb aeg, mil tõusevad halvad 
suupillimehed, kes annavad ligipääsu vale-
Jesuusale, ja oma materiaalses püüdluses 
petavad nad, öeldes, et nende kaudu kõneleb 
Meister. Tekivad vale-"juhid" ja vale-
"prohvetid", vale-"sõdurid", kes püüavad teid 
oma sõnade ja materiaalsete püüdlustega 
valguse ja tõe teelt kõrvale juhtida. (346, 38) 
67. Palvetage, mõistke, et nüüd on aeg, mil 
minu õiglus ja minu valgus on äratanud kõik 
pimedad jõud. See on raske ja ohtlik aeg, sest 
isegi pimeduses elavad olendid teesklevad end 
teie seas valguse olenditena, et teid võrgutada 
ja segadusse ajada. Ma annan teile oma 
valguse, et te ei eksiks teelt ega laseks end 
eksitada nendel, kes võtavad mu nime asjata. 
68. Petturid ei ole mitte ainult nähtamatud 
olendid, vaid te leiate neid ka kehastatuna 
inimestes, kes räägivad teile õpetusi, mis 
teesklevad, et nad on valguses, kuid mis on 
vastuolus minu õpetustega. Te ei tohi neid 
kuulata. (132, 7 – 8) 
69. Minu Kuningriik on tugev ja võimas, ja kui 
ma olen lasknud teisel võimul tõusta Minu jõu 
ja Minu võimu ette - kurjuse oma -, siis selleks, 
et tõestada Minu jõudu; et te näeksite ja 
kogeksite pettuse, pimeduse ees Minu valguse 
ja Minu tõe jõudu. See juhtub nii, et te 
mõistaksite, et see tumedate varjude, 
eksituste ja kiusatuste kuningriik, kuigi tal on 
suur võim, on Minu vahend, ja tegelikult 
kasutan ma seda. 
70. Kui ma teid proovile panen, siis mitte 
selleks, et peatada teid teie arenguteel, sest 
ma ootan teie saabumist oma kuningriiki. Aga 
ma tahan, et te tuleksite Minu juurde võitjana 
pärast võitlusi, tugevana pärast võitlust, täis 
vaimse kogemuse valgust pärast pikka 
palverännakut, täis teeneteid vaimus, nii et te 
saaksite alandlikult tõsta oma näo üles ja 
vaadata Isa poole sel hetkel, kui Ta läheneb, et 
anda teile oma jumalikku suudlust, suudlust, 
mis sisaldab kogu õnne ja täiustusi teie 
vaimule. (327, 8 - 9) 
 
Moraalikuriteod  
71. Inimesed, inimesed, kõik te, kes te 
omavahel kokku põrkute! Ma leidsin, et te 
eitate oma kurjuse ja uhkeldate sellega, mida 

te peate suureks, varjates samal ajal oma 
häbiplekke. Kuid ma ütlen teile, et mees, kes 
peab end oma näilises suuruses kiiduväärseks, 
on vaimselt vaene mees. Ja neile, kes vooruse 
puudumise tõttu teiste vigu teotavad ja teiste 
üleastumiste üle kohut mõistavad, pean 
ütlema, et nad on silmakirjatsejad ja väga 
kaugel õiglusest ja tõest. 
72. Mitte ainult need ei mõrva, kes võtavad 
keha elu, vaid ka need, kes laimuga südant 
rebivad. Need, kes tapavad südame tundeid, 
usku, ideaali, on vaimu mõrtsukad. Ja kui 
paljud neist elavad vabalt, ilma vangla ja 
ahelateta. 
73. Ärge imestage, et ma nii teiega räägin, sest 
ma näen teie seas hävitatud kodusid, sest te 
olete oma kohustusi eirates võtnud uusi 
kohustusi väljaspool neid, hoolimata oma 
lähedaste valust ja hülgamisest. Vaadake enda 
ümber, kui palju on hävitatud kodusid, kui 
palju naisi on pahede all ja kui palju lapsi on 
ilma isata. Kuidas võiks neis südametes olla 
hellus ja armastus? Kas te ei arva, et see, kes 
on tapnud nende inimeste õnne ja hävitanud 
selle, mis oli püha, on kurjategija? 
74. Te olete kurjusega nii harjunud, et 
nimetate isegi neid inimesi, kes leiutavad neid 
uusi surmarelvi, suureks, sest need võivad 
hetkega hävitada miljoneid elusid. Ja te 
nimetate neid isegi teadlasteks. Milles seisneb 
teie põhjendus? Suur saab olla ainult Vaimu 
kaudu, ja õppinud saab ainult see, kes kõnnib 
tõe teel. (235,36 - 39) 
 
Kurjuse jõuetus ja kaduvus  
75. Suur, väga suur on teie silmis inimlik 
korruptsioon, kohutav tundub teile see võim 
ja kurjuse jõud, mida inimesed kasutavad; ja 
ometi ütlen ma teile, et see on nõrk võrreldes 
Minu õigluse võimuga, võrreldes Minu 
Jumalusega, kes on saatuse, elu, surma ja 
kogu loodu Issand. (54, 70) 
76. Ainult selline kõikvõimas olend nagu Mina 
võiks Minuga võidelda. Aga kas te usute, et kui 
Minust tuleks välja Jumalikkus, siis oleks see 
Minu vastu? Või usute, et see võib tulla tühjalt 
kohalt? Miski ei saa tekkida mitte millestki. 
77. Ma olen Kõik ja pole kunagi sündinud. 
Mina olen algus ja lõpp, kõige loodu alfa ja 
oomega. 
78. Kas te kujutate ette, et üks Minu poolt 
loodud olenditest võiks jõuda Jumala juurde? 
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Kõigil olenditel on piirid ja selleks, et olla 
Jumal, on vaja, et tal ei oleks piire. Need, kes 
on hellitanud neid unistusi võimust ja 
suurusest, on langenud omaenda ülbuse 
pimedusse. (73, 34 - 35) 
79. Tõesti, ma ütlen teile, et ei ole jõudu, mida 
te suudaksite minu armastusele vastu panna. 
Vaenlased on osutunud väetiks, vastasjõud on 
nõrgad, relvad, mis on püüdnud võidelda tõe 
ja õigluse vastu, on alati olnud haprad. 
80. Võitlus, mida kurjuse jõud peavad jumaliku 
õigluse vastu, on teile tundunud lõputu 
konfliktina. Ja ometi on see igaviku ees nagu 
hetk ja teie vaimu ebatäiuslikkuse ajal toime 
pandud üleastumised on nagu väike plekk, 
mille teie voorus ja minu armastav õiglus 
kustutavad igaveseks. (179, 12 - 13) 
 
Andestuse jõud  
81. Ma palun teid kõiki inimesi, pidades neid 
inimesi siin oma esindajateks: Millal tõusete te 
sisemiselt üles, armastate üksteist ja 
andestate üksteisele oma süütegusid? Millal 
saab teie planeedil lõpuks rahu? 
82 Armastusest lähtuv andestus õpetab 
ainuüksi minu Õpetust ja sellel on võimas jõud 
muuta kurja heaks, muuta ja muuta patune 
vooruslikuks inimeseks. 
83 Õppige andestama ja teie maailmas saab 
alguse rahu. Kui oleks vaja tuhat korda 
andestada, siis peaksite seda tegema tuhat 
korda. Kas te ei tea, et õigeaegne lepitamine 
päästab teid kannatuste karika joomisest? 
(238, 12 -14) 
84. Niikaua kui sa oled inimene, mäleta Mind 
sel ristil, nagu Ma andestasin oma 
hukkamõistjatele, õnnistades ja tervendades 
neid, nii et kogu su raske elutee jooksul 
õnnistaksid sa samamoodi neid, kes sulle kurja 
teevad, ja teeksid kõikvõimalikku head neile, 
kes sulle kurja on teinud. Kes niimoodi 
tegutseb, on Minu jünger, ja tõesti, Ma ütlen 
talle, et tema valu jääb alati lühikeseks, sest 
Ma lasen tal tunda Oma jõudu tema 
katsumuse hetkedel. (263, 56) 
85 Andestage teineteisele, ja nii leiate te 
kergendust nii endale kui ka sellele, kes on 
teile ülekohut teinud. Ärge kandke oma 
vaimus vihkamise või pahameele koormat; 
olge puhtad südamelt ja te olete avastanud 
rahu saladuse ning elate minu tõe apostlitena. 
(243,63) 

 

41. peatükk - Seos selle maailma ja 
tulevase maailma vahel  
 
Inspiratsioon ja abi vaimumaailmast 
1 Te kõik liigute vaimse täiuslikkuse redelil 
ülespoole; mõned on jõudnud arenguni, mida 
te praegu ei suuda haarata, teised tulevad teie 
järel. 
2 Suured vaimud, kes on suured oma võitluse, 
armastuse ja pingutuse poolest, otsivad 
harmooniat oma väikeste vendade ja 
õdedega, kaugete, hooletute vaimudega; 
nende kohustused on üllad ja kõrged, nende 
armastus minu Jumalikkuse ja teie vastu on 
samuti väga suur. 
3. Need vaimsed olendid teavad, et nad on 
loodud aktiivsuseks, kõrgemaks arenguks; nad 
teavad, et Jumala laste jaoks ei ole 
tegevusetust. Loomingus on kõik elu, 
liikumine, tasakaal, harmoonia; ja seepärast 
töötavad need lugematud olendid, pingutavad 
ja rõõmustavad oma võitluses, teades, et sel 
moel ülistavad nad oma Issandat ja teenivad 
oma ligimese arengut ja täiustumist. 
4 Täna, olles eemal minu Seaduse poolt teile 
ette nähtud teelt, ei tea te, millist mõju need 
teie vennad ja õed teile avaldavad; kuid kui 
teil on tundlikkust tajuda neid kiirgusi, 
inspiratsioone ja sõnumeid, mida nad teile 
saadavad, siis saate aimu, millistele hulgaliselt 
ametitele ja õilsatele töödele nad oma 
olemasolu pühendavad. 
5. Te peate teadma, et need vaimolendid oma 
armastuses ja austuses Looja seaduste vastu ei 
võta kunagi seda, mida nad ei tohi võtta, ei 
puutu sellesse, mis on keelatud, ega sisene 
sinna, kus nad teavad, et nad ei tohi, et nad ei 
tooks ebaharmooniat loodu 
põhikomponentidesse. 
6 Kui erinevalt teevad seda inimesed maa 
peal, kes oma soovis olla suur ja võimas 
maailmas, ilma vähimagi austuseta minu 
õpetuste vastu, otsivad teaduse võtmega 
looduse hävitavaid jõude, avavad väravaid 
tundmatutele jõududele ja hävitavad sel viisil 
looduse harmooniat, mis neid ümbritseb! 
7 Millal oskab inimene teha end 
vastuvõtlikuks, et kuulata vaimse maailma 
tarku nõuandeid ja lasta end sel viisil 
juhendada selle inspiratsioonidest? 
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8 Tõesti, ma ütlen teile, sellest piisab, et viia 
teid turvaliselt selle mäe tippu, mis on tulemas 
teie juurde; seal näete teie ees sirget ja 
valgusküllast teed, mida läbivad vaimud, kes 
on nüüd seal ainult selleks, et teha teile head 
ja aidata teid teie raskustes, viies teid samm-
sammult lähemale tee lõppu, kus teie Isa teid 
kõiki ootab. 
9 Kuna ma olen teile rääkinud nende olendite 
headusest ja vaimsest kõrgusest, siis pean 
teile ütlema, et ka neil, nagu teilgi, oli algusest 
peale vaba tahte and, see tähendab tõelise ja 
püha tegevusvabaduse and, mis on tõendiks 
Looja armastusest oma laste vastu. (20,28 – 
36) 
10. Te ei käi üksi, sest Minu julgustus ja Minu 
valgus on igaühega teist koos. Aga juhul, kui 
see peaks teile vähe tunduma, olen ma 
pannud iga inimolendi kõrvale vaimse 
valgusolendi, kes valvab teie samme, paneb 
teid aimama mõnda ohtu, on teie kaaslaseks 
teie üksinduses ja abiliseks teie eluteel. Nad 
on need olendid, keda te nimetate 
kaitseingliteks või kaitsjateks. 
11. Ärge kunagi näidake neile tänamatust ja 
ärge olge kurdid nende innustustele, sest teie 
jõududest ei piisa, et läbida kõik elu 
katsumused. Teil on vaja neid, kes on teist 
arenenumad ja kes teavad midagi teie 
tulevikust, sest ma olen selle neile ilmutanud. 
12 Nende olendite võitlus on väga raske seni, 
kuni te ei jõua spirituaalseks muutumiseni, 
sest te panustate omalt poolt väga vähe, et 
aidata neid nende raskes missioonis. 
13. Kui teie vaimsus võimaldab teil tunda ja 
tajuda nende teie vendade ja õdede 
kohalolekut, kes töötavad nähtamatult, ilma 
igasuguse väljapanekuta teie heaolu ja 
edasimineku nimel, siis kahetsete, et olete 
sundinud neid teie pattude pärast nii palju 
kannatama. Aga kui see arusaam tekib sinus, 
siis on see juba muutunud sinu meeles 
valguseks. Siis ärkavad kaastunne, tänulikkus 
ja mõistmine nende suhtes. 
14 Milline suur õnn on sinu kaitsjatel, kui nad 
näevad, et sa toetad nende vaeva ja et nende 
inspiratsioon on kooskõlas sinu tõusuga! 
15 Teil on nii palju vendi ja õdesid ja nii palju 
sõpru "Vaimulikus orus", keda te ei tunne. 
16 Homme, kui teadmine vaimsest elust on 
levinud üle kogu maa, mõistab inimkond 
nende olendite tähtsust sinu kõrval ja 

inimesed õnnistavad minu Ettevaatust. (334, 
70 - 76) 
17 Tõesti, ma ütlen teile, kui teie usk oleks 
kindel, siis ei oleks teil soovi tunda vaimset 
kohalolu lihalike meeltega, sest siis oleks vaim 
see, mis tajuks oma peene tundlikkusega seda 
maailma, mis pulseerib teie ümber 
lakkamatult. 
18. Jah, inimkond, kui te tunnete end vaimsest 
maailmast eemal, siis need olendid ei saa end 
inimestest eemal tunda, sest nende jaoks ei 
ole vahemaid, piire ega takistusi. Nad elavad 
vaimses maailmas ja seetõttu ei saa nad olla 
kaugel inimeste elust, kelle kõrgeim saatus on 
vaimu ülespoole arenemine ja täiustamine. 
(317, 48 - 49) 
19 Ainus vahemaa, mis on teie ja Jumala või 
teie ja vaimolendi vahel, ei ole mitte 
materiaalne, vaid vaimne vahemaa, mis 
tuleneb teie ettevalmistuse, puhtuse või 
valmisoleku puudumisest inspiratsiooni ja 
vaimse mõju vastuvõtmiseks. 
20. Ärge kunagi pange seda distantsi teie ja 
teie Meistri vahele või teie ja vaimse maailma 
vahele, siis saate alati nautida kasu, mida minu 
armastus valab neile, kes oskavad seda otsida. 
Te tunnete alati, et vaimne maailm on 
südamelähedane neile, kes valmistuvad seda 
tundma. 
21. Kui suur on see vahemaa, mille selle aja 
inimkond enda ja vaimse elu vahele asetab! 
See on nii suur, et tänapäeva inimesed 
tunnevad, et Jumal on neist lõpmatult kaugel 
ja et taevariik on kaugel ja kättesaamatu. (321, 
76 - 78) 
22 Ma ütlen teile, et ei ole olemas inimhinge, 
mis ei elaks vaimumaailma mõju all. 
23 Paljud hakkavad seda eitama, kuid keegi ei 
suuda tõestada, et inimese mõistus ei saa 
vastu võtta mitte ainult vaimolendite ja tema 
enda kaaslaste, vaid ka minu mõtteid ja 
vibratsioone. 
24 See on ilmutus kogu inimkonnale - ilmutus, 
mis, kui seda levitatakse, leiab avatud 
südamed, mis võtavad selle suure rõõmuga 
vastu; samuti leiab see ka kangekaelsed 
vastased ja võitlejad. 
25. Aga mida nad suudavad teha, et takistada 
vaimse kuningriigi valguse paistmist inimeste 
elus? Milliseid vahendeid saavad uskmatud 
kasutada selle vibratsiooni kõrvaldamiseks? 
Kes on see, kes arvab, et ta on väljaspool 
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universaalset mõju, mis on Jumala loov ja 
elustav jõud? 
26. Ma räägin teie südametunnistusele, teie 
vaimule ja teie mõistusele, kuid ütlen teile 
veel kord, et te saate sõnumeid, ideid ja 
inspiratsioone teistelt eksistentsi tasanditelt ja 
et nii nagu te ei tea, kust teie vaim siia teie 
kehasse kehastuma tuli, nii ei tea te ka seda, 
kes teeb ennast talle nähtamatult ja 
tajumatult teatavaks. (282, 33- 37) 
  
Segaduses olevad ja pahatahtlikud vaimud  
27 See kord erineb esimesest ja teisest. Täna 
elate te vabastatud elementide, nähtavate ja 
nähtamatute elementide kaoses. Häda sellele, 
kes ei valva, sest ta saab lüüa, ja kes on 
varustatud, peab võitlema! 
28 Tuhanded nähtamatud silmad jälgivad sind; 
mõned varitsevad sind teel ja kukutavad sind, 
teised kaitsevad sind. (138, 26 - 27) 
29 Segaduses olevate vaimolendite suured 
leegionid peavad inimestega sõda, kasutades 
ära nende teadmatust, tuimust ja vaimse 
nägemuse puudumist; ja inimesed ei ole 
varustanud end armastuse relvadega, et 
kaitsta end nende rünnakute eest, mistõttu 
nad näivad selles võitluses kaitsetute 
olenditena. 
30 Minu vaimne õpetus pidi tulema teie 
juurde, et õpetada teile, kuidas te peate end 
varustama, et olla selles lahingus võitja. 
31. Sellest nähtamatust maailmast, mis kudub 
ja elab teie enda maailmas, lähtuvad 
mõjutused, mis vaevavad inimesi, kas nende 
mõtetes, tunnetes või tahtes, ja teevad neist 
pühendunud sulaseid, orje, tööriistu ja 
ohvreid. Vaimulikud ilmingud ilmnevad kõikjal, 
ja ometi ei taha maised inimesed ikka veel 
tajuda seda, mis nende vaimu ümbritseb. 
32 On vaja alustada võitlust pimeduse 
hävitamiseks, et kui valgus inimestes koitab, 
saaksid kõik tõelises osaduses üheskoos tõusta 
ja palve kaudu olla võidukad võitluses, mida 
nad peavad nende jõudude vastu, mis on neid 
nii kaua valitsenud. 
33 Inimesed ja rahvad on nende mõjude 
mõjule allutatud, ilma et inimkond seda 
märkaks. Nende poolt tekitatud haruldased ja 
tundmatud haigused on inimesi 
kummardanud ja teadlasi segadusse ajanud. 
34. Kui palju ebakõla, kui palju segadust ja 
valu on inimene endale kuhjanud. Palve, 

moraali ja vaimsuse puudumine on 
meelitanud ligi ebapuhtaid ja häiritud 
olendeid. Aga mida saab oodata neilt, kes on 
eraldatud ilma valguse ja ettevalmistuseta? 
35 On neid, keda sa oled petnud ja rõhunud, 
keda sa oled häirinud ja alandanud. Nad 
saavad teile ainult segadust ja pimedust saata, 
nad saavad ainult kättemaksu võtta ja teile 
ainult etteheiteid teha. (152,22 - 28) 
36. Pimeduse olendite leegionid tulevad nagu 
äikesepilved inimkonna sekka, põhjustades 
segadusi, ajades segadusse mõtted ja 
pimestades inimeste südamed. Ja kuigi 
inimkonnal on olemas relvad, et end nende 
reeturlike rünnakute vastu kaitsta, ei oska 
mõned neid kasutada ja teised ei oska isegi 
kahtlustada, et nad neid omavad. (240, 53) 
37. Tänapäeva inimkond, nii suur arvuliselt kui 
ta ka teie silmis on, on väga väike võrreldes 
seda ümbritseva vaimude maailmaga. Millise 
jõuga tungivad need leegionid inimeste 
teedele, kuid nad ei taju, ei tunne, ei kuule 
seda maailma, mis neid ümbritseb. (339, 29) 
38. Inimene, kes on langenud patuse eluga, on 
võimeline vedama endaga kaasa terve leegioni 
pimeduse olendeid, kes põhjustavad, et ta 
jätab oma teele ebatervislike mõjude jälje. 
(87, 7) 
39. Kui te näeksite siit "vaimset orgu", kus 
materialiseerunud olendid on kodus - need, 
kes ei ole midagi teinud vaimse teekonna 
jaoks pärast seda elu -, siis te oleksite 
purustatud. Kuid te ei ütleks hetkekski: "Kui 
kohutav on Jumala õiglus!" Ei, selle asemel 
hüüate te: "Kui tänamatu, kui ebaõiglane ja 
julm me iseendaga oleme! Kui ükskõikne on 
meie vaim ja kui külmad oleme olnud Jeesuse 
jüngritena!" 
40. Seepärast on Isa lubanud neil olenditel 
ilmuda aeg-ajalt teie elus, andes teile valusaid, 
hirmuäratavaid teateid oma süngest ja rahutu 
elust. Nad on sellise maailma elanikud, millel 
ei ole vaimse kodu säravat valgust ega maa ilu, 
mida nad varem elasid. (213, 52 - 53) 
41. Vaimsete olendite leegionid, mis tiirutavad 
sihitult maailmas, koputades erinevatel viisidel 
inimeste südamete ustele, on sageli hääled, 
mis tahavad teile öelda, et ärgake, avage 
silmad tegelikkusele, kahetsege oma eksimusi 
ja uuenege, et hiljem, kui te oma keha 
maapealsesse kubemesse jätate, ei peaks te 
nutma, nagu nad tegid, oma üksilduse, 
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teadmatuse ja materialismi pärast. Tunnistage 
selles, kuidas valgus sünnib isegi pimedusest, 
sest ükski puu leht ei liigu ilma minu tahteta; 
samamoodi need vaimsed ilmingud, mis 
päevast päeva suurenevad, ujutavad lõpuks 
inimesi nii, et lõpuks võidavad nad inimkonna 
skeptitsismi. (87, 65) 
42. Palvetage nende eest, kes lahkuvad teie 
juurest ja lähevad teispoolsesse maailma, sest 
kõigil ei õnnestu leida teed, kõik ei suuda 
vaimselt tõusta ega saavutada rahu lühikese 
ajaga. 
43 Mõned elavad vaimselt materiaalse elu 
eksituse all; mõned kannatavad vägivaldse 
kahetsuse all; teised on tuimad, maetud koos 
oma kehaga maa alla, ja jälle teised ei suuda 
end lahutada oma lähedastest, neist, kes jäid 
maailma, sest kaeblemine, isekus ja inimlik 
teadmatus hoiavad neid tagasi, seovad neid 
ainega ja võtavad neilt rahu, valguse ja 
edasimineku. 
44. Las need vaimud liiguvad edasi, kes on veel 
selles maailmas, ilma et see oleks veel nende 
oma; las nad loobuvad hüvedest, mida nad 
selles elus omasid ja armastasid, et nad 
saaksid tõsta oma vaimu lõpmatusse, kus neid 
ootab tõeline pärand. (106, 35 - 37) 
45. Teie vaimule on väga meeldiv, kui nad teid 
"vaimsesse orgu" saabudes vastu võtavad ja 
saavad tänusõnu teie poolt osutatud halastuse 
eest. Teie rõõm on suur, kui näete neid 
valgusega läbi imbunud. 
46. Aga kui kurb oleks see, kui sa kohtaksid 
seda segadusest pimedaks jäänud olendite 
leegioni ja teaksid, et nad ootasid sinult 
armastuse tegu ja sa ei andnud seda neile. 
(287, 58) 
47. Tõesti, ma ütlen teile: Kui ma kohtlen teid, 
inimesi, nii suure armastuse ja halastusega, 
siis pöördun ma sama hooliva armastusega 
nende poole, kes lepivad oma mineviku 
üleastumisi pärastpoole. Ma saadan oma 
valguse neile olenditele, et vabastada nad 
oma hajameelsusest, mis on nagu pimedus, ja 
oma enesesüüdistustest, mis on "tuli", et 
seejärel saata neid inimeste hulka; nii et need, 
kes varem külvasid valu südamesse, võiksid 
nüüd, varustatud teadmiste valgusega, saada 
oma vendade ja õdede heategijateks ja 
kaitsjateks. (169, 6) 
 
Vaimude võitlus inimeste eest  

48 Teie inimelu taga eksisteerib vaimude 
maailm, teie vennad ja õed, inimestele 
nähtamatud olendid, kes võitlevad omavahel 
teie vallutamise nimel. 
49. See võitlus on tingitud erinevusest 
evolutsioonis, milles ühed ja teised end 
leiavad. Samal ajal kui Valguse Olendid, keda 
toetab armastuse, harmoonia, rahu ja 
täiuslikkuse ideaal, puistavad inimkonna teed 
valgusega, inspireerides seda alati hea ja 
avaldades talle kõike, mis on inimeste 
hüvanguks, on Olendid, kes ikka veel 
klammerduvad maa materialismi külge, kes ei 
ole suutnud vabaneda oma isekusest ja 
armastusest maailma vastu, või kes lõputult 
toidavad inimeste sõltuvusi ja kalduvusi, 
külvavad inimeste teed segadustega, 
pimestades meelt, pimestades südameid, 
orjastades tahet, et kasutada inimesi ära ja 
muuta nad oma plaanide tööriistadeks või 
kasutada neid nagu oma keha. 
50. Samal ajal kui Valguse Vaimne Maailm 
püüab võita inimeste vaimu, et avada talle 
murdmaja igaviku suunas; samal ajal kui need 
õnnistatud väed teevad lakkamatult tööd, 
kasvavad armastuses, muutudes õdedeks valu 
voodis, nõuandjateks inimese kõrval, kes 
kannab suure vastutuse koormat; saavad 
noorte nõuandjateks, laste kaitsjateks, nende 
kaaslasteks, kes unustavad ja elavad üksi, ilma 
vaimse tarkuse valguse ja armastuse tõstva 
tundeta olendite leegionid töötavad samuti 
lakkamatult inimeste seas. Kuid nende 
eesmärk ei ole teha teile kergemaks teed 
vaimsesse kuningriiki - ei; nende olendite 
kavatsus on täiesti vastupidine, nende püüdlus 
on valitseda maailma, olla jätkuvalt selle 
peremehed, jäädvustada ennast maa peal, 
valitseda inimesi ja teha nad oma tahtmise 
orjadeks ja tööriistadeks - ühesõnaga: mitte 
lasta neil võtta ära seda, mida nad alati pidasid 
enda omaks: maailma. 
51 Niisiis, õpilased, ühe ja teise olendi vahel 
käib äge lahing - lahing, mida teie füüsilised 
silmad ei näe, kuid mille peegeldused on teie 
maailmas päevast päeva tunda. 
52 Selleks, et see inimkond saaks end kaitsta 
ja vabastada end kurjast mõjust, vajab ta 
teadmisi teda ümbritsevast tõest, ta peab 
õppima palvetama koos Vaimuga ja ta peab ka 
teadma, milliste võimetega tema olemus on 
varustatud, et ta saaks neid kasutada 
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relvadena selles suures lahingus, kus hea 
võitleb kurja vastu, valgus võitleb pimeduse 
vastu, vaimsus võitleb materialismi vastu. 
53 Valguse Vaimne Maailm töötab ja võitleb ja 
valmistab kõike ette, et ühel päeval maailm 
asuks vaimsuse poole liikuma. 
54 Mõelge kõigele sellele ja te suudate ette 
kujutada, kui ägedalt on see võitlus teie 
vaimsetel vendadel ja õdedel, kes pingutavad 
inimeste päästmise nimel - võitlus, mis on 
neile karikas, millega te pidevalt annate neile 
juua tänamatuse sappi, sest te piirdute 
sellega, et võtate neilt vastu kõik hea, mida 
nad teile annavad, kuid ei seisa kunagi nende 
kõrval, et nende võitluses nende kõrval seista. 
55. Vähesed on need, kes oskavad nendega 
ühineda, vähesed on need, kes on 
vastuvõtlikud nende inspiratsioonidele ja 
järgivad nende juhiseid. Aga kui tugevalt need 
inimesed käivad läbi elu, kui kaitstud nad end 
tunnevad, millised rõõmud ja inspiratsioonid 
inspireerivad nende vaimu! 
56. Enamik inimesi on kahe mõju vahel, ilma 
et nad valiksid ühte neist, ilma et nad 
pühenduksid täielikult materialismile, kuid ka 
ilma, et nad teeksid jõupingutusi, et sellest 
vabaneda ja oma elu spirituaalsemaks muuta, 
see tähendab, et tõsta seda headuse, 
teadmiste ja vaimse väe kaudu. Need on ikka 
veel täiesti sõjas iseendaga. 
57. Need, kes on täielikult alistunud 
materialismile, hoolimata enam 
südametunnistuse häälest ja kes ei arvesta 
kõike, mis puudutab nende vaimu, ei võitle 
enam, nad on võitluses võidetud. Nad usuvad, 
et nad on võitnud, nad usuvad, et nad on 
vabad, ja nad ei mõista, et nad on vangid ja et 
valguse leegionid peavad tulema pimedusse, 
et neid vabastada. 
58. Ma saadan selle valgussõnumi kõigile 
maailma rahvastele, et inimesed ärkaksid, et 
nad saaksid teadlikuks sellest, kes on 
vaenlane, kellega nad peavad võitlema, kuni 
nad teda võidavad, ja milliseid relvi nad 
kannavad, ilma et nad seda teaksid. (321, 53 - 
63) 
 
Ühendus Jumala vaimumaailmaga  
59. Jüngrid, ärgake üles ja mõistke, millises 
ajas te elate. Ma ütlen teile: nii nagu keegi ei 
saa peatada minu õiglust, ei saa keegi sulgeda 
väravaid, mis mu halastuse tõttu on teie jaoks 

avatud. Keegi ei suuda takistada valguse, 
lootuse ja tarkuse sõnumite jõudmist 
inimesteni nendest maailmadest. (60, 82) 
60. Ma olen lubanud teil lühikest aega 
kontakti saada teispoolsete olenditega, mida 
ma "Teisel ajastul" ei heaks kiitnud, sest te ei 
olnud selleks siis valmis - ei nemad ega teie. 
Selle ukse olen Ma sel ajal avanud ja sellega 
teen Ma oma prohvetite kuulutused ja mõned 
Minu lubadused tõeks. 
61 1866. aastal avanes teile see nähtamatu 
uks ja ka selle jaoks väljavalitute 
ülekandeorgan, et teha teatavaks see sõnum, 
mida valguse vaimud inimestele toovad. 
62 Enne seda aastat tegid end teatavaks 
vaimolendid maa rahvaste ja rahvaste seas, 
kes olid minu tuleku eelaimulikud märgid. 
(146, 15) 
63. Kui tänapäeva inimesed ei oleks nii kõvad 
ja kõhedad, saaksid nad kahtlemata kogu aeg 
sõnumeid vaimumaailmast ja leiaksid end aeg-
ajalt ümbritsetud hulgast olenditest, kes 
töötavad lakkamatult inimeste ärkamise 
nimel, ja nad leiaksid, et nad ei ole kunagi üksi. 
64 Mõned nimetavad seda maailma 
"nähtamatuks", teised "teispoolseks". Aga 
miks? Lihtsalt sellepärast, et neil puudub usk, 
et "näha" vaimset, ja sellepärast, et nende 
inimlik viletsus paneb nad end tundma 
eemalolevana ja võõrasena maailmast, mida 
nad peaksid oma südames tundma. (294, 32 - 
33) 
65 Te olete üllatunud, et vaimolend annab 
endast teada või suhtleb teiega, mõtlemata, et 
te väljendate end ka teistes maailmades, 
teistes sfäärides, ja isegi annate endast teada. 
66. Teie "liha" [hing] ei ole teadlik, et teie vaim 
ühineb Minuga palvehetkedel, ta ei ole 
võimeline tajuma lähenemist teie Issandale 
selle ande kaudu - mitte ainult Minu vaimule, 
vaid ka teie vaimsetele vendadele ja õdedele, 
keda te mäletate palvehetkedel. 
67 Samuti ei ole te teadlikud, et teie 
puhkeajal, kui keha magab, eraldub vaim 
vastavalt oma arengu- ja vaimsuse tasemele 
oma kehast ja ilmub kaugetesse kohtadesse, 
isegi vaimsetesse maailmadesse, mida teie 
mõistus ei suuda isegi ette kujutada. 
68. Need paljastused ei üllata kedagi. Mõistke, 
et te olete praegu lähenemas aegade lõpule. 
(148, 75 - 78) 
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69. Ma tahan, et puhtad mõtted oleksid keel, 
milles te suhtlete oma vendade ja õdedega, 
kes elavad vaimses, et te mõistate üksteist sel 
viisil, ja tõesti, teie teened ja head teod on 
neile kasulikud; nii nagu ka Minu laste mõju, 
nende innustused ja kaitse on teile võimsaks 
abiks teie eluteel, et te saaksite koos Minu 
juurde tulla. 
70 Vaimustage end ja te kogete oma elus 
nende olendite heategevuslikku kohalolekut: 
ema hellust, kes jättis oma lapse maa peale, 
isa soojust ja nõu, kes samuti pidi lahkuma. 
(245, 7 - 8) 
71. Paljud kritiseerivad ja lükkavad selle teose 
tagasi, kui nad saavad teada, et selles on 
ilmnenud vaimseid olendeid. Kuid ärge 
muretsege, sest ainult teadmatuses olevad 
inimesed võitlevad Minu õpetuse selle osa 
vastu. 
72. Kui palju kordi on apostlid, prohvetid ja 
Issanda sõnumitoojad rääkinud maailmale 
valguse vaimolendite mõjul, ilma et inimkond 
oleks sellest teadlik olnud, ja kui palju kordi on 
igaüks teist tegutsenud ja rääkinud 
vaimolendite tahte all, ilma et oleksite seda 
tajunud! Ja just seda, mis on alati juhtunud, 
olen ma teile nüüd kinnitanud. (163, 24 - 25) 
73. Kui ainult uudishimu peaks teid viima 
otsima ühendust Teispoolsusega, siis te ei leia 
tõde; kui teid peaks viima selleni soov suurust 
või edevust, siis te ei saa tõelist ilmutust. Kui 
kiusatus peaks teie südant eksitama valede 
eesmärkide või isekate huvidega, siis ei saa te 
samuti osadust minu Püha Vaimu valgusega. 
Ainult teie aukartus, teie puhas palve, teie 
armastus, teie halastus, teie vaimne 
kõrgendamine põhjustab selle ime, et teie 
vaim sirutab oma tiivad, ületab ruumid ja 
jõuab vaimsetesse kodudesse, niivõrd kui see 
on minu Tahe. 
74. See on arm ja lohutus, mida Püha Vaim 
teile kavatses, et te vaataksite ühte ja sama 
kodu ja veeniksite end, et ei ole surma ega 
võõrandumist, et ükski Minu loodud olend ei 
sure igavese elu suhtes. Sest selles 
"Kolmandas ajas" saate te ka neid olendeid, 
kes on lahkunud sellest maapealsest elust ja 
keda te olete tundnud, keda olete armastanud 
ja kaotanud selles maailmas, kuid mitte 
igavikus. 
75. Paljud teist on Minu "töötajate" abiga 
võtnud ühendust nende olenditega. Kuid 

tõesti, ma ütlen teile, et see ei ole täiuslik 
kontaktviis ja läheneb aeg, mil kehastunud ja 
kehastamata vaimud saavad suhelda 
üksteisega vaimult vaimule, ilma 
materiaalsete või inimlike vahenditeta, see 
tähendab, inspiratsiooni, vaimse tundlikkuse, 
ilmutuse või intuitsiooni ande kaudu. Teie 
vaimu silmad suudavad tajuda kaugemal 
asuva kohalolu, siis suudab teie süda tajuda 
vaimses orus elavate olendite eluavaldusi, ja 
siis on teie vaimu juubeldamine, samuti teie 
teadmised ja armastus Isa vastu suured. 
76. Siis te saate teada, mis on teie vaimu elu, 
kes ta on ja kes ta oli, te tunnete ennast, ilma 
et näeksite end nii kitsastes piirides, nagu 
need, mis vastavad teie kehadele. Sest Isa 
ütleb teile: isegi kui teie kehamaterjal on 
tõepoolest väike - kui sarnane on teie vaim 
minu Jumaliku Vaimuga! (244,21-24) 
 

42. peatükk - Süü ja lepitamine, 
katsumused ja kannatused  
 
Vajadus meeleparanduse ja lepituse järele 
1 Kui ma luban teil sageli juua sama karikat, 
mille te oma vendadele andsite, siis ainult sel 
viisil saavad mõned aru, millist kurja nad 
põhjustasid; ja kui nad lähevad läbi sama 
katsumuse, mida nad teisi läbi tegema panid, 
siis saavad nad aru, millist valu nad neid 
tundma panid. See valgustab nende vaimu ja 
toob kaasa mõistmise, meeleparanduse ja 
sellest tulenevalt minu Seaduse täitmise. 
2 Aga kui sa tahad vältida kannatusi või 
kibeduse karika joomist, siis saad seda teha, 
kui tasud oma võla meeleparanduse, heade 
tegude, kõige selle kaudu, mida su 
südametunnistus sulle ütleb. Nii maksate 
tagasi armastuse võla, tagastate au, elu või 
rahu, tervise, rõõmu või leiva, mille olete ühel 
või teisel korral oma kaasinimestelt röövinud. 
3 Vaadake, kui erinev on minu õigluse 
tegelikkus sellest ettekujutusest, mis teil oli 
oma Isast. 
4 ärge unustage: kui ma olen teile öelnud, et 
keegi teist ei lähe kaduma, siis olen ma teile 
kindlasti öelnud ka seda, et iga võlg tuleb 
tasuda ja iga üleastumine tuleb kustutada 
eluraamatust. On teie otsustada, millist teed 
minuni jõudmiseks valida. Teil on endiselt 
tahtevabadus. 



192 
 

5 Kui te eelistate vanu karistusseadusi, nagu 
uhked rahvad ikka veel teevad, siis vaadake 
nende tulemusi! 
6 Kui te tahate, et see küünar, millega te 
mõõdate oma kaaslasi, mõõdaks ka teid, siis ei 
pea te isegi ootama oma sisenemist teise ellu, 
et saada minu õiglust; sest siin (maa peal), kui 
te seda kõige vähem ootate, leiate end 
samasugusest kriitilisest olukorrast, millesse te 
olete oma kaaslasi pannud. 
7 Aga kui sa tahad, et kõrgem seadus tuleks 
sulle appi, mitte ainult selleks, et vabastada 
sind valust, mida sa kõige rohkem kardad, vaid 
ka selleks, et sisendada sinusse üllad mõtted 
ja head tunded, siis palveta, kutsu Mind, ja siis 
mine oma võitluse teed, et saada paremaks ja 
paremaks, et olla tugev katsumustes - 
ühesõnaga, et maksta armastusega võlga, 
mille oled võlgu oma Isa ja oma ligimese ees. 
(16, 53 - 59) 
8 Sageli küsitakse minult: "Meister, kui Sa 
andestad meie üleastumised - miks Sa lubad 
meil need siis valuga heastada?" Sellele ma 
ütlen teile: Ma annan teile andeks, kuid need 
üleastumised tuleb heastada, et te saaksite 
taastada oma vaimu puhtuse. (64, 14) 
9 Ma olen teile öelnud, et ka viimane plekk 
kustutatakse inimese südamest, kuid ma ütlen 
teile ka, et igaüks peab oma plekki ära 
pesema. Tuletage meelde, et ma ütlesin teile: 
"Selle küünariga, millega te mõõdate, 
mõõdetakse teid" ja "Mida te külvate, seda 
peate ka lõikama". (150,47) 
10. Materiaalsetest annetustest, mida 
inimkond Minule teeb, võtan vastu vaid hea 
kavatsuse, kui see on tõeliselt hea; sest 
kingitus ei väljenda alati heldet ja õilsat 
kavatsust. Kui sageli pakuvad inimesed Mulle 
oma ohvrit, et katta oma halbu tegusid või 
nõuda Minult midagi vastutasuks. Seepärast 
ütlen ma teile, et vaimu rahu ei ole müügiks, 
et teie tumedaid plekke ei pese ära 
materiaalne rikkus, isegi kui te suudaksite 
Mulle pakkuda suurimat aaret. 
11 Kahetsus, mure selle pärast, et olete Mind 
solvanud, uuendus, parandamine, heastamine 
toime pandud üleastumiste eest, kõik see koos 
alandlikkusega, mida Ma olen teile õpetanud - 
jah, siis pakuvad inimesed Mulle tõelisi 
südame-, meele- ja mõtteohvreid, mis on teie 
Isale ääretult meelepärasemad kui suitsutus, 
lilled ja küünlad. (36, 27 - 28) 

  
Lepitusseadus  
12 teil on olnud üks võimalus teise järel, ja 
selles näete minu lõpmatut armastust teie 
vastu, sest ma olen andnud teile kingitusi ja 
andnud teile võimaluse heastada, puhastada 
ja täiustada oma vaimu, selle asemel, et teid 
karistada või igaveseks hukka mõista, nagu te 
varem arvasite. 
13 Kes, kes neid õpetusi teades ja neid tõeks 
pidades, julgeks pöörata selga oma 
kohustusele maa peal, teades, et sellega teeb 
ta veel raskema lepituse oma vaimu eest? 
14 Sest kuigi on tõsi, et minu õiglus annab 
teile uusi võimalusi plekkide eemaldamiseks ja 
heastamiseks, on ka tõsi, et iga võimalusega 
suureneb katsumuste arv ning et mured ja 
kannatused muutuvad iga kord 
intensiivsemaks, nagu ka tehtud vead 
muutusid tõsisemaks. 
15. Teie kohus - karistamisest ei tohiks rääkida 
- on taastada, uuendada, heastada ja tasuda 
viimase võlgadeni. Keegi - ei teie Taevane Isa 
ega teie vennad ja õed maa peal ega vaimsel 
orul - ei tee seda, mida ainult teie peate 
tegema, kuigi ma ütlen teile, et ma vastan alati 
teie kutsele. Kui tunnete end üksildase ja 
hüljatuna, siis tunnete Minu kohalolekut ja 
vaimne maailm tuleb alati toetama teid teie 
ristikoormal. (289, 45 -47) 
16 Ainult minu armastus ja minu õiglus 
suudavad täna kaitsta neid, kes selle järele 
nälgivad ja janunevad. Ainult mina, oma 
täiuslikus õigluses, olen võimeline tervitama 
seda, kes võtab endale elu. 
17 Kui nad teaksid, et vaimu hülgamine on 
kohutavam kui üksindus selles maailmas, siis 
nad püsiksid kannatlikult ja vapralt kuni oma 
maise elu viimase päevani. (165, 73 - 74) 
18. Ma ei hävita ühtegi oma last, ükskõik kui 
palju nad mind ka ei solvaks; ma säilitan nad ja 
annan neile võimaluse heastada oma 
üleastumine ja naasta tagasi teele, millelt nad 
olid lahkunud. Aga kuigi ma olen neile 
andestanud, seisavad nad silmitsi oma tegude 
viljadega, ja need on need, mis mõistavad 
nende üle kohut ja näitavad neile õiget teed. 
(96, 55) 
 
Katsumuste ja hädade põhjus  
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19 Tunne ennast! Ma olen vaadelnud kõigi 
aegade inimeste eksistentsi ja tean, mis on 
olnud kõigi nende valu ja õnnetuse põhjuseks. 
20. Alates esimestest aegadest olen näinud, 
kuidas inimesed võtavad oma elu (üksteiselt) 
kadedusest, materiaalsusest, võimu näljast; 
alati on nad unustanud oma vaimu, uskudes, 
et nad on ainult mateeria, ja siis, kui saabus 
tund, et lahkuda inimkujust maa peal, jäi alles 
see, mida nad oma materiaalses elus lõid, ilma 
et nad oleks vaimule mingit õndsust korjanud; 
sest nad ei otsinud seda, ei mõelnud sellele, ei 
hoolinud vaimu voorustest ega teadmistest. 
Nad olid rahul, et elada, otsimata teed, mis 
viiks nad Jumala juurde. (11, 42 - 43) 
21. Tänapäeval, vaatamata teie tsivilisatsiooni 
arengule, olete te üha enam eemaldunud nii 
materiaalsest loodusest kui ka vaimsest, 
puhtast, sellest, mis on Jumalast. Seetõttu 
langete iga eluetapiga üha suurema ja 
suurema nõrkuse, üha suurema ja suurema 
kannatuse kätte, hoolimata teie soovist 
muutuda tugevamaks ja õnnelikumaks iga 
päevaga, mille te maa peal veedate. Aga nüüd 
astute te sammu edasi minu seaduse 
täitmisel, oo maa elanikud! (16, 35) 
22. Katsumused, millega te oma eluteel kokku 
puutute, ei ole juhuslikud, ma olen need teile 
saatnud, et te omandaksite teened. Ükski puu 
leht ei liigu ilma Minu tahteta, ja Ma olen nii 
suurtes kui ka väikestes loodutöödes. 
23 Vaadake ja palvetage, et te mõistaksite, 
millist vilja te peate lõikama igast 
katsumusest, et teie lepitus oleks lühem. 
Võtke oma rist armastusega vastu ja ma panen 
teid kannatlikult oma lepitust kandma. (25, 6) 
24. Kui inimesed naeru, rõõmude ja tühjuste 
keskel unustavad Mind ja isegi eitavad Mind, 
miks nad siis meeleheitel ja värisevad, kui nad 
lõikavad pisarasaaki, mis piinab nende vaimu 
ja keha? Siis nad teotavad, öeldes, et Jumalat 
ei ole olemas. 
25. Inimene on piisavalt julge patustama, 
otsustanud kõrvale kalduda Minu Seaduse 
teelt; kuid ma kinnitan teile, et ta on äärmiselt 
argpükslik, kui asi puudutab lepitamist ja oma 
võlgade tasumist. Sellegipoolest tugevdan ma 
teid teie arguses, ma kaitsen teid teie 
nõrkustes, ma tõmban teid välja teie 
letargiast, ma kuivatan teie pisarad ja ma 
annan teile uusi võimalusi, et te saaksite 

taastada kaotatud valguse ja leida Minu 
Seaduse unustatud tee. 
26 Ma tulen, et tuua teile, nagu teisel ajastul, 
elu leiba ja veini, nii vaimule kui ka ihule, et te 
saaksite elada kooskõlas kõigega, mille teie Isa 
on loonud. 
27 Minu teedel õitsevad voorused, aga sinu 
teedel on okkaid, kuristikke ja kibedusi. 
28 Kes ütleb, et Issanda teed on täis okkaid, 
see ei tea, mida ta räägib, sest ma ei ole 
teinud valu kellelegi oma lastele; aga need, 
kes on kõrvale kaldunud valguse ja rahu teelt, 
peavad kannatama oma eksimuse tagajärgi, 
kui nad sinna tagasi pöörduvad. 
29. Miks sa oled joonud kannatuste karika? 
Miks te olete unustanud Issanda käsu ja 
missiooni, mille ma teile usaldasin? Sest te 
olete asendanud Minu Seaduse oma 
seadusega, ja siin on teie asjatu tarkuse 
tulemused: kibedad kannatused, sõda, 
fanatism, pettumused ja valed, mis 
lämmatavad teid ja täidavad teid 
meeleheitega. Ja kõige valusam asi 
materialiseerunud inimese jaoks, tema jaoks, 
kes allutab kõik oma arvutustele ja allutab 
selle maailma materiaalsetele seadustele, on 
see, et pärast seda elu kannab ta ikka veel 
oma eksimuste ja kalduvuste koormat endaga 
kaasas. Siis on teie vaimu kannatused väga 
suured. 
30 Lükake oma patukoormat siit maha, täitke 
Minu Seadus ja tulge varsti. Paluge andestust 
kõigile, kellele te olete haiget teinud, ja jätke 
ülejäänud minu hooleks, sest lühike on teie 
aeg armastada, kui te tõesti otsustate seda 
teha. (17, 37 - 43) 
31. Tulge minu juurde, kõik, kes te kannate 
oma südames varjatud kurbust. Te kannate 
endas salaja valu, mis on põhjustatud 
reetmisest, ja teie kibestumus on väga suur, 
sest see oli väga armastatud olend, kes teile 
sügavalt haiget tegi. 
32 Vaigistage endas, et palve valgustaks teid ja 
et te saaksite teada, kas te ei olnud mingil ajal 
reetmise põhjuseks. Siis tugevdab palve teid 
selles mõtteis, et peate andestama neile, kes 
reedavad teie armastust, usku ja usaldust. 
33 Tõesti, ma ütlen teile, et sel hetkel, kui te 
andestate sellele, kes teid on solvanud, 
tunnete te täielikult Minu rahu, sest sel hetkel 
on teie vaim ühinenud Minu omaga ja ma 
sirutan oma mantli, et teile andestada ja 
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mähkida teid mõlemaid oma armastusega. 
(312, 49 - 51) 
34. Tõesti, Meister ütleb teile: Ma olen 
valmistanud igale vaimule rahu ja täiuslikkuse 
kuningriigi. Kuid sellele kuningriigile, mille ma 
olen valmistanud, seisab vastu teine 
kuningriik: maailm. Kui minu kuningriik 
võidetakse alandlikkuse, armastuse ja vooruse 
kaudu, siis teise kuningriigi vallutamine nõuab 
ülbust, ambitsioonikust, uhkust, ahnust, 
isekust ja pahatahtlikkust. 
35 Igal ajal on maailm minu kuningriigile vastu 
seisnud; igal ajal on neid, kes mind järgivad, 
rõhutud ja kiusatud nende teel, olgu siis 
nähtavate mõjude või nähtamatute jõudude 
poolt. 
36. See ei ole ainus kord, kui te minuni 
jõudmiseks üle okastraadide kõnnite, see ei 
ole esimene kord, kui teie vaim on komistanud 
püüdes jõuda Minu Kohalolekuni. Te olete 
alati võitlust pidanud oma olemuse 
sügavustes. 
37 Minu Vaimu inspiratsioon valgustab teie 
sisemust ja on süüdanud võitluse pimedate 
jõududega, valetuledega, valetarkustega, 
ainega, kõigega, mis on üleliigne, kogu selle 
maailma vale hiilgusega. (327, 3) 
38 Ma õnnistan valu, mida sa minu pärast 
kannatad, sest kõik, mida sa minu pärast 
kannatad, teeb sind igavesti vääriliseks. 
(338,61) 
 
Usk, alistumine ja alandlikkus katsumustes  
39. Inimelu on vaimu jaoks sulatusahi, milles 
ta end puhastab, ja ambulat, millel ta 
sepistatakse. On hädavajalik, et inimesel oleks 
oma vaimus ideaal, usk oma Loojasse ja 
armastus oma saatuse vastu, et kannatlikult 
kanda oma risti kuni oma Kolgatani tippu. 
40 Ilma usuta igavesse ellu langeb inimene 
kõigi raskete katsumuste puhul 
meeleheitesse; ilma kõrgete ideaalideta vajub 
ta materialismi; ja ilma jõuta taluda 
pettumust, hukkub ta masendusse või pahede. 
(99, 38 – 39) 
41. Ma ütlen teile, et armastage oma risti, sest 
kui te selle vastu mässate, kui te seda oma 
õlgadel kannate, rebib valu teie südamesse 
sügava haava. Ma tõesti armastan oma risti, 
inimesed, aga kas te teate, kuidas ma oma risti 
nimetan? Minu Rist koosneb teist, inimesed, 
keda ma nii väga armastan. (144, 20) 

42. Usk, alistumine ja alandlikkus selle suhtes, 
mida ma olen määranud, teeb katsumuste tee 
lühemaks, sest te ei käi kannatuste teed 
rohkem kui üks kord. Kui aga katsumustes 
tekib mässu, rahulolematust või isegi 
jumalateotust, siis on visiit pikem, sest siis 
peate te seda teed uuesti läbima, kuni 
õppetund on õpitud. (139, 49) 
43 Ma ütlen teile, et katsumused, mida 
inimene on endale teinud sel ajal, on väga 
rasked, sest need on vajalikud tema 
päästmiseks. 
44 Iga inimese armastatud inimese üle 
mõistetakse jumalikku õigust, et nõuda aru iga 
inimolendi tegude kohta. 
45 Kui tähtis on, et inimene omandaks 
teadmise, mida tähendab vaimne lepitamine, 
et mõistes, et vaimul on minevik, mida teab 
ainult Jumal, võtaks ta oma kannatuste karika 
vastu armastuse, kannatlikkuse, austuse ja 
isegi rõõmuga, teades, et sellega peseb ta ära 
mineviku ja oleviku plekid, tasub võlad ja 
teenib teened seaduse ees. 
46. Valus ei toimu vaimset tõusu seni, kuni ei 
kannatata armastusega, austusega Minu 
õigluse vastu ja alistumisega sellele, mida 
igaüks on endale saanud. Kuid ainult see tõus 
keset katsumusi on võimeline andma 
inimestele teadmise, mis on vaimse 
heastamise seadus. (352,36 - 37, 42 - 43) 
 
Kannatuste ja valu tähendus 
47. Kui te omistate elu katsumused juhusele, 
siis vaevalt, et te suudate tugev olla. Aga kui 
teil on ettekujutus sellest, mis on lepitamine, 
mis on õiglus ja heastamine, siis leiate oma 
usus tõusu ja alistumist, et olla katsumustes 
võidukas. 
48. Minu tahe on testida teie vaimu eri 
viisidel, sest ma kujundan, kujundan ja 
täiustan seda. Selleks kasutan ma kõiki asju ja 
kõiki inimesi; ma kasutan tööriistana nii õiget 
kui ka kurja inimest. Ühel ajal kasutan ma 
valgust, teisel ajal teen pimeduse oma 
sulaseks. Seepärast ütlen ma teile: kui satute 
kriitilisse olukorda, siis mõelge Minule, teie 
Meistrile, kes teile kogu armastusega selgitab 
selle katsumuse põhjuse. 
49. On karikad, mida kõik peavad jooma, 
mõned varem ja teised hiljem, et kõik saaksid 
Mind mõista ja armastada. Õnnetus, haigus, 
laim, häbi on väga kibe karikas, mis ei jõua 
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ainult patuse huultele. Pidage meeles, et 
Kõigekõrgem Kõigekõrgem selles "Teises 
Ajastikus" tühjendas kõige kibedama karika, 
mida te võite ette kujutada. Kuulekus, 
alandlikkus ja armastus, millega kannatuste 
karikas juuakse, muudavad risti kergemaks ja 
katsumuse kiiremini mööduvaks. (54, 4 - 6) 
50. Kõik, mis teid ümbritseb, on suunatud teie 
puhastamisele, kuid mitte kõik ei ole seda nii 
võtnud. Ära lase, et valu, mida sa oma 
kannatuste karikast jood, oleks viljatu. Valust 
võite saada valgust, mis on tarkus, õrnus, 
tugevus ja tundlikkus. (81,59) 
51 Teadke, õpilased, et valu eemaldab teie 
südamest halva vilja, annab teile kogemusi ja 
parandab teie vead. 
52 Sel viisil paneb teie Isa teid proovile, et teie 
mõistus muutuks helgeks. Aga kui te ei mõista 
ja kannatate viljatult, sest te ei leia minu 
tarkade õppetundide tähendust, siis on teie 
valu mõttetu ja te ei hinda õppetundi. (258,57 
- 58) 
53 Rahvas hüüab: Kui on olemas halastuse ja 
armastuse Jumal - miks peavad head 
kannatama kurjade käes, õiglased patuste 
käes? 
54. Tõesti, ma ütlen teile, mu lapsed: Ükski 
inimene ei tule siia maailma, et saada ainult 
oma pääste. Ta ei ole üksikindiviid, vaid osa 
tervikust. 
55 Kas mitte terve ja täiuslik organ inimkehas 
ei kannata, kui teised organid on haiged? 
56. See on materiaalne võrdlus, et te saaksite 
aru, milline on suhe iga mehe ja teiste vahel. 
Head peavad kannatama halva all, kuid head 
ei ole täiesti süütud, kui nad ei tööta oma 
vendade ja õdede vaimse arengu nimel. Kuid 
üksikisikutena on igaühel oma vastutus, ja 
kuna ta on osa Minu Vaimust ja sarnane 
Temaga, on tal tahe ja intelligentsus, et aidata 
kaasa kõigi arengule. (358, 18 - 19) 
57. Tõlgendage Minu õpetust õigesti, ärge 
arvake, et Minu Vaim rõõmustab, kui Ta näeb 
teie kannatusi maa peal, või et Ma tahan teid 
ilma jätta kõigest, mis teile meeldib, et Mind 
sellega rõõmustada. Ma tulen, et panna teid 
tundma ja järgima Minu seadusi, sest need 
väärivad teie austust ja tähelepanu ning nende 
järgimine toob teile igavese õndsuse ja rahu. 
(25, 80) 
58. Pean teile ütlema, et nii kaua, kui te maa 
peal elate, võite püüda muuta oma eksistentsi 

siin võimalikult meeldivaks. Ei ole vaja nutma, 
kannatama ja lakkamatult "veritsema" hakata, 
et teenida rahu tulevases elus. 
59. Kui te suudaksite muuta selle maa pisarate 
orgu õnnelikuks maailmaks, kus te 
armastaksite üksteist, kus te püüaksite teha 
head ja elada Minu Seaduse kohaselt, siis 
tõesti, Ma ütlen teile, et see elu oleks Minu 
silmis veelgi teenekam ja kõrgemal asuv kui 
eksistents täis kannatusi, õnnetusi ja pisaraid, 
ükskõik kui suur oleks ka teie valmisolek neid 
taluda. (219,15 - 16) 
60 Rõõmustage, et ükski valu ei ole igavene; 
teie kannatused on ajutised ja mööduvad väga 
varsti. 
61 Leastumise ja puhastumise aeg on põgus 
selle jaoks, kes vaatab katsumusi vaimselt; 
kuid selle jaoks, kes on täielikult 
materiaalsusesse süvenenud, on see, mis on 
tegelikult väga varsti möödas, pikk. 
62 Nii nagu su südame löögid mööduvad, nii 
möödub ka inimese elu lõpmatuseni. 
63 Ei ole põhjust karta, sest nii nagu kellegi 
hingest väljub ohkamine, nagu pisar valatakse 
või nagu sõna öeldakse, nii kaovad inimese 
kannatused. 
64 Jumala lõpmatus õrnuses peavad kõik teie 
valud ja mured kaduma olematuks. (12, 5-9) 
 

43. peatükk - Haigus, paranemine ja 
uuenemine  
 
Haiguse päritolu ja tähendus  
1 Kui inimene, jättes ära palve ja head teod, 
kaldub kõrvale hea teelt, kaotab ta oma 
moraalse jõu, oma vaimsuse, ja on kiusatusele 
avatud, ning oma nõrkuses lubab ta patte, mis 
teevad südame haigeks. 
2 Aga ma olen tulnud kui arst haige laagrisse ja 
olen andnud talle kogu oma armastuse ja 
hoolitsuse. Minu valgus on olnud nagu värske 
vesi palavikust kuumenenud huultel, ja kui ta 
tundis Minu palsamit oma otsaesisel, ütles ta 
Mulle: "Issand, ainult Sinu halastus võib mind 
päästa. Ma olen hingelt väga haige ja surm 
saabub mulle väga varsti." 
3 Aga mina ütlesin talle: "Sa ei sure, sest mina, 
kes ma olen elu, olen tulnud ja kõik, mis sa 
oled kaotanud, antakse sulle tagasi." (220, 39) 
4. Milliseid teeneid saab omandada haige, kes 
on võimetu igasuguse pingutuse tegemiseks? 



196 
 

Tema teeneid võib olla palju ja suuri, kui ta 
oskab end varustada kannatlikkuse ja 
alistumisega, kui ta on alandlik Jumaliku Tahte 
ees ja suudab Mind oma valust hoolimata 
õnnistada. Sest tema eeskuju valgustab 
paljusid südameid, kes elavad pimeduses, kes 
on meeleheitel ja annavad end pahede kätte 
või mõtlevad surmale, kui neid tabab 
katsumus. 
5 Kui need inimesed kohtuvad oma teel usus, 
alandlikkuses ja lootuses eeskujuga, mis 
pärineb südamest, mis samuti palju kannatab, 
sest kannab väga rasket risti, siis tunnevad 
nad, et nende südant on puudutanud 
valguskiir. 
6 Nii on see tõepoolest: kuna nad ei suutnud 
kuulda oma südametunnistuse häält, pidid 
nad vastu võtma südametunnistuse 
vaimuvalgust, mida teine inimene neile oma 
eeskuju ja usu kaudu edastas. 
7 Ärge andke alla, ärge kunagi kuulutage end 
läbikukkunuks, ärge kummarduge oma 
kannatuste raskuse all. Hoidke alati oma usu 
põlevat lampi oma silmade ees. See usk ja teie 
armastus päästavad teid. (132, 38 - 39) 
 
Tervenemine omal jõul  
8 te palute mind, et ma teid tervendaksin; aga 
tõesti, ma ütlen teile, keegi ei saa olla parem 
arst kui teie ise. 
9 Mis kasu on sellest, et ma teid tervendan ja 
kõrvaldan teie valu, kui te ei pane maha oma 
vigu, patte, pahed ja puudusi? Mitte valu ei 
ole teie haiguste põhjus, vaid teie patud. 
Vaata, see on valu päritolu! Nii et võitle patu 
vastu, lahuta end sellest, ja siis on kõik hästi. 
Kuid selle tegemine on teie ülesanne. Ma 
ainult õpetan teid ja aitan teid. 
10 Kui te avastate oma südametunnistuse 
kaudu oma kannatuste põhjuse ja teete kõik 
endast oleneva, et selle vastu võidelda, siis 
tunnete täielikult jumalikku jõudu, mis aitab 
teil olla võitluses võidukas ja võita oma vaimse 
vabaduse. 
11. Kui suur on teie rahulolu, kui te tunnete, et 
olete omaenda teenete kaudu saavutanud 
vabaduse valust ja rahu. Siis te ütlete: "Mu Isa, 
Sinu Sõna oli minu tervendamine. Teie õpetus 
oli minu pääste." (8, 54 - 57) 
12 Inimesed, tõeline tervendav palsam, mis 
ravib kõik haigused, pärineb armastusest. 

13 Armastage vaimuga, armastage südamega 
ja meelega, ja siis on teil piisavalt jõudu, mitte 
ainult keha haiguste ravimiseks või väikeste 
inimlike murede lohutamiseks, vaid ka 
vaimsete saladuste, meele suurte murede, 
selle häirete ja kahetsuste klaarimiseks. 
14 See palsam lahutab suured katsumused, 
süütab valguse, leevendab ahastust, sulatab 
ahelad, mis ahendavad. 
15 Teaduse poolt hüljatud inimene naaseb 
tervise ja elu juurde, kui ta puutub kokku 
"selle palsamiga"; eraldunud vaim naaseb teda 
kutsuva venna armastussõnale (296, 60 - 63). 
16 Tee ära valu! Minu loodud elu ei ole täis 
valu. Mure tuleneb Jumala laste 
sõnakuulmatusest ja üleastumistest. Valu on 
iseloomulik sellele elule, mille inimesed on 
oma liiderlikkuse tõttu loonud. 
17 Tõstke oma silmad ja avastage minu tööde 
ilu. Valmistage end sisemiselt ette, et te 
saaksite kuulda jumalikku kontserti, ärge jätke 
end sellest pühast kõrvale. Kui te end välja 
lülitate, kuidas te saaksite sellest rõõmust osa 
saada? Sa elaksid kurvalt, piinatud ja haigena. 
18. Ma tahan, et te oleksite harmoonilised 
noodid universaalses kontserdis, et 
mõistaksite, et olete tekkinud elu allikast, et 
tunneksite, et igas vaimus on Minu valgus. 
Millal saavutate täieliku küpsuse, mil saate 
mulle öelda: "Isa, alluta mu vaim Sinu 
Vaimule, samuti minu tahe ja elu." 
19 Mõistke, et te ei suuda seda öelda, kui teie 
meeled on haiged ja teie mõistus on isekalt 
lahutatud õigest teest. 
20 Te elate haiguste piinamise või 
haigestumise hirmu all. Kuid mida tähendab 
füüsiline haigus võrreldes vaimse veaga? Mitte 
midagi, kui viimane on võimeline üles tõusma; 
sest minu halastusest leiate alati abi. 
21 Nii nagu veri voolab läbi teie veenide ja 
elavdab kogu keha, nii läbib Jumala vägi teie 
vaimu kui eluvool. Ei ole mingit põhjust 
haigeks jääda, kui te täidate seadust. Elu on 
tervis, rõõm, õnn, harmoonia. Kui te olete 
haige, ei saa te olla jumalike hüvede hoidja. 
22 Teie, inimesed, kellel on haige mõistus, 
süda või keha, ütleb teile Meister: Paluge oma 
vaimu, kes on Kõigevägevuse laps, et ta 
pöörduks tagasi õigele teele, tervendaks teie 
kannatusi ja aitaks teid teie nõrkustes. (134, 
57 - 59) 
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Inimese uuenemine  
23 Vaimsuse vastu - nõrkus, mis on juba 
esimeses inimeses ilmnenud - võideldakse 
vaimustumise abil. See on võitlus, mis on alati 
toimunud vaimu ja "liha" [hinge] vahel. Sest 
kui vaim, soovides Isa olemust, kaldub Igaviku 
ja Kõrgema poole, siis "liha" otsib ainult seda, 
mis teda rahuldab ja meelitab, isegi kui see on 
vaimu kahjuks. 
24. See võitlus, mis avaldub igas inimeses, on 
jõud, mis tekib inimeses endas selle mõju 
tulemusena, mida maailm temale avaldab. 
Sest maine nõuab kõike, mis vastab tema 
loomusele. 
25. Kui vaim suudab seda jõudu kontrollida ja 
juhtida seda õigetes suundades, on ta oma 
olemuselt ühtlustanud mõlemad loomused 
ning saavutab nende edasimineku ja tõusu. 
Kui ta seevastu laseb end "liha" võimule 
allutada, leiab ta end ahvatletuna kurjuse 
poole, ta on tormi keskel roolijata paat. (230, 
64) 
26. Teie - uskmatud ja kahtlejad - ei suuda 
uskuda õigluse maailma ega kujutada ette 
armastuse ja vooruse elu oma maa peal. 
Ühesõnaga, te peate end võimetuks millekski 
heaks ega usu endasse. 
27 Aga ma usun teid, ma tean, milline seeme 
on igas minu lapses, sest ma olen nad loonud, 
sest ma olen andnud neile elu oma armastuse 
kaudu. 
28. Ma panen oma lootuse inimesele, uskudes 
tema pääsemisse, tema väärikusse ja 
edasiminekusse. Sest kui ma lõin ta, määrasin 
ta olema maa peremees, kus ta looks 
armastuse ja rahu koha, ja ma määrasin ka, et 
tema vaim peaks saama tugevaks eluvõitluses, 
et ta jõuaks teenete kaudu elada täiuslikkuse 
kuningriigi valguses, mis on tema igavene 
pärand. (326,44-46) 
 

Peatükk 44 - Elu jumalikus mõttes  
 
Vajalik tasakaal  
1 Igaühe saatus on määratud tema vaimse ja 
inimliku ülesandega. Mõlemad peaksid olema 
omavahel kooskõlas ja püüdlema ühe 
eesmärgi poole. Tõesti, ma ütlen teile, et ma 
ei hinda mitte ainult teie vaimseid, vaid ka 
materiaalseid tegusid. Sest ma avastan neis 

teened, mis aitavad teie vaimul Minuni jõuda. 
(171, 23) 
2 Siiani on inimese uhkus pannud teda eirama 
vaimset osa, ja selle teadmise puudumine on 
takistanud teda olemast täiuslik. 
3 Kui inimene ei õpi hoidma oma füüsilisi ja 
vaimseid võimeid harmoonias, ei suuda ta 
leida tasakaalu, mis peaks tema elus 
valitsema. (291, 26 - 27) 
4 Jüngrid: Kuigi te elate maailmas, võite elada 
vaimset elu. Sest te ei peaks arvama, et 
vaimulikuks muutumine seisneb selles, et 
pöördutakse ära sellest, mis on kehale vastav, 
vaid selles, et viiakse inimseadused vastavusse 
jumalike seadustega. 
5 Õnnis on see, kes uurib minu seadusi ja 
oskab neid ühendada inimeste seadustega 
üheks, sest ta on terve, tugev, helde ja 
õnnelik. (290, 26 - 27) 
 
Head ja kaduvad naudingud  
6 Ma ei ütle teile, et te peaksite loobuma oma 
maistest kohustustest või südame ja meelte 
tervislikest naudingutest. Ma palun teil vaid 
loobuda sellest, mis mürgitab teie vaimu ja 
teeb teie keha haigeks. 
7 Kes elab seaduse järgi, täidab seda, mida 
tema südametunnistus ette näeb. See, kes 
keeldub lubatud naudingutest, et sukelduda 
keelatud naudingutesse, imestab isegi suurima 
naudingu hetkedel, miks ta ei ole õnnelik ega 
rahulik. Sest naudingust naudingusse vajub ta 
üha sügavamale ja sügavamale, kuni ta 
hukkub kuristikku, leidmata oma südamele ja 
meelele tõelist rahuldust. 
8 Mõned peavad alla andma ja tühjendama 
karika, milles nad otsisid naudingut leidmata, 
kuni viimase tilgani, et nad kuuleksid Tema 
häält, kes kutsub neid igavesti igavese elu 
pidusöögile. (33, 44 - 46) 
9 Teadlane lõikab teaduspuust vilja 
aukartustäratava käega, kuulamata kõigepealt 
oma südametunnistuse häält, milles minu 
seadus räägib talle, et öelda talle, et kõik 
tarkuse puu viljad on head ja et seetõttu võib 
igaüks, kes neid korjab, teha seda ainult oma 
ligimese hüvanguks. 
10 Minu toodud näited näitavad teile, miks 
inimkond ei tunne armastust ega rahu selles 
sisemises paradiisis, mis peaks inimesel olema 
tema südames igavesti, sest ta on seadusele 
kuuletunud. 
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11 Selleks, et aidata teil leida sama, õpetan ma 
patuseid, sõnakuulmatuid, tänamatuid ja 
ülbeid, et anda teile mõista, et teil on vaim, et 
teil on südametunnistus, et te suudate 
täielikult hinnata ja hinnata, mis on hea ja mis 
on halb, ning näidata teile teed, mis viib teid 
rahu, tarkuse, lõpmatu armastuse, 
surematuse, au ja igaviku paradiisi. (34, 15 - 
17) 
12 Inimene ei tõlgenda minu õpetusi alati 
õigesti. Ma ei ole kunagi õpetanud teid eirama 
või hoiduma hea vilja nautimisest, mida minu 
seadused heaks kiidavad ja lubavad. Ma olen 
ainult õpetanud, et te ei peaks püüdlema, veel 
vähem armastama mittevajalikku, üleliigset; et 
te ei peaks kasutama kaduvat, ebaseaduslikku, 
nagu vilju, mis on kasulikud vaimule ja kehale. 
Aga kõike, mis on vaimule või südamele 
lubatud ja kasulik, olen ma teile soovitanud, 
sest see on Minu seaduste sees. (332, 4) 
13. Inimkonna vaimse küpsuse saavutamiseks 
pidi kuluma palju aega. Te olete alati allunud 
kahele äärmusele: üks neist on olnud 
materialism, mille kaudu te otsite suuremaid 
maiseid rõõme, ja see on tegelikult kahjulik, 
sest see takistab vaimul täita oma ülesannet. 
Kuid te peate vältima ka teist äärmust: "liha" 
mortifitseerimist, kõige selle elu juurde 
kuuluva täielikku eitamist; sest ma saatsin teid 
siia maa peale, et elada inimestena, 
inimesena, ja ma olen näidanud teile õiget 
teed, et te elaksite nii, et "annaksite keisrile, 
mis keisrile kuulub, ja Jumalale, mis Jumalale 
kuulub". 
14. Ma olen loonud selle maailma teie jaoks, 
kogu selle ilu ja täiusega. Ma olen andnud teile 
inimkeha, mille kaudu te peate arendama 
kõiki võimeid, mis ma olen teile andnud, et 
saavutada täiuslikkus. 
15 Isa ei taha, et te keelduksite kõigest heast, 
mida see maailm teile pakub. Kuid ärge 
asetage keha kõrgemale vaimust, sest keha on 
kaduvväike, kuid vaim kuulub igavikku. (358,7 
- 9) 
 
Õnnistatud ja mitte-õnnistatud rikkus  
16 Kui ma tahan, et te saaksite maise vara 
omanikuks, siis annan ma selle teile, et te 
jagaksite seda oma abivendadega, nendega, 
kellel ei ole varandust ega toetust, nõrkade ja 
haigetega. Kuid paljud neist, kellel ei ole 

midagi maa peal, võivad oma vaimseid 
hüvesid teiega jagada. (96, 27) 
17 Ma tahan, et kõik oleks sinu, kuid et sa 
kasutaksid teadlikult seda, mida sa vajad; et sa 
oskaksid olla vaimselt rikas ja omada palju 
materiaalset, kui sa kasutaksid neid hästi, 
andes ühele ja teisele oma tõelise väärtuse ja 
auastme. 
18. Kuidas saab tohutult rikkaliku inimese 
vaim iseendale kahju teha, kui see, mida ta 
omab, on tema ligimese hüvanguks? Ja kuidas 
saab võimsale mehele kahju teha, kui tema 
vaim oskab aeg-ajalt tagasi tõmbuda, et 
palvetada, ja ta on oma palve kaudu minuga 
ühenduses? (294, 38) 
19. Ära ütle mulle: "Issand, ma olen näinud 
vaesust nende seas, kes sind järgivad. Aga 
nende seas, kes isegi ei mäleta Sind ega räägi 
Sinu nime, näen ma küllust, rõõmu ja 
naudingut." 
20. Ärgu Minu rahvas pidagu neid juhtumeid 
tõendiks, et see, kes järgib Mind, peab 
tingimata olema maailmas vaene. Aga ma 
ütlen teile, et rahu, mida need, kes siin 
kuulavad ja pühendavad osa oma elust 
heategevusele, ei tunne need, keda te nii väga 
kadestate, ega saaks seda kogu oma 
rikkusega. 
21. Mõned oskavad korraga omada maailma ja 
vaimu hüvesid. Teistel ei ole need maailma 
omad, sest nad unustavad vaimse elu omad, ja 
jälle teised on huvitatud ainult maailma 
omadest, sest nad arvavad, et jumalikud 
seadused on maise rikkuse vaenlane. 
22 Kaubad on ja jäävad kaupadeks, kuid kõik 
ei oska neid õigesti kasutada. Samuti teadke, 
et mitte kõik, mida paljud omavad, ei ole ma 
neile andnud. Mõnel on kompensatsiooniks 
see, mida nad on Minult saanud, nagu ka 
teised on varastanud kõik, mis neil on. 
23 Parim tõend, mida inimesed võivad saada 
oma elukohustuste täitmise kohta, on 
meelerahu, mitte müntide klimberdamine. 
(197, 24 - 27) 
24. Kui Ma ütlen teile: "Paluge, ja teile 
antakse", siis te palute Minult maiseid asju. 
Aga tõesti, kui vähe te Minult küsite! Paluge 
Minult ennekõike kõike, mis on teie vaimu 
heaks. Ärge koguge aardeid maa peal, sest siin 
on vargad! Koguge aardeid Isa kuningriiki, sest 
seal on teie rikkus turvaline ja see teenib teie 
vaimu õnne ja rahu. 
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25 Maa aarded on rikkus, võim ja valesuuruse 
tiitlid. Vaimu aarded on head teod. (181, 68 - 
69) 
26 Uhke inimene arvab, et ta on suur, ilma et 
ta seda oleks, ja vaene on see, kes rahuldub 
selle elu ebavajaliku rikkusega, avastamata 
südame ja vaimu tõelisi väärtusi. Kui 
haletsusväärsed on tema soovid, tema iha, 
tema ideaalid! Kui vähe on ta rahul! 
27 Aga elada oskab see, kes on õppinud 
andma Jumalale, mis on Jumala oma, ja 
maailmale, mis on maailma oma. Kes teab, 
kuidas end looduse põues värskendada, ilma 
et ta muutuks mateeria orjaks, see teab, 
kuidas elada, ja isegi kui ta näib, et tal ei ole 
midagi, on ta selle elu hüvede peremees ja on 
teel Jumala kuningriigi aarete omamise poole. 
(217, 19 - 20) 
 
Andmise seadus 
28 Kui inimesed usuksid Minu Sõnasse ja 
kannaksid Mind oma südames, siis oleks neil 
alati olemas see Minu lause, mille Ma kord 
ütlesin rahvahulgale, kes Mind kuulas: "Tõesti, 
Ma ütlen teile, isegi kui te annate vaid klaasi 
vett, ei jää see ilma tasu." 
29 Kuid inimesed arvavad, et kui nad annavad 
midagi ja ei saa midagi vastu, siis säilitavad 
nad selle, mis neil on, hoides seda ainult 
endale. 
30. Nüüd ma ütlen teile, et minu õigluses on 
täiuslik tasakaal, nii et te ei karda kunagi anda 
ära midagi sellest, mis teil on. Kas te näete 
neid inimesi, kes koguvad ja koguvad aardeid 
ega lase kellelgi oma varast osa saada? Nendel 
inimestel on surnud vaim sees. 
31 Teisalt, need, kes on kuni oma elu viimase 
hingetõmbeni pühendunud sellele, et anda 
oma ligimestele kõik, mis neil on, kuni nad 
oma viimasel tunnil nägid end üksi, hüljatuna 
ja vaesena - neid on alati juhtinud usu valgus, 
mis on näidanud neile kaugelt "tõotatud maa" 
lähedust, kus minu armastus ootab neid, et 
anda neile hüvitist kõigi nende tegude eest. 
(128, 46 - 49) 
32. Tulge siia, et ma saaksin teid tõelise elu 
juurde tõsta ja tuletada teile meelde, et te 
olete loodud andma. Kuid seni, kuni te ei tea, 
mida te endas kannate, on teil võimatu anda 
seda sellele, kes seda vajab. 
33. Vaadake, kuidas kõik, mis teid ümbritseb, 
täidab annetamise missiooni. Elemendid, 

tähed, olendid, taimed, lilled ja linnud - kõik, 
alates kõige suuremast kuni mitte enam 
tajutavani, on võimeline ja määratud andma. 
Miks te teete erandi, kuigi olete kõige rohkem 
varustatud jumaliku armu armastuse suhtes? 
34. Kui palju enam peate te kasvama tarkuses, 
armastuses, vooruses ja oskustes, et te 
oleksite valgus oma nooremate vendade ja 
õdede teel! Milline kõrge ja kaunis saatus on 
teie Isa teile määranud! (262, 50 - 52) 
 
Kohustuste ja ülesannete täitmine  
35 "Kolmandal ajal" annab minu vaimne 
õpetus vaimule vabaduse sirutada oma tiivad 
ja tõusta Isa juurde, et pakkuda Temale tõelist 
ülistust. 
36 Kuid inimene kui inimene peab ka Jumalale 
andma Jumalale teenistuse, ja see teenistus 
seisneb selles, et ta täidab oma kohustusi maa 
peal, järgides inimseadusi, näidates oma 
tegudes moraalsust ja head otsustusvõimet 
ning täites isa, lapse, venna, sõbra, peremehe 
ja sulase kohustusi. 
37 Igaüks, kes elab sel viisil, austab Mind maa 
peal ja laseb oma vaimul tõusta, et mind 
ülistada. (229, 59 - 61) 
38. Need, kes väldivad oma ülesande koormat, 
need, kes hülgavad õige tee või eirab 
kohustusi, mida nende vaim on Minu ees 
võtnud, et selle asemel võtta kohustusi 
vastavalt oma maitsele või tahtele, ei saa oma 
südames tõelist rahu, sest nende vaim ei ole 
kunagi rahul ja rahulik. See on need, kes 
otsivad pidevalt naudingut, et unustada oma 
piinad ja rahutus, petavad end valede 
naudingute ja põgusate rahulduste abil. 
39. Ma lasen neil minna oma teed, sest ma 
tean, et isegi kui nad täna eemalduvad, 
unustavad Mind ja isegi eitavad Mind, 
mõistavad nad peagi, kui tähtsusetu on 
maailma rikkus, tiitlid, rõõmud ja au, kui 
reaalsus äratab nad üles oma unistusest 
maapealsest suurusest, kui inimene peab 
seisma silmitsi vaimse tõe, igaviku, jumaliku 
õiglusega, millest keegi ei saa pääseda. 
40. Keegi ei ole sellest teadmatuses, sest teil 
kõigil on vaim, mis intuitsiooni ande kaudu 
näitab teile oma elu tegelikkust - teed, mis on 
teile ette nähtud, ja kõike, mida te peate sellel 
teel saavutama. Kuid te olete innukalt valmis 
vabastama end igast vaimsest tõotusest, et 
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tunda end vabana ja oma elu peremeestena. 
(318, 13 - 15) 
41 Enne kui teie vaim sellele planeedile 
saadeti, näidati talle "põlde", talle öeldi, et 
tema ülesanne on külvata rahu, et tema 
sõnum on vaimne, ning teie vaim ootas seda ja 
lubas olla oma missioonile ustav ja kuulekas. 
42 Miks sa kardad nüüd külvata? Miks tunnete 
end nüüd ebaväärtuslikuna või võimetuna 
tegema seda tööd, mis nii väga rõõmustas teie 
vaimu, kui see talle anti? Sest te olete lasknud 
kirgedel takistada oma teed ja seega keelata 
Vaimu läbipääsu, püüdes oma otsustamatust 
õigustada lapselike põhjendustega. 
43. Ärge tulge tühjade kätega "orgu", kust te 
tulite. Ma tean, et teie kannatused oleksid siis 
väga suured. (269, 32 - 34) 
44. Igaühele on määratud hulk vaime, keda ta 
peab juhendama või kelle eest hoolitsema, ja 
see ülesanne ei lõpe füüsilise surmaga. Vaim 
jätkab külvamist, viljelemist ja lõikamist nii 
vaimumaailmas kui ka maa peal. 
45 Suuremad vaimud juhivad väiksemaid ja 
need omakorda teisi, kes on veel väiksema 
arenguastmega, samas kui Issand on see, kes 
neid kõiki oma takistuse juurde juhib. 
46. Kui ma nüüd ütlesin teile, et suuremad 
vaimud juhivad väiksemaid, siis ei taha ma 
öelda, et need vaimud on algusest peale olnud 
suured ja et viimased peavad alati olema 
väikesed võrreldes oma vendade ja õdedega. 
Need, kes on praegu suured, on seda seetõttu, 
et nad on arenenud ja arenenud ülespoole, 
täites õilsat ülesannet armastada, teenida ja 
abistada neid, kes ei ole veel saavutanud seda 
vaimse arengu astet, kes on veel nõrgad - 
neid, kes on eksinud, ja neid, kes kannatavad. 
47 Need, kes täna on väikesed, on homme 
suured, sest nad on järjekindlalt arengu teel. 
(131, 19 - 21) 
 

Peatükk 45 - Ettemääratus, tähendus 
ja täitumine elus  
 
Jumala ettevaatus ja saatus inimese saatuses  
1 Nüüd on valguse aeg, mil inimene, lisaks 
sellele, et ta usub, mõistab, mõistab ja tunneb 
minu tõde. 
2 Minu õpetuse eesmärk on veenda kõiki, et 
keegi ei tulnud siia maailma ilma hea 
põhjuseta, et see põhjus on Jumalik Armastus 

ja et kõigi inimeste saatus on täita armastuse 
missiooni. 
3 Algusest peale on inimesed alati küsinud 
endalt: Kes ma olen? Kellele ma võlgnen elu? 
Miks ma olen olemas? Miks ma siia tulin ja 
kuhu ma lähen? 
4 osa nende ebakindluse ja teadmatuse tõttu 
on nad saanud vastuse minu selgitustes ja 
oma mõtisklustes selle üle, mida olen teile 
aastate jooksul ilmutanud. 
5 Aga mõned arvavad, et nad teavad juba 
kõike; aga ma ütlen teile, et nad on suures 
eksimuses, sest seda, mida hoitakse Jumala 
Tarkuse Raamatus, ei ole võimalik inimestel 
avastada enne, kui see on neile ilmutatud; ja 
selles Jumaliku Tarkuse Raamatus on palju, 
selle sisu on lõpmatu. (261, 4 - 6) 
6. Saatus on armu, mille Jumal on sellesse 
pannud. Inimeste saatus on täis jumalikku 
headust. 
7 Sageli ei leia te seda headust, sest te ei oska 
seda otsida. 
8 Kui te minu poolt igale vaimule ette nähtud 
saatuses teete endale raske ja kibeda tee, siis 
püüan ma seda pehmendada, kuid mitte 
kunagi suurendada selle kibedust. 
9 Inimesed vajavad üksteist maailmas, kedagi 
ei ole liiga palju ega liiga vähe. Kõik elud on 
üksteise jaoks vajalikud oma eksistentsi 
lõpuleviimiseks ja harmooniaks. 
10 Vaesed vajavad rikkaid ja viimased neid. 
Õelad vajavad head ja viimased esimesi. 
Teadmatutel on vaja teadlikke ja teadlikel on 
vaja teadmatuid. Väikesed vajavad vanemaid 
ja nemad omakorda lapsi. 
11. Igaüks teist on Jumala tarkuse tõttu 
paigutatud selles maailmas oma kohale ja 
lähedale sellele, kellega ta peab koos olema. 
Igale inimesele määratakse ring, milles ta peab 
elama ja milles on kehastunud ja kehastamata 
vaimolendid, kellega ta peab koos elama. 
12 Nii kohtate te järk-järgult, igaüks omal 
moel, kõiki neid, kelle ülesanne on õpetada 
teile armastust, mis tõstab teid üles; teistelt 
saate te kannatada valu, mis puhastab teid. 
Mõned toovad teile kannatusi, sest te vajate 
neid, teised aga annavad teile oma armastust, 
et kompenseerida teie kibedust; kuid kõigil on 
teile sõnum, õpetus, mida peate mõistma ja 
kasutama. 
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13 Ärge unustage, et iga kehastunud või 
kehastamata vaim, kes teie elutee mis tahes 
kujul ristub, aitab teid teie saatuses. 
14 Kui palju valguse vaime olen ma teie jaoks 
maailma saatnud, ja te ei ole peatunud, et 
õnnistada Minu armastust teie vastu! 
15 paljud vaimud, mida ma teile saatsin, ei 
pööranud te tähelepanu, mõistmata, et need 
on osa teie saatusest, kuid kuna te ei osanud 
neid vastu võtta, jäite te tühjade kätega ja 
valasite hiljem kahetsuse pisaraid; te ei 
osanud neid vastu võtta, kuid kuna te ei 
osanud neid vastu võtta, jäite te tühjade 
kätega ja valasite hiljem kahetsuse pisaraid. 
16. Inimkond, teie saatus on olla harmoonias 
kõigega, mis on loodud. See harmoonia, 
millest ma teile räägin, on suurim kõigist 
seadustest, sest selles leiate täiusliku osaduse 
Jumalaga ja tema töödega. (11, 10 -16; 22 - 
25) 
17. Kes eitab oma saatust, lükkab tagasi 
aunimetuse "minu jumalikkuse laps". Kui ta ei 
usu minu olemasolusse, ei saa ta uskuda ka 
minu armastusse. 
18 Kui mõnele on see elu olnud väga kibe ja 
kurb, siis teadke, et see elu ei ole ainus, et see 
on pikk ainult näiliselt ja et iga olendi saatuses 
on saladus, millesse ainult mina saan tungida. 
(54, 8 - 9) 
19 Inimese olemasolu maa peal on vaid hetk 
igavikus, eluhing, mis elustab inimest mõneks 
ajaks ja lahkub kohe, et hiljem tagasi tulla ja 
uuele kehale hingamist anda. (12,4) 
20 Igaühele on määratud see, mis talle tema 
eluteel antakse. Kui mõned võtavad selle vastu 
ja kasutavad seda õigel ajal, siis teised 
raiskavad seda ja mõned ei ole isegi teadnud, 
kuidas end selle vastuvõtmiseks ette 
valmistada. Aga kui nad naasid vaimsesse 
maailma, said nad teadlikuks kõigest, mis oli 
neile määratud ja mida nad ei teadnud, kuidas 
saada ega teenida. (57, 31) 
21 Keegi ei ole sündinud juhuslikult, keegi ei 
ole loodud juhuslikult. Mõistke Mind ja te 
mõistate, et keegi ei ole oma eluteel vaba, et 
on olemas seadus, mis juhib ja juhib kõiki 
saatusi. (110, 29) 
22. Inimene usub, et ta tegutseb oma tahte 
järgi, ta usub, et ta on vaba kõigist 
kõrgematest mõjutustest tema suhtes, ja 
lõpuks peab ennast iseseisvaks ja oma saatuse 
kujundajaks, aimamata, et tuleb tund, mil kõik 

mõistavad, et see oli minu tahe, mis nende 
peal teostati. (79, 40) 
23 Tehke endale head tasu, kasvatades head 
vilja oma kaasinimestele. Valmistuge 
tulevasteks aegadeks, sest enne minu 
lahkumist on teie seas veel tüli, sest kiusatus 
läheneb teile kõigile. Te peate olema valvsad. 
Palvetage ja rakendage minu juhiseid 
praktikas. Tõesti, ma ütlen teile, et need 
lühikesed ajaperioodid, mida te pühendate 
heade tavade harrastamisele, avaldavad oma 
kasulikku mõju paljudele tulevastele 
põlvkondadele pärast teid. Keegi ei ole 
suutnud ega saa kunagi määrata oma saatust; 
see kuulub üksnes Minule. Usaldage minu 
tahet, ja te läbite elutee lõpuni ilma 
suuremate raskusteta. 
24. Võtke õigesti, kui Ma ütlen teile, et ükski 
puu leht ei liigu ilma Minu tahteta; siis te saate 
teada, millal Mina olen see, kes teid proovile 
paneb, ja millal te tühjendate oma kannatuste 
karika - et Mind pärast süüdistada. Siis saate 
te kohtunikeks ja teete Minust süüdistatava. 
25 Tunnistage oma vigu ja parandage need. 
Õppige andestama oma kaasinimeste eksimusi 
ja kui te ei saa neid parandada, siis vähemalt 
katkeb nende üle leebuse loor. (64, 43 - 44) 
26. Ärge olge fatalistid, kes kinnistavad end 
selles veendumuses, et teie saatus on täpselt 
see, mille Jumal pani teie eluteele, ja kui te 
kannatate, siis sellepärast, et see oli 
kirjutatud, ja kui te rõõmustate: sellepärast, et 
see oli samuti kirjutatud. Ma olen teid 
veennud, et te lõikate seda, mida olete 
külvanud. 
27. Aga kuulake nüüd hästi: mõnel juhul saate 
saagi kohe, mõnel juhul peate oma seemne 
lõikamiseks ja saagikoristuseks astuma uude 
eksistentsi. Mõelge hästi sellele, mida ma teile 
just ütlesin, ja te kõrvaldate paljud halvad 
hinnangud minu õigluse kohta ja paljud 
ebaselgused. (195, 53) 
 
Elukool  
28 Inimesed on nagu lapsed, kes ei mõtle oma 
tegude tagajärgedele ja seetõttu ei mõista 
nad, et komistuskivi, mida nad oma teel 
kohtavad, on vaid takistus, mille on püstitanud 
Meister, et peatada nende mõttetu kurss või 
säästa neid halva otsuse tegemisest. 
29. Ma tahan, et te käituksite nüüd nagu 
täiskasvanud inimesed, et te kaaluksite oma 
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tegusid, oma tegusid, kaaluksite oma sõnu. 
See on viis, kuidas tuua tarkust ja õiglust oma 
ellu. Lisaks peaksite mõtlema sellele, et elu on 
vaimule tohutu ja pidev katsumus. 
30 Minu teel ei hakka keegi hukkuma, ja kuigi 
on olukordi, kus inimene on risti raskuse all, 
tõstab kõrgem jõud ta uuesti üles ja julgustab 
teda. See jõud tuleb usust. (167, 55 - 57) 
31. Mõistmisest, mille inimesed saavad 
nendest õpetustest ja universumit 
valitsevatele Seadustele kuuletumisest, sõltub 
nende õnn, mida mõned arvavad, et seda ei 
ole maa peal olemas, ja mida teised arvavad, 
et ainult mina olen rikkalikult olemas, kuid mis 
avaldub väga hästi teie vaimu rahus. 
32 Nüüd te teate, armsad inimesed, et teie 
õnn on iseendas, et te õpetaksite inimestele, 
et nende olemuse põhjas, kus nende arvates 
on ainult kibedus, viha ja pahameel, kahetsus 
ja pisarad, on valgus, mida mis ei saa 
kustutada, ja see on vaimu valgus. (178, 6 - 7) 
33. Teie vaimne minevik ei ole teie "lihale" 
[hingele] teada. Ma jätan selle teie vaimule 
sissepressitud kujul, et see oleks nagu avatud 
raamat ja saaks teile ilmutatud teadvuse ja 
intuitsiooni kaudu. See on minu õiglus, mis 
selle asemel, et teid hukka mõista, annab teile 
võimaluse heastada üleastumine või 
parandada viga. 
34 Kui minevik kustutatakse teie meelest, 
peate te uuesti läbi tegema juba möödunud 
katsumused; kui te aga kuulete oma 
kogemuse häält ja lasete sellel valgusel teid 
valgustada, näete oma teed selgemalt ja näete 
horisonti heledamalt. (84, 46) 
 
Inimelu tähendus ja väärtus  
35. Teadke, et inimese loomulik seisund on 
headus, meelerahu ja harmoonia kõigega, mis 
teda ümbritseb. See, kes jääb nende vooruste 
harrastamisel kogu elu jooksul püsima, kõnnib 
tõelisel teel, mis viib teda Jumala tundmiseni. 
36. Aga kui te sellelt teelt kõrvale kaldute ja 
unustate seaduse, mis peaks suunama teie 
tegusid, siis peate te pisaratega korvama need 
hetked, mida olete elanud kaugel vaimse 
kõrgenduse teelt, mis on loomulik seisund, 
milles inimene peaks alati viibima. (20, 20) 
37 Paljud inimesed on nii harjunud pattude ja 
kannatuste maailmaga, milles te elate, et nad 
arvavad, et see elu on kõige loomulikum, et 
maa on määratud olema pisarate org ja et see 

ei saa kunagi sisaldada rahu, üksmeelt ja 
vaimset arengut. 
38. Need inimesed, kes nii arvavad, on kinni 
teadmatuse unes. Need, kes arvavad, et see 
maailm on Minu poolt määratud olema 
pisarate ja lepituse org, eksivad. Eeden, mida 
ma inimestele pakkusin, võib ja tuleb tagasi, 
sest kõik, mida ma olen loonud, on elu ja 
armastus. 
39. Seepärast eksivad need, kes väidavad, et 
Jumal on maailma määranud inimliku valu 
paigaks, eksivad. Selle asemel peaksid nad 
ütlema, et nad ise mõistsid selle 
hukkamõistmise missiooniks, kuigi see oli 
tegelikult loodud inimeseks saanud 
vaimolendite rõõmuks ja värskenduseks. 
40 Keegi ei olnud ette määratud patule, kuigi 
kõik oli ette teada, et päästa inimest tema 
langemisest. 
41 Inimene ei tahtnud areneda ülespoole 
armastuse kaudu ega saada targaks minu 
seadust täites; ja ta unustas, et minu õiglus, 
mida ta alati püüdis vältida, kaitseb teda, sest 
minu õiglus tuleneb täiuslikust armastusest. 
(169, 10 - 13) 
42. Kui te mõistate Minu sõna, siis mõistate, et 
Isa kavatsus, kui Ta saatis teid maailma, et te 
läbiksite selle ohtusid ja kiusatusi täis teed, ei 
olnud see, et te kaotaksite nendel teedel oma 
tee. Sest need olid ette valmistatud selleks, et 
te saaksite neis vajalikke õppetunde vaimu 
arenguks, et anda teile puuduolevad 
kogemused ja lõpuks, et te naaseksite Minu 
juurde täis valgust. 
43 kui teie vaim minust välja tuli, oli see nagu 
säde, mille tuuled pidid muutma leegiks, et 
teie valgus saaks minu juurde tagasi 
pöördudes üheks jumalikkuse valgusega; mina 
olen teie Jumal, mina olen teie Jumal, mina 
olen teie Jumal, mina olen teie Jumal. 
44. Ma räägin teile Uue Mäe tipust. Seal ma 
ootan teid, ja tõesti, ma ütlen teile, teie 
saabumise päeval peetakse selles riigis pidu. 
45. Sa tuled sinna valude teel ja puhastad 
seeläbi oma üleastumised - tee, mida ma ei 
joonistanud enne, vaid mille inimene on 
loonud. Sellel teel lasete ka teie Mind 
minema. Kuid sellest ajast alates on ohvrite ja 
valu tee minu verega ülistatud. (180, 64 - 65) 
46. Inimene mõistab lõpuks, et ka tema 
kuningriik ei ole sellest maailmast, et tema 
keha või inimkeha on ainult vahend, mille 
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meelte kaudu tema vaim tajub seda 
katsumuste ja heastuste maailma. Lõpuks 
saab ta teada, et see elu on vaid suur 
õppetund, mida illustreeritakse imeliste 
kujundite ja piltidega, et õpilased, s.t kõik 
inimesed, saaksid paremini aru õppetundidest, 
mida elu neile annab, mille kaudu nad, kui nad 
suudavad neid õigesti hinnata, saavutavad 
oma vaimu arengu ja mõistavad selle võitluse 
tähendust, mis teeb nad tugevaks - valu, mis 
hõõrub, vaeva, mis õilistab, teadmised, mis 
valgustavad, ja armastus, mis ülendab. 
47. Kui see eksistents oleks ainus - tõesti, ma 
ütlen teile, ma oleksin selle juba ammu valust 
eemaldanud, sest oleks ebaõiglane, kui te 
oleksite tulnud siia maailma ainult selleks, et 
juua karikas kannatusi. Kuid need, kes täna 
kannatavad ja nutavad, teevad seda 
sellepärast, et nad nautisid varem 
liiderdamist. Kuid see valu puhastab neid ja 
teeb nad vääriliseks, et tõusta ja nautida 
puhtamal kujul Issanda kodudes. (194, 34 - 35) 
48 Katsumus, mida inimese elu sisaldab, on nii 
raske, et seda on vaja magustada kõigi nende 
vaimsete ja füüsiliste rõõmudega, mis 
muudavad tema ristikoormuse inimesele 
armsamaks ja kergemaks. 
49. Ma õnnistan kõiki neid, kes leiavad oma 
kodu soojuses oma eksistentsi parimad 
rõõmud ja kes püüavad teha oma vanemliku 
armastuse laste vastu, laste armastuse oma 
vanemate vastu ja vendade ja õdede 
armastuse üksteise vastu teenistuseks 
Jumalale. Sest see ühtsus, see harmoonia ja 
rahu on nagu harmoonia, mis valitseb 
universaalse Isa ja tema vaimse perekonna 
vahel. 
50 Neis kodudes särab vaimu valgus, seal elab 
minu kuningriigi rahu ja kui kannatused 
tulevad, on neid kergem taluda ning 
katsumuste hetked on vähem kibedad. 
51 Veelgi tänuväärsemad on need, kes otsivad 
rahuldust, andes seda teistele, ja kes 
rõõmustavad oma ligimeste tervest rõõmust. 
Need on rõõmu apostlid ja nad täidavad suurt 
missiooni. 
52. Tõesti, ma ütlen teile, kui te oskaksite 
otsida rahulolu ja rõõmu hetki ning hoida 
sisemise rahu tunde, siis oleks teil neid kogu 
oma maapealse eksistentsi jooksul. Kuid 
selleks peate kõigepealt tõstma oma vaimu, 
oma tundeid ja mõtteviisi elust. 

53. See sõnum, mille ma teile oma Sõna kaudu 
saadan, on täis valgust, mis valgustab teie 
teed ja annab teie olemusele ülespoole 
arenemise, mis õpetab teid elama rahus ja 
nautima tervislikult kõike seda, millega ma 
olen teie olemust õnnistanud. 
54. See inimkond peab ikka veel kõvasti 
võitlema valu varjudega ja ületama oma 
kalduvust valede naudingute ja petlike 
rahulduste poole. Ta peab võitlema oma 
religioosse fanatismi vastu, mis takistab tal 
tõde tunnistamast; ta peab võitlema fatalismi 
vastu, mis paneb teda uskuma, et kõik liigub 
lõpliku hävingu poole, millest keegi ei saa 
ennast päästa; ja ta peab võitlema oma 
materialismi vastu, mis paneb teda otsima 
ainult mööduvaid naudinguid - meelelisi 
naudinguid, mis kukutavad vaimu pahede, 
valu, meeleheite ja pimeduse kuristikku. 
55. Ma annan teile oma valguse, et te 
lahkuksite varjudest ja avastaksite sellel 
planeedil, mille te olete muutnud nutulaevaks, 
lõpuks ometi tõelised vaimu ja südame 
rõõmud, mille kõrval kõik muud rõõmud on 
väikesed ja tähtsusetud. 
(303, 28-33) 
 

X Materialism ja spiritualism  
 

46. peatükk - Eksinud, materialistlik 
inimene  
 
Inimese inertsus, teadmatus ja ülbus 
1 Selle maailma loomise lõppeesmärk on 
inimene; tema rõõmuks olen ma lisanud 
teised loodusolendid ja loodusjõud, et ta 
kasutaks neid oma säilitamiseks ja 
värskendamiseks. 
2 Kui ta oleks armastanud ja tundnud Mind 
juba varasest ajast, alates oma vaimsest 
lapsepõlvest, kuuluks ta täna suurte vaimude 
maailma, kus ei oleks ei teadmatust ega 
erinevusi, kus te kõik oleksite võrdsed 
teadmistes ja oma tunnete täiustumises. 
3. Aga kui aeglaselt areneb inimene! Kui palju 
aega on möödunud sellest ajast, kui ta elas 
maa peal, ja ikka veel ei ole tal õnnestunud 
mõista oma vaimset ülesannet ja oma tõelist 
saatust. Ta ei ole suutnud avastada endas oma 
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vaimu, mis ei sure, sest tal on igavene elu; ta 
ei ole teadnud, kuidas elada sellega kooskõlas, 
ega ole tunnustanud selle õigusi, ja see, ilma 
oma vabadusest ilma jäädes, ei ole arendanud 
oma andeid ja on seisnud paigal. (15, 24) 
4 Inimene on Minu Seaduse täitmisest eemale 
pöördudes loonud mitmesuguseid ideid, 
teooriaid, religioone ja õpetusi, mis jagavad ja 
segavad inimkonda ning seovad vaimu ainega 
ja takistavad tal vabalt tõusta. Kuid minu Püha 
Vaimu valgus valgustab kõiki inimesi ja näitab 
neile tõelise elu teed, kus on ainult üks 
teejuht, milleks on südametunnistus. (46, 44) 
5 Materialist armastab ainult inimelu. Kuid 
tunnistades, et kõik temas on mööduv, tahab 
ta seda intensiivselt elada. 
6 Siis, kui tema plaanid või soovid ei täitu või 
kui valu teda mingil viisil vaevab, on ta 
meeleheitel ja teotab; ta vaidlustab saatust ja 
süüdistab seda selles, et see ei anna talle 
hüvesid, millele ta arvab, et tal on õigus. 
7 Nad on nõrgad vaimolendid paindumatutes 
kehades, nad on moraalselt ebaküpsed 
olendid, keda pannakse mitmel moel proovile, 
et nad mõistaksid, et nad peavad oma 
materialiseerumise ajal väheväärtuslikke töid 
valeks. 
8 Kui hea meelega muudaks 
materialiseerunud nende saatust! Kuidas nad 
igatsevad, et kõik läheks nende ideede ja 
tahtmise järgi. (258, 48 - 50) 
9 Nüüd saate te aru, et kui ma olen alati 
ilmutanud ennast inimestele tarkuses, siis 
selleks, et vabastada piiratud mõtlemisvõime 
tõttu vangistatud vaimu. 
10. Ikka veel praegusel ajal on inimesi, kellel 
on piiratud mõistus ilma inspiratsioonita. Kuigi 
inimestel peaks juba olema selge mõistus, mis 
on avatud nende arengu tõttu, mõtlevad ja 
elavad paljud ikka veel nagu primitiivsetel 
ajastutel. 
11 Teised on teinud suuri edusamme teaduses 
ja kapselduvad oma edevusse ja egoismi, 
arvates, et nad on jõudnud teadmiste tippu. 
Kuid nad on oma vaimse arengu teel 
peatunud. (180, 32 - 33) 
12 Kui inimene elaks teadlikult sellest 
kõrgemast elust, mis on olemas ja vibreerib 
tema kohal, ja kui ta oskaks nõu pidada oma 
vaimuga - kui paljudest ebameeldivustest ta 
end päästaks, kui paljudest kuristustest ta end 
päästaks. Kuid kogu oma elu küsib ta nõu 

neilt, kellel ei ole lahendust tema kahtlustele 
ja ebakindlusele: teadlastelt, kes on tunginud 
materiaalsesse loodusesse, kuid kes ei tunne 
vaimset elu, sest vaim neis on langenud 
letargiasse. 
13 Inimese vaim peab ärkama, et leida 
iseennast, et avastada kõik võimed, mis on 
talle usaldatud, et aidata teda tema võitluses. 
14 Tänapäeval on inimene nagu elupuult 
maha langenud väike kõhn leht ja tuulte 
mänguasi, kes on allutatud tuhandetele 
muutustele, nõrk loodusjõudude ees, habras 
ja õnnetu surma ees, samas kui ta peaks 
olema maa isand, kui minu poolt saadetud 
vürst, kes on maailmas täiuslikuks saanud. 
(278, 4 - 6) 
15 On tulnud kohtu aeg, mil ma küsin 
mõnedelt: Miks sa oled Mind eitanud? Ja 
teised: Miks te mind taga kiusate? Kas tal on 
õigus eitada Minu Kuningriigi olemasolu, kes 
ei ole suutnud endasse tungida? Kui te ei tea 
Minu tõde, kui te ei tea, kuidas seda leida, ei 
tähenda see, et seda ei ole olemas. Kui te 
arvate, et eksisteerib ainult see, mida te 
suudate mõista, siis ütlen teile, et te ei tea 
veel palju ja teie ülbus on väga suur. 
16 Tõesti, ma ütlen teile: kes eitab Jumalat ja 
tema kuningriiki, see on eitanud iseennast. 
See, kes tahab jõudu ammutada iseendast, kes 
arvab end iseseisvaks ja kellel on ülbe tunne, 
et ta võib olla suur ilma Jumalat vajamata, ei 
jõua selles maailmas kuigi kaugele, ta läheb 
varsti eksiteele ja tema kannatused on väga 
valusad. 
17 Kus on tõeliselt targad? 
18 Teadmine tähendab minu kohaloleku 
tunnetamist. Teadmine tähendab, et minu 
valgus juhatab mind ja ma teen oma tahet. 
Teadmine on seaduse mõistmine, teadmine 
on armastamine. (282, 19 - 22) 
19 Tänapäeval on teie vaimne teadmatus nii 
suur, et kui te mõtlete neile, kes on läinud 
teise maailma, siis te ütlete: "Vaene inimene, 
ta suri ja pidi kõik maha jätma ning on igavesti 
kadunud." 
20. Kui te teaksite, millise haletsusega 
vaatavad need olendid teid vaimumaailmast, 
kui nad kuulevad teid niimoodi rääkimas. 
Kahju on see, mida nad sinu teadmatuse ees 
tunnevad! Sest kui te saaksite neid näha, 
kasvõi hetkekski, siis oleksite sõnatu ja tõde 
teid rabab! (272, 46 - 47) 
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21. Te olete andnud suuremat tähtsust 
materiaalsetele väärtustele, kui need omavad, 
kuid vaimsest te ei taha midagi teada, ja teie 
armastus maailma vastu on muutunud nii 
suureks, et te isegi püüate nii palju kui 
võimalik eitada kõike, mis on seotud 
vaimsega, sest te arvate, et see teadmine on 
vastuolus teie edasiminekuga maa peal. 
22 Ma ütlen teile, et teadmised vaimsest ei 
mõjuta inimeste arengut ei moraaliliselt ega 
teaduslikult. Vastupidi, see valgus paljastab 
inimestele lõpmatu teadmiste rikkuse, mis on 
tema teadusele praegu tundmatu. 
23. Niikaua kui inimene keeldub tõusmast 
vaimustamise redelil, ei suuda ta läheneda 
tõelisele hiilgusele, mis annab talle siin, oma 
Isa põues, ülima õnne olla Jumala laps - minu 
Vaimu vääriline laps, sest ta on tema 
armastus, tema ülestõusmine ja tema 
tundmaõppimine. (331, 27 - 29) 
  
Loobumisvalmiduse, pingutuste ja vastutuse 
puudumine 
24. Kui inimkond ei klammerduks nii 
kangekaelselt oma teadmatusest, oleks nende 
eksistents maa peal teistsugune. Kuid 
inimesed on Minu käskude vastu, nad neavad 
oma saatust ja selle asemel, et minuga Minu 
töös koostööd teha, otsivad nad viisi, kuidas 
Minu seadustest mööda hiilida, et oma 
tahtmist kehtestada. 
25 Ma ütlen teile ka: Kui inimesed jälgiksid 
hoolikalt iga oma tegevust, märkaksid nad, 
kuidas nad igal sammul Minu vastu mässavad. 
26 Kui ma annan inimestele oma õnnistusi 
ohtralt, muutuvad nad isekateks; kui ma lasen 
neil nautida elu rõõme, muutuvad nad 
liiderlikuks; kui ma panen proovile nende jõu, 
et muuta nende vaim tugevaks, mässavad 
nad; kui ma lasen kannatuste karika nende 
huultele jõuda, et neid puhastada, neavad nad 
elu ja tunnevad, kuidas nende usk hääbub; kui 
ma panen nende õlgadele suure perekonna 
koorma, tunnevad nad, kuidas nende usk 
hääbub. Kui Ma lasen kannatuste karika nende 
huultele jõuda, et neid puhastada, siis nad 
neavad elu ja tunnevad, kuidas nende usk 
hääbub; kui Ma panen nende õlgadele suure 
pere koorma, siis nad on meeleheitel, ja kui 
Ma võtan ühe nende sugulase maa pealt ära, 
siis nad süüdistavad Mind ebaõigluses. 

27 Mitte kunagi ei ole te nõus, mitte kunagi ei 
kuule ma, kuidas te oma katsumustes Minu 
nime õnnistate, ega näe, kuidas te püüate 
Minu loomisel kaasa rääkida. (117, 55 - 57) 
28 Ma olen pannud inimesele suurust, kuid 
mitte seda, mille poole ta püüdleb maa peal. 
Suurus, millest ma räägin, on ohvrimeelsus, 
armastus, alandlikkus, halastus. Inimene 
põgeneb pidevalt nende vooruste eest, 
eemaldudes oma tõelisest suurusest ja 
väärikusest, mille Isa on talle kui oma lapsele 
andnud. 
29 Te põgenete alandlikkust, sest arvate, et 
see tähendab vaesust. Te põgenete 
katsumuste eest, sest viletsus hirmutab teid, 
mõistmata, et need vabastavad teie vaimu. Te 
põgenete ka vaimse eest, sest arvate, et 
sellesse teadmisse süvenemine on 
ajaraiskamine, mõistmata, et te põlgate 
kõrgemat valgust kui mis tahes inimteadus. 
30. Seepärast olen ma teile öelnud, et on palju 
neid, kes hoolimata sellest, et nad väidavad, et 
armastavad Mind, ei armasta Mind, ja kuigi 
nad väidavad, et usuvad Minusse, ei ole neil 
usku. Nad on läinud nii kaugele, et ütlevad 
Mulle, et nad on valmis Mulle järgnema, kuid 
nad tahavad Mulle järgneda ilma ristita. Ometi 
olen ma neile öelnud, et igaüks, kes tahab 
mind järgida, peab võtma oma risti ja järgima 
mind. Igaüks, kes armastusega oma risti 
omaks võtab, jõuab mäe tippu, kus ta hingab 
välja oma viimase hingamise siin maa peal, et 
olla ülestõusnud igavesse ellu. (80, 37 - 39) 
31 Selle asemel, et kõrvaldada viletsust, mis 
neid kõikjal ümbritseb, püüavad inimesed 
tänapäeval sellest võimalikult palju kasu 
lõigata. 
32. Miks ei ole inimesed arenenud ülespoole 
püüdluses ideaalide poole, mis annaks neile 
puhtamaid tundeid ja püüdlusi, mis oleksid 
vaimu väärilisemad? Sest nad ei ole tahtnud 
vaadata kaugemale sellest, mis on nende 
surelike silmade jaoks ilmne, st kaugemale 
nende raskustest, nende maistest 
naudingutest ja nende materialistlikust 
teadusest. 
33 Nad on kasutanud ja kasutanud ära selle 
aja, mis neil on olnud maailmas, et saada 
võimalikult palju rikkust ja rõõme - arvates, et 
kui keha saab otsa, on nende jaoks kõik läbi. 
34 Selle asemel, et areneda ülespoole ja 
pidada end Jumala lapseks, laskub inimene 
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oma teadmatuses ülbuses madalama olendi 
tasemele, ja kui tema südametunnistus räägib 
talle Jumalusest ja Vaimulikust elust, võtab 
hirm Jumala õigluse ees temast võimust ja ta 
eelistab seda sisemist häält vaigistada ning ei 
"raiska" ühtegi mõtet nendele hoiatustele. 
35. Ta ei ole mõelnud omaenda eksistentsile 
ega oma vaimsele ja füüsilisele seisundile. 
Kuidas võiks olla teisiti, kui et ta on tolm ja 
viletsus, niikaua kui ta elab ja mõtleb sellisel 
viisil? (207, 18) 
36. Minu Õpetus, mis on igal ajal Seaduse 
selgitus, tuleb teile kui tee valguse juurde, kui 
turvaline murdmaa vaimule. Sellest hoolimata 
on inimesed, kasutades neile antud 
tahtevabadust ja soovides järgida oma 
eluteed, alati valinud lihtsa teekonna, milleks 
on materialiseerumine. Mõned on seejuures 
täielikult eiranud südametunnistuse 
üleskutseid, mis alati viivad vaimse poole, ja 
teised on loonud kultusi ja rituaale, et uskuda, 
et nad kõnnivad kindlal sammul vaimsel teel, 
kuigi tegelikult on nad sama isekad kui need, 
kes on minu nime ja minu sõna oma elust välja 
tõrjunud. (213, 51) 
37 Tee on sillutatud ja uks on avatud kõigile, 
kes tahavad minu juurde tulla. 
38. Tee on kitsas, see on teile juba ammu 
teada. Mitte keegi ei tea, et minu seadus ja 
minu õpetus on kõige puhtamad ja 
paindumatumad, nii et keegi ei saa mõelda 
nende muutmisele vastavalt oma mugavusele 
või tahtele. 
39. Lai tee ja avar värav on kõike muud kui 
see, mis viib teie vaimu valgusse, rahusse ja 
surematusse. Lai tee on liiderlikkuse, 
sõnakuulmatuse, uhkuse ja materialismi tee - 
tee, mida enamik inimesi järgib, püüdes 
pääseda oma vaimsest vastutusest ja 
südametunnistuse sisemisest 
kohtumõistmisest. 
40. See tee ei saa olla lõpmatu, sest see ei ole 
ei tõene ega täiuslik. Seega, kuna see tee, 
nagu kõik inimlik, on piiratud, jõuab inimene 
ühel päeval selle lõppu, kus ta peatub ja 
kummardab õuduses kuristiku ees, mis on tee 
lõpp. Siis puhkeb kaos nende südames, kes on 
juba ammu kõrvale kaldunud tõelisest teest. 
41. Mõnes tekib meeleparandus, mille kaudu 
nad leiavad piisavalt valgust, et end päästa; 
teistes tekib ehmatus lõpu ees, mida nad 
peavad ebaõiglaseks ja ebaloogiliseks; ja jälle 

teised pilkavad ja mässavad Jumala vastu. Aga 
tõesti, ma ütlen teile, see on Valguse juurde 
tagasipöördumise algus. (333, 64 - 68) 
  
Inimese vaimne viletsus  
42 Mina ei ole eksinud selles, mida ma olen 
loonud; inimene on aga mööda läinud 
tähistatud teest ja elust; kuid varsti pöördub 
ta minu juurde tagasi nagu kadunud poeg, kes 
raiskas kogu oma pärandi. 
43 Oma teadusega on ta loonud uue maailma, 
vale kuningriigi. Ta on teinud seadusi, ta on 
püstitanud endale trooni ja varustanud end 
skeptri ja krooniga. Kuid kui mööduv ja petlik 
on tema hiilgus: piisab ühest nõrgestatud 
hingetõmbest minu õiglusest, ja tema alused 
kõiguvad ning kogu tema kuningriik laguneb. 
Kuid rahu, õigluse ja armastuse kuningriik, 
mida ta ei ole suutnud võita, on kaugel 
inimese südamest. 
44. Meeldivused ja rahuldused, mida inimeste 
töö neile pakub, on ainult kujuteldavad. 
Nende südames närivad valu, rahutus ja 
pettumus, mis peituvad naeratuse maski taha. 
45 See on see, mida on tehtud inimese elust, 
ja mis puutub vaimu ellu ja seda 
reguleerivatesse seadustesse, siis need on 
moonutatud, sest on unustatud, et on olemas 
ka jõud ja elemendid, mis elustavad vaimu ja 
millega inimene peab püsima kontaktis, et 
taluda katsumusi ja kiusatusi ning ületada kõik 
takistused ja vasturääkivused oma tõusuteel 
täiuslikkusele. 
46. Valgus, mis jõuab iga vaimuni lõpmatusest, 
ei tule Kuninglikust Tähest; vägi, mille vaim 
saab Teispoolsusest, ei ole väljavool maa 
pealt; armastuse, tõe ja tervise allikas, mis 
kustutab vaimu janu teadmiste järele, ei ole 
teie merede vesi ega teie allikad; atmosfäär, 
mis teid ümbritseb, ei ole ainult materiaalne, 
see on väljavool, hingamine ja inspiratsioon, 
mida inimhing saab otse kõigi asjade Loojalt, 
Temalt, kes lõi elu ja juhib seda oma täiuslike 
ja muutumatute seadustega. 
47. Kui inimesel oleks vähegi head tahet 
pöörduda tagasi tõe teele, tunneks ta koheselt 
rahu hellitamist kui stiimulit. Kuid alati, kui 
vaim materialiseerub aine mõju all, allub ta 
selle küüsi ja selle asemel, et olla selle elu 
peremees, roolimees, kes juhib tema laeva, 
muutub ta inimlike nõrkuste ja kalduvuste 
orjaks ning kannatab tormides laevahukku. 
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48. Ma olen teile juba öelnud, et vaim tuleb 
enne keha, nii nagu keha tuleb enne riietust. 
Keha, mida te omate, on vaid ajutine vaimu 
riietus. (80, 49 - 53) 
49 Ah, kui ainult kõik inimesed näeksid selle 
ajastu tõusvat valgust - kui palju lootust oleks 
nende südames! Aga nad magavad. Nad ei 
oska isegi vastu võtta valgust, mida kuninglik 
täht neile iga päev saadab - seda valgust, mis 
on nagu Loojalt kiirgava valguse kujutis. 
50. See hellitab teid ja äratab teid eksistentsi 
igapäevase võitluse suhtes, ilma et need, kes 
on tundmatud loodu ilu suhtes, peatudeksid 
mõne hetke, et Mind tänada. Au võib 
mööduda neist, ilma et nad seda tajuksid, sest 
nad ärkavad alati täis muresid ja unustavad 
palvetada, et otsida vaimset jõudu Minust. 
51 Samuti ei otsi nad keha jaoks jõudu looduse 
allikatest. 
Nad kõik jooksevad kiirustades ringi ja 
pingutavad, teadmata, milleks, ja teevad seda 
ilma selge eesmärgita. Just selles südametu ja 
mõttetus võitluses eksistentsi eest on nad 
oma vaimu materialiseerinud ja muutnud selle 
isekaks. 
52 Siis, kui vaimuseadused, mis on elu valgus, 
unustatakse, hävitavad inimesed ennast, nad 
tapavad end ja röövivad leiba, kuulmata 
südametunnistuse häält, pööramata 
tähelepanu, mõtisklemata. 
53. Aga kui keegi küsiks neilt, kuidas nad oma 
praegust elu hindavad, vastaksid nad kohe, et 
kunagi varem ei ole inimelus nii palju valgust 
paistnud kui praegu ja et teadus ei ole neile 
kunagi nii palju saladusi avanud. Kuid nad 
peaksid seda ütlema, kandes näo ees õnneliku 
maski, sest oma südames peidavad nad kogu 
oma vaimset kurbust ja viletsust. (104, 33 - 34) 
54. Ma saatsin Vaimu kehastuma maa peale ja 
saama inimeseks, et ta oleks vürst ja 
peremees kõigele, mis sellel olemas on, mitte 
aga ori ja ohver, ega abivajaja, nagu ma teda 
tegelikult näen. Inimene on oma vajaduste, 
kirgede, pahede ja teadmatuse ori. 
55. Ta on kannatuste, eksimuste ja saatuse 
löökide ohver, mida tema vaimse kõrguse 
puudumine talle maa peal kõndides toob. Ta 
on abivajaja, sest ta ei tea, millist pärandit tal 
elus on õigus saada, ta ei tea, mida ta omab, ja 
käitub nii, nagu poleks tal midagi. 
56. See inimkond peab kõigepealt ärkama, et 
ta saaks hakata õppima Vaimse Elu Raamatus 

ja siis varsti ilmub selle ideede maailma 
edasiandmise kaudu põlvest põlve see 
õnnistatud seeme, milles minu sõna täitub. 
57. Ma olen teile öelnud, et ühel päeval jõuab 
see inimkond spirituaalsuseni ja oskab elada 
harmoonias kõigi loodud asjadega ning vaim, 
mõistus ja süda kõnnivad üheskoos. (305, 9 - 
11) 
 
Vale maine käitumine ja selle tagajärjed  
58. Kui ma näen, kuidas inimesed on 
takerdunud sõdadesse, kus nad tapavad 
üksteist maailma aarete omamise pärast, siis 
ei saa ma muud kui võrrelda inimesi väikeste 
lastega, kes võitlevad asjade pärast, millel ei 
ole mingit väärtust. Lapsed on ikka veel 
inimesed, kes võitlevad väikese võimu või 
väikese kulla pärast. Mida tähendavad need 
valdused teiste inimeste vooruste kõrval? 
59. Inimene, kes lõhestab rahvaid, külvates 
nende südamesse vihkamist, ei ole võrreldav 
inimesega, kes pühendab oma elu ülesandele 
külvata universaalse vendluse seemneid. See, 
kes põhjustab kannatusi oma kaasinimeste 
seas, ei ole võrreldav sellega, kes pühendab 
oma elu sellele, et leevendada oma ligimeste 
kannatusi. 
60 Iga inimene unistab troonist maa peal, kuigi 
inimkond on algusest peale kogenud, kui vähe 
on troon maailmas väärt. 
61. Ma olen teile lubanud koha oma 
kuningriigis, kuid väga vähesed on seda 
nõudnud, ja seda sellepärast, et inimesed ei 
taha mõista, et taevaste kuningate kuninga 
vähim alam on suurem kui kõige võimsam 
maapealne monarh. 
62 Praegu on inimesed veel väikesed lapsed, 
kuid suur külastus, mis on tulemas nende 
peale, paneb nad nii lühikese aja jooksul nii 
palju kogema, et nad lähevad peagi sellest 
lapsepõlvest üle täiskasvanuks, ja siis, 
varustatuna kogemuste viljadega, hüüavad 
nad: "Jeesus, meie Isa, oli õige, lähme Tema 
juurde." (111, 3 - 7) 
63. Inimesed püüdlevad maailmas surematuse 
poole ja püüavad seda saavutada 
materiaalsete tegude kaudu, sest maapealne 
hiilgus, isegi kui see on ajutine, kipitab silmi, ja 
nad unustavad vaimu hiilguse, sest nad 
kahtlevad selle elu olemasolus. Usupuudus ja 
vaimsuse puudumine on pannud inimeste 
silmade ette skeptitsismi loori. (128, 45) 
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64. Inimese areng, tema progress, tema 
teadus ja tema tsivilisatsioon ei ole kunagi 
olnud eesmärgiks vaimu tõus, mis on kõrgeim 
ja õilsam, mis inimeses on olemas. Tema 
püüdlused, tema ambitsioonid, tema soovid ja 
mured on alati olnud selles maailmas. Siin on 
ta otsinud teadmisi, siin on ta kogunud 
aardeid, siin on ta hankinud naudinguid, au, 
preemiaid, võimupositsioone ja autasusid, siin 
on ta soovinud leida oma au. 
65 Seepärast ma ütlen teile: Samal ajal kui 
loodus samm-sammult, peatumata oma 
lakkamatu arengu seaduses täiustumise, 
täiuslikkuse suunas edeneb, on inimene maha 
jäänud, ei ole edenenud; ja sellest tulenevad 
tema saatuse löögid maa peal, sellest 
tulenevad katsumused, takistused ja löögid, 
mida ta oma eluteel kogeb. (277, 42) 
66 Ma tahan, et teil oleksid soovid, et te 
oleksite ambitsioonikad, et te unistaksite 
suurusest, tugevusest ja tarkusest, kuid 
igavestest vaimsetest hüvedest. 
67. Sest nende hüvede saamiseks on vajalikud 
kõik voorused, nagu halastus, alandlikkus, 
andestus, kannatlikkus, heldus, heldus, 
ühesõnaga armastus. Ja kõik voorused 
tõstavad, puhastavad ja täiustavad vaimu. 
68 Selles viletsas maailmas, selles ajutises 
kodus, pidi inimene - selleks, et olla suur, 
võimas, rikas või õpetatud - olema isekas, 
valelik, kättemaksuhimuline, julm, ükskõikne, 
ebainimlik ja ülbe, ja kõik see pidi viima teda 
äärmisesse vastasseisu sellega, mis on tõde, 
armastus, rahu, tõeline tarkus ja õiglus. 
(288,32) 
69. Kui inimene avastab end vaimselt, tunneb 
ta endas oma Isa kohalolekut. Aga kui ta ei 
tea, kes ta on ja kust ta pärit on, tunneb ta 
end eemalolevana, võõrana, kättesaamatuna 
või jääb tuimaks. 
70. Ainult ärganud vaim suudab tõe valdkonda 
tungida. Oma teadusega üksi ei suuda inimene 
seda teada. 
71. Ma näen, et inimesed ihaldavad teadmisi, 
kuulsust, jõudu, rikkust ja võimu, ja ma pakun 
neile vahendeid, kuidas seda kõike saavutada - 
kuid selle tõelistes, olemuslikes omadustes, 
selle vaimses tões, mitte maailma välises ja 
petlikus, mitte mööduvas ja petlikus. 
72. Kui inimene pühendub materiaalsele ja 
sulgeb end sellisesse väikesesse ruumi nagu 
teie maailm, muutub ta vaeseks, ta piirab ja 

surub maha oma vaimu, talle ei jää midagi 
muud, kui see, mida ta omab või mida ta teab. 
Siis tuleb tal kaotada kõik, et ta saaks avada 
oma silmad tõele ja, olles mõistnud oma 
eksimust, pöörata oma pilk taas Igaviku poole. 
(139, 40 - 43) 
 

47. peatükk - Materialism ja 
spiritualism  
 
Valdava materialismi mõju  
1 Tõesti, ma ütlen teile, paljud põgenevad 
minu õpetuse eest, sest nad kardavad, et neid 
vaimseks muudetakse; aga mitte mõistus ega 
vaim ei räägi neis, vaid "liha" [hinge] 
alandlikud kired. 
2. Kui vaim elab tõele pühendunult, põgeneb 
ta materialismi nagu inimene, kes eemaldub 
saastunud keskkonnast. Kõrgem vaim leiab 
õnne moraalis - seal, kus valitseb rahu, kus 
elab armastus. (99, 41 - 42) 
3. Uurige minu sõna, kuni olete veendunud 
selle puhtuses ja tõesuses. Ainult nii suudate 
julgelt oma teed käia ja püsida kindlalt vastu 
materialistlike ideede sissetungile, mis 
ohustavad vaimu. Sest materialism on surm, 
on pimedus, on ike ja mürk vaimule. Ärge 
kunagi vahetage oma vaimu valgust või 
vabadust maise leiva või tühiste materiaalsete 
hüvede vastu! 
4 Tõesti, ma ütlen teile: Kes usaldab minu 
seadust ja püsib usus lõpuni, see ei tunne 
kunagi puudust elu materiaalsest 
elatusvahenditest, ja minu Vaimuga ühinemise 
hetkedel saab ta minu lõpmatu halastuse 
kaudu alati igavese elu leiba. (34, 61 - 62) 
5 Materialism on tohutu takistus vaimu 
arengule. Inimkond on selle seina ees seisma 
jäänud. 
6. Te olete maailmas, kus inimene on suutnud 
arendada oma intellektuaalset võimekust, 
rakendades seda ainega seotud teaduses. Kuid 
tema otsustusvõime vaimse olemasolu kohta 
on endiselt piiratud, tema teadmised kõigest, 
mis ei kuulu täielikult ainele, on aeglustunud. 
(271, 37 - 38) 
7 Need katsumused, mida teie maailm läbi 
elab, on ajastu lõpu märgid, on materialismi 
ajastu allakäik või surmahoop; sest 
materialism on olnud teie teaduses, teie 
eesmärkides ja teie kirgedes. Materialism on 
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määranud teie pühendumise Minule ja ka kõik 
teie teosed. 
8 Armastus maailma vastu, ahnus maiste 
asjade järele, liha iha, kõigi madalamate ihade 
nautimine, isekus, enesearmastus ja ülbus olid 
see jõud, millega sa lõid elu oma mõistuse ja 
inimliku tahte järgi, mille vilju ma panin sind 
lõikama, et su kogemus oleks täiuslik. 
9. Aga kui see ajastu, mis nüüd on lõppemas, 
on inimkonna ajaloos tähistatud 
materialismiga - tõesti, ma ütlen teile, uus 
ajastu on tähistatud vaimsusega. Sest selles 
äratab vaimu südametunnistus ja tahe maa 
peal üles maailma, mis on armastuse kaudu 
kõrge südamega - elu, milles Isa vaim on 
tunda, et see vibreerib laste vaimus, sest siis 
saavad kõik anded ja võimed, mis täna elavad 
teie olemuses varjatud kujul, oma 
tegevusalaks lõpmatus. (305, 41 - 42) 
 
Spiritismi olemus 
10 Spiritism ei ole religioonide segu. See on 
kõige puhtam ja täiuslikum õpetus oma 
lihtsuses, see on Jumala valgus, mis tuleb alla 
inimvaimule selles "Kolmandas ajastus". (273, 
50) 
11. Spiritualismiks olen nimetanud ilmutust, 
mis räägib teile vaimu elust, mis õpetab teid 
otse suhtlema oma Isaga ja mis tõstab teid 
materiaalsest elust kõrgemale. 
12 Tõesti, ma ütlen teile, et spiritism ei ole 
midagi uut ega kuulu ainult sellele ajale, kuid 
see on olnud ilmutus, mis on ilmnenud üha 
enam ja enam kooskõlas inimkonna vaimse 
arenguga. 
13 Kuna õpetus, mida ma teile annan, on 
spiritism, mis õpetab teile täiuslikku armastust 
Jumala ja ligimese vastu ning kutsub teid 
teele, mis viib täiuslikkuse poole, siis oli 
spiritism ka see, mida Jumala Seadus õpetas 
teile "Esimesel ajastul" ja Kristuse Sõna õpetas 
teile Teisel ajastul. (289, 20 - 22) 
14 Spiritualism ei ole religioon; see on sama 
Õpetus, mida ma levitasin Jeesuse isikus, et 
juhendada kõiki inimesi kogu maailmas igal 
ajal. See on Minu õpetus armastusest, 
õiglusest, mõistmisest ja andestusest. 
15. Sel "Kolmandal korral" olen ma teiega 
rääkinud ainult suurema selgusega, sest teie 
vaimne, füüsiline ja intellektuaalne areng on 
toimunud. (359, 60 - 61) 

16 Spiritualism tuleb selleks, et hävitada 
inimeste poolt kasutusele võetud tavad ja 
traditsioonid, mis on hoidnud vaimu kinni. 
Spiritualism on vaimu katkematu areng ja 
tõus, mis puhastab ja täiustab end oma 
võimete ja omaduste abil, kuni jõuab oma 
Looja juurde. Spiritism näitab, kuidas vaim 
võtab vastu, tunneb ja väljendab oma 
Issandat. Spiritualism vabastab vaimu ja viib 
selle arengule. 
17. Vaimne on universaalne jõud ja 
universaalne valgus, mis on kõigis ja kuulub 
kõigile. Mitte kellelegi ei tohi minu õpetused 
tunduda kummalised. 
18 Vaimu omadused on muutumatud, sest 
need on minu Jumalikkuse voorused, 
igavikulised jõud. Mõistke aga, et sõltuvalt 
sellest, kuidas te olete elanud, on puhtus, 
mida te saate näidata, suurem või väiksem. 
(214, 57 - 59) 
 
Kes võib end õigustatult spiritistiks 
nimetada?  
19 See, kes on saavutanud teatud vaimsuse 
tänu oma visadusele, arengule ja armastusele 
Isa õpetuste vastu, on spiritist, isegi kui tema 
huuled seda ei ütle. 
20 See, kes usub ja näitab oma tegudes 
heldust, peegeldab seda, mida tema vaim 
omab. (236, 27 -28) 
21 Spiritist teab, et Kõigevägevam on kõiges, 
et maailma, universumit ja lõpmatust läbib 
minu olemus ja minu kohalolu. 
22 Kes mind sel viisil ära tunneb ja mõistab, on 
Jumala elav tempel ja ei materialiseeri enam 
Vaimu ilmutusi sümbolite või kujutiste kaudu. 
(213, 31 - 32) 
23 Spiritism on ilmutus, mis paljastab ja 
õpetab teile kõike, mida te omate ja kannate 
endas. See paneb teid mõistma, et te olete 
Jumala teos, et te ei ole ainult mateeria, et on 
midagi, mis on teie "lihast" kõrgemal, mis 
tõstab teid kõrgemale teid ümbritsevast 
looduse tasemest ja teie kirgede saastast. 
24. Kui inimene saavutab vaimsuse, 
moodustab iga ettekirjutus ja iga õpetus osa 
tema vaimu valgusest. Isegi kui tema mällu ei 
jää ükski lause või sõna minu õpetusest, 
kannab ta selle olemust endas, sest ta on seda 
mõistnud, sest ta tunneb seda ja sest ta järgib 
seda. (240, 17 - 18) 
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25 Hea vaimulik on see, kes kogu oma 
materiaalsete hüvede vaesuse juures tunneb 
end isandana, rikkana ja õnnelikuna, sest ta 
teab, et tema Isa armastab teda, et tal on 
vennad ja õed, keda ta armastab, ja et 
maailma aarded on teisejärgulised vaimu 
rikkuste suhtes. 
26 Ka temast saab hea vaimulik, kes 
materiaalse vara omanikuna oskab seda 
kasutada headel eesmärkidel, kasutades seda 
kui Jumala poolt talle antud vahendit, et täita 
tähtsat missiooni maa peal. 
27. Ei ole vaja olla vaene, põlatud või õnnetu, 
et olla nende seas, kes mind järgivad, nagu ei 
ole vaja olla nende seas, kes kannatavad, et 
olla minu poolt armastatud. Tõesti, ma ütlen 
teile, et minu tahte kohaselt peaksite alati 
olema tugevad, terved ja kõige selle 
omanikud, mille ma olen teile loonud. 
28 Millal te oskate olla oma pärandi 
omanikud, hinnata iga armu ja anda kõigele 
oma õige koht elus? (87,28 - 30) 
 
Spiritualism religioonides ja konfessioonides 
29 Tänapäeval elavad inimesed segaduse 
ajastul, sest nad ei ole mõistnud, et kogu 
nende elu ja kõik nende pingutused peaksid 
viima neid oma vaimu avanemisele, mille 
eesmärgiks peaks olema nende vaimu osadus 
Looja vaimuga. 
30 Kultus, mida enamik inimesi tänapäeval 
tunnistab, on materialism. 
31 Niikaua kui õpetused ja religioonid 
nõuavad oma erinevusi, jätkab maailm oma 
viha toitmist ega suuda astuda otsustavat 
sammu tõelise Jumala kummardamise suunas. 
32 Aga millal saavad inimesed aru ja ühinevad 
ning astuvad seega esimese sammu 
omavahelise armastuse poole, kui ikka veel on 
inimesi, kes arvavad, et neil on vaimulike 
päästmise võti või saladus ja igavese elu 
võtmed, ja ei tunnista kõiki neid, kes käivad 
teistel teedel, sest nende arvates ei ole nad 
väärilised Jumala juurde tulema? 
33 Tehke endale seega selgeks spiritismi 
tõeline eesmärk, mille õpetus on kõrgemal 
igast konfessioonist, igast inimlikust 
ideoloogiast ja igast sektist. (297, 38 -41) 
34. Spiritualism ei ole uus õpetus, mis püüab 
saavutada möödunud aegade usuõpetuste 
edasiarendamist - ei, see on sama ilmutus, mis 
Esimese ja "Teise ajastu" ilmutus. See on kõigi 

religioonide alus, mida ma tahan inimkonnale 
praegusel eraldatuse ajal meelde tuletada, et 
ta ei unustaks oma algupära. 
35 Inimese teod, tema kombed ja viis, kuidas 
ta oma erinevates religioonides meelte muljet 
avaldab, et end meelitada ja uhkust tunda, on 
vastuolus sellega, mida minu teos tahab 
maailmale näidata. (363, 9) 
36. Sel ajal annan teile uusi õpetusi, mille üle 
mõtiskleda - armastuse õpetusi, mis 
lunastavad ja tõstavad teid, tõdesid, mis on 
küll kibedad, kuid mis on teie teele valguseks. 
37 Spiritualismi vastu võideldakse ja 
kiusatakse sel ajastul, nagu kristlust minevikus, 
raevukalt, julmalt ja vihaselt; kuid keset 
võitlust ilmub vaimsus, teeb imet ja vallutab 
südamed. 
38. Materialism, isekus, ülbus ja armastus 
maailma vastu on need jõud, mis tõusevad 
selle ilmutuse vastu, mis ei ole uus ega erine 
sellest, mida ma teile varasematel aegadel 
tõin. Õpetus, mille ma teile nüüd ilmutasin ja 
millele te annate nime spiritism, on selle 
Seaduse ja õpetuse põhiolemus, mis ilmutati 
teile esimesel ja teisel ajastul. 
39. Kui inimkond mõistab selle õpetuse tõde, 
selle õiglust ja selles ilmnevat lõpmatut 
teadmist, tõrjub ta oma südamest välja iga 
hirmu, iga eelarvamuse ja teeb selle oma elu 
juhiks. (24, 48 - 51) 
40 Tõesti, ma ütlen teile, et kõikjal maailmas 
on hajutatud spiritistid - küpsed inimesed, kes 
toovad inimkonna rahu. 
41. Kuid ma ütlen teile, et kogu maakera 
spiritistide liit ei toimu uue kiriku 
organiseerimise kaudu, sest nende jõud ei ole 
materiaalne. Nende ühtsus saab olema 
vaimne, ideeline ja nende töö suhtes, ning sel 
viisil saab nende jõud olema võitmatu, sest 
nad on seda ammutanud Igaviku Allikast, mis 
on Minu Vaimus. 
42. Kõigile neile sisendan Ma oma tõde ja 
otsin neid ka üles, et nende südamest ja 
meelest pääseksid välja kõik ebapuhtused, 
sest need ei tohi seguneda Minu valgusega. 
43 Kõigi nende kohus on hoolitseda selle eest, 
et spiritistlik õpetus oleks seletatav ja selgelt 
eristatav nende vaimsete võimete poolt ning 
et seda ei saastaks inimlikud filosoofiad. (299, 
30 - 32) 
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44 Tõesti, ma ütlen teile, spiritismi ajalugu 
kirjutatakse inimkonna ajalukku säravate 
tähtedega. 
45 Kas Iisrael ei teinud ennast surematuks 
Egiptuse ikke alt vabanemise kaudu? Kas mitte 
kristlased ei teinud end oma võidukäigul 
armastuse kaudu surematuks? Samamoodi 
teevad spiritualistid end surematuks oma 
võitluses vaimu vabaduse eest. (8,64-65) 
  

48. peatükk - Vaimulikud anded ja 
spiritualiseerimine  
 
Inimese vaimsed võimed 
1 Kui see kahtlev, uskmatu ja materialistlik 
inimkond puutub kokku jumaliku ilmutusega 
või sellega, mida ta nimetab imeks, otsib ta 
kohe põhjusi või tõendeid, mis näitaksid, et 
mingit üleloomulikku tööd ei ole olemas ega 
ole toimunud. 
2. Kui ilmub inimene, kes näitab ebatavalist 
vaimset võimekust, kogeb ta 
naeruvääristamist, kahtlusi või ükskõiksust, et 
tema häält vaigistada. Ja kui Loodus kui minu 
Jumalikkuse tööriist adresseerib oma õigluse 
hääle ja häirekõned inimestele, siis nad 
omistavad kõik juhusele. Kuid kunagi varem ei 
ole inimkond olnud nii tundetu, kurt ja pime 
kõige jumaliku, vaimse ja igavikulise suhtes kui 
praegusel ajal. 
3 Miljonid inimesed nimetavad end 
kristlasteks, kuid enamik neist ei tunne 
Kristuse õpetust. Nad väidavad, et armastavad 
kõiki tegusid, mida Ma inimesena tegin, kuid 
oma uskumise, mõtlemise ja vaatlemise viisiga 
tõestavad nad, et nad ei tunne Minu Õpetuse 
olemust. 
4 Ma õpetasin teile vaimu elu, ilmutasin teile, 
millised võimed selles on; selleks ma tulin 
maailma. 
5 Ma tervendasin haigeid ilma igasuguse 
ravimita, ma rääkisin vaimudega, ma 
vabastasin riivatud võõrastest ja 
üleloomulikest mõjudest, ma vestlesin 
loodusega, ma muutsin end inimesena 
vaimolendiks ja vaimolendina tagasi 
inimeseks, ja iga sellise teo eesmärk oli alati 
näidata teile teed vaimu arengule. (114, 1 - 4) 
6. Teil on teie sees tõelised aarded, võimed ja 
anded, mida te isegi ei aimata, ja oma 
teadmatuse tõttu valate te pisaraid nagu 

abivajajad. Mida te teate palve ja mõttejõust? 
Mida te teate vaimu ja vaimu dialoogi 
sügavast tähendusest? Mitte midagi, te 
materialistlik ja maise mõtlemisega inimkond! 
(292,14) 
7. Ma ootan maailmast spirituaalsust. Minu 
jaoks ei oma tähtsust nimed, mille järgi iga 
kirik või sekti eristatakse, ega ka selle riituste 
ja jumalateenistuse suurem või väiksem 
hiilgus. See jõuab ainult inimmeeltesse, kuid 
mitte minu vaimuni. 
8 Ma ootan inimestelt vaimsust, sest see 
tähendab elu kõrgendamist, täiuslikkuse 
ideaali, armastust hea vastu, pühendumist 
tõele, armastustegevuse teostamist, 
harmooniat iseendaga, mis on harmoonia 
teistega ja seega ka Jumalaga. (326, 21 - 22) 
9 Spiritualiseerimine ei tähenda vagadust ega 
eelda mingi riituse teostamist, samuti ei ole 
see jumalakummardamise väline vorm. 
Spiritualiseerimine tähendab inimese kõigi 
võimete arendamist, nii nende, mis kuuluvad 
tema inimosale, kui ka nende, mis on 
väljaspool kehalisi meeli ja on vaimu jõud, 
omadused, võimed ja meeled. 
10 Spiritualiseerimine on kõigi inimese andide 
õige ja hea kasutamine. Spiritualiseerumine on 
harmoonia kõigega, mis teid ümbritseb. (326, 
63 - 66) 
11 Tema ajal õpetasin ma teile suurimat 
voorust, mis on halastus; ma innustasin teie 
südant ja tegin teie tunded tundlikuks. Nüüd 
ma avaldan teile andeid, millega teie vaim on 
varustatud, et te saaksite neid arendada ja 
kasutada neid oma ligimeste seas hea 
tegemiseks. 
12. Teadmised vaimsest elust võimaldavad teil 
teha samasuguseid tegusid, nagu teie Meister 
tegi. Pidage meeles, et ma ütlesin teile, et kui 
te arendate oma võimeid, siis teete tõelisi 
imesid. (85, 20 -21) 
13. Teil kõigil on olemas vaimu anded, mis 
hakkavad selles "Kolmandas Ajastikus" 
avanema läbi arengu, mille vaimolendid on 
saavutanud. Intuitsioon, vaimne nägu, 
ilmutus, prohvetlus, inspiratsioon näitavad 
end selgelt inimeste seas, ja see on uue aja 
väljakuulutamine, see on seitsme pitseri 
raamatu valguses, mis avatakse sel ajal selle 
kuuendas peatükis. 
14. Aga teie, kes te teate, milleks need 
ilmingud on mõeldud, ja mõistate aega, milles 
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te elate - suunake oma vaimsed anded 
armastuse teele. Olge alati valmis pakkuma 
oma armastavat abi, ja te olete kooskõlas 
minu seadusega ning teenite oma kaasinimesi 
eeskujuks. Siis olete minu jüngrid ja teid 
tunnustatakse sellisena. (95,18) 
15 Kui inimesed armastavad ja oskavad 
üksteisele andestada, kui nende südames on 
olemas alandlikkus ja kui nad on saavutanud, 
et vaim valitseb keha [hinge] üle, siis ei 
moodusta "liha" [hing] ega maailm ega kired 
enam seda tihedat loori, mis takistab teid 
nägemast teed teie taga või ees. Vastupidi, 
"liha", mis on minu õpetuse järgimise kaudu 
vaimustatud, saab olema nagu teenija, kes 
kuuletub südametunnistuse ettekirjutustele, 
erinevalt sellest, mis ta täna on: takistus, lõks, 
silmaklapp vaimu silmade ees. (122, 32) 
16 Intuitsioon, mis on vaimne nägemine, 
ettekujutus ja ennustamine, valgustab 
mõistust ja paneb südame kiiremini lööma 
sõnumite ja häälte pärast, mida ta saab 
lõpmatusest. (136, 46) 
17 intuitsiooni ande kaudu, mille ma olen 
andnud kõigile inimestele, saate te paljusid 
asju avastada, mis on peidetud südamete 
saladuses - paljusid tragöödiaid, mis ei mõjuta 
mitte ainult teie kaasinimeste maapealset elu, 
vaid ka nende vaimu. 
18 Kuidas te saate tungida nende südamesse, 
ilma neid vigastamata ja nende saladusi 
rüvetamata? Kuidas avastada need varjatud 
kannatused, mis varjutavad teie kaasinimeste 
elu? Ma olen teile juba öelnud: intuitsioon, 
see võime, mis on osa vaimsest nägemise 
andest ja mis peab saama oma täieliku arengu 
teie sees läbi palve, näitab teile protseduuri, 
kuidas leevendada iga teie kaasinimese valu. 
(312, 73 -74) 
19. Kui palju saladusi on veel inimese jaoks 
olemas. Teda ümbritsevad nähtamatud ja 
tajumatud olendid, mis peaksid olema talle 
juba nähtavad ja tuntavad. 
20 Elu, mis on täis ilu ja ilmutusi, pulbitseb üle 
inimeste eksistentsi, kuid need ei ole oma 
pimeduses veel võimelised seda nägema. 
(164, 56 – 57) 
21 Inimene, kes on varustatud minu 
õpetusega, suudab teha üliinimlikke tegusid. 
Tema vaimust ja kehast voolab valgus, jõud ja 
tugevus, mis lubab tal saavutada seda, mille 

saavutamiseks ei ole arukus üksi võimeline. 
(252, 4 - 5) 
22. See on aeg, mil jumalik valgus hakkab 
täielikult särama minu järgijatele, kes 
ilmutavad vaimu andeid ja tõestavad, et nad ei 
vaja maiseid hüvesid ega maiseid teadusi, et 
teha head ja teha imesid. Nad tervendavad 
minu nimel, taastavad lootusetult haigeid, 
muudavad vee palsamiks ja äratavad surnud 
üles nende voodist. Nende palvetel on vägi 
tormide rahustamiseks, loodusjõudude 
rahustamiseks ning katkude ja kurjade mõjude 
vastu võitlemiseks. 
23 Mu uute jüngrite sõna, palve ja autoriteedi 
kaudu vabanevad riivatud oma kinnisideedest, 
nende tagakiusajatest ja rõhujatest. (160, 28 - 
29) 
24. Spiritualiseerumine tähendab tunnete 
rafineerimist, puhtust elus, usku, heategevust, 
ligimese aitamist, alandlikkust Jumala ees ja 
sügavat austust saadud andide vastu. Kui te 
suudate saavutada midagi neist voorustest, 
siis hakkate oma vaimse nägemusega edasi 
liikuma armastuse ja täiuslikkuse koda. 
Samamoodi, kui te saavutate spirituaalsuse, 
võite juba maa peal öelda, et elate Vaimses 
Kodus, isegi kui see on ainult teie palve 
hetkedel. Samal ajal saate valguse, mis 
paljastab teile tulevikus toimuvad sündmused, 
sest tulevane ei ole enam saladus, mis on 
tulevane vaimule, kes tõuseb. 
25 Jah, jüngrid, ainult inimese elus ei tea 
inimene, mis juhtub tulevikus, mis tuleb 
homme. Ta ei tea oma saatust, ei tea, millist 
teed ta peab minema ja milline on tema lõpp. 
26. Inimene ei suuda taluda teadmist kõigist 
katsumustest, mida ta oma eksistentsi jooksul 
peab läbima. Seepärast olen Ma oma 
halastavas armastuses tema vastu pannud 
tema oleviku ja tuleviku vahele selle saladuse 
loori, et vältida tema mõistuse segadusse 
sattumist teadmisega kõigest sellest, mida ta 
peab veel kogema ja läbi kannatama. 
27 Seevastu vaimul, mis on jõuga varustatud 
ja loodud igavikuks, on iseenesest võime teada 
tulevikku, kingitus teada oma saatust ning 
jõud mõista ja vastu võtta kõiki teda ootavaid 
katsumusi. Ta teab, et tee lõpus, kui see on 
läbitud seadusele alludes, jõuab ta tõotuse 
maale, Vaimu paradiisi, mis on kõrgenduse, 
puhtuse ja täiuslikkuse seisund, mille ta on 
lõpuks saavutanud. 
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28 Te ei saa jõuda oma Meistri vaimse 
tasemeni, et teada, mis teie saatus teid ees 
ootab, mida tulevik teile toob; kuid teie 
sisemise tõusu kaudu lasen ma teil tajuda 
mõne sündmuse lähedust. 
29. Selle eelaimuse, selle vaimse 
tulevikunägemuse, selle teadmise oma 
saatusest saavutate te ainult siis, kui teie 
kehast [hingest] ja vaimust koosnev olemus 
areneb järk-järgult vaimseks muutumise teel, 
mis on usk, siirus, armastus elu vastu, 
armastus ja abivalmidus oma ligimese vastu, 
alandlikkus ja armastus oma Issanda vastu. 
(160, 6- 9,13 - 14) 
30 Olge valvsad, et te ei võitleksite nende 
vastu, kes sarnaselt teile asuvad täitma minu 
Jumalikkuse poolt neile usaldatud missioone - 
et te tunneksite ära tõelised prohvetid ja 
valeprohvetid, kinnitades ühtede tegusid ja 
hävitades teiste tegusid. 
31. Sest see on aeg, mil kõik jõud on tõusnud 
võitlusse. Vaata, kuidas hea võitleb kurja 
vastu, valgus pimeduse vastu, teadmised 
teadmatuse vastu, rahu sõja vastu. (256, 66) 
  
Ehtsa vaimsuse eeldused ja omadused  
32 Teadke, et igas inimeses elab Juudas. Jah, 
jüngrid, sest teie puhul on keha [hing] vaimu 
Juudas; see on keha, mis seisab vastu 
vaimsuse valguse säramisele, mis ootab, et 
vaim saaks ta materiaalsesse, alandlikesse 
kirgedesse sukelduda. 
33. Aga kuna teie keha viib teid kuristiku 
äärele, ärge mõistke seda hukka. Ei, sest te 
vajate seda oma edasiminekuks ja peate selle 
ületama oma spirituaalsuse kaudu, nii nagu 
mina ületasin Juudase oma armastuse kaudu. 
(150, 67 - 68) 
34. Enne kui asute õpetama Minu 
elupõhimõtteid ja selgitama nende sisu, peate 
alustama sellest, et järgite Minu poolt teile 
ilmutatud Õpetust, armastate oma ligimest, 
elate vaimse poole pööratud elu ja külvate 
oma teed armastava tegevuse ja valgusega. 
Kui te seda ei tee, ütlen ma teile juba praegu, 
et te ei ole spiritismist aru saanud. See 
paljastab teile teie tõelise olemuse ja selle 
kaudu saate te selge ettekujutuse oma Isast ja 
tunnete ennast. 
35. On tõsi, et vaimsuse saavutamiseks on vaja 
teatud loobumist, pingutust ja ohvreid. Kui 
aga igatsus kõrgema eksistentsi järele on sinus 

ärganud, kui armastus hakkab sinu olemuses 
särama või kui soov vaimse järele on tekkinud, 
siis on sul ohvri või loobumise asemel rõõm 
vabaneda kõigest sellest, mis on sinu ümber 
kasutu, kahjulik või halb. (269, 46 - 47) 
36. Olge alati teadlikud, et te kõik olete Minu 
ees ühesugused, et teil kõigil oli sama päritolu 
ja teil kõigil on sama eesmärk, isegi kui väliselt 
näitab igaühe saatus end erinevalt. 
37. Ärge kunagi unustage, et te kõik peate 
minuni jõudma, mis tähendab, et te kõik, kuigi 
erineval viisil, peate tegema vajalikke teeneid, 
et jõuda suurimale vaimsele kõrgusele. 
Seetõttu ärge kunagi pidage kedagi 
alaväärseks. 
38 Vaimulikkus ei tohi kunagi juurduda. 
Teisest küljest peaks tõeline tagasihoidlikkus 
olema alati tema kaaslane, siis leiavad tema 
teod, selle asemel, et pimestada vale 
valgusega, kaasinimeste südames poolehoidu. 
(322, 32 - 34) 
39. Spiritualismi häid külvitajaid ei erista 
kunagi miski väline või materiaalne. Nende 
seas ei ole ei kostüüme, sümboolikat ega 
mingit erilist kõneviisi. Kõik nende 
tegutsemisviiside kohta annab tunnistust 
lihtsusest ja alandlikkusest. Siiski, kui nad 
millegi poolest eristuvad, siis on see nende 
heategevus ja vaimsus. 
40 Tõelised spiritismi jutlustajad ei ole tuntud 
oma ilukõne, vaid oma sõna tarkuse ja lihtsuse 
ning eelkõige oma tegude tõepärasuse ja hea 
elu poolest. (194, 24 - 25) 
41 Spiritualiseerumine on selgus, on lihtsus, 
on üleandmine armastusele ja on võitlus 
vaimu täiuslikkuseni jõudmise nimel. (159, 64) 
 
Vaimsuse kasulik mõju  
42 Vaimastumise kaudu saavutab inimene 
kõrgema taseme, mis võimaldab inimesel 
saada ideid, mis ületavad seda, mida tema 
mõistus suudab ette kujutada, ja omada 
võimu materiaalse üle. 
43. Mõelge korraks: Kui vaimse kõrguse 
vaimne tõstmine viiakse ellu selle materiaalse 
looduse uurimisel, mida loodus teile esitab, 
või mis tahes muu inimliku eesmärgi puhul, 
siis võite ette kujutada, milliseid vilju te 
võiksite korjata, kui teie avastused ei oleks 
tingitud ainult vaimuga uurimisest, vaid kui te 
osaleksite ka vaimses ilmutuses, mida Tema, 
kes kõik lõi, teile annaks. (126,26 - 27) 
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44. Kui inimesed saavutavad spirituaalsuse, on 
nad kõigest neid ümbritsevast kõrgemad 
olendid. Sest seni on nad olnud vaid nõrgad 
olendid, kes on allutatud loodusjõududele, 
jõududele ja mõjudele, mis ei tohi olla 
inimesest kõrgemad, sest nad ei ole temast 
kõrgemal. (280, 29) 
45. Tõesti, ma ütlen teile, ka vaimsus 
pärandub, mistõttu peaksite püüdma oma 
lastele edasi anda südame puhtust ja 
vastuvõtlikkust vaimsele. Nad tänavad teid, 
sest te olete näidanud end halastusväärsena, 
andes neile kirgedest vaba keha, selge 
mõistuse, tundliku südame ja 
südametunnistuse kutsele reageeriva vaimu. 
(289, 65) 
46. Ainus asi, mille poole minu Töö püüdleb, 
on kõigi inimeste vaimustumine, sest 
vaimustumisel muutuvad nad üheks ja 
mõistavad üksteist. Vaimastumise käigus 
näevad nad, et nende religioonide nimed, 
välised vormid, mis on olnud nende vaimse 
eraldatuse põhjuseks, kaovad, sest igaüks on 
tõlgendanud oma Jumalat erinevalt. 
47 Niipea, kui nad kõik lähenevad oma 
erinevatel radadel spirituaalsusele, mõistavad 
nad, et ainus asi, mis neil puudus, oli 
vabaneda oma materialismist, et nad saaksid 
tõlgendada vaimselt seda, mida nad olid alati 
materiaalses mõttes mõtestanud. 
48. Spiritualiseerimine on kõik, mida ma 
praegu inimestelt palun, siis näevad nad 
lubatud piirides oma kõrgeimad ideaalid 
täidetud ja kõige tõsisemad konfliktid 
lahendatud. (321, 22-23, 29) 
 

XI Inimkond  
 

Peatükk 49 - Religioon ja õigusteadus  
 
Ükski religioon või konfessioon ei ole ainus 
tõeline.  
1 Ma ei tule äratama inimestes usufanatismi; 
minu Õpetus on väga kaugel valede asjade 
õpetamisest; ma tahan paranemist, usku, 
armastust, hingestatust. Fanatism on tume 
side silmade ees, on ebaterve kirg, on 
pimedus. Vaata, et see halb seeme ei satuks 

su südamesse. Pidage meeles, et fanatismil on 
mõnikord armastuse välimus. 
2 Mõistke, et see pimedus on inimkonda sel 
ajal vaevanud. mõistke, et kuigi paganlikud 
rahvad on maa pealt kadunud ja suurem osa 
inimkonnast tunnistab, et kummardab tõelist 
Jumalat, ei tunne inimesed Mind ega armasta 
Mind; sest nende sõjad, nende vihkamine ja 
harmoonia puudumine on tõendiks sellest, et 
nad ei lase Minul veel oma südames elada; Ma 
olen ainus, kes saab neid aidata; Ma olen 
ainus, keda nad armastavad. 
3 Selle "religioosse fanatismi" ja 
ebajumalateenistuse pimeduse kohal 
lähenevad suured keeristormid, mis 
puhastavad selle inimkonna vaimse kultuse. 
Kui see töö on lõpule viidud, hakkab rahu 
vikerkaar lõputult särama. (83, 60 – 62) 
4. Ma olen lubanud maa peal eksisteerida 
religioone, mis on vaimu jaoks teed, mis viivad 
Jumala juurde. Iga religioon, mis õpetab 
headust ja armastust ning ülistab halastust, on 
hea, sest see sisaldab valgust ja tõde. Kui 
inimesed närtsivad neis ja muudavad selle, mis 
algselt oli hea, halvaks, siis on tee kadunud 
materialismi ja patu alla. 
5. Seepärast näitan ma teile sel ajal uuesti 
oma Tõde, mis on Tee, Elu essents ja Seadus, 
et te otsiksite seda Seadust, mis on tuletorn ja 
juhttäht, mis on väljaspool vorme ja rituaale, 
väljaspool kõike inimlikku. See, kes otsib Mind 
sel viisil, on spiritist. (197, 10 – 11) 
6 keegi ei hakka eksima; mõned jõuavad 
varem teele, mida ma olen teile näidanud, ja 
teised hiljem teele, mida nad järgivad. 
7. Kõigis religioonides saab inimene vastu 
võtta selle õpetuse, mida ta vajab, et saada 
heaks. Aga kui ta seda ei saavuta, siis 
süüdistab ta usku, mida ta tunnistab, ja jääb 
selleks, kes ta alati on olnud. 
8. Kõik religioonid on teed; mõned on 
täiuslikumad kui teised, kuid kõigi eesmärk on 
hea ja nad püüavad jõuda Isa juurde. Kui miski 
ei rahulda teid tuntud religioonides, siis ärge 
kaotage usku Minusse. Käige armastuse teel ja 
te leiate päästmise, sest Minu teed valgustab 
armastuse jõud. (114, 43) 
9. Religioonid on väikesed kõrvalteed, mis 
juhatavad vaimud tõelisele teele, mida mööda 
nad saavad samm-sammult tõusta, kuni 
jõuavad Minu juurde. Niikaua kui inimesed 
tunnistavad erinevaid religioone maa peal, on 
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nad lõhestatud. Aga kui nad on jõudnud 
armastuse ja tõe teele, saavad nad 
ühendatud, nad saavad üheks selle ühtse 
valgusega, sest on olemas ainult üks tõde. 
(243, 5) 
10. Religioonide ühinemine saabub siis, kui 
inimeste vaim tõuseb üle materialismi, üle 
traditsioonide, eelarvamuste ja fanatismi. Siis 
on inimesed vaimselt ühinenud ühtsesse 
jumalateenistusse: headus Jumala ja ligimese 
armastamiseks. Kui see juhtub, siseneb 
inimkond täiuslikkusperioodi. (187, 43) 
11. Inimeste vaimne jagunemine tuleneb 
sellest, et ühed kasutasid ühte haru (jumalike 
ilmutuste puust) ja teised teist haru. On ainult 
üks puu, kuid selle oksi on palju. Kuid inimesed 
ei tahtnud minu õpetusi sellisel viisil võtta ning 
vaidlused lõhestasid neid ja süvendasid nende 
erimeelsusi. Igaüks usub, et tal on tõde, igaüks 
tunneb, et tal on õigus. Kuid ma ütlen teile: 
seni, kuni te maitsete ainult ühe haru vilju ja 
lükkate tagasi teiste viljad, ei saa te aru, et 
kõik viljad pärinevad Jumalikult puult, mille 
terviklikkus esindab täielikku tõde. 
12 Kui ma räägin teile nendest tõdedest, siis 
ärge arvake, et Meister mõtleb erinevate 
religioonide jumalateenistuse väliseid vorme, 
vaid põhiprintsiipi, millel iga religioon 
põhineb. 
13 Tugev tormituul annab nüüd endast märku. 
Selle puhangud, kui nad raputavad puud, 
lasevad alla nende erinevaid vilju ja neid 
saavad maitsta need, kes neid varem ei 
tundnud. 
14 Siis nad ütlevad: "Kui ekslikud ja pimedad 
me olime, kui me oma fanatismi ajel tagasi 
lükkasime kõik viljad, mida meie vennad meile 
pakkusid, sest need olid meile tundmatud!" 
15 Osa minu valgusest on igas inimrühmas, 
igas kogukonnas. Ärgu siis keegi uhkeldagu 
sellega, et tal on kogu tõde. Mõistke seega, et 
kui te tahate minna edasi Igaviku tuumani, kui 
te tahate minna kaugemale kui sinna, kuhu te 
siiani jõudnud olete, siis peate kõigepealt 
ühendama mõnede teadmised teiste 
teadmistega ja sel viisil kõigi teistega. Siis 
paistab sellest harmooniast välja selge ja väga 
helge valgus, mida te olete seni maailmas 
otsinud, kuid ei ole leidnud. 
16 "Armastage üksteist", see on minu 
põhimõte, minu kõrgeim käsk inimestele, 
olenemata usutunnistusest või religioonist. 

17 Tulge üksteisele lähemale, täites seda 
ülimat käsku, ja te leiate Mind igaühes teist. 
(129, 36 - 41) 
 
Religioonide vaenulikkus arengu suhtes  
18 Inimene on olnud rohkem mures oma 
inimliku elu kui oma vaimse elu pärast, kuigi ta 
on sageli teadlik, et inimlik on mööduv ja 
vaimne igavene. See on põhjus, miks ta on küll 
oma tsivilisatsioonis ja teaduses edasi 
arenenud, kuid oma religioonides on ta jäänud 
vaimselt seisma ja magama. 
19 Vaadake ühte religiooni teise järel ja te 
näete, et ükski neist ei näita arengut, 
arenemist ega täiuslikkust. Kõiki neid 
kuulutatakse kui kõrgeimat tõde, kuid kuna 
need, kes seda tunnistavad, arvavad, et nad 
leiavad ja teavad selles kõike, ei vaevu nad 
astuma sammugi edasi. 
20. Jumalikud ilmutused, Jumala seadus, minu 
Õpetus ja minu kuulutused on andnud teile 
algusest peale mõista, et inimene on 
evolutsioonile alluv olend. Miks siis ükski teie 
konfessioonidest seda tõde ei kinnita ega 
kontrolli? 
21 Ma ütlen teile: Ainult see õpetus, mis 
äratab vaimu, mis süütab temas valgust, mis 
soodustab teda ja paljastab talle, mida ta 
endas kannab, mis tõstab teda üles iga kord, 
kui ta komistab, ja paneb teda peatumata 
edasi liikuma - ainult see õpetus on 
inspireeritud tõe poolt. Aga kas see ei ole just 
see, mida minu õpetus on teile alati näidanud? 
22. Siiski olete te pikka aega olnud vaimselt 
paigal, sest olete rohkem tegelenud sellega, 
mis puudutab teie maapealset elu, kui sellega, 
mis puudutab teie vaimu. Kuid selleks, et 
mitte täielikult hüljata vaimset, olete oma 
religioonid teinud nii, et need ei segaks 
vähimalgi määral teie tööde ja kohustuste 
täitmist maa peal. 
23 Siis, kui te järgite seda religioosset 
traditsiooni, arvate, et teete Jumalale õigust, 
et püüate sellega oma südametunnistust 
rahustada ja arvate, et kindlustate endale 
sissepääsu taevariiki. 
24 Milline teadmatus, inimkond! Millal te 
lõpuks ärkate reaalsusesse? Kas te ei mõista, 
et kui te järgite oma religioosseid kombeid, ei 
anna te Mulle midagi ja ka teie vaim läheb 
tühjaks? 
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25 Kui te lahkute oma kogudustest, öeldes: 
"nüüd olen ma oma kohustuse Jumala ees 
täitnud", siis olete sattunud suurde eksitusse, 
arvates, et olete Mulle midagi andnud, kuigi 
peaksite teadma, et te ei saa Mulle midagi 
anda, kuid te võite Minult palju saada ja 
endale palju anda. 
26. Te arvate, et Seaduse täitmine piirdub 
nendesse kohtadesse minekuga, ja see on veel 
üks suur eksitus. Sest need kohad peaksid 
olema kool, kus õpilane peaks õppima 
hilisemaks. Taas igapäevaelus seistes peaks ta 
praktiliselt rakendama õpitud õppetundi, mis 
on seaduse tõeline täitmine. (265, 22 - 27) 
 
Religiooni ja teaduse suhe  
27. Aegade algusest peale on seaduse ja 
vaimuõpetuse sõnumitoojatel olnud teadlane 
oma vastaseks. Nende kahe vahel on 
puhkenud suured lahingud, ja minu jaoks on 
tulnud aeg rääkida teile midagi nendest 
lahingutest. 
28. Ma lõin selle maailma selleks, et see oleks 
kehastunud vaimude ajutine kodu. Kuid enne 
kui nad seda asustama hakkasid, andsin neile 
vaimu, meele ja tahte võimed. 
29. Ma teadsin ette oma olendite saatust ja 
arengut. Ma paigutasin maasse, selle 
sisemusse, pinnale ja atmosfääri kõik vajalikud 
elemendid inimese säilitamiseks, toitmiseks, 
arenguks ja ka värskendamiseks. Kuid selleks, 
et inimene saaks avastada looduse kui elu 
allika saladusi, lasin ma tema intelligentsusel 
ärgata. 
30 Nii ilmutati inimesele selle teaduse alged, 
milleks te kõik olete võimelised, kuigi alati on 
olnud suurema andekusega mehi, kelle 
ülesanne on olnud looduse jõudude ja 
elementide saladuse väljapressimine 
inimkonna hüvanguks ja rõõmuks. 
31. Ma saatsin ka suured vaimud maa peale, 
et nad teile ilmutaksid üleloomulikku elu - 
seda, mis on üle selle looduse, väljaspool 
teadust. Nende ilmutuste kaudu aimati 
universaalse, tugeva, loova, kõikvõimas ja 
kõikjal viibiva olendi olemasolu, kellel on 
inimese jaoks ette nähtud elu pärast surma, 
igavene vaimne elu. 
32 Aga kuna üks tõi vaimseid missioone ja 
teine teaduslikke missioone, siis on üks ja 
teine, religioonid ja teadus, alati seisnud 
üksteise vastu nagu vaenlased lahingus. 

33. Täna ütlen ma teile, et mateeria ja vaim ei 
ole vastandlikud jõud; nende kahe vahel 
valitseb harmoonia. Valgus on Minu vaimsed 
ilmutused ja valgus on ka teaduse ilmutused ja 
avastused. Aga kui te olete Minult kuulnud, et 
ma olen sageli teadlaste töö vastu, siis 
sellepärast, et paljud neist on kasutanud 
energiat, varem tundmatuid looduse 
elemente ja jõude vääralt hävitamise, vaenu, 
vihkamise ja kättemaksu, maise 
domineerimise ja liigse võimupüüdluse 
eesmärgil. 
34. Võin teile öelda, et neile, kes on oma 
missiooni täitnud armastuse ja heade 
kavatsustega - neile, kes on lugupidavalt ja 
alandlikult tunginud Minu salajasse 
varakambrisse - on Mulle meeldinud avaldada 
neile suuri saladusi Minu tütre, inimkonna 
hüvanguks. 
35 Teadus on viinud inimkonna maailma 
algusest peale materiaalse progressi teele, 
mille kaudu inimene on igal sammul leidnud 
teaduse vilju - mõned magusad ja mõned 
kibedad. 
36. Nüüd on teie jaoks aeg mõista, et kogu 
valgus kuulub Minu Vaimule, et kõik, mis on 
elu, pärineb Minu Jumalikkusest, sest Mina 
olen salajane varakamber, kogu loodu allikas 
ja algupära. 
37 Need vaimse võitlused teadusliku vastu 
kaovad inimeste elust niivõrd, kuivõrd vaimne 
ühendatakse teadusega ühtseks valguseks, 
mis valgustab inimese teed lõpmatuseni. (233, 
25 -34) 
 
Maise õiguse karmus ja ebaõiglus  
38. Ma tulen, et kaotada teie ekslikud 
seadused, et teid valitseksid ainult need, mis 
on moodustatud minu käskude järgi ja 
kooskõlas minu tarkusega. Minu seadusi 
iseloomustab armastus, ja kuna need 
pärinevad minu Jumalikkusest, siis on need 
muutumatud ja igavikulised, samas kui teie 
seadused on ajutised ning kohati julmad ja 
isekad. 
39 Isa seadus on tehtud armastusest, 
headusest, see on nagu palsam, mis annab 
lohutust ja tõstab patustajat üles, et ta 
suudaks kanda oma süütegude heastamist. Isa 
armastuse seadus pakub alati rikkujale 
suuremeelset võimalust moraalseks 
uuenduseks, samas kui teie seadused, 
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vastupidi, alandavad ja karistavad rikkujaid, 
sageli süütuid ja nõrku. 
40 Teie kohtupraktikas on karmust, 
kättemaksu ja halastamatust. Kristuse seadus 
on armastav veenmine, lõpmatu õiglus ja ülim 
õiglus. Teie ise olete teie kohtumõistjad, mina 
aga olen teie väsimatu kaitsja; kuid te peate 
teadma, et teie vigade eest tasumiseks on 
kaks võimalust: üks armastusega ja teine 
valuga. 
41 Valige ise, ikka veel naudite vaba tahte 
andi. (17, 46 - 48) 
42. Mina olen Jumalik Kohtunik, kes ei määra 
kunagi raskemat karistust, kui on üleastumine. 
Kui paljud neist, kes süüdistavad end Minu 
ees, leian ma puhtaks. Kui paljud seevastu 
trompetavad oma puhtust, ja ma leian, et nad 
on korrumpeerunud ja süüdi. 
43 Kui ebaõiglane on inimõiglus! Kui paljud 
halva kohtuniku ohvrid lepivad teiste inimeste 
kuritegude eest! Kui paljud süütud inimesed 
on näinud, kuidas vangla trellid nende silme 
ees sulguvad, samal ajal kui süüdlane kõnnib 
vabalt, nähtamatult oma varguste ja 
kuritegude koormat vedades. (135, 2 - 3) 
44. Kuna inimõiglus on ebatäiuslik, on teie 
vanglad täis ohvreid ja hukkamiskohad on 
määritud süütute verega. Ah, kui palju 
kurjategijaid näen ma maailmas vabadust ja 
austust nautimas, ja kui palju 
korrumpeerunud kurjategijaid olete 
püstitanud mälestusmärke nende mälestuse 
austamiseks! 
45. Kui sa näeksid neid olendeid, kui nad 
elavad vaimses maailmas ja valgus tõuseb 
nende vaimus! Meeletute ja mõttetute 
austusavalduste asemel saadaksite neile 
palve, et lohutada neid nende tõsises 
meeleparanduses. (159, 44 - 45) 
 
Inimese kõvasüdamlik enesehaletsus  
46 Juhtigu teid armastus, et te saaksite 
tõelisteks Jumaliku Lohutaja saadikuteks. Teie, 
kes te ei ole langenud ühtegi kuristikku, olete 
alati kiired süüdistama ja kohut mõistma. Te 
mõistate oma naabreid hukka ilma vähimagi 
kaastundeta, ja see ei ole minu Õpetus. 
47. Kui te enne otsustamist uuriksite iseennast 
ja oma vigu, siis ma kinnitan teile, et teie otsus 
oleks kaastundlikum. Te peate neid, kes on 
vanglates, halvaks ja neid, kes on haiglates, 
õnnetuks. Te hoiate neist eemale, mõistmata, 

et nad on väärt, et siseneda minu armastuse 
kuningriiki. Te ei taha mõelda, et ka neil on 
õigus saada päikesekiiri, mis on loodud selleks, 
et anda elu ja soojust kõigile olenditele ilma 
eranditeta. 
48 Need, mis on suletud lepituspaikadesse, on 
sageli peeglid, milles inimesed ei taha end 
vaadata, sest nad teavad, et see peegel näitab 
neile sageli süüdistavat pilti. (149, 51 - 53) 
 
Maine õiglus kui vajalik paha  
49. Siiski ei näita maa peal eksisteeriv õiglus 
õiglasi tegusid. Ma näen halastuse puudumist, 
mõistmise puudumist ja südamekaredust. 
Kuid igaüks saab ikkagi oma täiusliku 
kohtuotsuse. 
50 Ma olen lubanud neid katsumusi, ja seni, 
kuni inimene ei täida minu seadusi, kuni ta 
pöördub eemale nende käskude täitmisest, 
leidub maa peal keegi, kes painutab oma 
südant, kes rikub seda. 
51. Kui te täidaksite Seadust, ei oleks 
maailmas vaja kohtunikke, ei oleks karistusi, ei 
oleks vaja valitsusi. Igaüks määraks ise oma 
tegevused ja kõiki juhiksin Mina. Kõik te 
oleksite inspireeritud Minu seadustest ja teie 
teod oleksid alati heategevuslikud ning nende 
eesmärgiks oleks vaimsus ja armastus. 
52 Aga inimkond on langenud sügavale 
kuristikku: ebamoraalsus, pahe, patt on 
haaranud inimeste südamed ja need on 
tagajärjed: te peate jooma kibedaid karikaid, 
peate kannatama alandamist nende inimeste 
käes, kes, kuigi nad on teie vennad, teostavad 
võimu maa peal. 
53. Aga olge alandlikud, kannatage 
kannatlikult kohtumõistmist, pidades meeles, 
et mina olen täiuslik kohtunik. (341,53) 
 

Peatükk 50 - Haridus ja teadus  
 
Edevus ja teadmiste uhkus  
1 Ma küsin selle aja inimestelt, kes peavad end 
kõige arenenumaks kogu selle maailma 
ajaloos: Kas te olete kõigi oma annetega 
leidnud mingisuguse viisi, kuidas luua rahu, 
saavutada võimu ja jõukust ilma naabreid 
tapmata, hävitamata või orjastamata? Kas te 
arvate, et teie edasiminek on tõeline ja 
tõeline, kui te moraalselt mudas mässate ja 
vaimselt pimeduses tiirutate? Ma ei ole 
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teaduse vastu, sest mina ise olen selle 
inimesele andnud; ma olen selle vastu, milleks 
te seda mõnikord kasutate. (37, 56) 
2 Inimkond, valguse tütar, avage oma silmad, 
mõistke, et te elate juba vaimu ajastul! 
3 Miks sa oled mind unustanud ja tahad oma 
jõudu mõõta minu omaga? Ma ütlen teile, et 
ma annan oma skeptri teie kätte päeval, mil 
üks teadlane oma teadusega loob teiega 
sarnase olendi, andes talle vaimu ja andes 
talle südametunnistuse. Aga teie saak on 
esialgu teine. (125, 16 - 17) 
4. Miks on olnud ja on inimesi, kes, olles 
õppinud inimteadust, kasutades neile Looja 
poolt antud võimeid, kasutavad seda selleks, 
et võidelda jumalikku teadust ja lükata seda 
tagasi? Sest nende edevus ei luba neil 
alandlikult ja austusega Issanda varakambrisse 
siseneda ning nad otsivad oma eesmärki ja 
trooni selles maailmas. (154, 27) 
5 Tänapäeval tunneb inimene end 
suurepäraselt, ta ülendab oma isiksust ja 
häbeneb öelda "Jumal". Ta annab Temale teisi 
nimesid, et mitte ohustada oma ülbust, et 
mitte langeda oma ühiskondliku positsiooni 
pjedestaalilt. Seepärast kutsuvad nad Mind: 
Kosmiline Intelligents, Universumi Arhitekt. 
Aga ma olen õpetanud teid ütlema mulle: 
"Meie Isa", "Minu Isa", nagu ma teile "Teisel 
ajastul" õpetasin. Miks arvavad mehed, et nad 
alandavad või vähendavad oma isiksust, kui 
nad kutsuvad Mind "Isaks"? (147, 7) 
6 Kui madalale on inimene langenud oma 
materialismis, nii et ta lõpuks eitas Teda, kes 
on kõik loonud! Kuidas saab inimmeel 
sedavõrd pimedaks muutuda? Kuidas saab 
teie teadus eitada Mind ja häbistada elu ja 
loodust, nagu ta seda on teinud? 
7 Igas töös, mida teie teadus avastab, olen 
mina kohal; igas töös ilmneb minu seadus ja 
minu hääl on kuulda. Kuidas on võimalik, et 
need inimesed ei tunne, ei näe ega kuule? Kas 
see on progressi ja tsivilisatsiooni märk, et 
eitada minu olemasolu, minu armastust ja 
õiglust? Siis ei ole te sugugi arenenumad kui 
ürgsed inimesed, kes oskasid igas looduse jõus 
ja imes avastada jumalikku, kõrgemat, tarka, 
õiglast ja võimsat olendit, kellele nad 
omistasid kõik hea kõiges olemasolevas ja 
seetõttu kummardasid seda. (175, 72 - 73) 
8 Ma annan inimestele uuesti oma sõna, et 
nad teaksid, et nad ei ole hüljatud, et nad 

võiksid ärgata oma vaimu hääle kaudu ja 
õppida, et suured jumalikud imed ootavad 
nende vaimu pärast seda elu. 
9 Neist olen ma rääkinud inimestele, ja sama 
kogeb ka see, kes oskab palvetada, et astuda 
osadusse vaimulikuga, nagu ka see, kes 
teaduse abil looduse saladustesse süveneb. 
Neil kahel viisil avastavad nii mõistus kui ka 
vaim seda rohkem ja rohkem, mida rohkem 
nad otsivad. 
10. Aga millal saabub aeg, mil inimene 
innustub armastusest oma õppimise ja 
uurimistöö vastu? Ainult siis, kui see juhtub, 
jääb tema töö maailmas püsima. Kuni teaduse 
motiiviks on võimuhimu, ülbus, materialism 
või vihkamine, kogevad inimesed lakkamatult 
loodusjõudude nuhtlust, mis karistavad nende 
hoolimatust. 
11. Kui paljud on ennast ülespuhunud 
kurjuses, ülbuses, oma asjatutes püüdlustes, 
kui paljud on pannud endale kroonid selga, 
kuigi nad on viletsad ja vaimselt alasti. Kui 
suur on kontrast selle vahel, mida te peate 
oma tõeks ja minu tõeks! (277, 31 - 32 , 36)  
 
Materialistliku mõtlemise tagajärjed  
12. Kui inimesed tunneksid tõelist armastust 
oma kaasinimeste vastu, ei peaks nad 
kannatama selle kaose all, milles nad end 
leiavad; kõik nende sees oleks harmoonia ja 
rahu. Kuid nad ei mõista seda jumalikku 
armastust ja tahavad ainult teaduslikku tõde, 
tuletatud tõde - seda, mida nad saavad 
tõestada oma inimlike mõtteprotsessidega: 
Nad tahavad tõde, mis kõnetab aju, mitte 
seda, mis jõuab südamesse, ja nüüd on nende 
materialismi tulemus: isekas, vale inimkond, 
mis on täis kannatusi. (14, 42) 
13 Ärge kujutage midagi ette oma teaduse 
viljadest, sest nüüd, kus te olete selles nii suuri 
edusamme teinud, kannatab inimkond kõige 
rohkem, on kõige rohkem viletsust, hirmu, 
haigusi ja vennasõdasid. 
14 Inimene ei ole veel avastanud tõelist 
teadust - seda, mis saavutatakse armastuse 
teel. 
15. Vaadake, kuidas edevus on teid 
pimestanud; iga rahvas tahab saada maailma 
suurimaid õpetlasi. Tõesti, ma ütlen teile, et 
teadlased ei ole tunginud sügavale Issanda 
saladustesse. Ma võin teile öelda, et 
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teadmised, mis inimesel on elust, on ikka veel 
pealiskaudsed. (22, 16 - 18) 
16 Mida sa kõige enam soovid neil hetkedel 
siin maa peal? Rahu, tervist ja tõde. Tõesti, ma 
ütlen teile, et neid andeid ei anna teile teie 
teadus, nagu te olete seda rakendanud. 
17. Õpetatud küsivad Loodust ja ta vastab 
neile igale küsimusele; kuid nende küsimuste 
taga ei ole alati head kavatsused, head meeled 
või heategevus. Mehed on ebaküpsed ja 
ebainimlikud, kes röövivad loodusest tema 
saladusi ja rüvetavad tema sisimat olemust - 
kes ei austa teda, võttes tema allikatest 
põhilisi materjale, et teha üksteisele head, 
nagu tõelised vennad ja õed, vaid isekate ja 
mõnikord kahjulike eesmärkide nimel. 
18 Kogu loodu räägib neile Minust ja nende 
hääl on armastuse hääl; kuid kui vähesed 
oskasid seda keelt kuulda ja mõista! 
19 kui te arvestate, et loodu on tempel, kus 
ma elan, kas te ei karda, et Jeesus ilmub sinna, 
võtab nuhtlusriista ja ajab välja kaupmehed ja 
kõik, kes seda rüvetavad? (26, 34 - 37) 
20. Ma ilmutasin inimesele teaduse ande, mis 
on valgus. Kuid inimene on sellega tekitanud 
pimedust ning põhjustanud valu ja hävingut. 
21 Mehed arvavad, et nad on inimliku arengu 
tipus. Selle kohta küsin ma neilt: Kas teil on 
rahu maa peal? Kas kodudes valitseb vendlus 
meeste vahel, moraal ja voorus? Kas te 
austate oma kaasinimeste elu? Kas te 
arvestate nõrkadega? - Tõesti, ma ütlen teile, 
kui need voorused oleksid teie sees, siis oleks 
teil inimelu kõrgeimad väärtused. 
22. Inimeste seas valitseb segadus, sest te 
olete tõstnud pjedestaalile need, kes teid on 
viinud hukatusse. Seepärast ärge küsige, miks 
ma olen tulnud inimeste juurde, ja hoiduge 
hinnangu andmisest, et ma teen ennast 
teatavaks patuste ja teadmatute kaudu, sest 
kõik, mida te peate ebatäiuslikuks, ei olegi nii. 
(59, 52 - 54) 
23. Teadlane otsib põhjusi kõigele, mis on ja 
mis toimub, ning loodab oma teadusega 
tõestada, et väljaspool loodust ei ole ühtegi 
põhimõtet ega tõde. Kuid ma pean neid 
ebaküpseks, nõrgaks ja ignorantseks. (144, 92) 
24. Teadlased, kes on täis edevust, peavad 
jumalikke ilmutusi oma tähelepanu vääriliseks. 
Nad ei taha end vaimselt Jumala juurde tõsta 
ja kui nad ei mõista midagi sellest, mis neid 
ümbritseb, siis eitavad nad seda, et mitte 

tunnistada oma võimetust ja teadmatust. 
Paljud neist tahavad uskuda ainult sellesse, 
mida nad suudavad tõestada. 
25 Mis lohutust saavad need inimesed tuua 
oma ligimeste südamesse, kui nad ei tunnista 
armastuse algset printsiipi, mis valitseb 
loodut, ja pealegi ei mõista elu vaimset 
tähendust? (163, 17 - 18) 
26 Kui kaugele on see inimkond eksinud minu 
juhistest! Kõik selles on pealiskaudne, vale, 
väline ja teesklev. Seetõttu on tema vaimne 
jõud olematu ning selleks, et korvata oma jõu 
ja vaimu arengu puudumist, on ta heitnud end 
teaduse sülle ja arendanud intelligentsust. 
27 Sel viisil on inimene teaduse abil hakanud 
end tugevana, suureks ja võimsana tundma. 
Kuid ma ütlen teile, et see jõud ja suurus on 
tähtsusetu selle vaimu jõu kõrval, mida te ei 
ole lasknud kasvada ja avalduda. (275, 46 - 47) 
28. Täna, päevast päeva, sööte kibedaid vilju 
teaduse puult, mida inimesed on kasvatanud 
nii ebatäiuslikult, sest te ei ole püüdnud kõiki 
oma andeid harmooniliselt arendada. Kuidas 
te siis saaksite juhtida oma avastusi ja töid 
headele teedele, kui te olete harjutanud ainult 
mõistust, kuid jätnud tähelepanuta vaimu ja 
südame? 
29 Teie seas on inimesi, kes on nagu 
metsloomad, kes lasevad oma kirgedel vabalt 
käia, kes tunnevad viha oma naabrite vastu, 
kes on verejanulised ja püüavad 
vennasrahvaid orjadeks teha. 
30. Kui keegi peaks uskuma, et Minu Õpetus 
võib põhjustada inimese moraalse 
kokkuvarisemise, siis tõesti, Ma ütlen teile, ta 
on suures eksimuses; ja et tõestada seda 
kahtlejatele, materialistidele ja selle aja 
ülbustele, lasen Ma neil niita ja süüa oma 
teaduse vilju, kuni nad saavad sellest piisavalt, 
kuni tunnustus, mis ütleb Mulle, väljub nende 
meelest: "Isa, anna meile andeks, ainult Sinu 
vägi suudab peatada jõud, mille me oleme 
vallandanud meie mõistusevastasuses." (282, 
15 - 17) 
31. Inimteadus on jõudnud piirini, kuhu 
inimene oma materialismis suudab seda viia. 
Sest teadus, mis on inspireeritud armastuse, 
headuse ja täiuslikkuse vaimsest ideaalist, võib 
minna palju kaugemale, kui te olete seda 
viinud. 
32 Tõendiks sellest, et teie teaduslik progress 
ei ole ajendanud vastastikust armastust, on 
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rahvaste moraalne allakäik, on 
vennatapusõjad, on kõikjal valitsev nälg ja 
viletsus, on teadmatus vaimsest maailmast. 
(315,53 - 54) 
33. Mida ma pean teile ütlema teie tänaste 
teadlaste kohta, nende kohta, kes esitavad 
väljakutse loodusele ja trotsivad selle jõude ja 
elemente, muutes hea millegi kurjana 
näivaks? Nad kogevad suuri kannatusi, sest 
nad on murdnud ja söönud ebaküpset vilja 
teaduse puult - vilja, mida nad oleksid võinud 
küpseks teha ainult armastusega. (263, 26) 
34 Kuna inimkond ei ole kooskõlas 
universaalse seadusega, mis valitseb kogu 
loodut, tekib kontrollimatu seisund, mis 
väljendub loodusjõudude vägivallas. 
35 Inimene on lõhustanud aatomeid, tema 
arenenud aju kasutab seda avastust, et 
omandada suurimad võimed ja tuua surma. 
36. Kui inimene oleks vaimselt arenenud sama 
palju kui tema teadus ja mõistus, kasutaks ta 
uute loodusjõudude avastamist ainult 
inimkonna hüvanguks. Kuid tema vaimne 
mahajäämus on suur; seetõttu on tema isekas 
mõistus rakendanud oma loomingulist jõudu 
inimkonna kahjuks ja kasutanud hävitavaid 
jõude, pöördudes eemale Jeesuse armastuse 
ja halastuse põhimõtetest. Seepärast, kui te 
näete, et taevast langeb tulesadu, siis ei ole 
see mitte sellepärast, et taevas ise avaneb või 
et päikese tuli piinab teid - ei, see on inimese 
töö, kes külvab surma ja hävingut. (363,23 - 
25) 
37. Rahvad arenevad ja nende teaduslikud 
teadmised suurenevad. Aga ma küsin teilt: Mis 
on see "tarkus", millega inimesed, mida 
rohkem nad sellesse tungivad, seda rohkem 
eemalduvad nad vaimsest tõe, milles on elu 
allikas ja päritolu? 
38 See on inimteadus, see on teaduslikkus, 
mida egoismi ja materialismi haigestunud 
inimkond mõistab. 
39. Siis on see teadmine vale ja see teadus on 
paha, sest sellega olete loonud maailma, mis 
on valus. Valguse asemel on pimedus, sest te 
ajate rahvad üha enam ja enam hävingusse. 
40 Teadus on valgus, valgus on elu, on jõud, 
tervis ja rahu. Kas see on teie teaduse vili? Ei, 
inimkond! Seepärast ütlen ma teile: seni, kuni 
te ei lase Vaimu valgusel tungida oma 
mõistuse pimedusse, ei suuda teie teosed 
kunagi olla kõrge ja vaimse päritoluga, nad ei 

suuda kunagi olla midagi enamat kui inimlikud 
teod. (358, 31 - 34) 
41. Samuti kutsutakse arstid. Ma küsin neilt, 
mida nad on teinud tervise saladusega, mille 
ma neile ilmutasin, ja tervendava palsamiga, 
mille ma neile usaldasin. Ma küsin neilt, kas 
nad on tõesti tundnud võõrast valu, kas nad 
on laskunud kõige vaesemasse laagrisse, et 
armastusega ravida kannatajat. Mis saab 
olema vastus Mulle neist, kes on saavutanud 
hiilguse, heaolu ja luksuse oma kaasinimeste 
valuga - valuga, mida nad ei osanud alati 
leevendada? Kõik peavad esitama endale 
küsimusi oma südames ja vastama Mulle oma 
südametunnistuse valguses. (63, 62) 
42. Kui paljud vaimselt surnud peavad 
rändama maailmas, oodates kehalist surma, 
mis toob nad minu juurde, et kuulda Issanda 
häält, mis tõstab nad tõelisse ellu ja hellitab 
neid. Millist igatsust uuenduse järele võisid 
nad maa peal hellitada, pidades end 
pöördumatult ja igaveseks kadunuks, kuigi nad 
tundsid end võimelisena tõeliseks 
meeleparanduseks ja oma üleastumise 
heastamiseks? 
43. Aga lisaks neile, kes olid oma vaimu 
päästmisest keeldunud ja kes tulid Minu 
juurde ilma lootuseta, tulid Minu juurde ka 
need, kes olid teadlaste poolt surma 
mõistetud keha suhtes. Mina, kellel on elu, 
olen nad röövinud kehalise surma haardest. 
Aga mida teevad maailmas need, kellele ma 
olen usaldanud nii vaimu kui ka keha tervise? 
Kas nad ei tea, kui kõrge on nende saatus, 
mille Issand on neile usaldanud? Kas mina, kes 
ma olen saatnud neile tervise ja elu sõnumi, 
pean lakkamatult vastu võtma nende ohvreid? 
(54, 13 - 14) 
 
Uute teaduslike teadmiste inspireerimine 
Jumala ja Vaimumaailma poolt  
44. Kui teadlased, kes teie maailma ajavad ja 
muudavad, oleksid inspireeritud armastusest 
ja headusest, siis oleksid nad juba avastanud, 
kui palju mul on selle aja teaduse jaoks 
teadmisi, ja mitte ainult seda väga väikest osa, 
millest nad nii palju eeldavad. 
45 Saalomoni nimetati targaks, sest tema 
otsuseid, nõuandeid ja ütlusi iseloomustas 
tarkus; tema kuulsus levis kaugemale oma 
kuningriigi piiridest ja jõudis teistesse 
maadesse. 
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46. Aga see mees, kuigi kuningas, põlvitas 
alandlikult oma Issanda ees, paludes tarkust, 
jõudu ja kaitset, sest ta tunnistas, et ta on 
ainult Minu sulane, ja Minu ees pani maha 
oma voli ja oma krooni. Kui kõik õpetlased, 
kõik teadlased käituksid samamoodi - kui suur 
oleks nende tarkus, kui palju seni tundmatuid 
õpetusi oleks neile veel ilmutatud minu 
jumaliku tarkuse raamatust! (1,57 - 59) 
47. Küsige oma teadlastelt, ja kui nad on 
ausad, ütlevad nad teile, et nad on palunud 
Jumalalt inspiratsiooni. Aga ma annaksin neile 
rohkem inspiratsiooni, kui nad paluksid Mind 
rohkem armastusega oma vendade vastu ja 
vähem edevusega enda vastu. 
48. Tõesti, ma ütlen teile: Kõik, mida te olete 
kogunud tõelistest teadmistest, on minult; 
kõike, mis neil on puhtast ja kõrgest, kasutan 
ma teie kasuks sel ajal, sest selle olen ma teile 
andnud. (17, 59 - 60 o.) 
49. Inimese vaim on arenenud, seega on tema 
teadus arenenud. Ma olen lubanud tal teada 
ja avastada seda, mida ta varem ei teadnud; 
kuid ta ei tohi pühenduda ainult 
materiaalsetele töödele. Ma olen andnud talle 
selle valguse, et ta saaks oma rahu ja õnne 
teostada teda ootavas Vaimses Elus. (15, 22) 
50. Kui te olete kasutanud mõningaid oma 
teadusi Minu uurimiseks ja hindamiseks, kas 
teile ei tundu siis mõistlikum neid kasutada 
enda uurimiseks, kuni te mõistate oma 
olemust ja kõrvaldate oma materialismi? Kas 
te ehk arvate, et teie Isa ei saa teid aidata teie 
heade teaduste teel? Tõesti, ma ütlen teile, et 
kui te suudaksite tunda Jumaliku armastuse 
olemust, siis jõuaksid teadmised kergesti teie 
mõtetesse, ilma et te peaksite oma ajusid 
väsitama ja ennast kurnama nende teadmiste 
uurimisega, mida te peate sügavaks ja mis on 
tegelikult teie käeulatuses. (14,44) 
51 Suurtes inimteostes on kõrgete vaimsete 
olendite mõju ja tegevus, kes pidevalt 
tegutsevad inimeste mõtetes ja inspireerivad 
või avaldavad oma kehastunud vendadele 
tundmatut. 
Seepärast ütlen ma kõigi aegade õpetlastele ja 
teadlastele: Te ei saa kiidelda sellega, mida te 
mõistate, ega sellega, mida teete, sest kõik ei 
ole teie töö. Kui tihti teenite te neid vaime, 
kellest ma räägin teile ainult kui tööriistadest! 
Kas teid ei ole sageli üllatanud teie avastuste 
suurus? Kas te ei ole endale salaja 

tunnistanud, et te ei ole suutnud üritada seda, 
mida te olete juba saavutanud? Siin on vastus. 
Miks sa siis sellega hoopled? Olge teadlikud, et 
teie tööd juhivad kõrgemad olendid. Ärge 
kunagi püüdke nende inspiratsiooni muuta, 
sest see on alati suunatud hea poole. (182, 21 
- 22) 
53. Kuna inimkond on olnud tunnistajaks 
teaduse arengule ja näinud avastusi, mida ta 
poleks varem uskunud, miks ta siis takistab 
uskumast vaimu arengusse? Miks see 
jäigastub millekski, mis peatab selle ja muudab 
selle inertseks? 
54. Minu õpetus ja Minu ilmutused sel ajal on 
kooskõlas teie arenguga. Teadlane ärgu 
ülbitsegu oma materiaalse töö ja teaduse üle, 
sest selles on alati olnud olemas Minu ilmutus 
ja vaimolendite abi, kes inspireerivad teid 
Teispoolsusest. 
55. Inimene on osa loomisest, tal on ülesanne, 
mida ta peab täitma, nagu kõigil Looja loodud 
olenditel; kuid talle on antud vaimne loomus, 
oma intelligentsus ja tahe, et ta saaks 
omaenda jõupingutuste kaudu saavutada oma 
vaimu arengu ja täiuslikkuse, mis on kõrgeim 
asi, mida ta omab. Vaimu abil saab inimene 
mõista oma Loojat, mõista Tema hüvesid ja 
imetleda Tema tarkust. 
56. Kui te selle asemel, et muutuksite oma 
maiste teadmiste üle nurjatuks, teeksite kogu 
Minu töö enda omaks, ei oleks teie jaoks 
mingeid saladusi, te tunneksite end vendadeks 
ja õdedeks ja armastaksite üksteist nii, nagu 
Mina teid armastan: headus, halastus ja 
armastus oleksid teie sees ja seega ka ühtsus 
Isaga. (23, 5 - 7) 
 
Inimkonna hüvanguks töötavate teadlaste 
tunnustamine 
57 Inimteadus on selle vaimse võimekuse 
maapealne nähtav väljendus, mille inimene on 
saavutanud praegusel ajal. Inimese töö sel ajal 
ei ole ainult intellektuaalse, vaid ka vaimse 
arengu tulemus. (106, 6) 
58. Teadus, mis keskendub ainele, on teile 
paljundanud palju saladusi. Kuid ärge kunagi 
oodake, et teie teadus paljastaks teile kõik, 
mida teil on vaja teada. Ka tolle aja rahva 
teadusel olid oma prohvetid, keda inimesed 
naeruvääristasid ja pidasid hulluks. Aga pärast 
seda, kui see, mida need kuulutasid, osutus 
tõeks, olite te hämmastunud. (97,19) 
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59. Ma ei eita oma tunnustust teadlastele, 
sest ma olen andnud neile ülesande, mida nad 
täidavad. Kuid paljudel neist on puudunud 
palve, heategevus ja vaimu ülestõusmine, et 
olla tõelised inimeste abilised. (112, 25) 
60 Tänapäeva inimesed on laiendanud oma 
impeeriume, nad domineerivad ja läbivad 
kogu maailma. Ei ole enam tundmatuid 
kontinente, maid ega meresid. Nad on rajanud 
teed maal, merel ja õhus, kuid nad ei rahuldu 
sellega, mida nad oma planeedil pärandusena 
omavad, vaid uurivad ja uurivad taevakeha, 
soovides veel suuremaid valdusi. 
61. Ma õnnistan oma laste teadmishimu ja 
nende püüdlused olla tark, suur ja tugev 
leiavad minu tingimusteta heakskiitu. Kuid 
mida minu õiglus ei kiida heaks, on see, et 
nende ambitsioonikad eesmärgid on tihtipeale 
edevused või egoistlik eesmärk, mida nad aeg-
ajalt taotlevad. (175, 7 - 8) 
62. Olen andnud inimesele intelligentsuse, mis 
võimaldab tal uurida looduse koostist ja selle 
ilminguid, ning olen lubanud tal vaadelda osa 
universumist ja tunda Vaimse Elu ilminguid. 
63. Sest minu õpetus ei peata vaimseid 
olendeid ega takista inimese arengut - 
vastupidi, see vabastab ja valgustab teda, nii 
et ta uurib, kaalub, uurib ja püüab. Kuid see, 
mida inimene peab oma intellektuaalse 
uurimistöö kõrgeimaks, on vaevalt, et see on 
algus! (304, 6) 
 

51. peatükk - Valitsejad, võimu 
kuritarvitamine ja sõjad  
 
Maise võimu ja suuruse ajutine eksitus 
1 Mina olen see, kes paneb katsumusi teie 
teele, et peatada teie vaim, kui see kaldub 
kõrvale Minu Seaduse teelt ja tahab elada üksi 
omaenda heaolu järgi. Uurige katsumuste 
põhjust, ma luban teil seda teha, et te saaksite 
kinnitada, et igaüks neist on nagu tikker, mis 
teie südant töödelda. See on üks põhjusi, miks 
valu toob teid Minule lähemale. 
2 Aga inimene on alati otsinud naudingut, ta 
on olnud huvitatud võimust ja hiilgusest, et 
ennast maa peal isandaks ülendada ja oma 
vendade üle valitsejaks saada. 
3 Kuna ma olen teid kõiki loonud ühesuguse 
armastusega, miks on siis alati olnud neid, kes 
teesklevad, et nad on kõrgemad? Miks on 

olnud neid, kes valitsevad mehi alandades 
piitsaga? Miks on see, kes heidab kõrvale 
alandliku ja kelle süda jääb liigutamata, kui ta 
oma ligimesele valu teeb? Sest need on 
vaimsed olendid, kes ei ole veel tunnustanud 
Mind kui Isa, kes armastab kõiki oma loodud 
olendeid, ega kui kõigi elusolendite ainsat 
Isandat. 
4. Seepärast on neid, kes anastavad võimu ja 
eirab inimese pühi õigusi. Nad teenivad Mind 
kui Minu õigluse vahendeid, ja kuigi nad 
arvavad, et nad on suured isandad ja 
"kuningad", on nad vaid teenijad. Anna neile 
andeks! (95, 7 - 8) 
5 Vaata, inimesed ja maa valitsejad. Kui lühike 
on nende hiilgus ja valitsemine. Täna tõstavad 
nad oma rahvaid üles ja homme tõukavad nad 
neid oma troonilt maha. 
6 Keegi ei otsi oma trooni selles elus, sest kui 
ta kavatseb edasi liikuda, siis takistab ta oma 
teed, aga teie saatus on liikuda edasi ilma 
peatumata, kuni te jõuate minu kuningriigi 
väravate juurde. (124, 31) 
7 Tõesti, ma ütlen teile, tänased vägevad 
saavad otsa, et teha ruumi neile, kes 
armastuse ja halastuse tõttu oma ligimeste 
vastu on suured ja tugevad, võimsad ja targad. 
(128,50) 
8. Need inimesed, kes praegu toidavad ainult 
ambitsioonikaid püüdlusi võimu ja maise 
hiilguse järele, teavad, et nende kõige 
võimsam vastane on vaimsus, seepärast 
võitlevad nad selle vastu. Ja kuna nad 
tunnetavad juba lähenevat lahingut - vaimu 
võitlust kurjuse vastu -, kardavad nad oma 
vara kaotada ja seepärast seisavad vastu 
valgusele, mis neid pidevalt inspiratsiooni 
kujul üllatab. (321, 12) 
9. Kui hädas jõuavad need, kes olid suured ja 
võimsad maa peal, minu taevaväravasse, sest 
nad unustasid vaimseid aardeid ja tee igavese 
elu juurde! Kuigi minu kuningriigi tõde on 
ilmutatud alandlikele, on see peidetud 
õpetatud ja haritud inimeste eest, sest nad 
tahaksid teha vaimse tarkusega sama, mida 
nad on teinud maise teadusega: nad otsiksid 
selles valguses troone oma edevusele ja relvi 
oma tülidele. (238, 68) 
  
Vägivalla eeldatav kasutamine inimeste ja 
rahvaste üle  
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10. Vaadake inimesi, kes juhivad rahvaid, 
loovad doktriine ja suruvad neid inimestele 
peale. Igaüks kuulutab oma õpetuse üleolekut, 
kuid ma küsin teilt: Mis on olnud selle kõige 
tulemus? Sõjad koos nende tagajärjel tekkinud 
vaesumise, kannatuste, hävingu ja surmaga. 
See on olnud saak, mida selliste teooriate 
pooldajad siin maa peal on korjanud. 
11 Pange tähele, et ma ei ole olnud vastu 
inimkonna tahtevabadusele, kuigi pean 
ütlema teile, et ilma seda vabadust piiramata 
räägib südametunnistus lakkamatult selle 
südamele, kes kaldub kõrvale õiglusest, 
heategevusest ja mõistusest. (106,11) 
12. Kui Kristus naaseb praegusel ajal 
inimesena maa peale, ei ütleks Ta enam 
Golgatal: "Isa, anna neile andeks, sest nad ei 
tea, mida nad teevad", sest nüüd saate te 
ohtralt Vaimu valgust ja vaimolendid on 
kaugele arenenud. Kes ei tea, et mina olen elu 
andja, nii et keegi ei tohi seda oma kaaslaselt 
röövida? Kui inimene ei suuda anda 
eksistentsi, ei ole tal õigust võtta seda, mida ta 
ei suuda tagasi anda. 
13. Inimesed, kas te arvate, et te täidate minu 
seadust ainult sellepärast, et te ütlete, et teil 
on religioon ja et te järgite välist 
jumalateenistust? Seaduses öeldi teile? "Sa ei 
tohi tappa", kuid te rikute seda käsku, sest te 
valate oma kaasinimeste verd ojadena oma 
patu altarile. (119, 27 - 28) 
14 Ma pakun maailmale rahu, kuid rahvaste 
suureks kasvanud uhkus oma vale võimu ja 
võltsi hiilgusega lükkab tagasi iga 
südametunnistuse üleskutse ja laseb end 
kaasa haarata ainult oma ambitsioonidest ja 
vihkamisest. 
15. Inimesed ei kaldu veel headuse, õigluse ja 
mõistuse poolele; inimesed tõusevad ikka veel 
üles ja mõistavad hukka oma ligimese asja; 
nad arvavad ikka veel, et nad saavad õiglust 
teha. Kas te ei arva, et kohtunike asemel 
peaksid nad end mõrtsukate ja 
hukkamõistjateks nimetama? 
16 Võimumehed on unustanud, et kogu elule 
on üks omanik, kuid nad võtavad oma 
ligimeste elu, nagu kuuluks see neile. 
Rahvahulgad hüüavad leiva, õiguse, kodu, 
riiete järele. Mina kehtestan õiguse, mitte 
inimesed ega nende õpetused. (151, 70 - 72) 
17 Õnnis rahvas: need mehed, kes tõusevad 
täis enesekindlust ja pretendeerivad võimule 

rahvaste seas, maa rahvaste seas, on suured 
vaimsed olendid, kes on varustatud võimuga 
ja kellel on suured missioonid. 
18. Kuid need ei ole minu Jumalikkuse 
teenistuses. Nad ei ole pannud oma suuri 
võimeid ja võimeid armastuse ja halastuse 
teenistusse. Nad on loonud oma maailma, 
oma seaduse, oma trooni, oma vasallid, oma 
valitsemispiirkonnad ja kõik, mida nad saavad 
oma eesmärgiks seada. 
19 Aga kui nad tunnevad, et nende troon 
väriseb visiitide all, kui nad tunnevad, et 
võimsa vaenlase sissetung seisab ees, kui nad 
näevad, et nende aarded ja nimi on ohus, 
lähevad nad kogu oma jõuga, täis 
suursugususe illusiooni, maise edevuse, viha ja 
pahatahtlikkuse, vaenlase kallale, arvestamata 
sellega, kas nende töö, nende idee jätab 
endast maha ainult valu, hävingu ja kurja jälje. 
Nad peavad silmas ainult vaenlase hävitamist, 
veel suurema trooni rajamist, et saada 
võimalikult suur võim rahvaste, rikkuste, 
igapäevase leiva ja isegi inimeste elu üle. (219, 
25) 
20 Oleks aeg, et maa peal ei oleks enam 
kuningriike ega tugevaid rahvaid, kes rõhuvad 
nõrku, ja ometi on need olemas tõendina 
sellest, et inimeses on ikka veel olemas ürgne 
kalduvus röövida nõrku võimu kuritarvitades 
ja vallutada jõuga. (271, 58) 
21. Kui kaugel on inimesed sellest, et mõista 
vaimset rahu, mis peaks maailmas valitsema! 
Nad püüavad seda vägivalla ja ähvarduste abil 
ning oma teaduse viljadega, millega nad 
uhkeldavad, peale suruda. 
22. Ma ei eita sugugi inimeste arengut ega ole 
nende vastu, sest ka need on tõendiks nende 
vaimsest arengust. Kuid ma ütlen teile, et 
nende uhkus jõu ja maise võimu kasutamise 
üle ei ole Minu ees meeldiv. Sest selle asemel, 
et inimeste risti kergendada, rüvetavad nad 
sellega kõige pühamaid põhimõtteid, nad 
solvavad elu, mis ei kuulu neile, ja külvavad 
rahu, tervise ja heaolu asemel valu, pisaraid, 
kurbust ja verd. Miks näitavad nende teosed 
just vastupidist, kuigi kaev, millest nad oma 
teadmised ammutavad, on minu enda 
looming, mis on ammendamatu armastuses, 
tarkuses, tervises ja elus? 
23. Ma tahan võrdsust oma laste seas, nagu 
ma seda juba "Teisel ajastul" kuulutasin. Aga 
mitte ainult materiaalselt, nagu inimesed seda 
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mõistavad. Ma innustan teid armastuse 
võrdsusega, mille kaudu annan teile mõista, et 
te kõik olete vennad ja õed, Jumala lapsed. 
(246, 61 - 63) 
 
Mõtteid Teisest maailmasõjast  
24 Need on katsumuste, valu ja kannatuste 
ajad - ajad, mil inimkond kannatab nii suure 
vastastikuse vihkamise ja halva tahte 
tagajärgede all. 
25 Vaadake lahinguvälju, kus te kuulete ainult 
relvade möllu ja haavatute hädakisa, 
moonutatud laipade mägesid, mis varem olid 
noorte inimeste tugevad kehad. Kas te 
kujutate ette, kuidas nad viimast korda ema, 
naist või poega omaks võtsid? Kes oskab 
mõõta nende hüvastijätmiste valu, kes ei ole 
ise seda karikat joonud? 
26 Tuhanded ja tuhanded piinatud vanemad, 
naised ja lapsed on näinud, kuidas nende 
lähedased on läinud sõja, vihkamise ja 
kättemaksu põllule, sunnituna mõnede 
inimeste ahnusest ja ülbusest, kellel ei ole 
valgust ega armastust oma ligimeste vastu. 
27 Need noorte ja elujõuliste meeste leegionid 
ei ole saanud oma kodudesse tagasi 
pöörduda, sest nad on jäänud räsitud põllule; 
aga vaata, maa, emake Maa, kes on 
armulikum kui inimesed, kes valitsevad 
rahvaste üle ja arvavad, et nad on isandad 
oma kaasinimeste elu üle, on avanud oma 
emakese, et neid vastu võtta ja neid 
armastusega katta. (9, 63 - 66) 
28 Minu Vaim valvab iga olendi üle ja ma 
jälgin isegi teie viimaseid mõtteid. 
29. Tõesti, ma ütlen teile, ma olen avastanud 
seal, keset maiste ideoloogiate ja 
võimunõuete eest võitlevaid armeesid, 
rahumeelseid ja heatahtlikke inimesi, kes olid 
rahulikel hetkedel sunniviisiliselt sõduriteks 
tehtud. Nende südamest väljub ohkamine, kui 
Minu nimi möödub nende huultel, ja pisarad 
jooksevad mööda nende põski, kui nad 
meenutavad oma lähedasi, vanemaid, naisi, 
lapsi või vendi ja õdesid. Siis tõuseb nende 
vaim Minu juurde, ilma ühegi muu templi kui 
tema usu pühamu, ilma ühegi muu altarita kui 
tema armastuse altar, ega ühegi muu 
valgusega kui tema lootuse valgus, soovides 
andestust nende hävingute eest, mida ta on 
oma relvadega tahtmatult põhjustanud. Nad 
otsivad Mind, et paluda kogu oma olemuse 

jõuga, et Ma lubaksin neil koju tagasi 
pöörduda või et kui nad peavad langema 
vaenlase löögi alla, kataksin Ma vähemalt oma 
halastuse mantliga need, kelle nad maa peale 
maha jätavad. 
30 Kõiki neid, kes sel viisil Minu andestust 
paluvad, ma õnnistan, sest nad ei ole süüdi 
tapmises; teised on mõrtsukad, kes, kui nende 
kohtuotsuse tund on tulnud, peavad Minu ees 
vastutama kõige eest, mida nad on 
inimeludele teinud. 
31. Paljud rahu armastavad inimesed 
imestavad, miks ma olen lasknud end viia isegi 
lahinguväljadele ja surmapaikadesse. Sellele 
ma ütlen teile: Kui nende inimlik mõistus ei ole 
võimeline mõistma põhjust, mis on kõige selle 
keskmes, siis nende vaim teab, et see täidab 
lepitust. (22, 52 - 55) 
32. Neile, kes Mind järgivad, panen Maailma 
Rahu südamesse, et nad seisaksid ja 
palvetaksid selle eest. Rahvad saadavad varsti 
oma palveid, et paluda Minult rahu, mida Ma 
olen neile alati pakkunud. 
33. Enne lasin ma inimestel maitsta oma 
tegude vilja, näha inimvere jõgesid voolamas 
ja vaadata valupilte, laibamägesid ja 
varemeteks muutunud linnu. Ma tahtsin, et 
inimesed näeksid kivistunud südamega 
kodude hävingut, süütute meeleheidet, 
emasid, kes valust endast väljas suudlevad 
oma laste räsitud kehasid, et nad näeksid 
lähedalt kogu inimeste meeleheidet, hirmu ja 
kogu hädaldamist, et nad oma ülbuses 
tunneksid alandust ja et nende 
südametunnistus ütleks neile, et nende 
suurus, võim ja tarkus on valed, et ainus 
tõeliselt suur asi tuleb Jumalikust Vaimust. 
34 Kui need inimesed avavad oma silmad tõe 
ees, siis nad ehmatavad - mitte nende silmade 
ees, vaid nende endi ees, ja kuna nad ei saa 
põgeneda oma südametunnistuse pilgu ja 
hääle eest, siis tunnevad nad endas pimedust 
ja kahetsuse tuld, sest nad peavad andma aru 
iga elu, iga valu ja isegi viimase tilga vere eest, 
mis nende eest valatud on. (52, 40) 
35 Samm-sammult lähevad rahvad surmaorgu, 
kuhu nad kogunevad, et nende üle kohut 
mõistetaks. 
36. Ometi julgevad need mehed, kes sõdivad 
ja kelle käed on määrdunud oma kaasinimeste 
verega, ikka veel minu nime välja öelda. Kas 
need on minu õpetuse õied või viljad, mida ma 



225 
 

olen teile õpetanud? Kas te ei ole õppinud 
Jeesuselt, kuidas ta andestas, kuidas ta 
õnnistas seda, kes teda haavas, ja kuidas ta 
isegi surmas andis elu oma hukkamõistjatele? 
37. Inimesed on kahelnud Minu sõnas ja on 
jätnud usu tähelepanuta; seepärast on nad 
kogu oma usalduse pannud vägivallale. Siis 
olen lubanud neil ise näha oma eksimust, 
lõigates oma tegude vilja, sest ainult nii 
avavad nad oma silmad, et mõista tõde. (119, 
31 - 33) 
 
Sõdade taunitavus ja mõttetus  
38. On aeg, et inimeste südamest võrsuksid 
armastus, andestus ja alandlikkus kui tõelised 
relvad vihkamise ja ülbuse vastu. Niikaua kui 
viha kohtub vihkamisega ja ülbus kohtub 
ülbusega, hävitavad rahvad üksteist ja 
südames ei ole rahu. 
39. Inimesed ei tahtnud mõista, et nad saavad 
oma õnne ja edu leida ainult rahus, ja jooksid 
oma võimuideaalide ja valesuuruse taga, 
valades kaasinimeste verd, hävitades elusid ja 
hävitades inimeste usku. (39, 29 - 30) 
40 1945. aasta tõi endaga kaasa sõja viimased 
varjud. Sirp niitis maha tuhandeid eksistente ja 
tuhanded vaimolendid pöördusid tagasi 
Vaimsesse Kodusse. Teadus hämmastas 
maailma ja pani maa värisema oma 
hävitusrelvadega. Võitjad muutusid võitjate 
kohtunikeks ja hukkamõistjateks. Valu, 
viletsus ja nälg levisid, jättes endast maha 
lesed, orvud ja külma. Haigused rändasid 
rahvastelt rahvastele ja isegi loodusjõud lasid 
oma õigluse ja nördimuse häält kuuldavale nii 
paljude hädade üle. Hävingu, surma ja hävingu 
rusuväli on jäljed, mille inimene, kes nimetab 
end tsiviliseerituks, on jätnud planeedi näole. 
See on saak, mida see inimkond mulle pakub. 
Aga ma küsin teilt: Kas see saak on väärt, et 
tulla Minu viljahoidlatesse? Kas teie kurjuse 
vili väärib seda, et teie Isa seda vastu võtaks? 
Tõesti, ma ütlen teile, see puu on kõike muud 
kui see, mida te oleksite võinud istutada, kui 
te oleksite järginud seda jumalikku käsku, mis 
ütleb teile, et armastage üksteist. (145, 29) 
41. Millal te saavutate meelerahu, kui te ei ole 
saavutanud isegi südamerahu? - Ma ütlen 
teile, et enne, kui viimane vennatapurelv on 
hävitatud, ei ole rahu inimeste vahel. 
Vennastevastased relvad on kõik need, millega 
inimesed võtavad üksteise elu, hävitavad 

moraali, võtavad endalt vabaduse, tervise, 
meelerahu või hävitavad usu. (119, 53) 
42. Ma tõestan inimkonnale, et selle 
probleeme ei saa lahendada jõuga ja seni, kuni 
ta kasutab hävitavaid ja mõrvarlikke relvi, ei 
suuda ta luua rahu inimeste vahel, ükskõik kui 
hirmsad ja hirmsad need relvad ka ei tunduks. 
Vastupidi, need tekitavad ainult suuremat 
vihkamist ja kättemaksuhimu. Ainult 
südametunnistus, mõistus ja heategevuse 
tunded saavad olla aluseks, millel rahuaeg 
toetub. Kuid selleks, et see valgus saaks 
inimestes särada, peavad nad kõigepealt 
kannatuste karika viimse tilgani tühjaks 
tegema. (160, 65) 
43. Kui inimese süda ei oleks olnud nii 
paadunud, oleks sõja valu olnud piisav, et ta 
oleks oma eksimuste üle järele mõelnud ja 
oleks tagasi pöördunud valguse teele. Kuid 
kuigi tal on ikka veel kibe mälestus nendest 
tapatalgutest, valmistub ta uueks sõjaks. 
44. Kuidas te võite arvata, et mina, Isa, Jumalik 
Armastus, saaksin teid sõdade kaudu 
karistada? Kas te tõesti usute, et see, kes 
armastab teid täiusliku armastusega ja kes 
soovib, et te armastaksite üksteist, võib teile 
anda kuritegusid, vendade tapmist, tapmist, 
kättemaksu ja hävingut? Kas te ei mõista, et 
kõik see on tingitud materialismist, mida 
inimesed on oma südamesse kogunud? (174, 
50 - 51) 
45. Ma lõin inimese algusest peale vabaks, 
kuid tema vabadusega kaasnes alati 
südametunnistuse valgus. Siiski ei ole ta 
kuulnud oma sisemise kohtumõistja häält ja 
on eemaldunud seaduse teelt, kuni ta on 
tekitanud need mõrvarlikud, verised ja 
koletuslikud sõjad, milles laps on tõusnud isa 
vastu, sest ta on pöördunud eemale igast 
inimlikkuse, halastuse, austuse ja vaimsuse 
tundest. 
46. Inimesed oleksid pidanud juba ammu 
vältima hävingut ja sõdu, et säästa endid 
kurvastavast lepituskohustusest. Teadke, et 
kui neil ei õnnestu end enne Minu juurde 
jõudmist heas korras puhastada, pean Ma nad 
uuesti saatma sinna pisarate ja vere orgu. Sest 
need, kes elavad täiuslikkusele vastanduvas 
mõttes, ei saa tulla Minu juurde. (188, 6 - 7) 
47 Mitte kõik mehed ei ole samal tasemel. Kui 
mõned avastavad igal sammul imet, siis teised 
peavad kõike ebatäiuslikuks. Samal ajal kui 
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mõned unistavad rahust kui maailma 
spirituaalsuse ja moraalsuse tipust, kuulutavad 
teised, et inimkonna arengu mootoriks on 
sõjad. 
48 Sellele ma ütlen teile: Sõjad ei ole maailma 
arenguks vajalikud. Kui inimesed kasutavad 
neid oma ambitsioonikate ja isekate 
eesmärkide saavutamiseks, siis selle põhjuseks 
on materialiseerumine, milles need, kes neid 
eelistavad, end leiavad. Nende seas on 
mõned, kes usuvad ainult selles maailmas 
eksisteerimisse, teadmata või eitades Vaimset 
elu; kuid inimeste seas peetakse neid 
teadlasteks. Seepärast on vaja, et kõik peaksid 
seda ilmutust tundma õppima. (227, 69-70) 

52. peatükk - Ebaõiglus ja inimkonna 
allakäik  
 
nõrkade allutamine ja ekspluateerimine 
tugevate poolt  
1 Kui inimesed mõistaksid, et maa on loodud 
kõigi jaoks, ja kui nad oskaksid õiglaselt jagada 
oma kaasinimestega materiaalseid ja vaimseid 
aardeid, millega nende eksistents on täidetud, 
siis, tõesti, ma ütlen teile, juba siin maa peal 
hakkaksite tundma Vaimse Kuningriigi rahu. 
(12, 71) 
2 Kas te ei arva, et inimkonna jagunemine 
rahvasteks ja rassideks on midagi primitiivset? 
kas te ei mõtle sellele, et kui teie 
tsivilisatsioonis, mille üle te nii uhked olete, 
oleks tõeline progress, siis ei valitseks enam 
vägivalla ja kurjuse seadus, vaid kõiki teie 
elutegevusi reguleeriks südametunnistuse 
seadus? - Ja teie, inimesed, ärge jätke end 
sellest kohtumõistmisest välja, sest isegi teie 
seas avastan ma võitlusi ja lahkarvamusi. (24, 
73) 
- Mehhiko publik 
3 Vaadake oma silmade ees Iisraeli eeskuju, 
nagu on kirjas ajaloos, kui nad rändasid kaua 
aega kõrbes. Nad võitlesid, et pääseda 
Egiptuse vangistusest ja 
ebajumalateenistusest, aga ka selleks, et 
jõuda rahu ja vabaduse maale. 
4 Tänapäeval on kogu see inimkond nagu see 
rahvas vaarao vangistuses. Usutunnistusi, 
õpetusi ja seadusi surutakse inimestele peale. 
Enamik rahvaid on teiste, tugevamate 
rahvaste orjad. Raske võitlus ellujäämise eest 
ja sunnitöö nälja ja alandamise piitsade all on 

kibe leib, mida suur osa inimkonnast 
tänapäeval sööb. 
5 Kõik see tekitab inimeste südames üha enam 
igatsust vabanemise, rahu ja parema elu 
järele. (115, 41 - 43) 
6. See maailm, mis peaks olema kogu 
inimkonda hõlmava ühe perekonna kodu, on 
ebakõla õun ja mõttetu võimupüüdluse, 
reetmise ja sõja põhjuseks. Seda elu, mida 
tuleks kasutada õppimiseks, vaimseks 
kontemplatsiooniks ja püüdlusteks saavutada 
igavene elu, kasutades katsumusi ja 
õppetunde vaimu hüvanguks, mõistab 
inimene valesti, nii et ta laseb oma südames 
mürgitada pahameelt, kibestumust, 
materialismi ja rahulolematust. (116, 53) 
7 Teie, vaesed maa rahvad - mõned on 
orjastatud, teised rõhutud ja ülejäänud on 
ekspluateeritud omaenda juhtide ja esindajate 
poolt! 
8 Sinu süda ei armasta enam neid, kes sind 
valitsevad maa peal, sest sinu usaldus on 
petetud. Te ei usu enam oma kohtunike 
õiglusesse või suuremeelsusesse, te ei usu 
enam lubadustesse, sõnadesse või 
naeratavatesse nägudesse. Te olete näinud, 
kuidas silmakirjalikkus on haaranud südameid 
ja rajanud oma valede, vale ja pettuse 
impeeriumi maa peal. 
9. Vaesed rahvad, te, kes te kannate oma 
õlgadel vaeva nagu talumatut koormat - seda 
vaeva, mis ei ole enam see õnnistatud seadus, 
mille kaudu inimene sai kõik, mis oli tema 
elatamiseks vajalik, vaid mis on muutunud 
meeleheitlikuks ja hirmsaks võitluseks 
ellujäämise eest. Ja mida saavad mehed selle 
eest, et nad oma jõudu ja elu ohverdavad? 
Tugeva leivapala, kibeda karika. 
10 Tõesti, ma ütlen teile, see ei ole toit, mille 
ma panen maa sisse teie rõõmuks ja 
säilitamiseks; see on lahkumineku, tühjuse ja 
ebainimlike tunnete leib - lühidalt öeldes, 
tõend vaimse küpsuse puudumisest või 
puudumisest neis, kes valitsevad teie inimelu. 
11 Ma näen, et te võtate üksteiselt leiva ära, 
et need, kes tahavad võimu, ei suuda taluda, 
et teised midagi saavad, sest nad tahavad 
kõike endale; et tugevad võtavad nõrkade 
leiva ja viimased peavad leppima sellega, et 
tugevad söövad ja naudivad. 
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12 Nüüd ma küsin teilt: Milles seisneb selle 
inimkonna moraalne areng? Kus on nende 
kõige õilsamate tunnete areng? 
13 Tõesti, ma ütlen teile, neil päevil, mil 
inimesed elasid koobastes ja varjasid end 
nahkadega, võtsid nad ka üksteise suust toitu, 
tugevamad võtsid ka kõige suurema osa, 
nõrkade töö oli ka nende kasuks, kes neid 
jõuga alistasid, mehed, hõimud ja rahvad 
tapsid ka üksteist. 
14 Mis vahe on siis tänase inimkonna ja 
tolleaegse inimkonna vahel? 
15. Jah, ma juba tean, et te ütlete mulle, et 
olete saavutanud palju edusamme - ma tean, 
et te viitate mulle oma tsivilisatsioonile ja 
teadusele. Kuid siis ütlen teile, et see kõik on 
vaid silmakirjalikkuse mask, mille taha te 
peidate oma tõelised tunded ja oma ikka veel 
primitiivsed instinktid, sest te ei ole teinud 
vähimatki pingutust, et arendada oma vaimu, 
et täita Minu Seadust. 
16 Ma ei ütle teile, et ärge otsige teaduslikult - 
ei, vastupidi: otsige, uurige, kasvage ja 
suurendage teadmisi ja intelligentsust 
materiaalses elus, kuid olge üksteise suhtes 
halastavad, austage oma ligimeste pühasid 
õigusi, mõistke, et ei ole olemas seadust, mis 
lubab inimesel käsutada oma kaasinimese elu 
- ühesõnaga, mehed, tehke midagi, lühidalt, 
mehed, tehke midagi, et rakendada minu 
ülimat käsku "armastage üksteist" oma elus, 
et te pääseksite moraalse ja vaimse 
stagnatsiooni, millesse te olete langenud, ja et 
kui teie nägu kattev vale loor langeb, tungiks 
teie valgus läbi, säraks siirus ja tõepärasus 
siseneks teie ellu. Siis võite õigustatult öelda, 
et olete teinud edusamme. 
17 Muutuge vaimselt tugevaks, järgides minu 
õpetusi, nii et tulevikus kinnitaksid teie sõnu 
alati tõelised halastuse, tarkuse ja vendluse 
teod. (325, 10 - 20) 
18 Ma saadan teile oma rahu; aga tõesti, ma 
ütlen teile: seni, kuni on inimesi, kellel on kõik 
vajalik ja kes unustavad need, kes surevad 
nälga, ei ole rahu maa peal. 
19 Rahu ei põhine inimlikul hiilgusel ega 
rikkusel. See põhineb heal tahtel, vastastikusel 
armastusel - üksteise teenimisel ja austamisel. 
Oh, kui maailm vaid mõistaks neid juhiseid! 
Vaenulikkus kaoks ja armastus õitseks 
inimsüdames. (165, 71 - 72) 
 

Inimkonna kõlvatus  
20 Inimkond on hukkunud pattude ja pahede 
tormi keskel. Mitte ainult inimene, kui ta 
suureks kasvab, ei plekista oma vaimu, kui ta 
laseb oma kirgedel areneda; ka laps kogeb 
selle paadi, milles ta sõidab, ümberminekut. 
21 Minu Sõna, mis on täis ilmutusi, tõuseb 
selle inimkonna keskel nagu suur tuletorn, 
näidates laevahukkunutele tõelist teed ja 
äratades lootust neis, kes olid lähedal usu 
kaotamisele. (62, 44) 
22 Samal ajal, kui inimkond on paljunenud, on 
paljunenud ka selle patt. Maailmas ei puudu 
sellised linnad nagu Soodoma ja Gomorra, 
mille pahameel kajab üle kogu maa ja 
mürgitab südameid. Nendest patustavatest 
linnadest ei ole jäänud isegi jälgi, kuid nende 
elanikud ei olnud silmakirjatsejad, sest nad 
tegid pattu päevavalgel. 
23 Aga see tänane inimkond, kes varjab end 
pimedusse, et oma kirgedele järele anda, ja 
kes seejärel teeskleb, et ta on õiglane ja 
puhas, saab karmima kohtuotsuse kui 
Soodoma. 
24. See on kõigi eelmiste põlvkondade 
ebaterve pärand, mille sõltuvused, pahed ja 
haigused kannavad oma vilja praegusel ajal. 
See on kurjuse puu, mis on kasvanud inimeste 
südames - puu, mis on saanud viljakaks 
pattude kaudu ja mille vili kiusab jätkuvalt 
naist ja meest, tuues päevast päeva uusi 
südameid. 
25 Selle puu varjus lamavad mehed ja naised, 
kellel ei ole jõudu selle mõju alt vabaneda. 
Tagasi on jäänud hävitatud voorused, rikutud 
inimväärikus ja palju sandistatud elusid. 
26. Mitte ainult täiskasvanuid ei meelita 
maailma ja liha rõõmud ja nad jooksevad 
nende järele; isegi noored ja isegi lapsed, neile 
kõigile on tulnud aja jooksul kogunenud mürk; 
ja need, kellel on õnnestunud pääseda kurja 
kurja mõju alt - mida nad teevad nende eest, 
kes on eksinud? Nad mõistavad nende üle 
kohut, mõistavad nad hukka ja on nende 
tegude üle nördinud. Vähesed on need, kes 
palvetavad nende eest, kes on teelt kõrvale 
kaldunud, ja veel vähem on neid, kes 
pühendavad osa oma elust kurjuse vastu 
võitlemisele. 
27. Tõesti, ma ütlen teile, minu kuningriiki ei 
rajata inimeste seas seni, kuni kurjuse puu 
veel elab. See võim tuleb hävitada; selleks on 
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vaja omada armastuse ja õigluse mõõka, mis 
on ainus, millele patt ei suuda vastu seista. 
Mõistke, et mitte kohtuotsused või karistused, 
vaid armastus, andestus ja halastus, minu 
Õpetuse olemus, on valgus, mis valgustab teie 
teed, ja õpetus, mis toob inimkonnale pääste. 
(108, 10 - 14) 
28 Teie materialism on muutnud Eedeni, mille 
ma inimesele usaldasin, põrguks. 
29 Vale on see elu, mida inimesed elavad, vale 
on nende naudingud, nende võim ja rikkus, 
vale on nende õppimine ja teadus. 
30. Rikkad ja vaesed, te kõik olete hõivatud 
rahaga, mille omamine on petlik. Te 
muretsete valu ja haiguse pärast ning värisete 
surma mõtte ees. Mõned kardavad kaotada 
seda, mis neil on, ja teised igatsevad saada 
seda, mida nad ei ole kunagi omanud. Mõnel 
on kõike külluses, samas kui teistel on kõike 
puudu. Kuid kõik need pingutused, kired, 
vajadused ja ambitsioonikad eesmärgid 
puudutavad ainult materiaalset elu, keha 
nälga, madalamaid kirgi, inimlikke ihasid, nagu 
poleks inimesel tegelikult mingit vaimu. 
31. Maailm ja mateeria on ajutiselt võitnud 
vaimu, viinud selle järk-järgult tagasi orjusse ja 
lõpuks nurjanud selle missiooni inimelus. Miks 
te ise ei saa järk-järgult aru, et see nälg, 
viletsus, valu ja ahastus, mis teie elu vaevavad, 
ei ole midagi muud kui teie vaimu viletsuse ja 
valu ustav peegeldus? (272, 29 - 32) 
32. Maailm vajab Minu sõna, rahvad ja rahvad 
vajavad Minu armastuse õpetusi. Valitseja, 
teadlane, kohtunik, pastor, õpetaja - nad kõik 
vajavad minu tõe valgust, ja just sellepärast 
olen ma tulnud sel ajal valgustama inimest 
tema vaimus, südames ja mõistuses. (274, 14) 
33. Siiski ei ole teie planeet armastuse, 
vooruse ega rahu koht. Ma saadan teie 
maailma puhtaid vaime, ja te tagastate need 
mulle ebapuhastatult, sest inimeste elu on 
läbitud patust ja korruptsioonist. 
34. Ma näen voorusi kui väikesi, üksikuid tuled 
vaimude seas, mida piitsutavad isekuse, 
kättemaksu ja vihkamise tormid. See on vili, 
mida inimkond pakub Mulle. (318, 33 - 34) 
 
Ebaküpsete inimeste pöörane maailm  
35 Sul on valitsejaid, kelle südames ei ole 
õiglust ja heldust, et valitseda oma rahvast, 
sest nad püüdlevad võimu ja rikkuse tühise 
eesmärgi järele - inimesed, kes väidavad end 

olevat minu esindajad, kuid ei tunne isegi 
armastust oma ligimese vastu - arstid, kes ei 
tunne oma missiooni olemust, mis on halastus 
- ja kohtunikud, kes ajavad õigluse segi 
kättemaksuga ja kuritarvitavad seadust 
kahjulikel eesmärkidel. 
36 Ükski inimene, kes kõnnib kõveralt ja 
pöörab oma silmad eemale sellest valgusest, 
mis tal on oma südametunnistuse majakana, 
ei tea, millise kohtuotsuse ta endale teeb. 
37 On ka neid, kes on võtnud endale 
ülesandeid, mis ei kuulu neile, ja kes oma 
eksimustega annavad tunnistust, et neil 
puuduvad absoluutselt vajalikud võimed, et 
täita ülesannet, mille nad on omal algatusel 
võtnud. 
38 Samamoodi võib leida Jumala teenijaid, kes 
ei ole seda, sest nad ei ole selleks saadetud - 
mehi, kes juhivad rahvaid ja kes ei suuda isegi 
omaenda samme juhtida - õpetajaid, kellel 
puudub õpetamise and ja kes valguse 
levitamise asemel ajavad meelt segadusse - 
arste, kelle südames ei löö südametunnetus 
teise inimese valu ees ja kes ei tea, et see, kes 
seda andi tõeliselt omab, on Kristuse apostel. 
39. Kõik Minu aluspõhimõtted on inimeste 
poolt rüvetatud, kuid nüüd on kätte jõudnud 
tund, mil kõigi nende tegude üle mõistetakse 
kohut. See on Minu otsus, sest selle täitmine 
on Minu ülesanne. Seepärast ütlen ma teile: 
Vaadake ja täitke Minu armastuse ja 
andestuse käske. (105, 16 - 19) 
40. Vaadake seda maailma - uhke, trotslik ja 
ülbe kõigi inimtegude üle, millega nad 
hämmastavad selle sajandi põlvkondi. 
Enamuses ei usu nad vaimsesse ega armasta 
seda. Seepärast ei palveta nad ega järgi minu 
seadust. Sellegipoolest on nad rahul ja uhked, 
et saavad esitada maailma, mis on täis imesid, 
mille nad on oma teaduse abil loonud. 
41. Aga selle hämmastava inimmaailma, mille 
nad on sajandite jooksul teaduse, võitluste, 
sõdade ja pisarate abil üles ehitanud, 
hävitavad nad veel oma kätega ja relvadega. 
Juba läheneb aeg, mil inimkond saab 
teadlikuks oma tegude jätkusuutmatusest ja 
haprusest, millest on puudunud armastus, 
õiglus ja tõeline soov täiuslikkusele. 
42. Peagi saate teada, et ilma Jumalata ei ole 
te midagi, et ainult Minult võite saada jõudu, 
elu ja intelligentsust, et luua harmooniline 
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eksistents inimese vaimse ja füüsilise osa 
vahel. (282, 9 - 11) 
43. Mehed räägivad möödunud aegadest, 
antiikajast, pikkadest sajanditest ja lõpututest 
ajastutest, aga mina näen sind ikka veel 
väiksena. Ma näen, et vaimselt olete te väga 
vähe küpsenud. Minu silmis on teie maailm 
ikka veel lapsekingades, isegi kui teile tundub, 
et olete jõudnud küpsuseni. 
44. Ei, inimkond, seni, kuni Vaim ei anna neid 
tõendeid küpsusest, ülespoole arenemisest, 
täiuslikkusest ja edusammudest teie elu eri 
valdkondades, esitate te Mulle paratamatult 
inimlikke teoseid, mis on suurepärased ainult 
näiliselt, kuid mis armastuse puudumise tõttu 
on ilma moraalse sisuta ja ei ole püsivad. (325, 
62 - 63) 
45. Praegu on vaimude jaoks otsustav aeg, 
tõeliselt võitluslik aeg. Kõik on võitlus ja 
võitlus. See sõda leiab aset iga inimese 
südames, perekondade sisemuses, kõikides 
institutsioonides, kõikides rahvastes, kõikides 
rassides. 
46 Mitte ainult maapealsel tasandil, vaid ka 
vaimses orus käib võitlus. See on Suur Lahing, 
mida on sümboolsel kujul näinud teiste 
aegade prohvetid ja mida on nähtud ka selle 
aja prohvetite või nägijate nägemustes. 
47 Kuid seda lahingut, mis käib ja mis kõik 
raputab, ei mõista inimkond, kuigi ta on osa ja 
tunnistaja just sellest lahingust. 
48 Inimkonna areng on tänapäeval kiirenenud 
- kuid kuhu see suundub? Kuhu läheb inimene 
sellisel kiirustamisel? Kas ta leiab sellel 
peadpööritaval teel õnne, kas ta saavutab 
igatsetud rahu, kuulsusrikka elu, mida iga süda 
isekalt ihaldab? 
49. Ma ütlen teile, et see, mida inimene oma 
kiirustamisega tegelikult saavutab, on täielik 
kurnatus. Elu väsimus ja väsimus on see, mille 
poole inimese meel ja süda lähevad, ja selle 
kuristiku on inimene ise loonud. 
50 Sellesse kuristikku langeb ta ja selles 
täielikus kurnatuses, selles vihkamise, 
naudingute, rahuldamata võimuhimude, patu 
ja abielurikkumiste, vaimsete ja inimlike 
seaduste rüvetamise kaoses kannatab tema 
vaim näilise "surma", tema süda ajutise 
"surma". 
51. Aga ma panen inimese sellest "surmast" 
tõusma ellu. Ma panen teda kogema oma 
ülestõusmist ja selles uues elus võitlema kõigi 

ideaalide taassünni eest, kõigi põhimõtete ja 
vooruste taaselustamise eest, mis on selle 
vaimu atribuudid ja pärand, mis on nende 
päritolu. Sest Minust tuli Vaim välja, Minust 
võttis ta elu, Minu täiuslikkusest jõi ta, Minu 
armust sai ta täis. (360,6-8) 
 

XII Kohtumõistmine ja inimkonna 
puhastamine  

 

53. peatükk - Kohtumõistmise aeg on 
käes  
 
Inimese seemne viljade korjamine  
1 Armsad jüngrid, need ajad on inimkonna 
jaoks kohtumõistmise aeg. Tähtaeg, mille 
jooksul peate hakkama oma võlgu tasuma, on 
möödunud. Te olete nüüd saamas kätte 
mineviku külvatud saaki, oma tööde tulemust 
või tagajärgi. 
2 On aeg, mil inimene peab tegema oma tööd, 
ja aeg, mil ta peab vastutama oma tegude 
eest; see viimane on aeg, milles te elate. 
Seepärast te kõik kannatate ja nutate. Nii nagu 
teil on üks külvamise aeg ja teine lõikamise 
aeg, nii on ka Jumalal üks aeg, mille ta andis 
teile oma seaduse täitmiseks, ja teine aeg, et 
teha teatavaks oma õiglus. 
3. Te elate praegu jumaliku kohtu ajal. Valu 
paneb sind nutma, inimkond puhastab end 
oma pisarates, sest keegi ei pääse 
heastamisest. 
4 Need on otsustamise ajad, mil te peaksite 
mõtisklema oma saatuse üle, et te võiksite 
mõtiskluse ja vaimustumise kaudu kuulda 
südametunnistuse häält, mis ei eksita ega 
peta, vaid viib teid rahu teele. (11, 58 - 61) 
5. See on inimkonna jaoks kohtumõistmise 
aeg. Minu Jumalikkus mõistab kohut inimeste, 
inimeste ja rahvaste üle. Kuid inimesed ei ole 
seda märganud ega tea, millises ajas nad 
elavad. Seepärast olen Ma tulnud Vaimus ja 
saatnud oma kiirte inimvaimule ning selle 
vahendusel olen ma teile ilmutanud, kes 
teiega räägib, millises ajas te elate ja milline 
on teie ülesanne. (51, 61) 
6 Tõesti, ma ütlen teile: Te elate juba "Issanda 
päeval", olete juba Tema kohtu all. Sel ajal 
mõistetakse kohut elavate ja surnute üle, 
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mineviku ja praeguste tegude üle kaalutakse 
[kohtu] kaalukausil. Avage oma silmad, et te 
saaksite olla tunnistajaks, et jumalikku õiglust 
on kõikjal tunda. (76, 44) 
7 Ma olen teile ammustest aegadest peale 
rääkinud kohtumõistmisest, ja nüüd on välja 
kuulutatud aeg, mida prohvetid on 
kirjeldanud, nagu oleks see päev. 
8 Sinu Jumala sõna on kuninga sõna ja seda ei 
võeta tagasi. Mis tähtsust on sellel, et 
tuhanded aastad on möödunud samast? Isa 
tahe on muutumatu ja peab olema täidetud. 
9 Kui inimesed oskaksid lisaks sellele, et nad 
usuvad minu sõna, ka valvata ja palvetada, siis 
ei oleks nad kunagi üllatunud. Kuid nad on 
uskmatud, unustavad, uskumatud ja kui 
katsumus tuleb, siis omistavad nad selle 
karistusele, kättemaksule või Jumala viha. 
Selle kohta ütlen ma teile, et iga 
kohtuprotsess on ette teatatud, et te oleksite 
valmis. Seetõttu peate alati olema ärkvel. 
10 Üleujutus, linnade hävitamine tulekahjus, 
vaenlaste sissetungid, katkud, katkud, 
näljahädad ja muud õnnetused olid ette 
kuulutatud kõigile maa rahvastele, et te 
valmistuksite ja ei oleksite üllatunud. Nii nagu 
täna, on Jumala armastusest alati tulnud 
sõnum valvsuse ja ettevalmistuse kohta, et 
inimesed võiksid ärgata, valmistuda ja 
tugevaks saada. (24, 74 - 77) 
11 Ma ütlen teile: kuigi on tõsi, et seda 
maailma ootavad ees väga suured 
katsumused, lühenevad need valupäevad, sest 
inimeste kannatused on nii suured, et need 
panevad inimesi ärkama, tõstma oma silmad 
Minu poole ja kuulama oma 
südametunnistuse häält, mis nõuab neilt Minu 
Seaduse täitmist. 
12 Minu õiglus hävitab kogu kurjuse, mis selles 
maailmas eksisteerib. Enne seda uurin ma 
kõike: Religioossed kogukonnad, teadused ja 
sotsiaalsed institutsioonid ning seejärel läheb 
üle selle jumaliku õigluse sirp, mis lõikab 
umbrohu maha ja jätab nisu alles. Iga head 
seemet, mille ma inimeste südames leian, ma 
säilitan, et see jätkaks inimeste mõtetes 
idanemist. (119, 10 - 11) 
 
Inimkonna puhastamine kohtumõistmisel 
13. Kui kaua peavad inimesed veel arenema, 
et nad mõistaksid minu armastust ja tunneksid 
minu kohalolekut südametunnistuse kaudu? 

Kui inimesed kuulevad minu häält, mis neid 
nõustab, ja täidavad minu seadust, siis on see 
märk sellest, et materialismi aeg on nende 
jaoks läbi. 
14 Esialgu peavad nad veel mitmel moel 
loodusjõudude poolt kannatama, kuni nad on 
veendunud, et on olemas kõrgemad jõud, 
mille vastu inimese materialism on väga väike. 
15 Maa väriseb, vesi puhastab inimesed ja tuli 
puhastab nad. 
16 Kõik looduse elemendid ja jõud saavad 
tunda maa peal, kus inimesed ei ole osanud 
elada harmoonias neid ümbritseva eluga. 
17 Seega ei otsi loodus nende hävitamist, kes 
seda rüvetavad; ta otsib ainult harmooniat 
inimese ja kõigi olendite vahel. 
18 Kui nende kohtumõistmine on muutunud 
üha silmatorkavamaks, siis sellepärast, et ka 
inimeste üleastumised ja seaduste eiramine 
on muutunud suuremaks. (40, 20 - 25) 
19 Inimese käsi on toonud kohtuotsuse enda 
peale. Tema ajus möllab torm, tema südames 
möllab torm, ja kõik see ilmneb ka looduses. 
Tema elemendid on vallandunud, aastaajad 
muutuvad ebasoodsaks, katkud tekivad ja 
paljunevad, ja seda sellepärast, et teie patud 
suurenevad ja põhjustavad haigusi ning et 
rumal ja ülbe teadus ei tunnista Looja poolt 
määratud korda.  
20. Kui ma teile seda ütleksin, siis te ei usuks 
seda. Seepärast on vaja, et te suudaksite oma 
tööde tulemust käega katsuda, et te saaksite 
neis pettuda. Praegu olete jõudnud oma elus 
sellesse hetke, kus te kogete kõige selle 
tulemust, mida olete külvanud. (100, 6 - 7) 
21 Elu maa peal on alati olnud inimese jaoks 
seotud katsumuste ja lepitusega; kuid kunagi 
ei ole see arengutee olnud nii valus kui 
praegu, kunagi ei ole karikas olnud nii täis 
kibedust. 
22 Sel ajal ei oota inimesed täiskasvanuikka, et 
astuda vastu eluvõitlusele. Kui paljud olendid 
tunnevad lapsepõlvest pettumusi, ikke, lööke, 
takistusi ja ebaõnnestumisi. Ma võin teile veel 
öelda: praegusel ajal algab inimese valu juba 
enne tema sündi, st juba ema emakas. 
23 Suur on nende olendite lepituskohustus, 
kes tulevad sel ajal maa peale! Kuid te 
peaksite meeles pidama, et kõik maailmas 
esinevad kannatused on inimese töö. Kas 
minu õiglus on täiuslikum, kui lubada, et need, 
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kes külvasid eluteed okastega, peavad nüüd 
neid lõikama? (115, 35 - 37) 
24 te ei saa aru minu universaalsest 
päästeplaanist; aga ma annan teile teada osa 
sellest, et te saaksite osa minu tööst. 
25. Ainult mina üksi tean, mis on selle aja 
tähendus, milles maailm elab. Ükski inimene ei 
ole võimeline mõistma selle tunni tegelikkust. 
26. Juba varasest ajast alates on inimesed end 
lakkamatult määrinud, kuni nad olid 
pimestanud oma tunded ja meeled, luues 
endale haige, rahutu ja kurva elu. Kuid nüüd 
on kätte jõudnud puhastumise tund. (274, 11 - 
12) 
27. Kõigi vaimude jaoks on saabunud 
saagikoristuse aeg, ja seepärast näete te 
segadust inimeste seas. Aga tõesti, ma ütlen 
teile, selles kaoses lõikab igaüks oma seemet. 
28. Aga mis saab neist minu lastest, kes on 
pidevalt minu seadust rikkunud? Tõesti, kõik 
need, kes magavad ja ei taha õppida ja kuulda 
minu juhiseid, haaratakse katsumuste poolt 
nagu keeristorm, mis toob nad alla. Aga kõigile 
neile, kes on minu juhiseid täitnud, on see 
nagu rõõmustuseks nende kohustuse täitmise 
eest, nagu ilus tasu, mille Jumal neile annab. 
(310, 7) 
29 Sel ajal peab see, kes ei ole valmis ennast 
uuendama, tundma suurimat kibedust ja ta 
võetakse maa pealt ära, kaotades väärtusliku 
võimaluse oma üleastumisi lepitada ja 
lepitada end seaduse, tõe ja eluga. 
30. Teisalt, need, kes lähevad siit 
materiaalsest elust Vaimsesse Kodusse rahu ja 
rahuloluga, mida täidetud kohustus annab, 
tunnevad end valgustatuna Minu valguse 
poolt; kui nad aga kuuluvad nende hulka, kes 
peavad uuesti kehastuma, siis valmistan Ma 
neid enne inimellu naasmist ette, et nad 
saaksid sinna tõusta puhtana, vaimustatuna ja 
suurema tarkusega. (91, 38 - 39) 
  
Jumala armastus kohtumõistmises  
31 Valu on valanud kogu oma sisu maailma ja 
annab end tunda tuhandes erinevas vormis. 
32 Millises hirmsas rägastikus te elate, 
inimkond! Kui vaevaliselt te sõtkutate tainast 
igapäevase leiva jaoks! Seetõttu tarbivad 
mehed end enne aega ära, naised vananevad 
enneaegselt, tüdrukud närbuvad täies 
õitsengus ja lapsed muutuvad õrnas eas 
tuimaks. 

33. Valu, kibeduse ja katsumuste ajastu on see 
aeg, milles te praegu elate. Kuid ma tahan, et 
te leiaksite rahu, saavutaksite harmoonia, 
kaotaksite valu. Selleks ilmun ma vaimus ja 
saadan teile oma sõna, mis on lohutus-, 
tervendus- ja rahukaste teie vaimule. 
34 Kuulge minu sõna, mis on ülestõusmine ja 
elu. Selles saate tagasi usu, tervise ja rõõmu 
võidelda ja elada. (132, 42 - 45) 
35. Täna on vaimule kõige suurema tasu aeg. 
Minu kohtuotsus on avatud ja igaühe teosed 
on pandud skaalale. Kuigi see kohtuotsus on 
vaimude jaoks raske ja kurb, on Isa neile 
lähedal, kes on pigem armastav Isa kui 
kohtumõistja. Maarja, teie eestkostja, 
armastus ümbritseb teid samuti. (153, 16) 
36 Minu õiglus on tulnud, inimkond, see 
alandab inimese ülbust, et ta mõistaks, kui 
väike ta on oma kurjuses ja materiaalsuses. 
37. Jah, inimesed, ma heidan inimese maha 
tema vales suuruses, sest ma tahan, et ta 
näeks minu valgust ja tõuseks üles, et ta saaks 
tõeliselt suureks. Sest ma tahan, et te oleksite 
täis valgust, heldust, headust, jõudu ja tarkust. 
(285, 15 - 16) 
38. Inimkond hindab Mind valesti ja eitab 
Minu kohalolekut sel ajal. Aga ma teen neile 
selgeks, et ma avaldan oma õiglust armastuse 
ja halastusega, et ma ei tule piitsaga, et neile 
valu tekitada - et ma tahan neid ainult armu 
elu juurde tõsta ja puhastada neid kristallselge 
veega, mis on minu sõna, minu tõde. 
39. Maailm ei ole õppinud Minu õpetust ja on 
toitnud oma ebajumalateenistust ja fanatismi. 
Seepärast läbib ta nüüd suure laastri ja joob 
kannatuste karika, sest tema materialism on 
teda Minust eemaldanud. (334, 29 - 30) 
40. Nüüd saab inimkond, mis on jagatud 
rahvasteks, rassideks, keelteks ja värvideks, 
Minu Jumalikult Vaimult oma vastava osa 
kohtumõistmisest, katsumustest, mis igaühele 
kuuluvad, võitlusest, laastamistööst ja 
lepitamisest, mille Ma olen ette näinud igale 
inimesele ja igale rassile. 
41 Aga te teate, et minu kohtumõistmise 
aluseks on armastus, et katsumused, mida Isa 
inimestele saadab, on armastuse katsumused 
- et kõik viib pääste, hea poole, isegi kui need 
katsumused näivad olevat õnnetus, 
hukkamõist või viletsus. 
42 Kõige selle taga on elu, vaimu säilitamine, 
selle lunastamine. Isa ootab alati "kadunud 
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poega", et teda suurima armastusega omaks 
võtta. (328, 11) 
 

54. peatükk - Maailmavaadete, 
religioonide ja kirikute võitlus  
 
Vaimulikud lahingud enne Kristuse rahu 
kuningriiki maa peal  
1 Nii nagu ma kuulutasin teile "Teisel ajastul" 
oma Teist tulemist, nii kuulutan ma teile nüüd 
usutunnistuste, maailmavaadete ja 
religioonide "sõda" kui ettevalmistavat märki 
minu vaimustumise kuningriigi rajamise kohta 
inimeste seas. 
2 Minu Sõna, nagu leegitsev mõõk, hävitab 
fanatismi, mis on inimesi sajandeid 
ümbritsnud, rebib nende teadmatuse loori ja 
näitab helge, särava tee, mis viib Minu juurde. 
(209, 10 - 11) 
3 Selleks, et minu kuningriigi rahu saaks 
inimeste seas kehtestada, tuleb kõigepealt 
välja võidelda usutunnistuste, religioonide ja 
ideoloogiate "sõda" - konflikt, milles ühed 
vastandavad minu nime ja minu tõde teiste 
valedele ebajumalatele ja milles üks õpetus 
võitleb teise vastu. 
4. See saab olema uus lahing, vaimne lahing, 
kus valejumalad kukutatakse oma pjedestaalilt 
ja kukuvad ning iga vale, mida te olete 
uskunud tõeks, paljastatakse igaveseks. Siis 
näete, et tõde tõuseb sellest segaduse ja 
pimeduse kaosest säravalt esile. (121, 40) 
5. Spiritualism põhjustab ülemaailmset 
võitlust maailmavaadete, usutunnistuste ja 
religioossete kultuste vahel. Kuid pärast seda 
konflikti toob see Õpetus inimestele 
õnnistatud rahu, mida nad nii väga vajavad, ja 
paneb minu jumaliku õigluse päikese särama 
kõigile vaimsetele olenditele. (141, 11) 
6 Ma valmistan teid ette ja hoiatan teid 
maailmavaadete segaduse ajaks, et te saaksite 
vabaks mõistuse sisemisest võitlusest ja 
mõtete piinamisest. 
7 Sest kõik inimkonna maailmavaated, 
õpetused, teoloogiad, filosoofiad ja 
usutunnistused kõiguvad, sümboliseerides 
tormi, tõelist vaimu tormi, mille segastel 
lainetel te peate minu tahte kohaselt 
purjetama ja jääma üleval, kuni torm ja 
pimedus on möödas. 

8 Ma ei anna teile paremat retsepti, et sellest 
katsumusest tervena läbi saada, kui palve ja 
minu sõna järgimine, mille kaudu teie usk 
muutub pidevalt tugevamaks. 
9 See maailmavaateline võitlus, see 
usutunnistuste ja ideoloogiate kokkupõrge, 
see võitlus on hädavajalik, et kõik nõrkused ja 
eksimused, mis on kogunenud iga kultuse ja 
institutsiooni põhja, saaksid pinnale tulla. 
10 Alles pärast seda "tormi" saab alguse 
inimeste moraalne ja vaimne puhastus, sest 
nad näevad tõde ilmsiks tulevat, tunnevad 
seda, tunnevad seda endas ega suuda enam 
toituda kujutlustest ja ettekujutustest. 
11 Nii nagu iga inimene kasutab vabatahtlikult 
ja täielikult enda jaoks päikese elutähtsat 
mõju oma kehale, tunnistades, et selle 
valgusel, soojusel ja mõjul põhineb 
materiaalne elu, nii kasutavad nad ka tõe 
valgust kõigeks, mida nad vajavad oma vaimu 
säilitamiseks, tugevdamiseks ja 
valgustamiseks. 
12. Siis hakkab mõjuma vägi, mida inimene ei 
ole kunagi tundnud, sest tema elu kohandub 
üha enam ja enam tõeliste elupõhimõtetega, 
minu seadusega kehtestatud normidega. (323, 
19 - 22) 
 
Võitlus vaimse ülemvõimu eest maa peal  
13 Sel ajal on maailmavaadete ja usuõpetuste 
võitlus. Iga inimene tahab olla õiguses. Aga 
kellel on selles egoismi ja omakasu võitluses 
õigus? Kes on tõe omanik? 
14. Kui need, kes arvavad, et nad on täiuslikul 
teel ja omavad tõde, on selle üle uhked, siis 
tõesti, ma ütlen teile, nad ei tunne veel seda 
teed, sest sellel teel tuleb olla alandlik, ja 
piisab sellest, et nad ei tunnista teiste usus 
sisalduvat tõde, et nad ei ole enam alandlikud. 
Aga ma ütlesin teile juba "Teises ajastus": 
"Õndsad on need, kes on alandlikud ja kes on 
südamelt alandlikud." 
15 Inimene, kes mõistab hukka oma kaaslaste 
usu ja veendumuse, eemaldub päästest, sest 
oma uhkuses ja jultumuses tahab ta olla nagu 
tema Jumal. (199, 4 - 6) 
16 Te küsite Minult, mida Ma tahan 
saavutada, kui Ma ilmutan end vaimselt selle 
aja inimkonnale? Sellele ma vastan teile: Mida 
ma otsin, on teie ärkamine Valguse juurde, 
teie spirituaalseks muutumine ja teie 
ühendamine, sest te olete alati olnud jagatud. 
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Sest samal ajal kui ühed on otsinud vaimu 
aardeid, on teised pühendunud maailma 
rikkuste armastusele - spiritism ja materialism 
pidevas võitluses; spiritistid ja materialistid, 
kes ei ole kunagi suutnud üksteist mõista. 
17 Pidage meeles: Kui Iisrael ootas Messiat, 
kui ta oli nende silmade ees, jagunesid nad 
Minu tõe usklikeks ja eitajateks. Selgitus on 
lihtne: usklikud olid need, kes ootasid Mind 
vaimuga, ja need, kes ootasid Mind "liha" 
meelega, eitasid Mind. 
18 Need kaks jõudu peavad uuesti vastamisi 
astuma, kuni tõde tuleb sellest võitlusest 
päevavalgele. Võitlus saab olema äge, sest 
mida rohkem aega möödub, seda rohkem 
armastavad inimesed maapealset, sest nende 
teadus ja avastused panevad neid tundma, et 
nad elavad omaette maailmas, omaenda 
loodud maailmas. (175, 4 - 6) 
19 Tänapäeval usub iga inimene, et ta teab 
tõde täielikult. Iga religioon väidab, et tal on 
tõde. Teadlased kuulutavad, et nad on leidnud 
tõe. Ma ütlen teile, et keegi ei tea absoluutset 
tõde, sest inimene ei ole suutnud isegi oma 
mõistusega haarata seda osa, mis on talle 
ilmutatud. 
20 Kõik inimesed kannavad endas osa tõde ja 
eksimust, mida nad segavad tõe valgusega. 
21 Läheneb lahing, milles kõik need jõud 
võitlevad omavahel, sest igaüks tahab oma 
maailmavaadet kehtestada. Kuid lõpuks ei 
võida mitte mingi inimlik ideoloogia, ei mingi 
teaduslik teooria ega mõni usutunnistus, vaid 
kõigi heade vaadete, kõigi kõrgete uskumuste, 
kõigi kõrgeima vaimsuse tasemele tõstetud 
jumalateenistuse vormide, kõigi tõelise 
inimliku progressi teenimisele pühendunud 
teaduste harmooniline liit. 
22. Ma luban, et inimesed räägivad oma 
ideedest ja esitavad neid, et teised 
demonstreerivad avalikult oma 
jumalateenistuse vorme ja riitusi, et inimesed 
arutlevad ja võitlevad, et teadlased levitavad 
oma kõige arenenumaid teooriaid, et kõik, mis 
on igas vaimus varjatud, murdub lahti, tuleb 
päevavalgele ja teeb end teatavaks. Sest 
lõikuri päev on lähedal - see päev, mil 
südametunnistus, nagu halastamatu sirp, 
lõikab juurest ära kõik, mis on vale inimese 
südames. (322, 15 - 18) 
 
Võitlus mõistuse õpetuse vastu  

23. Selle aja vaimulikud riietuvad kuninglikult, 
et sümboolselt Jeesuse ohvritalitusi 
toimetada, ja kuigi nad väidavad, et nad 
esindavad Minu nime ja Minu esindamist, 
avastan, et nende mõtted on segaduses, 
nende südamed on segaduses intriigide ja 
kirgede tormidest. Ei ole kedagi, kes kuulutab 
prohvetina, et mina olen selle aja inimeste 
seas. Nad kogevad suuri kannatusi, sest nende 
seas puudub vaimne ettevalmistus. Kus on 
nende täitumine, kes enne Jeesust tõotasid 
järgida Tema jälgi? Kus on minu apostlite 
järgijad? Kas keegi on nagu Johannes, kes oli 
esimeste seas, või Paulus, kes oli nende seas, 
kes järgnesid? 
24 Seepärast pöördub Meister taas teie poole, 
et jätkata oma õpetust. Ma näen juba, kuidas 
uued variserid ja kirjatundjad tormavad Minu 
vastu täis viha. Just siis ma küsin: "Kus on 
minu jüngrid?" Aga kui uhked, valelikud, 
rikkad, kes kardavad oma võimu kaotada, 
need, keda Minu tõde ähvardab, hakkavad 
Mind jälle pilkama ja tagakiusama, puhkevad 
metsikud tormid. Aga mitte mina ei varise 
kokku Risti raskuse all, vaid need, kes nõudsid 
selle ohvrit, kes andis neile elu. (149, 32 - 33) 
25 Materiaalsuse lainetus tõuseb ja muutub 
mässavaks mereks, kannatuste, meeleheite ja 
hirmu mereks inimeste ebaõigluse ees. 
26 Ainult üks paat sõidab üle selle kirgede, 
ihade ja inimeste vihkamise mere, ja see paat 
on minu Seaduse paat. Õnnelikud on need, 
kes on tugevad, kui see aeg saabub! 
27 Aga häda neile, kes magavad! Häda 
nõrkadele! Häda rahvastele, kes on usaldanud 
"religioosse fanatismi" alustalasid, sest nad 
saavad kergesti nende raevukate lainete 
ohvriks! 
28 Kas sa ei näe ette lahingut, oh inimkond? 
Kas minu sõna ei pane teid valmistuma enda 
kaitsmiseks, kui kätte jõuab see tund? 
29. Minu valgus on kõigis, kuid ainult need, 
kes palvetavad, kes varustavad end, näevad 
seda. Minu Valgus kõneleb teile eelaimede, 
inspiratsiooni, intuitsiooni, unenägude ja 
sõrmejälgede kaudu. Ometi olete te kurdid 
igale vaimsele kutsele, olete ükskõiksed iga 
jumaliku märgi suhtes. 
30 Varsti näete te, kuidas minu sõna täitub ja 
tunnistate, et see kõik on tõsi. 
31. Minu Õpetus ja minu nimi saavad olema 
kõigi rünnakute ja tagakiusamise sihtmärgiks, 
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need on põhjus, miks tõe vaenlased teid taga 
kiusavad. Kuid minu Õpetus on ka nende 
valgussaber, kes tõusevad üles ja kaitsevad 
usku, ning see on kilp, mille taga süütud 
leiavad kaitset. Minu nimi on kõigi huulil, ühed 
õnnistavad, teised kiruvad. 
32 Kõik inimese võimed vallanduvad: tema 
intelligentsus, tema emotsioonid, tema kired; 
tema vaimsed võimed on ärkvel ja valmis 
võitlema. 
33. Milline segadus siis tekib! Kui paljud, kes 
arvasid, et nad usuvad Minusse, peavad end 
veenma, et see ei olnud tõeline usk! 
34. Paljudes kodudes ja südametes kustub 
armastuse ja lootuse lamp. Lastel ja noortel ei 
ole muud Jumalat kui maailm ega muud 
seadust kui maa seadus. (300, 35- 40) 
35. Mis juhtub siis, kui inimesed saavad aru, et 
nende liigne armastus maailma vastu ja maise 
jumaldamine on viinud nad õnnetu 
läbikukkumiseni? Nad püüavad taas leida 
kadunud teed, otsida üles need põhimõtted ja 
seadused, millest ollakse kõrvale pöördunud, 
ja selles püüdluses loovad nad endale 
doktriinid, teevad endale reegleid, tekivad 
filosoofiad, maailmavaated ja teooriad. 
36. Kõik see on uue ja suure lahingu algus - 
nüüd ei ole enam ajendatud ebaausast 
püüdlusest maise võimu järele. Enam ei hävita 
mõrvarelvad elusid, ei hävita kodusid ega 
valata inimverd. Võitlus saab olema 
teistsugune, sest siis võitlevad suured 
religioossed kogukonnad uute õpetuste ja 
uute religioonide vastu. 
37. Kes on selles lahingus võitja? Ükski 
religioon ei tule sellest vaidlusest võitjana 
välja, nii nagu ükski rahvas ei jää võitjaks selles 
mõrvarlikus sõjas, mida te täna kannatate. 
38 Maise ülemvõimu saavutamise eest 
peetavas sõjas võidab minu õiglus, ja hiljem, 
selles lahingus mõne õpetuse või religiooni 
kehtestamise eest, võidab minu tõde. 
39 Ainus ja kõrgeim tõde hakkab särama nagu 
välkkiirte valgus tormilisel ööl, ja igaüks näeb 
seda jumalikku valgusvihku seal, kus ta on. 
40. Minu sõnum jõuab kõigini ja kõik te tulete 
Minu juurde. Ma olen valmistanud kõik 
tulevasteks aegadeks ja minu tahe saab kõigile 
korda, sest ma olen vaimude, maailmade, 
rasside ja rahvaste Issand. (288, 33 - 36+45) 
 

Vaimuandide ja vaimuparanduste eiramine 
või nende vastu võitlemine 
41. Vaimumaailm tuleb inimestele veelgi 
lähemale, et anda tunnistust oma olemasolust 
ja kohalolekust. Kõikjal ilmuvad märgid, 
tõendid, ilmutused ja sõnumid, mis räägivad 
järjekindlalt sellest, et uus ajastu on alanud. 
42 Tekivad tülid ja rahvad hakkavad rahvaid 
üles kütma, sest religiooni esindajad levitavad 
hirmu nende seas, kes usuvad nendesse 
sõnumitesse, ja teadus kuulutab need faktid 
ebatõesteks. 
43. Seepeale võtab lihtrahvas julguse ja 
tõuseb tunnistama saadud tõendite tõesust. 
Tõusevad need, kes teaduse poolt hüljatud, 
taastasid oma tervise vaimsel viisil, ja nad 
annavad tunnistust imelistest ravimistest, 
lõpmatu väe ja absoluutse tarkuse ilmutustest. 
44 Lihtsate ja tundmatute hulgast tulevad 
esile mehed ja naised, kelle valgusküllane sõna 
üllatab teolooge, filosoofe ja õpetlasi. Aga kui 
poleemika on kõige suurem ja vaeseid 
alandatakse ja nende tunnistusi eitavad 
uhked, siis saabub hetk, mil Eelija kutsub 
õpetlased, isandad ja valitsejad vastutusele ja 
allutab nad kontrollile. 
45 Häda valelikele ja silmakirjalastele sel 
tunnil, sest siis saabub neile täiuslik õiglus. 
46. See saab olema kohtumõistmise tund. 
Kuid paljud vaimud tõusevad sellest tõelise elu 
juurde, paljud südamed tõusevad usku ja 
paljud silmad avanevad valgusele. (350, 71 - 
72) 
 

55. peatükk - Maa ja inimkonna 
puhastamine kohtuotsuse ajal  
 
Jumala ja looduse hoiatushääl enne 
puhastuskohtu langetamist  
1 Ma olen teile öelnud, et kogu inimkonna üle 
on tulemas väga suur katsumus - nii suur, et 
midagi sellist ei ole olnud kogu nende 
sajandite ja ajastute ajaloos. 
2 Nüüd peate mõistma, et Ma räägin kõigi teie 
südamesse, saates teile sõnumeid ja hoiatusi 
mitmel kujul, et inimesed mõtleksid ja oleksid 
tähelepanelikud Minu Seaduse suhtes, nagu 
targad neitsid Minu tähendamissõnas; Ma 
räägin kõigi teie südamesse, saates teile 
sõnumeid ja hoiatusi mitmel kujul, et inimesed 
mõtleksid ja oleksid tähelepanelikud Minu 
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Seaduse suhtes, nagu targad neitsid Minu 
tähendamissõnas. 
3 Kas rahvad ja maailma eri rahvad kuulavad 
mind? Kas see rahvas kuulab Mind, kellele Ma 
ennast sellisel kujul teatavaks teen? Mina üksi 
tean; kuid Minu kui Isa kohus on anda oma 
lastele kõik vahendid nende päästmiseks. (24, 
80 - 81) 
4 Tõesti, ma ütlen teile, kui inimesed ei 
puhasta end sel ajal plekist, mille nad on oma 
vaimus tekitanud, siis tulevad loodusjõud nagu 
kuulutajad, et kuulutada minu kohtumõistmist 
ja minu au ning puhastada inimkond igast 
ebapuhtusest. 
5 Õndsad on need mehed, naised ja lapsed, 
kes - kui nad mõistavad selle kohtuotsuse 
lähedust - kiidavad minu nime, sest nad 
tunnevad, et "Issanda päev" on tulnud. Sest 
nende süda ütleb neile, et kurja valitsemise 
lõpp on lähedal. Ma ütlen teile, et need 
päästetakse nende usu, lootuse ja heade 
tegude kaudu. Aga kui paljud neist, kes elavad 
neil päevil, hakkavad Jumalat teotama! (64, 67 
- 68) 
6. Esimeste inimeste paradiis muutus pisarate 
oruks ja nüüd on see ainult vere org. 
Seepärast, kuna ma olen tulnud täitma oma 
jüngritele antud lubadust, äratan ma täna 
inimkonna tema vaimsest unest ja annan talle 
oma Armastuse õpetuse, et teda päästa. Ma 
otsin vaimseid olendeid, kelle saatus on 
tunnistada sel ajal Minu ilminguid ja Minu 
sõna oma töödega. 
7 Kui need, kes on minu poolt märgistatud, on 
ühendatud minu seaduse ümber, siis 
värisevad maa ja tähed ning taevas on märgid, 
sest sel ajal on kuulda Issanda häält maa ühest 
otsast teise ning tema Jumalik Vaim, keda 
ümbritsevad õigete, prohvetite ja märtrite 
vaimud, mõistab kohut vaimse ja materiaalse 
maailma üle. Siis saavutab Püha Vaimu aeg 
oma täiuse. (26, 43 - 44) 
8 Paljud rahvad on langenud materiaalsuse 
sügavasse kuristikku ja teised on langemisele 
lähedal; kuid nende langemise valu paneb nad 
ärkama oma sügavast unest. 
9. Need on need rahvad, kes pärast hiilguse 
aega kogesid langust ja vajusid valu, pahede ja 
viletsuse pimedusse. Täna ei ole see mitte üks 
rahvas, vaid kogu inimkond, kes jookseb 
pimesi surma ja kaose poole. 

10 Rahvaste uhkus saab kannatada minu 
õiguse tõttu. Tuletage meelde Niinevet, 
Babüloni, Kreekat, Roomat ja Karthagot. Neis 
leiate sügavaid õpetuslikke näiteid jumaliku 
õigluse kohta. 
11 Alati, kui inimesed on haaranud võimu 
skeptri ja lasknud oma südamed täita 
jumalata, ülbuse ja mõttetute kirgedega, 
tõmmates oma rahvaid kaasa 
degeneratsiooni, on minu kohus lähenemas, 
et võtta neilt võim ära. 
12. Kuid samal ajal olen ma nende ees 
süüdanud tõrviku, mis valgustab teed nende 
vaimu päästmiseks. Mis saab inimestest, kui 
ma nende katsumuste hetkel jätan nad oma 
jõudude hooleks? (105,45 - 47) 
13 Kuristikust kuristikuni vajus inimene 
vaimselt nii sügavale, et ta eitas ja unustas 
Mind, kuni äärmuseni, kus ta eitas iseennast ja 
ei tunnistanud oma olemust, oma vaimu. 
14. Ainult Minu halastus suudab säästa inimesi 
valust, et nad peavad kordama teed, et jõuda 
Minu juurde. Mina üksi suudan oma 
armastuses anda oma lastele vahendid, et nad 
leiaksid päästmise tee. (173, 21 - 22) 
15 Päeval, mil veed (veeuputuse) ei katnud 
enam maad, panin ma taevalaotuses särama 
rahu vikerkaare, mis oli Jumala ja inimkonna 
vahel sõlmitud lepingu märk. 
16. Nüüd ma ütlen teile: Oo "Kolmanda 
ajastu" inimkond, teie, kes te olete sama, kes 
te olete läbinud kõik need katsumused, milles 
te olete end puhastanud: Peagi kogete uut 
kaost. 
17 Aga ma olen tulnud hoiatama oma valitud 
rahvast ja kogu inimkonda, kellele ma olen 
ennast sel ajal teatavaks teinud. Kuulake hästi, 
Minu lapsed: siin on Arka, astuge sisse, ma 
kutsun teid. 
18 Sulle, Iisrael, on laegas minu seaduse 
järgimine. Igaüks, kes kuuletub minu 
käskudele kõige kurvematel päevadel, kõige 
raskematel katsumuste ajal, on argi sees, on 
tugev ja tunneb minu armastuse kaitset. 
19. Ja kogu inimkonnale ütlen ma veel kord: 
Laegas on Minu armastuse seadus. Igaüks, kes 
teeb armastust ja halastust oma ligimese ja 
iseenda vastu, saab päästetud. (302, 17 -19 o.) 
20. Ma olen teile alati andnud aega teie 
ettevalmistamiseks ja andnud teile vahendid, 
et end päästa. Enne kui ma saatsin teile oma 
kohtuotsuse, et teid ajastu või perioodi lõpus 



236 
 

vastutusele võtta, ilmutasin ma oma 
armastust teie vastu, hoiatades teid, äratades 
teid ja manitsedes teid meeleparandusele, 
parandamisele ja headusele. 
21 Aga kui kohtutund oli kätte jõudnud, ei 
peatunud ma küsimast, kas te juba kahetsete, 
kas te juba valmistate end ette või kas te ikka 
veel püsite kurjuses ja sõnakuulmatuses. 
22 Minu kohus saabus määratud ajal ja kes 
oskas õigel ajal oma laeka ehitada, see pääses. 
Aga kes pilkas, kui talle kuulutati kohtuotsuse 
tund ja kes ei teinud midagi oma päästmiseks, 
pidi hukkuma. (323, 51) 
 
Kurjuse võim ja võim on purustatud  
23 Siiani ei ole maailmas valitsenud inimlik 
armastus. Nagu inimkonna algusest peale, on 
olnud vägivald see, mis valitseb ja võidab. Kes 
on armastanud, on langenud kurjuse ohvriks. 
24. Kurjus on laiendanud oma kuningriiki ja 
muutunud tugevaks maa peal. Aga just sel ajal 
tulen ma, et astuda oma relvadega nende 
jõudude vastu, nii et armastuse ja õigluse 
kuningriik rajatakse inimeste keskele. 
25. Enne seda ma võitlen. Sest selleks, et anda 
teile Minu Vaimu rahu, on vaja, et Ma sõdiksin 
ja kõrvaldaksin kõik kurjad asjad. (33, 32 - 33) 
26. Inimesed jõuavad oma tee lõpuni ja 
pöörduvad samale teele tagasi, saades vilja 
kõigest, mida nad külvasid - see on ainus tee, 
mille kaudu südametesse tõuseb 
meeleparandus. Sest need, kes ei tunnista 
oma üleastumisi, ei saa midagi teha, et oma 
vigu heastada. 
27 Uus maailm on ettevalmistamisel, uued 
põlvkonnad tulevad varsti, kuid kõigepealt 
tuleb näljased hundid kõrvaldada, et nad ei 
võtaks lambaid saagiks. (46, 65 - 66) 
28. Maal on levinud kehaväline pidalitõbi, mis 
sööb südameid ja hävitab usu ja vooruse. 
Vaimsete rättidega kaetud inimesed elavad 
edasi, arvates, et keegi ei saa seda viletsust 
paljastada, sest inimesed ei näe kaugemale 
sellest, mis on asi. 
29. Aga südametunnistuse tund läheneb, see 
on sama, kui te ütleksite: Issanda päev ehk 
tema kohus on ukse ees. Siis tekib mõnel häbi 
ja teistel meeleparandus. 
30 Need, kes kuulevad seda sisemist häält, mis 
põleb kuumalt ja järeleandmatult, tunnevad 
endas tuld, mis hävitab, hävitab ja puhastab. 
Sellele kohtumõistmise tulele ei saa vastu 

panna patt ega miski, mis ei ole mürgine. 
Ainult vaim suudab sellele vastu seista, sest ta 
on varustatud jumaliku väega. Seega, kui ta on 
läbinud oma südametunnistuse tule, tõuseb ta 
uuesti üles, puhastatud oma vigadest. (82, 58 - 
59) 
31. Kogu inimeste põhjustatud valu 
summeeritakse ühte karikasse, mida joovad 
need, kes selle põhjustasid. Ja need, kes ei ole 
kunagi lasknud end valu ees raputada, 
värisevad siis oma vaimus ja kehas. (141, 73) 
32 On vaja, et taevas oleks lühikeseks ajaks 
kõigile suletud ja et see ei avaneks uuesti 
enne, kui maa pealt kostab üks hüüd, sest on 
teada, et kõikide olendite Isa on üks. 
33 Tõesti, ma ütlen teile, ma allutan selle 
vennatseja ja isekas maailma 
kohtumõistmisele ja puhastan selle, kuni näen 
sellest tõusvat armastust ja valgust; ma annan 
selle neile, kes täna viivad oma rahvaid 
hävingusse, kes külvavad ja levitavad kõiki 
pahed, kes loovad oma ülekohtu kuningriiki; 
ma annan selle neile heastuseks. Isegi neile, 
kes täna viivad oma rahvaid hävingusse, kes 
praegu külvavad ja levitavad kõiki paheid, kes 
on loonud oma kuningriigi ülekohtu, annan ma 
heastuseks käsu võidelda ahvatluste vastu, 
kõrvaldada korruptsioon ja juurikaupa välja 
juurida kurjuse puu. (151, 14 + 69) 
34 Inimene on oma tahtevabadust kasutades 
oma arenguteed painutanud, kuni ta on 
unustanud, kellest ta on tulnud; ja ta on 
jõudnud selleni, et voorus, armastus, headus, 
rahu, vendlus tunduvad tema loomusele 
võõrad ja ta peab isekust, pahed ja pattu kõige 
loomulikumaks ja lubatavamaks. 
35 Uus Soodoma on kogu maa peal ja uut 
puhastust on vaja. Hea seeme päästetakse ja 
sellest moodustub uus inimkond. Viljakatele 
põldudele, mida kastetakse meeleparanduse 
pisaratega, langeb minu seeme, mis idaneb 
tulevaste põlvkondade südames, kes pakuvad 
oma Issandale kõrgemat jumalateenistuse 
vormi. (161, 21 - 22) 
36. Ma luban inimese käel tuua hävingut, 
surma ja sõda, kuid ainult teatud piirini. Sellest 
piirist kaugemale ei suuda inimeste ebaõiglus, 
kõlvatus, eksitus ja võimuiha minna. 
37 Siis tuleb mu sirp ja lõikab tarkusega ära, 
mida ma tahan. Sest minu sirp on elu, 
armastus ja tõeline õiglus. Aga teie, inimesed, 
vaadake ja palvetage! (345,91) 
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38 Varem oli maa pisarate org, praegu on see 
vere org. Mis saab homme olema? Suitsevate 
varemete mets, mille üle on käinud kohtu tuli, 
mis põletab pattu ja heidab maha 
halastamatute inimeste ülbuse, sest nad on 
oma vaimu hooletusse jätnud. 
39 Samamoodi visatakse tarkuse templist välja 
teaduse kaupmehed, sest nad tegid valguse 
juures liigkasuvõtmist, sest nad rüvetasid 
tõde. (315, 61 -62) 
40 Täis ülbust tõusevad suured rahvad, 
uhkeldades oma võimsusega, ähvardades 
maailma oma relvadega, uhked oma 
intelligentsuse ja teaduse üle, teadvustamata 
oma loodud võltsmaailma haprust; sest minu 
õigluse kergest puudutusest piisab, et see 
kunstlik maailm kaoks. 
41 Aga inimese enda käsi on see, mis hävitab 
tema enda tööd; tema mõistus on see, mis 
leiutab viisi, kuidas hävitada seda, mida ta 
enne lõi. 
42. Ma hoolitsen selle eest, et ainult need 
inimtööd, mis on andnud inimestele häid vilju, 
jääksid püsima, et neid kasutataks ka tulevaste 
põlvkondade hüvanguks. Kuid kõik, mis teenib 
korrumpeerunud või isekat eesmärki, 
hävitatakse minu halastamatu kohtu 
tulekahjus. 
43 Materialistliku inimkonna poolt loodud ja 
hävitatud maailma varemetele tõuseb uus 
maailm, mille aluseks on kogemus ja mille 
eesmärgiks on vaimse ülespoole arenemise 
ideaal. (315, 55 - 56) 
 
Apokalüptilised sõjad, katkud, katkud ja 
hävingud.  
44. Te elate hirmu aegadel, mil inimesed 
puhastavad end, tühjendades oma kannatuste 
karika lõpuni. Kuid need, kes on uurinud 
ettekuulutusi, teadsid juba, et läheneb aeg, 
mil kõikjal puhkevad sõjad, sest rahvad ei 
mõista üksteist. 
45 See on veel tulemas, et tundmatud 
haigused ja katkud inimkonna seas ilmuvad ja 
panevad teadlased segadusse. Aga kui valu 
jõuab inimeste seas haripunkti, - enne 1950. 
aastat, siis on neil veel jõudu hüüda: "Jumala 
karistus!" Aga mina ei karista, vaid teie 
karistate iseennast, kui te kaldute kõrvale 
seadustest, mis reguleerivad teie meelt ja 
keha. 

46 Kes on vallandanud ja vaidlustanud 
loodusjõud, kui mitte inimese mõistmatus? 
Kes on minu seadusi trotsinud? teadlaste 
ülbus! Kuid tõesti, ma ütlen teile, see valu 
aitab juurtega välja juurida umbrohu, mis on 
inimese südames kõrgeks kasvanud. 
47 Põllud on kaetud laipadega; ka süütuid 
inimesi hukkub. Mõned surevad tulekahjus, 
teised näljas ja kolmandad sõjas. Maa hakkab 
värisema, loodusjõud hakkavad liikuma, mäed 
purskavad välja oma laava ja mered 
lainetavad. 
48. Ma luban inimestel viia oma kõlvatust kuni 
selle piirini, mida nende vaba tahe lubab, et 
nad oma tegudest kohkudes tunneksid oma 
vaimus tõelist meeleparandust. (35, 22 - 26) 
49. Teaduse puu raputatakse orkaani raevus ja 
ta laseb oma vilja inimkonna peale. Aga kes on 
nende elementide ahelad lahti lasknud, kui 
mitte inimene? 
50 On tõsi, et ka esimesed inimesed tulid 
tundma valu, et ärgata tegelikkusele, et ärgata 
südametunnistuse valguse juurde ja järgida 
seadust. Aga selle ajastu arenenud, teadlik ja 
haritud inimene - kuidas ta julgeb elupuud 
häbistada? (288,28) 
51 Maailmas puhkevad epideemiad ja suur osa 
inimkonnast hukkub nende tõttu. Need on 
tundmatud ja haruldased haigused, mille 
vastu teadus on võimetu. 
52. Kogu maailm puhastatakse umbrohust. 
Minu otsus kõrvaldab isekuse, vihkamise ja 
rahuldamatu võimuhimu. Ilmnevad suured 
loodusnähtused. 
Viiskümmend kolm riiki hävitatakse ja terved 
piirkonnad kaovad. See on häirekell teie 
südamesse. (206, 22 - 24) 
 
Loodus ja maakatastroofid 
54. Inimkond, kui te oleksite kulutanud kõik, 
mida olete kasutanud veriste sõdade 
pidamiseks, humanitaartööde tegemiseks, 
oleks teie eksistents täis Isa õnnistusi. Kuid 
inimene on kasutanud kogutud rikkusi selleks, 
et külvata hävingut, valu ja surma. 
55. See ei saa olla tõeline elu, mida need, kes 
on vennad ja õed ja Jumala lapsed, peaksid 
elama. Selline eluviis ei ole kooskõlas 
seadusega, mille ma kirjutasin teie 
südametunnistusse. 
56. Et te saaksite teadvustada, millises 
eksimuses te elate, purskavad vulkaanid, maa 
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seest voolab tuli välja, et hävitada umbrohud. 
Tuuled vallanduvad, maa väriseb ja veeuputus 
laastab terveid maid ja rahvaid. 
57. Sel viisil väljendavad looduse kuningriigid 
oma pahameelt inimese vastu. Nad on temaga 
purunenud, sest inimene on hävitanud ühe 
sõpruse ja vendluse sideme teise järel, mis 
ühendas teda teda ümbritseva loodusega. 
(164, 40 - 42) 
58. Paljud õnnetused tabavad inimkonda; 
looduses toimuvad vapustused, elemendid 
murravad oma sidemeid: Tuli hävitab terved 
maad, jõgede vesi voolab üle oma kalda, 
mered muutuvad. 
59. On alasid, mis jäävad vee alla mattuma, ja 
uued maad tulevad esile. Paljud olendid 
kaotavad oma elu ja isegi need, kes on 
inimesest madalamad, hukkuvad. (11, 77) 
60. Loodusjõud ootavad ainult seda tundi, mil 
nad tulevad maailma peale ning puhastavad ja 
puhastavad maa. Mida patumehelikum ja 
ülbem on mingi rahvas, seda raskem on minu 
kohus tema üle. 
61. Kõva ja kurt on selle inimkonna süda. On 
vaja, et kannatuste karikas jõuaks temani, et 
ta saaks kuulda südametunnistuse häält, 
seaduse ja jumaliku õigluse häält. Kõik toimub 
Vaimu päästmise ja igavese elu nimel. Tema 
on see, keda ma otsin. (138, 78 - 79) 
62. Tulvavett, mis puhastas maa inimlikust 
mustusest, ja tuld, mis langes Soodoma peale, 
tunnete tänapäeval kui legende. Siiski kogete 
ka sel ajal, kuidas inimkonda raputatakse, kui 
maa väriseb õhu, vee ja tule jõu all. Aga ma 
saadan teile uue laeka, mis on minu seadus, nii 
et igaüks, kes sinna siseneb, päästab end ise. 
63. Mind ei armasta mitte kõik, kes ütlevad 
"Isa, Isa" Külastuse tunnil, vaid need, kes alati 
praktiseerivad Minu armastust oma ligimese 
vastu. Need salvestatakse. (57, 61 - 62) 
64. Tuleb uus üleujutus, mis peseb maa 
puhtaks inimlikust korruptsioonist. See 
kukutab valede jumalate altarid, hävitab kivi 
kivi järel selle uhkuse ja kurjuse torni 
vundamendi ning hävitab iga valeõpetuse ja 
igasuguse pahelise filosoofia. 
65. Kuid see veeuputus ei ole ainult veest, 
nagu see kunagi oli, sest inimese käsi on 
vallandanud enda vastu kõik elemendid, nii 
nähtavad kui ka nähtamatud. Ta mõistab ise 
oma kohut, karistab ja mõistab iseenda üle 
kohut. (65, 31) 

66. Looduse kuningriigid hüüavad õigluse 
järele ja kui nad lahti harutatakse, siis kaovad 
osad maa pinnast ja muutuvad mereks, mered 
kaovad ja nende asemele ilmub maa. 
67 Vulkaanid purskavad, et kuulutada 
kohtumisaega, ja kogu loodus pannakse 
ägedasse liikumisse ja raputatakse. 
68 Palvetage, et te käituksite nagu head 
jüngrid, sest see on sobiv aeg, et trinitaar-
mariaani vaimne õpetus leviks südametes. (60, 
40 - 41) 
69. Kolm neljandikku Maa pinnast kaob ja 
ainult osa jääb alles, et olla varjupaik neile, kes 
kaose üle elavad. Te saate tunnistajaks paljude 
ettekuulutuste täitumisele. (238, 24) 
70 Ärge eksige, sest enne "Kuuenda pitseri" 
lõppu toimuvad suured sündmused: tähed 
annavad olulisi märke, maa rahvad ägavad ja 
sellest planeedist kaovad kolm osa ning alles 
jääb vaid üks, millel Püha Vaimu seeme võrsub 
uue eluna. 
71 Inimkond alustab siis uut eksistentsi, 
ühendatuna ühtsesse õpetusse, ühtsesse 
keelde ning ühtsesse rahu ja vendluse 
sidemesse. (250, 53) 
72 Ma räägin teile valust, mida te väärite, 
mida te üha enam ja enam kasvatate ja mis, 
kui tund on kätte jõudnud, ülevoolab. 
73 Ma ei annaks kunagi sellist karikat oma 
lastele, kuid oma õigluses võin ma siiski lubada 
teil oma kurjuse, uhkuse ja rutakuse vilja 
lõigata, et te pöörduksite Minu juurde 
kahetsevalt tagasi. 
74. Inimesed on vaidlustanud minu võimu ja 
minu õiglust, kui nad oma teadusega rüvetasid 
looduse templit, milles kõik on harmoonias, ja 
nende kohus on nüüd järeleandmatu. 
75. Elementaarjõud vallanduvad, kosmos 
raputatakse ja maa väriseb. Siis tekib 
inimestes hirm ja nad tahavad põgeneda, kuid 
põgeneda ei ole võimalik. Nad tahavad 
vallandunud jõude ohjeldada ja ei suuda seda 
teha. Sest nad tunnevad end süüdi ja, 
kahetsedes liiga hilja oma ülemeelsust ja 
rumalust, otsivad nad surma, et pääseda 
karistusest. (238, 15 - 17) 
76. Kui inimesed tunneksid oma vaimseid 
andeid - kui palju kannatusi nad leevendaksid! 
Kuid nad on eelistanud jääda pimedaks või 
tegevusetuks, kui nad lasevad suurima valu 
aegadel tulla. 
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77. Minu õpetuse eesmärk on teid valgustada, 
et te saaksite säästa endid nendest suurtest 
kannatustest, mida möödunud aegade 
prohvetid inimkonnale kuulutasid. 
78. Ainult oma elu parandamisel võite leida 
selle jõu või võime, et vabastada end 
vallandunud elementide mõjudest. Sest mitte 
ainult usk või palve ei ole need relvad, mis 
annavad teile võidu elu löökide ja 
vasturääkivuste üle: selle usuga ja palvega 
peab kaasnema vooruslik, puhas ja hea elu. 
(280, 14 - 15+17) 
79. Varsti algab maailma jaoks suurte 
sündmuste aeg. Maa hakkab värisema ja päike 
saadab sellele maailmale palavalt kuumad 
kiired, põletades selle pinna. Kontinendid 
saavad kannatada valusalt ühest poolusest 
teise, kogu maakera puhastatakse, ja ei ole 
olemas olendit, kes ei tunneks raskusi ja 
lepitust. 
80. Kuid pärast seda suurt kaost taastub 
rahvaste rahu ja loodusjõud rahunevad. Pärast 
seda "tormilist ööd", milles see maailm elab, 
ilmub rahu vikerkaar ja kõik pöördub tagasi 
oma seaduste, korra ja harmoonia juurde. 
81 Taas näed sa selget taevast ja viljakat 
põldu. Vesi on hägune ja meri rahulik. Puudel 
kasvavad viljad ja niitudel lilled ning saak on 
rikkalik. Puhastatud ja terve inimene tunneb 
end taas väärtuslikuna ning näeb, et tee on 
sillutatud tema tõusuks ja tagasipöördumiseks 
Minu juurde. 
82. Igaüks saab puhtaks ja puhastatakse alt 
ülespoole, et olla vääriline tunnistajaks 
tulevasele Uuele Ajastule. Sest ma pean 
rajama uue inimkonna kindlale alusele. (351, 
66 - 69) 
 
Armastuse õiglus ja Jumala halastus  
83. Läheneb tund, mil kohus saab maailmas 
täielikult tunda. Iga töö, iga sõna ja iga mõte 
saab hinnangu. Alates maa vägevatest, kes 
valitsevad rahvaste üle, kuni kõige 
väiksemateni, nad kõik kaalutakse Minu 
jumalikul kaalul. 
84. Kuid ärge ajage õiglust segamini 
kättemaksuga ega heastamist karistusega. 
Sest ma luban teil ainult oma seemne vilju 
lõigata ja süüa, et te nende maitse ja mõju 
järgi teaksite, kas need on head või kahjulikud, 
kas te olete külvanud head või halba. 

85. Inimeste ülekohtu tõttu valatud süütu veri, 
leskede ja orbude lein ja pisarad, viletsust ja 
nälga kannatava kurjuse ja nälja all kannatava 
kurjategija pisarad - nad kõik hüüavad õigluse 
järele, ja minu täiuslik ja armastav, kuid 
halastamatu õiglus laskub kõigi peale. (239,21 
- 23) 
86 Minu õigus tuleb iga olendi peale ja 
puudutab iga inimest, nii nagu Issanda ingel 
tuli Egiptuse peale ja viis läbi minu 
kohtuotsuse, kus ainult need päästsid end, kes 
olid oma ukse märgistanud talleliha verega. 
87. Tõesti, Ma ütlen teile, et sel ajal igaüks, 
kes jälgib ja usub Päästja Sõnasse ja 
lubadustesse; Jumalik Tall, kes ohverdas end, 
et õpetada teid palvetama ja täitma täiusliku 
armastusega teie lepitusülesandeid, sest Minu 
Veri kaitseb teid nagu armastuse mantel. Aga 
kes ei valva, kes ei usu või kes teotab, see saab 
kannatada, et ta ärkaks oma letargiast üles. 
(76, 6 - 7) 
88. Kui inimeste sisemusest kostab Minu poole 
abihüüd, mis ütleb Mulle: "Isa, meie Päästja, 
tule meie juurde, me hukkume", siis lasen Ma 
neil tunda oma kohalolekut, avaldan neile 
oma lõpmatu halastuse ja tõestan seda neile 
veel kord. (294, 40) 
89. Teie elu harjumuspärane kulgemine 
paiskub äkki tugevate tormide kätte. Kuid 
pärast seda, lõpmatuses, paistab tähe valgus, 
mille kiired annavad rahu, valgust ja vaikust, 
mida kehastunud vaim vajab igaviku 
vaatlemiseks. (87, 52) 
 
Kohtu mõju  
90. Kui tundub, et kõik on inimese jaoks läbi, 
surm on võidutsenud või kurjus võidab, 
tõusevad pimedusest olendid valguse poole. 
Nad tõusevad surmast tõelise elu juurde ja 
tõuseb korruptsiooni kuristikust, et kuuletuda 
Jumala igavikulisele seadusele. 
91. Mitte kõik ei tunne kuristikku, sest mõned 
on hoolega hoidnud end eemal sellest kirgede, 
ambitsioonide ja vihkamise sõjast ja on elanud 
ainult uue Soodoma serval; ja teised, kes on 
palju pattu teinud, peatuvad õigel ajal ning 
oma õigeaegse meeleparanduse ja täieliku 
uuenemisega säästavad end paljudest 
pisaratest ja suurest valust. (174,53 - 54) 
92 Kogu sellest inimkonna moraalsest ja 
materiaalsest struktuurist "ei jäeta üht kivi 
teise peale". Sest selleks, et "uus inimene" 
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saaks ilmuda siin maa peal, on vältimatu, et 
iga plekk oleks kustutatud, iga patt 
eemaldatud ja alles jääks vaid see, mis 
sisaldab head seemet. 
93. Minu kohalolu ja minu õigluse sära hakkab 
kogu maailm tajuma ning selle valguse 
valguses langevad ebajumalad, unustatakse 
harjumuspärased traditsioonid ja loobutakse 
viljatutest riitustest. (292, 33 - 34) 
94. Inimese päästmiseks jääb avatuks ainult 
üks uks: see on vaimustumine. Kes tahab 
ennast päästa, peab loobuma oma ülbusest, 
oma vales suurusest, oma algelistest 
kirgedest, oma isekusest. 
95. Väga kibe on see karikas, mida inimesed 
joovad suures lahingus. Kuid ma ütlen teile: 
õndsad on need, kes joovad sellest karikast ja 
lahkuvad siis maa pealt puhastatud 
inimestena. Sest kui nad naasevad siia 
maailma teistes kehades, siis on nende 
sõnumit läbib valgus, rahu ja tarkus. (289, 60 - 
61) 
96 "Viimased lahingud" oma kibedusega ja 
"viimased keeristormid" ei ole veel saabunud. 
Kõik jõud peavad veel segadusse sattuma ja 
aatomid keerlema kaoses, nii et pärast kõike 
seda tekib letargia, kurnatus, kurbus ja 
vastikus, mis annab surma mulje. 
97. Aga see on see tund, mil tundlikuks 
muutunud südametunnistuses kõlab 
trompetite vibreeriv kaja, mis kuulutab teile 
teisest maailmast, et hea tahtmise inimeste 
seas on lähenemas elu ja rahu kuningriik. 
98. Selle heli peale "tõusevad surnud üles" ja 
valavad meeleparanduse pisaraid ning Isa 
võtab nad vastu nagu "kadunud pojad", kes on 
väsinud pikast teekonnast ja väsinud suurest 
võitlusest, ja pitseerib nende vaimu armastuse 
suudlusega. 
99. Alates sellest "päevast" hakkab inimene 
sõda põlgama. Ta tõrjub viha ja pahameele 
oma südamest välja, ta hakkab pattu taga 
kiusama ning alustab parandamise ja 
taastamise elu. Paljud tunnevad end 
inspireerituna valgusest, mida nad varem ei 
näinud, ja hakkavad looma rahumeelset 
maailma. 
100 See on alles armu aja algus, rahu ajastu. 
101. Kiviaeg on juba kaugelt maha jäänud. 
Teaduse ajastu läheb samuti mööda ja siis 
hakkab inimeste seas õitsema vaimu ajastu. 

102 Elu allikas avaldab suured saladused, et 
inimesed saaksid ehitada maailma, mis on 
tugev hea teaduses, õigluses ja armastuses. 
(235, 79 - 83) 
 

XIII Maailma ja loodu 
ümberkujundamine ja 

lõpuleviimine  
 

56. peatükk - Võit ja Kristuse vaimse 
töö tunnustamine  
 
Vaimuõpetuse levitamine Jumala 
sõnumitoojate poolt  
1 Minu Seadus on sel ajal päästelaegas. Tõesti, 
ma ütlen teile: kui kurjuse, valu ja viletsuse 
veeuputus on lahti lastud, tulevad teiste 
rahvaste inimesed pikkade rongidega sellele 
maale, keda meelitab selle vaimsus, 
külalislahkus ja rahu; ja kui nad on saanud 
teada seda ilmutust ja usuvad sellesse, mida 
ma olen rääkinud Püha Vaimuna oma uuel 
tulekul, siis kutsun ka neid Iisraeli Vaimu järgi. 
2 Nende rahvahulkade seas on minu 
sõnumitoojad, keda ma saadan tagasi oma 
rahvaste juurde, et nad tooksid oma 
vendadele minu Sõna jumalikku sõnumit. 
3 Aga mitte kõik ei tule selle rahva juurde, et 
teada saada õpetust, mille ma teile tõin, sest 
paljud võtavad seda vaimulikult vastu. (10, 22) 
4 te kõik saate rahu, sest te olete selle ära 
teeninud; aga ma luban teile paremaid aegu. 
5 pärast puhastumist, mis peab toimuma maa 
peal, ilmuvad Minu poolt saadetud inimesed, 
vooruslikud vaimolendid, kellel on suur 
missioon luua kuulekas inimperekond. 
6 Neli põlvkonda pärast teie põlvkonda 
möödub, kuni minu õpetus levib üle maailma 
ja lõikab ilusat vilja. (310, 50) 
 
Võitlus uue sõna tunnustamise eest  
7 Täna on see väike rahvahulk, mis Mind 
ümbritseb, aga homme koguneb Minu ümber 
suur rahvahulk. Nende seas tulevad variserid, 
silmakirjatsejad, ja otsivad vigu Minu 
Õpetuses, et õhutada suurte rahvamasside 
arvamust Minu Töö vastu. Nad ei tea, et - 
enne kui nad ikka veel Minu tööd otsivad - on 
nad ise läbi näha. (66,61) 
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8 Sel ajal mõistsid minu üle kohut kolm 
kohtunikku: Annas, Pilaatus ja Heroodes, ja 
rahvas mõistis minu üle kohut. Nüüd ütlen ma 
teile, et Minu kohtumõistjaid on palju, ja 
veelgi suurem on nende arv, kes mulle sel ajal 
valu teevad. 
9 Aga mida rohkem inimesed põlgavad Minu 
Seadust ja Minu Õpetust - kui seda kõige 
rohkem taga kiusatakse ja hüljatakse, siis 
kõlab usumeeste hääl, sest sama ei juhtu nagu 
"Teisel ajastul"; nüüd ei ole Ma üksi. (94, 67) 
10 Tuleb lühike aeg, mil minu praegusel ajal 
antud sõna näib olevat kadunud maa pealt. 
11. Siis hakkavad inimesed leiutama vaimseid 
õpetusi, õpetama uusi seadusi ja käske. Nad 
nimetavad endid meistriteks, apostliteks, 
prohvetiteks ja Jumala sõnumitoojateks ning 
ma lasen neil mõnda aega rääkida ja külvata. 
Ma lasen neil külvata oma seemne, et kui nad 
vilja lõikavad, teavad nad, mida nad on 
külvanud. 
12 Aeg ja loodusjõud käivad üle nende 
seemnete ja nende sammud on nagu 
kohtuotsus igaühele neist inimlastest. 
13. On vaja, et maailm tunneks pettust, et ta 
saaks teada tõde. Siis tõuseb tõde ja elu 
põhiolemus, mille ma teile sel ajal andsin, taas 
inimeste seas kogu oma puhtuses ja 
vaimsuses. (106, 9 - 10) 
 
Püha Vaimu õpetuse vägi  
14 Inimkonna jaoks on koitnud uus ajastu; see 
on valguse ajastu, mille kohalolek on kõigi 
inimeste vaimsel teel kulminatsiooniks, et nad 
võiksid ärgata, mõtiskleda, vabaneda oma 
traditsioonide, fanatismi ja eksimuste raskest 
koormast ning seejärel tõusta uuele elule. 
15 Mõned varem ja mõned hiljem, nii et järk-
järgult jõuavad kõik religioonid ja sektid 
nähtamatu templi juurde, Püha Vaimu templi 
juurde, kes on kohal minu töös, liikumatu kui 
sammas, mis tõuseb lõpmatuseni, oodates 
inimesi kõigist rahvastest ja põlvkondadest. 
16. Kui kõik on sisenenud minu pühamu 
sisemusse, et palvetada ja uppuda, saavutavad 
nii ühed kui teised ühtmoodi minu tõe 
tundmise. Seega, kui see kulminatsioon Teel 
on lõpule viidud, tõusevad kõik ühiselt üles 
samas Seaduses ja kummardavad oma Isa 
ühtemoodi. (12, 94 - 96) 
17. Koos rahvaga, kelle ma äratan üles, keda 
ma haaran pimedusest ja teadmatusest, 

täidan ma minevikus antud ettekuulutused, ja 
minu tõendite ja imede ees väriseb maailm 
ning teoloogid ja ettekuulutuste tõlgendajad 
põletavad oma raamatud ja valmistuvad 
sisemiselt selle ilmutuse uurimiseks. 
Tiitlimehed, teadusmehed, sipelgate ja 
kroonide mehed peatuvad minu õpetust 
kuulates ja paljud ütlevad: "Kristus, Päästja, on 
taas tulnud!" (84, 60) 
18 Tõesti, ma ütlen teile, minu sõna muudab 
teie praeguse maailma ja kogu teie elu. 
19. Tänapäeva inimeste jaoks on maailm ja 
selle rõõmud nende elu mõte. Kuid varsti 
hindavad nad vaimu kõrgemalt kui keha ja 
keha kõrgemalt kui riideid ning selle asemel, 
et joosta maise hiilguse järele, otsivad nad 
vaimu surematust. 
20 Alguses valitseb fanatism vaimsuse pärast, 
selle poole püüdlemine viiakse äärmuseni, 
kuid seejärel rahunevad südamed ning 
vaimsus õitseb täis tõde ja siirust. (82, 30 - 31) 
21. Minu Õpetus põhjustab maailmas suuri 
murranguid, toimuvad suured muutused 
tavades ja arusaamades ning isegi looduses 
toimuvad muutused. Kõik see näitab 
inimkonna jaoks uue ajastu algust ja vaimud, 
keda ma varsti maa peale saadan, räägivad 
kõigist neist ettekuulutustest. Nad seletavad 
Minu Sõna ja kirjeldavad töid, et aidata kaasa 
selle maailma taastamisele ja ülespoole 
liikumisele. (152,71) 
22 "uus laul" sünnib kõigi nende vaimust, kes 
ei suutnud Mind näha ja kes lõpuks nägid 
Mind, sest nad otsisid Mind oma puudustest 
hoolimata; ja te teate, et kes Mind otsib, see 
leiab Mind alati; Mina olen see, kes teid leiab; 
Mina olen see, kes teid leiab. 
23 Mis puutub nendesse, kes on Mind 
eitanud, kes on Mind vältinud, kes on varjanud 
Minu nime, kes ei taha tunnistada Minu 
kohalolekut, siis neile antakse nende teel need 
katsumused, mis avavad nende silmad ja 
panevad nad nägema ka tõde. (292, 35 - 36) 
24 Nagu tormiline jõgi, mis kõik kaasa viib, nii 
saab olema ka see üleujutus, mille 
moodustavad spiritistlikud inimhulgad - 
üleujutus, mida keegi ei suuda peatada, sest 
selle jõud on ületamatu. Ja see, kes tahab 
takistusena selle kulgemise teele seista, 
viiakse vooluga minema. 
25 Kellel maa peal võiks olla võim, et peatada 
vaimude arengut või Jumala nõuannete 



242 
 

täitmist? Keegi. Ainus olend, kellel on 
absoluutne võim ja õiglus, on teie Isa, ja Ta on 
määranud, et iga vaim areneks täiuslikkuseni. 
26. Kui inimesed on Minu Jumalikke Seadusi 
lühikest aega eiranud, siis hoolin selle eest, et 
Minu häält, nagu valju kellahäält, kuulevad 
isegi need, kes on vaimse elu suhtes surnud. 
(256, 40 - 42) 
27 Siis, kui inimkond tunneb minu õpetust ja 
mõistab selle tähendust, usaldab ta seda ja 
tugevdab end selles veendumuses, et see on 
kindel tee, teejuht igale inimesele, kes tahab 
elada õiglaselt, armastuses ja ligimese 
austuses. 
28. Kui see õpetus juurdub inimeste südames, 
siis helendab see pereelu, tugevdab vanemaid 
vooruses, abielusid truuduses, lapsi 
kuulekuses ja õpetajaid täidab see tarkusega. 
Valitsejad muudab see suuremeelseks ja 
kohtunikud innustab see täitma tõelist õiglust. 
Teadlased tunnevad end valgustatuna ja see 
valgus avab neile suuri saladusi inimkonna 
hüvanguks ja selle vaimseks arenguks. Nii 
algab uus rahu ja progressi ajastu. (349, 35) 
 
Teadmine Kristuse tagasitulekust kogu 
maailmas  
29. Kui inimene on vajunud kuristiku kõige 
sügavamale ja kui tal ei ole võitlemisest ja 
kannatustest kurnatuna enam jõudu isegi 
enda päästmiseks, kogeb ta hämmastusega, 
kuidas tema enda nõrkuse, meeleheite ja 
pettumuse sügavustest võrsub tundmatu 
jõud, mis tuleb vaimust. Kui viimane mõistab, 
et tema vabanemise tund on kätte jõudnud, 
sirutab ta oma tiivad laiali ja tõuseb üle 
maailma prahi, mis on täis edevust, isekust ja 
valet, öeldes: "Seal on Jeesus, hüljatud. Ta 
elab. Asjata oleme püüdnud teda iga kord ja 
iga päev tappa. Ta elab ja tuleb meid päästma 
ja andma meile kogu oma armastust." (154, 
54) 
30 Tõesti, ma ütlen teile, kui kunagi isegi 
kuningad olid üllatunud selle viletsuse üle, 
milles ma sündisin, siis sel ajal on nad 
samamoodi üllatunud, kui kõik saavad teada, 
millise varjatud tee ma valisin, et tuua teile 
oma sõna. (307, 52) 
31. Praegu on inimkond ettevalmistusfaasis. 
See on minu õiglus, mis töötab selles, ilma et 
inimesed seda juba märkaksid. Sest oma 
uhkuses, oma ülbe materialismis omistavad 

nad kõik oma elu sündmused, mis on nende 
jaoks paratamatud, juhusele. 
32 kuid varsti jõuab minu kutse südamesse ja 
siis nad pöörduvad minu poole kahetsedes, 
paludes mind andestada nende uhkus ja vead. 
33 See saab olema inimhinge jaoks ristitund, 
mil ta kogeb pärast suuri pettumusi lühikeseks 
ajaks täielikku tühjust, kui ta mõistab oma 
enesekindluse võltsust, oma võimu nõrkust, 
oma ideoloogiate võltsust. 
34 Aga see segadus ei kesta kaua, sest siis 
ilmuvad minu käskjalad ja levitavad minu uut 
sõnumit. 
35 Nagu minevikus, kui mu õpetuse 
sõnumitoojad läksid idast ja tõid mu sõna 
teadmise läände, nii näeb maailm ka sel ajal 
minu sõnumitoojaid, kes toovad selle sõnumi 
valguse rahvastele ja kodudesse. 
36. Kas inimestele tundub kummaline, et nüüd 
läheb valgus läänest itta? Kas nad siis ei 
tunnista sõnumit, mida minu sõnumitoojad 
minu nimel neile toovad? (334, 42 - 45) 
37 On terveid rahvaid, kes ei tunnista Mind, 
on rahvaid, kes eemalduvad kangekaelselt 
Minu seadustest, kes ei taha teada Minu 
õpetust, kes on selle vastu, sest peavad seda 
aegunuks. 
38. Need on need, kes ei ole Mind mõistnud, 
kes nõuavad maiseid vabadusi. Nad on ka 
need, kes sageli teevad head omaenda kasust, 
mitte suuremeelsusest. 
39 Aga igale rahvale ja rahvale on määratud 
minu õiglus ja katsumused, mis saabuvad 
päevast päeva, et muuta nende südamed ja 
vaimud lõplikult viljakaks, nagu oleksid nad 
haritavad põllud, ja pärast seda, kui neid on 
töödeldud, panna neisse seemet, minu 
armastuse, minu õigluse ja minu valguse 
igavest seemet. 
40 Need rahvad räägivad Minust armastusega, 
need rahvad panevad siis oma lootuse 
Minusse, ja kõigi selle inimkonna rahvaste 
vaimus kõlavad juubelilaulud, ülistuslaulud ja 
armastuse koorid kõigi inimeste ainsa Issanda 
vastu. (328,12) 
 

Peatükk 57 - Ümberkujundamine ja 
muutmine kõikides valdkondades  
 
Uued ja sügavamad teadmised  
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1 Läheneb aeg, mil vaimne ilmutus avab 
inimestele valguse tee, et nad saaksid teada 
saladusi, mis on peidetud loodu põues. 
2. Minu Vaimu valgus avab teile tee tõelise 
teaduse omandamiseks, mis võimaldab 
inimesel olla äratuntav teda ümbritsevate 
olendite ja looduse loodusjõudude poolt ning 
saavutada kuulekus, täites nii minu tahet, et 
inimene alistaks maa. Kuid see ei toimu enne, 
kui inimese vaim, mida valgustab 
südametunnistus, on oma võimu ja valguse 
keha nõrkadele külgedele peale surunud. (22, 
19) 
3. Juba on lähedal päev, mil inimesed 
mõistavad, kui tähtis on vaim, sest paljud, kes 
arvavad, et nad usuvad, ei usu, ja teised, kes 
arvavad, et nad näevad, ei näe. Aga kui nad 
mõistavad tõde, siis mõistavad nad, et oleks 
lapsik, ebaõiglane ja ebamõistlik jätkata teise 
ellu kuuluva olendi toitmist maailma viljadega. 
4 Siis nad otsivad valgust religioonides ning 
oma vaimse ahastuse ja piinava sooviga leida 
tõde, teevad nad ära valedest õpetustest ja 
tõrjuvad välja kõik pealiskaudse ja välise, mida 
nad erinevates kultustes leiavad, kuni nad 
avastavad jumalikku olemust. (103, 42) 
5 Inimkond väsib kindlasti viha, vägivalla ja 
isekuse külvamise jätkamisest. Iga vihkamise 
seeme, mida ta külvab, paljuneb nii, et tema 
jõududest ei piisa saagi koristamiseks. 
6 see ettenägematu tulemus, mis ületab 
nende inimvõimekuse, peatab neid nende 
hingematul ja hullumeelsel kursil. Pärast seda 
teen ma kõigis südametes imet, panen 
heategevuse õitsema seal, kus oli ainult 
isekus. 
7. Inimesed omistavad Mulle taas kogu 
täiuslikkust, kõiketeadlikkust ja ülimat õiglust. 
Nad mäletavad, et Jeesus ütles: "Ükski puu 
leht ei liigu ilma Isa tahteta". Sest tänapäeval 
liiguvad maailma järgi puu leht, elusolendid ja 
tähed juhuslikult. (71, 30) 
8. Kui minu hääl teeb end vaimselt kuuldavaks 
inimkonnas, tunnevad inimesed, et midagi 
vibreerib, mis on alati olnud nende sees, kuigi 
see ei saanud end vabalt väljendada. See on 
vaim, kes - julgustatuna oma Issanda häälest - 
tõuseb üles ja vastab minu kutsele. 
9 Siis algab maa peal uus ajastu, sest te ei 
vaata elu enam altpoolt, vaid vaatate seda, 
tunnustate seda ja naudite seda oma vaimse 
kõrguse kõrgustelt. (321, 38 - 39) 

10 Alles siis, kui mõistus ei õhuta enam vaimu 
vaatlema ja teaduses süvenema, vaid kui vaim 
tõstab ja juhib mõistust, avastab inimene 
selle, mis praegu tundub talle mõistetamatu, 
kuid mis on siiski määratud talle ilmsiks 
tulema, niipea kui ta on oma mõistuse 
vaimseks muutnud. (295, 37) 
11. Ma olen teile öelnud, et tuleb aeg, mil 
valgus ilmub kõikjal, kõigis maades, kõigil 
mandritel. See valgus paistab vastavalt 
inimese vaimsele väljaõppele. Kuid selle kaudu 
kujuneb uus ja täpsem arusaam loomisest, uus 
arusaam vaimsusest. Nii algab uus vaimse 
arengu etapp. (200, 41) 
12 Kui inimesed jõuavad selleni, et nad 
mõtlevad universaalselt armastuses, püüab 
igaüks end täiustada, teha teistele paremat 
õiglust ja teenida neid. Kogu hirm karistuse 
ees muutub üleliigseks; inimene ei järgi 
seadusi mitte hirmust, vaid veendumusest. 
Alles siis on inimkond arenenud vaimselt ja 
intelligentselt. (291, 25) 
13. Kui see minu seeme on tõusnud inimkonna 
moodustavate rahvaste südames, toimub 
inimeste elus absoluutne muutus. Kui suur on 
nende erinevus nii inimlikus elus kui ka 
vaimulikus Jumala kummardamises, kui 
võrrelda eelmiste aegade inimeste eluviisi, 
uskumist, kummardamist, "võitlust" ja 
mõtlemist nendega, kes elavad vaimselt. 
14 Sellest fanatismi, ebajumalateenistuse, 
materialiseerimise ja absurdsete usudogmade 
ajast ei jää ükski kivi teise peale. Kõik teie 
esivanemate ja teie endi poolt tulevastele 
põlvkondadele pärandatud vead 
kõrvaldatakse. Kõik, milles ei ole head ja 
tõelist olemust, ei jää püsima. Aga kõik hea, 
mis te olete pärinud, nad säilitavad. 
15. See õpetus, mis on esitatud vaimsemal 
kujul kui varasematel aegadel, peab võitlema 
inimeste, rahvaste, kirikute ja sektide seas, et 
saada tunnustust ja kanda kinnitada. Aga 
niipea, kui lühike segaduse aeg on möödas, 
saabub rahu inimeste juurde ja nad 
rõõmustavad, kui nad võtavad minu sõnast 
selle tähenduse, mida see on alati 
tähendanud. 
16 Ideed minu jumalikkusest, vaimsest elust ja 
teie eksistentsi eesmärgist pannakse õigetesse 
kanalitesse, sest iga inimene on hea 
tõlgendaja kõigele, mida teie Meister, tema 
sõnumitoojad ja prohvetid on teile 



244 
 

tähendamissõnades ja allegooriumides 
rääkinud. 
17 Seda väljendusvormi mõistis rahvas vaid 
osaliselt. See oli neile mõeldud õpetus 
vastavalt nende kasvavale vaimsele ja 
intellektuaalsele mõistmisvõimele. Aga kuna 
nad tahtsid kõike korraga teada, siis 
takerdusid nad üha enam vastuoludesse ja 
valedesse ideedesse, sest nad andsid 
materiaalseid tõlgendusi sellele, mida sai 
tõlgendada ainult vaimselt. (329, 22 - 26) 
 
Valgustumine Jumala poolt saadetud 
inimeste kaudu 
18. Ma olen lubanud teile saata suure valguse 
vaime teie keskele elama. Need ootavad vaid 
aega, et läheneda maa peale, kehastuda ja 
täita suurt taastamismissiooni. 
19 Kui need vaimud siis elavad selles maailmas 
- mida teil on neile õpetada? Tõesti, ma ütlen 
teile: Mitte midagi! Sest nad tulevad õpetama, 
mitte õppima. 
20 Teid hämmastab, kui te kuulete neid 
lapsepõlvest alates sügavatest asjadest 
rääkimas, kui näete neid vestlemas teadlaste 
ja teoloogidega, kui nad hämmastavad 
täiskasvanuid oma kogemustega ning 
õpetavad lapsi ja noori õigele teele. 
21 Õnnistatud on kodu, mis võtab oma 
emakasse vastu ühe sellise vaimu. Kui raske on 
see lepituskoorem, mida kannavad need, kes 
püüavad takistada minu sõnumitoojate 
missiooni täitmist! (238, 30 - 31) 
22 Ma ütlen teile veel kord, et teil ei puudu 
maailmas suure valgusega varustatud mehed, 
kes valgustavad teie teed ja külvavad teie elu 
armastusega. 
23 Inimkonnal on alati olnud nende inimeste 
kohalolek maa peal, kuid tulevad ajad, mil 
maailma tulevad suured valguse kõrgete 
vaimude leegionid, kes teevad lõpu teie 
loodud võltsmaailmale, et tõsta üles uus 
maailm, kus valitseb rahu ja tõde. 
24. Nad kannatavad palju inimeste kurjuse 
tõttu. Kuid see ei ole midagi uut, sest ükski 
Jumala sõnumitoojatest ei ole pääsenud 
tagakiusamisest, naeruvääristamisest ja 
vaenulikkusest. Nad peavad tulema maailma 
ja elama seal, sest nende kohalolek maa peal 
on vajalik. 
25 Nad tulevad ja räägivad armastusega 
inimeste südamesse. Nende sõna, mis on läbi 

imbunud Isa õiglusest, tabab kõigi nende 
ülbust ja uhkust, kes on asendanud oma vaimu 
alandlikkuse rõiva edevuse, uhkuse, vale 
võimu ja vale hiilguse hiilgusega. 
26. Need on esimesed, kes tõusevad üles ja 
osutavad minu sõnumitoojatele vihast 
värisevate sõrmedega. Aga see aitab minu 
teenijatel anda suuri tunnistusi tõe kohta, 
mida nad on maailmale toonud igas 
katsumuses, mida nad peavad läbi tegema. 
27. Te ei tea praegu, millistel inimelu viisidel 
nad ilmuvad. Aga ma ütlen teile, et mõned 
ilmuvad suurte religioossete kogukondade 
kätesse. Need võitlevad kõigi inimeste 
ühendamise ja vaimse harmoonia eest. 
28 Teised tõusevad teadlaste hulgast üles ja 
näitavad oma inspiratsioonide viljadega, et 
teaduse tõeline lõppeesmärk on inimese 
vaimne täiustamine, mitte tema vaesumine ja 
hävitamine. 
29 Nii tulevad Minu sulased kõigis 
eluvaldkondades esile, kandes oma südames 
Minu Seadust ja kinnitades sõnade ja 
tegudega kõike seda, mida Ma olen teile sel 
ajal rääkinud. (255, 43 - 47) 
  
Inimese ümberkujundamine  
30 Ma kuulutan teile prohvetlikult uut 
maailma ja vaimustatud inimkonda, kuid kui 
see sõna tehakse teatavaks, siis jälle ei usuta 
seda. 
31 Sugupõlv põlvkonna järel läheb ära, 
inimeste ülbus vallandab tormid ja 
üleujutused, katkud ja katkud ning inimkonna 
hädakisa raputab maailmaruumi. 
32 Kuid pärast kõike seda alustavad uued 
maaelanikud enesevaatluse ja vaimustumise 
elu, kasutades seda tohutut kogemuste 
varandust, mille eelmised põlvkonnad neile 
pärandasid, ning jumalik seeme hakkab 
idanema. 
33. Igas vaimus on olemas Jumalik idu, sest 
see on pärit Minust, ja nii nagu teie lapsed 
pärivad oma vanemate iseloomujooned või 
iseloomu, nii ilmutavad vaimolendid lõpuks 
seda, mis nad on pärinud oma Taevaselt Isalt: 
armastust. (320, 9 - 11) 
34 Pärast uut veeuputust hakkab vikerkaar 
särama kui rahu ja uue lepingu sümbol, mille 
inimkond sõlmib vaimselt oma Issandaga... 
35 Te peate olema valmis raskeks võitluseks, 
sest te kõik peate võitlema kurjuse lohega, 
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kelle relvadeks on auahnus, vihkamine, 
maapealne võim, liiderlikkus, edevus, isekus, 
valed, ebajumalateenistus ja fanatism - kõik 
inimsüdamest sündinud kurjuse jõud, mille 
vastu peate võitlema suure julguse ja usuga, 
kuni te neid võitlete. 
36. Kui teie kirgede lohe on teie valguse 
relvadega tapetud, ilmub inimeste silme ette 
uus maailm - uus maailm, kuigi see on sama; 
kuid see ilmub ilusamana. Sest siis kasutavad 
inimesed seda oma heaoluks ja arenguks, 
sisendades kõigisse oma tegudesse vaimsuse 
ideaali. 
37. Südameid õilistatakse, inimeste meeled 
valgustatakse, vaim suudab tunnistada oma 
olemasolu. Kõik, mis on hea, õitseb, kõik, mis 
on ülendav, on inimtööde seemneks. (352, 61 
- 64) 
38. Kuristikku on inimene vajunud ja kuni 
sinna on südametunnistus teda saatnud, 
oodates sobivat aega, et teda kuulata. Varsti 
on see hääl maailmas kuulda sellise jõuga, 
mida te ei oska veel ette kujutada. 
39 Kuid see paneb inimkonna tõusma oma 
uhkuse, materialismi ja patu kuristiku 
kuristikust, pesema end oma meeleparanduse 
pisaravooludes ja hakkama arenema ülespoole 
vaimseks muutumise teel. 
40 Ma aitan kõiki oma lapsi, sest mina olen 
ülestõusmine ja elu, kes äratab surnud hauast 
üles. 
41. Selles elus, mida ma täna inimkonnale 
pakun, täidavad inimesed Minu Tahet ja 
loobuvad armastusest vabast tahtest, olles 
veendunud, et kes teeb Isa Tahet, ei ole 
sulane ega ori, vaid tõeline Jumala laps. Siis 
tunnete te tõelist õnne ja täiuslikku rahu, mis 
on armastuse ja tarkuse vili.(79, 32) 
42 Ma ütlen teile, et selles "Kolmandas 
Ajastikus" - isegi kui see tundub teile võimatu - 
ei ole inimkonna uuendamine ja päästmine 
raske, sest lunastustöö on jumalik. 
43. See on Minu armastus, mis toob inimesed 
tagasi valguse ja tõe teele. Minu armastus, mis 
tungib salaja igasse südamesse, hellitab iga 
vaimu, ilmutab end iga südametunnistuse 
kaudu, muudab kõvad kaljud tundlikeks 
südameks, muudab materialistlikud inimesed 
vaimseteks olenditeks ja paadunud patused 
hea, rahu ja hea tahte inimesteks. 
44. Ma räägin teile sel viisil, sest keegi ei tea 
paremini kui mina teie vaimu arengut ja ma 

tean, et tänapäeva inimene, vaatamata oma 
suurele "materialismile", oma armastusele 
maailma vastu ja oma suurimaks patuks 
arenenud kirgedele, elab ainult näiliselt 
"lihast" ja materiaalsest elust sõltuvana. Ma 
tean, et niipea, kui ta tunneb oma vaimus 
Minu armastuse armastavat puudutust, tuleb 
ta kiiresti Minu juurde, et vabaneda oma 
koormast ja järgida Mind tõe teel, mida ta 
alateadlikult soovib käia. (305, 34 - 36) 
45 Olge valvsad ja te saate tunnistajaks nende 
pöördumisele, kes olid Mind eitanud, nagu te 
ka tunnistajaks nende tagasipöördumisele, kes 
olid eksinud tõelisest teest. 
46 Teadlased, kes on pühendanud oma elu 
hävitavate elementide ja jõudude otsimisele, 
pöörduvad, kui nad tunnevad oma 
kohtuotsuse lähenemist, tagasi tõe teele, et 
pühendada oma viimased päevad maailma 
moraalsele ja materiaalsele ülesehitamisele. 
47. Teised, kes oma ülbuses on püüdnud võtta 
Minu koha vaimsetes olendeis, laskuvad oma 
troonilt alla, et alandlikkuses Mind jäljendada. 
Ja isegi mehed, kes kunagi rahvaid üles 
kihutasid ja sõdu vallandasid, tunnistavad oma 
kuritegusid ja püüavad hirmsasti inimeste rahu 
poole. (108, 39) 
48 Kui minu valgus on tunginud kõikidesse 
südametesse ja mehed, kes juhivad rahvusi, 
kes neid õpetavad, ja kõik need, kellel on täita 
kõige tähtsamaid ülesandeid, lasevad end 
juhendada ja inspireerida sellest kõrgemast 
valgusest, mis on südametunnistus, siis võite 
te üksteist usaldada, siis võite te usaldada 
oma vendi, sest minu valgus on kõigis ja minu 
valguses on minu kohalolek ja minu armastuse 
õiglus. (358, 29) 
49. Minu õpetust kuuleb inimkond taas, kuid 
mitte sellepärast, et minu Seadus on 
inimestele tagasi tulnud, sest see oli alati 
nende mõtetes kirjas. See on inimesed, kes 
pöörduvad tagasi seaduse teele. 
50. See maailm saab olema minu 
tähendamissõna kadunud poja kuju. Nagu 
tema, nii leiab ta ka Isa, kes ootab teda oma 
kohal, et teda armastusega omaks võtta ja 
oma laua taha panna, et ta sööks. 
51 Selle inimkonna minu juurde 
tagasipöördumise tund ei ole veel saabunud, 
osa tema pärandist on veel alles, mida ta 
raiskab pidude ja lõbutsemise peale, kuni ta 
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on alasti, näljas ja haige, et siis oma silmad 
oma Isa poole tõsta. 
52 On vaja anda veel mõned "hetked" 
inimestele, kes jahtivad maailma hüvesid, et 
nende pettumus oleks siis täielik; et nad 
saaksid lõpuks veenduda, et kuld, võim, tiitlid 
ja liha rõõmud ei anna neile kunagi rahu ja 
heaolu nende vaimule. 
53. Kogu inimkonna jaoks on lähenemas 
eneseanalüüsi tund südametunnistuse 
valguses. Siis küsivad õpetlased, teoloogid, 
teadlased, valitsejad, rikkad ja kohtunikud 
endalt, mis oli see vaimne, moraalne või 
materiaalne vili, mida nad korjasid ja mida nad 
saavad inimkonnale süüa anda. 
54. Pärast seda aega pöörduvad paljud minu 
juurde tagasi, sest nad mõistavad, et 
hoolimata prestiižist, mida nad maa peal 
nautisid, puudus neil midagi, mis täidaks 
tühimikku, millesse nende vaim oli langenud, 
mis saab toituda ainult vaimse elu viljadest. 
(173, 19-20 + 57- 58) 
55. Tänapäeva inimestest, ilma vaimsuse ja 
armastuseta, toon ma esile need põlvkonnad, 
mida Minu Sõna on nii palju kordi ennustanud. 
Kuid enne seda töötan ma nende rahvaste 
kallal, kes täna üksteist valesti mõistavad, 
sõdivad ja hävitavad. 
56 Siis, kui minu kohtuotsuse täitmine on 
möödunud kõigi üle ja umbrohi on juurtega 
välja juuritud, hakkab tekkima uus inimkond, 
kes ei kanna enam oma "veres" ebakõla, 
vihkamise või kadeduse seemneid, sest tema 
vanemate "veri" puhastas end valu ja 
meeleparanduse sulatusahjus. 
57. Ma võtan nad vastu ja ütlen neile: "Paluge, 
paluge, ja teile antakse", nagu ma ütlesin teile 
Teises Ajastikus. Aga täna lisan: oska küsida. 
(333, 54) 
 
Muutused ja murrangud kõigis 
eluvaldkondades 
58. Materiaalne maailm, see planeet, ei ole 
oma lagunemise lähedal, kuid selle eksimuste 
ja pattude, pimeduse ja halva teaduse 
maailma lõpp saab minu õpetuse valguse läbi, 
ja selle varemetele ehitan ma uue, progressi ja 
rahu maailma. (135, 5) 
59. Suur saab olema muutus, mille inimkond 
lühikese aja jooksul läbi teeb. Ühiskondlikud 
organisatsioonid, põhimõtted, 
usutunnistused, õpetused, tavad, seadused ja 

kõik inimelu korraldused kõiguvad oma 
aluspõhimõtetes. (73, 3) 
60 Inimesed, rahvad, rassid ja rahvad, nad kõik 
peavad vastama jumalikku kutsele, kui 
inimvaim, väsinud oma vangistusest maa peal, 
tõuseb üles, murrab materialismi ahelad ja 
hüüab vaimse vabanemise hüüdu. (297, 66) 
61 Tuleb aeg, mil ilmuvad inimesed, kes tõesti 
armastavad minu seadust, kes suudavad 
ühendada vaimse seaduse ja maailma 
seaduse, see tähendab: igavese võimu ja 
ilmaliku võimu. 
62 Seda ei tehta selleks, et orjastada vaime 
nagu minevikus, vaid selleks, et näidata neile 
teed valguse poole, mis on tõeline 
vaimuvabadus. 
63. Siis naaseb moraalsus perekondade põue, 
teie tavadesse tekivad tõelised kasvatuse ja 
vaimsuse kohad. See on aeg, mil 
südametunnistus annab oma hääle kuuldavaks 
ja mil minu lapsed suhtlevad minu Jumalusega 
vaimult vaimule, kui rassid ühinevad. 
64. Kõik see määrab paljude erinevuste ja 
vaidluste kadumise, sest kuigi teie maailm on 
nii väike, ei ole te siiani osanud elada koos ühe 
perena, te ei ole suutnud pakkuda Mulle 
ühtset kummardamise vormi. 
65 Vana Paabel mõistis teid selle rahvaste ja 
rasside lahusolekule, kuid minu vaimse templi 
rajamine inimeste südamesse vabastab teid 
sellest lepitusest ja paneb teid üksteist 
tõeliselt armastama. (87,10) 
66. Tuleb aeg, mil inimese soov arendada oma 
vaimu kõrgemale on nii palav, et ta kasutab 
kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid, et 
muuta see pisarate org maailmaks, kus 
valitseb harmoonia, et ta saavutab "võimatu", 
et ta läheb ohvrite ja üliinimlike pingutuste 
peale, et vältida sõdu. 
67. Need on need inimesed, kes kasvatavad 
selle maailma üles, kes eemaldavad inimelust 
kannatuste karika, kes ehitavad uuesti üles 
kõik, mida eelmised põlvkonnad on hävitanud 
oma pimedas võimupüüdluses, oma 
materiaalsuses ja mõtlematuses. 
68. Nemad on need, kes valvavad Minu tõelise 
kummardamise üle - selle kummardamise üle, 
mis ei ole fanatism ega välised ja kasutud 
kummardamisaktid. Nad püüavad panna 
inimkonda mõistma, et inimlike ja vaimsete 
seaduste vaheline harmoonia ja nende 
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täitmine on parim kummardus, mida inimesed 
saavad Jumalale pakkuda. (297, 68 - 69) 
69. Riituste, altarite ja kirikukellade aeg on 
inimeste seas lõppemas. Ebajumalateenistus 
ja religioosne fanatism annavad oma viimaseid 
elumärke. Tuleb see lahingu ja kaose aeg, 
millest ma olen teile pidevalt teatanud. 
70. Siis, kui rahu on pärast tormi kõigile 
vaimsetele olenditele tagasi tulnud, ei ehita 
inimesed enam minu auks kuninglikke 
paleesid, ega kutsu rahvahulgad kokku kellade 
helinaga, ega need mehed, kes tunnevad end 
suurena, kasuta võimu inimeste masside üle. 
Tuleb alandlikkuse, vendluse ja vaimsuse aeg, 
mis toob inimkonnale võrdsed vaimsed anded. 
(302, 37) 
71 Praegusel ajal on kohal lõikur, kes käsib 
raiuda maha iga puu, mis ei kanna head vilja. 
Selles suures võitluses võidavad ainult õiglus ja 
tõde. 
72. Paljud kirikud kaovad, mõned jäävad. 
Mõnes paistab tõde, teistes pakutakse ainult 
pettust. Aga õigluse sirp jätkab lõikamist, kuni 
iga seeme, mis maa peal on olemas, on 
sõelutud. (200, 11) 
73. See on minu õpetuse jätk, kuid mitte 
aegade lõpp, nagu inimene seda tõlgendab. 
Maailm jätkab pöörlemist kosmoses, vaimud 
tulevad jätkuvalt maa peale ja kehastuvad, et 
täita oma saatust. Inimesed jätkavad selle 
planeedi asustamist ja ainult inimeste eluviis 
muutub. 
74. Muutused, mida inimelu läbi teeb, on 
suured, nii suured, et teile tundub, nagu 
lõppeks üks maailm ja algaks uus. (117, 14) 
75 See on see, mille poole te kõik liigute, see 
elu, mis on täis rõõmu ja rahu, mitte kuristik ja 
"surm", nagu teie südamed arvavad, et te 
ootate. 
76. On tõsi, et teil tuleb kogeda palju kibedaid 
asju, enne kui saabub teie vaimustumise aeg. 
Kuid ei surm, sõda, katk ega nälg ei peata selle 
inimkonna elu kulgu ja vaimset arengut. Ma 
olen tugevam kui surm ja seepärast toon teid 
tagasi ellu, kui te hukkute, ja lasen teil naasta 
maa peale, kui see on vajalik. 
77. Mul on veel palju asju, mida ma teile, 
armastatud inimkond, veel paljastada, minu 
Jumaliku Tarkuse Raamatus on veel palju 
üllatusi. (326, 54) 
  

58. peatükk - Kristuse rahuriik ja loodu 
lõpuleviimine  
 
Otsustav jõud Kristuse rahuriigis  
1 Nii nagu ma kuulutasin teile neid suurte 
kannatuste aegu, nii ütlen ma teile ka seda, et 
kui segadus on möödas, siis tuleb harmoonia 
inimeste seas; ma ütlen teile, et kui segadus 
on möödas, siis tuleb harmoonia inimeste 
seas; ma ütlen teile, et kui segadus on 
möödas, siis tuleb harmoonia inimeste seas. 
2 Ülbed, need, kes arvavad end suureks, need, 
kes on ilma heategevuse ja õigluseta, jäävad 
tulevases elus mõneks ajaks tagasi, et headus, 
rahu ja õiglus saaksid areneda maa peal ning 
vaimsus ja hea teadus saaksid nende keskel 
kasvada. (50, 39 - 40) 
3 Inimeste elus on kurjus alati head alla 
surunud. Kuid ma ütlen teile veel kord, et 
kurjus ei saa valitseda, vaid et minu armastuse 
ja õigluse seadus hakkab valitsema inimkonda. 
(113, 32) 
4. Vaimud, kes kehastuvad nende päevade 
inimkonnas, on oma enamuses nii 
pühendunud heale, et kui ilmuvad inimesed, 
kes kalduvad kurjusele, peavad nad, olgu nad 
kui võimsad tahes, alluma tõe valgusele, mida 
need neile esitavad - täiesti vastupidiselt 
sellele, mis praegu toimub. Sest kuna 
korrumpeerunud on enamuses, on nad loonud 
kurjusest võimu, mis lämmatab, nakatab ja 
hõlmab head. (292, 55) 
5. Sel ajal, oo jüngrid, on Uus Jeruusalemm 
inimeste südames. Te saavutate kõrge 
vaimsuse astme ja ma ei saada mitte ainult 
suure arenguga vaime teie keskele kehastuma, 
et nad saaksid teile tuua Minu sõnumeid. Ma 
saadan teile ka vaimud, kes vajavad teie 
voorust ja kes teie keskel elades puhastavad 
end oma pattudest. 
6 neil aegadel juhtub vastupidine tänasele, kus 
Ma saadan teile puhtaid vaime ja te tagastate 
need Mulle värvitud kujul. (318, 46) 
 
Uus mees  
7. Inimesed tõusevad rüvedusest, mudast ja 
patust seaduse ja vooruse juurde ning käivad 
armastuse ja armu teedel. Kõikjal on tunda 
Minu Vaimu, iga silm näeb Mind, iga kõrv 
kuuleb Mind ja iga mõistus mõistab Minu 
ilmutusi ja inspiratsioone. 
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8. Inimesed, keda peeti kohmakaks ja 
harimatuks, leiavad end äkki valgustatuna ja 
muutuvad minu prohvetiteks. Nende huultelt 
tulevad sõnad, mis on nagu kristallselge vesi 
kuivanud südamele. 
9 Seda vett ammutavad prohvetid tarkuse ja 
tõe allikast, mis mina olen; sellest leiavad 
inimesed tervist, puhtust ja igavest elu. (68,38 
- 39) 
10 Minu kuningriik on reserveeritud 
heasoovlikele lastele, kes võtavad oma risti 
vastu armastusest oma Isa ja ligimese vastu. 
See Kuningriik, millest ma teile räägin, ei asu 
konkreetses kohas, see võib eksisteerida nii 
maa peal, kus te elate, kui ka kõigis vaimsetes 
kodudes; sest Minu Kuningriik koosneb rahust, 
valgusest, armust, jõust, harmooniast, ja kõik 
need võite saada - isegi kui piiratud kujul - 
juba selles elus. Te saavutate vaimse täiuse 
ainult väljaspool seda maailma, kus te praegu 
elate. (108,32) 
11 Tõesti, ma ütlen teile: kuigi inimesed on 
täna rohkem mateeria kui vaim, on nad 
homme rohkem vaim kui mateeria. 
12. Inimesed on püüdnud oma meelt täielikult 
materialiseerida, kuid seda täielikku 
materialiseerimist nad ei saavuta. Sest mõistus 
on nagu briljant, ja briljant ei lakka kunagi 
olemast selline, isegi kui ta on kukkunud 
mustuse alla. (230, 54) 
13. Inimesed pühendavad oma teaduse, oma 
jõu, oma talendid ja oma südamed minu 
Jumaliku Asja teenimisele, jätmata hooletusse 
oma kohustusi, oma ülesandeid maailmas. 
Nad pöörduvad tervislike naudingute poole, 
mis on tervendavad nende vaimule ja kehale. 
Nad võitlevad oma uuenemise ja vabaduse 
eest, nad ei ole nakatunud, nad ei võta midagi, 
mida nad ei vaja. Siis kaob maa pealt 
korruptsioon, häbematus, siis on vaim 
saavutanud absoluutse võimu oma kehakesta 
[hinge] üle ja kuigi ta elab endiselt kehas, elab 
ta vaimset elu, mis on täis armastust, vendlust 
ja rahu. 
14. See on aeg, mil sõjad kaovad, mil valitseb 
vastastikune lugupidamine ja abivalmidus, mil 
te mõistate, et teil ei lubata enam käsutada 
naabri elu ega ka enda elu. Siis te saate teada, 
et te ei ole oma elu, oma laste ja abikaasade 
ega selle maa omanik, vaid et mina olen kogu 
loodu omanik. Aga kuna te olete Minu 

armastatud lapsed, siis olete ka kõige Minu 
omanduses. 
15. Aga kuigi ma olen kõigi loodud olendite 
Issand ja omanik, ei saa ma oma loodud 
olendeid tappa, kellelegi haiget teha ega neile 
valu põhjustada. Miks siis need, kes ei ole elu 
omanikud, on haaranud seda, mis neile ei 
kuulu, et seda ära käsutada? 
16 Kui inimesed seda õpetust mõistavad, on 
nad astunud oma vaimses arengus sammu 
ülespoole ja see maailm saab arenenud 
vaimolendite koduks. 
17. Te ei tea, kas te pärast seda aega taas 
sellel planeedil elate. Ma määran need, kes 
kogevad neid armu aegu, kes näevad seda 
maist maailma, mis mõnel teisel ajastul oli 
pisarate, hävingu ja surma org. 
18 Siis muutuvad need mered, mäed ja põllud, 
mis on olnud nii palju valu tunnistajateks, 
rahupaigaks, kujutluseks ülestõusnud 
maailmadest. 
19. Ma olen teile teatanud, et kui lahingud 
lõppevad, on Minu Kuningriik juba teie lähedal 
ja siis õitseb teie vaim voorustes. Minu Õpetus 
saab olema kohal kõigis vaimsetes olendites ja 
Ma teen ennast teatavaks meeste ja naiste 
kaudu. (231, 28 - 30) 
20. Ma olen valmistanud ajastu, mil inimkond 
tõuseb kuulekusse. Teie lapselapsed näevad 
seda au, mida ma sellele maale valan. 
21. Sest Minu Tahe peab täituma selles 
maailmas, mille ma teile andsin maapealse 
paradiisina, ja tuleb aeg, mil sellele planeedile 
tulevad need vaimud, kes on saavutanud 
kõrge arengutaseme, kes on võidelnud. Minu 
jumalik valgus saab maa üleval olema ja Minu 
Seaduse täitmine hakkab sellel valitsema. 
(363, 44) 
 
Maa kui tõotuse maa ja taevariigi peegeldus  
22. See maa, mida on rüvetanud patt, 
määrinud kuritegevus ning rüvetanud ahnus ja 
vihkamine, peab oma puhtuse tagasi saama. 
Inimelu, mis on olnud pidev võitlus hea ja 
kurja vahel, saab Jumala laste koduks, rahu, 
vendluse, mõistmise ja õilsate püüdluste 
koduks. Kuid selle ideaali saavutamiseks 
peavad inimesed läbima katsumused, mis 
raputavad nad üles oma vaimsest letargiast. 
(169, 14) 
23 Ma ei ehita uut maailma pattudele, 
vihkamisele ja pahedele; ma ehitan uuenduse, 



249 
 

kogemuse ja meeleparanduse kindlale alusele; 
ma muudan kõike sinus. Isegi pimedusest 
puhkeb valgus ja surmast loo ma elu. 
24 Kuigi inimesed on rüvetanud ja häbistanud 
maa - homme teevad nad oma heade 
tegudega selle kodu vääriliseks, mis 
tunnistatakse tõotuse maaks, kuhu nad 
tulevad, et täita õilsaid ülesandeid. Kes siis 
võiks kahelda maailma muutumises? (82, 44 - 
45) 
25. Ma ehitan praegu Püha Vaimu templit. Aga 
kui see on ehitatud, ei ole enam 
kogunemiskodusid, kirikuid ja 
palverännakukohti või on need kaotanud oma 
olemasolu, koos oma religioossete sümbolite, 
riituste ja traditsioonidega. Siis tunnete te 
minu suurust ja minu kohalolekut, te tunnete 
kirikuna ära universumi ja jumalateenistusena 
armastuse oma ligimese vastu. 
26 Emake Looduse rinnast tulevad uued 
teadmised, mis teevad teie teadusest 
heaolutee, sest südametunnistus, mis on 
Jumala hääl, suunab selle õigele teele. 
27 Aju ei ole enam maailma peremees, vaid 
Vaimu kaastöötaja, kes juhib ja valgustab 
seda. (126, 35 - 36) 
28 Siis, kui maailm saavutab oma uuendatud 
vabanemise ja astub Eelija valguse juhatusel 
sellesse õiglasesse ja heasse ellu, on teil siin 
maa peal peegeldus vaimsest elust, mis ootab 
teid väljaspool seda elu, et nautida siis igavesti 
teie Isa rahu ja valgust. 
29 Aga kui te imestate, kuidas kõik rahvad 
ühinevad üheks rahvaks, nagu need 
suguharud, kes moodustasid Iisraeli rahva, siis 
ma ütlen teile: ärge muretsege, sest kui kõik 
rahvad on viidud "kõrbesse", seovad 
külaskäigud nad kokku, ja kui see juhtub, 
langeb "uus manna" taevast kõigi abivajajate 
südamete peale. (160, 39) 
30 Nii nagu Iisraeli rahvale jagati tõotatud 
maa, nii jagatakse kogu maa inimkonnale. See 
toimub siis, kui on õige aeg - pärast 
puhastumist. Kuna minu tahe on, et see 
jagamine toimuks, siis valitseb selles õiglus ja 
võrdsus, nii et kõik inimesed saaksid koos 
töötada ühes töös. (154, 49) 
31 Kujutage ette sellise inimkonna arengut, 
mille moraal tuleneb vaimsusest; kujutage 
ette inimkonda, millel ei ole piire ega riigipiire, 
kes jagab vennalikult kõiki eluvahendeid, mida 
maa oma lastele annab. 

32 Proovige ette kujutada, milline oleks 
inimteadus, kui selle ideaaliks oleks armastus 
üksteise vastu, kui inimene saaks otsitud 
teadmised palve kaudu. 
33 mõelge, kui meeldiv on mulle, kui ma saan 
inimestelt nende elu kaudu armastuse, usu, 
kuulekuse ja alandlikkuse kummarduse, ilma 
et nad peaksid kasutama riitusi ja väliseid 
kummardamisvorme. 
34. Ainult see on inimeste jaoks elu, sest selles 
hingavad nad rahu, nad naudivad vabadust ja 
toituvad ainult sellest, mis sisaldab tõde. (315, 
57 - 58) 
35. Inimeste patud kustutatakse ja kõik ilmub 
nagu uus. Valgus täis puhtust ja neitsilikkust 
valgustab kõiki olendeid, uus harmoonia 
tervitab seda inimkonda, ja siis tõuseb 
inimeste vaimust armastuse hümn oma 
Issanda vastu, mida Ta on nii kaua oodanud. 
36 Ema Maa, mida tema lapsed on varasest 
ajast alates rüvetanud, hakkab taas 
kaunistama end oma kõige kaunimate pidulike 
rõivastega, ja inimesed ei hakka teda enam 
kutsuma "pisarate oruks" ega muutma teda 
vere ja pisarate põlluks. 
37 See maailm saab olema nagu väike pühamu 
keset universumit, kust inimesed tõstavad 
oma vaimu lõpmatuse poole, olles täis 
alandlikkust ja armastust oma Taevase Isa 
vastu. 
38 Minu lastele on minu seadus sisse 
kirjutatud ja minu sõna nende südamesse, ja 
kui varem oli inimestele meeldinud kurjus ja 
patt, siis nüüd ei ole neil muud ideaali kui hea, 
ja nad ei tunne suuremat naudingut kui minu 
teedel käimine. 
39. Kuid ärge arvake, et inimene loobub 
seetõttu oma teadusest või tsivilisatsioonist 
ning tõmbub üksildastesse orgudesse ja 
mägedesse, et elada primitiivset elu. Ei, ta 
saab siiski nautida selle teaduspuu vilju, mida 
ta on nii suure huviga hooldanud, ja siis, kui 
tema vaimsus on suurem, siis on ka tema 
teadus suurem. 
40. Aga aegade lõpu poole, kui inimene on 
läbinud kogu selle tee ja napsanud puu otsast 
viimase vilja, mõistab ta oma tegude tühisust, 
mis varem tundusid talle nii suured, ja ta 
mõistab ja tunneb Vaimset elu ning imetleb 
selle kaudu Looja tööd nagu kunagi varem. 
Inspiratsiooni kaudu saab ta suuri ilmutusi ja 
tema elu saab olema tagasipöördumine 



250 
 

lihtsuse, loomulikkuse ja vaimsuse juurde. 
Enne selle päeva saabumist läheb veel aega, 
kuid kõik mu lapsed näevad seda. (111, 12-14) 
 
Loomise lõpuleviimine  
41. Ma valmistan ette orgu, kuhu kogun kõik 
oma lapsed Suureks Üldiseks 
Kohtumõistmiseks. Ma mõistan kohut 
täiuslikkusega, Minu armastus ja halastus 
hõlmab inimkonda ning sel päeval leiate 
lunastuse ja tervenemise kõigist oma 
pahedest. 
42. Täna, kui sa lepitad oma üleastumisi, siis 
puhasta oma vaim. Nii olete valmis saama 
Minult pärandi, mille olen igaühele teist ette 
näinud. (237, 6) 
43. Minu armastus ühendab kõik inimesed ja 
kõik maailmad üheks. Minu ees kaovad 
rasside, keelte ja hõimude erinevused, isegi 
vaimses arengus esinevad erinevused. (60, 95) 
44. Minu Vaim on laskunud igale vaimolendile 
ja minu inglid on kõikjal universumis, täites 
minu käske, et panna kõik korda ja õigele 
teele. Siis, kui kõik on oma missiooni täitnud, 
on teadmatus kadunud, kurjust ei ole enam 
olemas ja sellel planeedil valitseb ainult hea. 
(120, 47) 
45. Kõik maailmad, kus mu lapsed end 
täiustavad, on nagu lõpmatu aed. Täna olete 
te veel õrnad võrsed, kuid ma luban teile, et te 
ei jää puudu minu õpetuste kristallveest ja 
nende kastmise kaudu kasvab teie tarkus ja 
armastus üha enam ja enam, kuni ühel päeval 
igavikus, kui puud kannavad rikkalikult küpset 
vilja, saab Jumalik aednik end oma töös 
värskendada, maitses oma armastuse vilju. 
(314, 34) 
46. Ma tahan, et võitluse lõpus, kui kõik minu 
lapsed on igavesti ühendatud vaimses kodus, 
jagaksid nad minu kui Looja lõpmatut õnne, 
tunnustades asjaolu, et igaüks teist osales 
jumalikus töös ülesehituslikult või taastavalt. 
47 Vaid vaimse olendina avastate, et kõigest, 
mida Ma olen algusest peale loonud, ei ole 
midagi kadunud, et kõik on Minus üles 
äratatud, kõik saab elule ja uueneb. 
48. Seepärast, kui nii paljud olendid on pikka 
aega eksinud; kui paljud on elutööde asemel 
teinud hävitavaid töid, siis nad leiavad, et 
nende eksimuse aeg oli ainult ajutine ja et 
nende teod, kui halvad need ka ei oleks olnud, 
leiavad heastuse Igaveses Elus ja nad 

muutuvad minu lakkamatult loovate tööde 
kaastöölisteks. 
49. Mis on paar sajandit pattu ja pimedust, 
nagu inimkonnal oli maa peal, kui võrrelda 
neid igavikuga, evolutsiooni ja rahu lõputa 
ajaga? Te olete minust lahkunud oma vaba 
tahte tõttu ja oma südametunnistusest 
ajendatuna pöördute te minu juurde tagasi. 
(317, 17 - 20) 
50 See maailm ei ole igavene ega pea olema 
igavene. Kui see kodu ei täida enam oma 
praegust eesmärki, siis kaob ta ära. 
51. Kui teie vaim ei vaja enam neid 
õppetunde, mida see elu annab, sest ta ootab 
teises maailmas teisi, kõrgemaid õppetunde, 
siis ütleb ta selles eluvõitluses saadud 
teadmiste valguse põhjal: Millise selgusega ma 
nüüd mõistan, et kõik selle elu 
ebaõnnestumised olid ainult kogemused ja 
õppetunnid, mida mul oli vaja, et paremini 
mõista. Kui pikk tundus mulle see "päevatöö", 
kui kannatused mind painasid. Nüüd aga, kui 
see kõik on möödas - kui lühike ja põgus see 
tundub mulle igaviku taustal! (230, 47) 
52 Ma olen saanud kogu loodu tunnustuse - 
alates suurimatest tähtedest kuni teie silmis 
vaevu tajutavate olenditeni. 
53 Kõik allub arengule, kõik läheb oma teed, 
kõik areneb, kõik muutub, areneb kõrgemale 
ja täiustub. 
54. Siis, kui see on saavutanud täiuslikkuse 
tipu, on minu vaimne naeratus nagu lõputu 
koidik kogu universumis, millest on kadunud 
kõik vead, viletsus, kannatused ja 
ebatäiuslikkus. (254, 28) 
 
Hümn ülistuslaul loodu taastatud harmoonia 
üle  
55 Minu vaimus on ülistuslaul, mille helisid ei 
ole veel keegi kuulnud; seda ei tea keegi ei 
taevas ega maa peal. 
56 See laul kõlab kogu universumis, kui valu, 
viletsus, pimedus ja patt on kustunud. 
57 Need jumalikud helid hakkavad kajama 
kõigis vaimsetes olendites ning Isa ja lapsed 
ühinevad selles harmoonia ja õndsuse kooris. 
(219, 13) 
58 Ma tahan end teie sees üles tõsta kui 
võitjat - tahan, et te vaataksite oma Isa kui 
vägede kuningat, kes võidab kurja teie sees, ja 
teid ennast kui sõdureid, kes on täis vaimset 
au, täis rahulolu ja meelerahu. 
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59 Siis kõlab Universaalse Harmoonia hümn 
suurimas võidus - selles võidus, mis saabub, 
kuid mille puhul ei saa teie Isa ega teie ise 
kurvastada, et olete oma armastuse kaudu 
"võidetud". 
60 Meie "võidetud" ei ole vaimolendid - see 
on kurjus, kõik pimedused, patud ja 
ebatäiused. 
61 Isa võidukäik seisneb kõigi pimeduses ja 
kurjuses juurdunud mahajäänud vaimude 
päästmises. 
62. Te eksite, kui usute, et keegi läheb 
kaduma. Ma ei oleks enam Jumal, kui üks vaim 
ei leiaks päästet. 
63. Kõik need, keda te nimetate deemoniteks, 
on samuti vaimolendid, kes on tulnud 
Jumalast, ja kui nad on tänapäeval veel 
kadunud, siis leiavad ka nemad lunastuse. 
64. Millal saab neis tõeline valgus? Siis, kui te 
koos valguse vaimsete vägedega võitlete 
nende teadmatuse ja pattude vastu oma palve 
ning armastuse ja halastuse tegudega. 
65 teie Isa ja teie täiuslik õnn saab olema suur 
Issanda päev. Ülemaailmne pidusöök toimub 
siis, kui te kõik sööte kord Tema laua ääres 
Igavese Elu Leivast. (327, 47 – 48) 
66. Kas ma ei öelnud teile, et te olete minu au 
pärijad? Nii et kõik, mis on puudu, on see, et 
te omandaksite teeneid, et see oleks teie oma 
ja te saaksite seda nautida. 
67. Kõik, mida ma olen loonud, ei ole loodud 
minu jaoks, vaid minu laste jaoks. Ma tahan 
ainult sinu rõõmu, sinu igavest õndsust. (18, 
60 - 61) 
68. Kogu vägi, mis elustas olendeid ja andis elu 
organismidele, pöördub tagasi Minu juurde; 
kogu valgus, mis valgustas maailmu, pöördub 
tagasi Minu juurde, ja kogu ilu, mis valati välja 
loodu kuningriikidele, on taas Isa Vaimus; ja 
kui see elu on tagasi Minus, muutub see elu 
Vaimseks Olemuseks, mis valatakse välja 
kõigile vaimsetele olenditele, Issanda lastele; 
sest Ma ei jäta teid kunagi ilma andidest, mis 
Ma olen teile andnud, sest Ma ei jäta teid 
kunagi ilma andidest, mis Ma olen teile 
andnud. 
69 Tarkus, igavene elu, harmoonia, lõpmatu 
ilu, headus, kõik see ja veel palju muud on 
Issanda lastel, kui nad elavad koos Temaga 
täiuslikkuse paigas. (18,54-56) 
 

XIV. Suur komisjon  
 

59. peatükk - Komisjon levitada uut 
Jumala sõna  
 
Raamatute köite, eksemplaride ja tõlgete 
koostamise juhised  
1 See on väljakuulutatud aeg, mil Ma pidin 
rääkima inimkonnale, ja Ma tahan, et te, täites 
oma ennustusi, koostaksite selle sõnaga, mille 
Ma teile olen andnud, raamatute köiteid, 
tehes hiljem neist väljavõtteid ja analüüse ning 
tuues need oma kaasinimeste teadmiseks. (6, 
52 o.) 
2 Koostage raamat minu sõnast, võtke sellest 
tähendust, et te saaksite tõelise ettekujutuse 
minu õpetuse puhtusest. Te võite avastada 
vigu hääle kandja poolt edastatavas sõnas, 
kuid mitte tähenduses. 
3. Minu saatjad ei ole alati valmis olnud. 
Seepärast olen ma öelnud teile, et te ei 
loeksite seda pealiskaudselt, vaid tungiksite 
selle mõttesse, et avastada selle täiuslikkus. 
Palvetage ja mediteerige, et saaksite sellest 
aru. (174, 30) 
4 Ma tõin teile selle sõna ja lasin teil seda 
kuulda oma keeles, kuid ma annan teile 
ülesande tõlkida see hiljem teistesse 
keeltesse, et see oleks kõigile teada; ma annan 
teile ülesande tõlkida see oma keelde. 
5 Nii hakkate te ehitama tõelist "Iisraeli torni" 
- seda, mis ühendab vaimselt kõik rahvad 
üheks, mis ühendab kõiki inimesi selles 
jumalikus, muutumatus ja igavene seaduses, 
mida te õppisite maailmas Jeesuse suust, kui 
ta ütles teile: "Armastage üksteist!". (34, 59 - 
60) 
6 Ma tahan, et Minu Sõna, kui sellest 
moodustatakse raamatuid, mida levitatakse 
üle maa, oleks trükitud veatult, niisama 
puhtana, nagu see minust välja tuli. 
7 Kui te lasete sellel viisil oma raamatutesse 
siseneda, voolab sellest valgus, mis valgustab 
inimkonda, ning selle vaimset tähendust 
tunnetavad ja mõistavad kõik inimesed. (19, 
47 - 48) 
8. Ma käsin teil oma õpetust, et te annaksite 
selle edasi oma kaasinimestele samas vormis, 
milles ma selle teile annan. Kuid kunagi ei tohi 
seda õpetades arutleda vägivaldselt. Hoiduge 
selle üle, mida te ei tea, kuid mõistke, et 
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puhtast eeskujust piisab, et inimesi vaimsuse 
poole pöörduda. (174, 66) 
9 Valmistuge, et te saaksite jagada 
rõõmusõnumit, mida paljud võtavad rõõmuga 
vastu. 
10 Ma ütlen teile "paljudest", mitte "kõigist", 
sest mõned võivad öelda teile, et neile piisab 
sellest, mida Jumal neile esimesel ajastul 
ilmutas ja mida Kristus inimestele tõi. 
11 Just siis rääkige oma huultega, mis on 
liigutatud ja inspireeritud minust, uskmatutele 
inimestele, et on vaja teada uut ilmutust, et 
teada saada kogu tõde, mille Jumal on andnud 
inimestele möödunud aegadel. (292, 67) 
 
Õigus teada Jumala uut sõna  
12 Te peate minema erinevatele 
maapealsetele radadele, te armastatud 
rahvas. Sest vaata, isegi Mehhiko rahvas, 
paljud ei ole veel tunnustanud minu Tööd. 
13 Vaadake, kuidas maailmas juba tõusevad 
üles need, kes ütlevad, et nad töötavad minu 
nimel, kuigi nad on vaimselt 
puudustkannatavad. 
14. Aga teie, kes te olete minu jumalikkuse 
poolt rikkalikult õnnistatud, mis on teie 
ülesanne? Et teha Minu õpetus teatavaks. Te 
ei tohi end maailma eest varjata ega keelata 
talle abi, mida ta vajab. (341, 16) 
15 Siin ma valmistan teid vaikselt ette; pärast 
seda tuleb päev, mil te peate minema teede 
valmistamiseks, et minu sõna jõuaks kõigi 
südameteni. 
16 Sel ajal puhastatakse maailm kannatustest 
ja minu sõna ei tundu talle enam kui võõras 
keel, vaid kui midagi, mida süda ja vaim 
saavad hõlpsasti mõista ja tunnetada. 
17 Ma annan sulle raamatu, mis räägib tõe ja 
armastuse kohta, et sa viiksid seda kogu 
inimkonnale. 
18. Maal ei ole ühtegi inimest, kelle kohta ma 
võiksin öelda, et te ei pea minema, sest nad ei 
vaja seda ilmutust. Milline rahvas võib väita, et 
ta on tõeliselt kristlik, mitte ainult nime 
poolest, vaid oma armastuse, halastuse ja 
andestuse tõttu? Milline rahvas suudab 
tõestada oma vaimsust? Millises maailmaosas 
nad üksteist armastavad? Kus järgivad 
inimesed tegelikult Kristuse õpetusi? (124, 15 - 
16) 
19 Kui see sõnum on lõpetatud, ei räägi ma 
enam nende saatjate kaudu, vaid ma ilmutan 

ennast seejärel vaimsetes vaimudes 
peensusteni. 
20 Aga minu sõna, mis on sisse kirjutatud 
nende südamesse, kes seda kuulsid, ja mis on 
kirja pandud uude raamatusse, viiakse 
maailma rahvaste ja rahvaste juurde rahu 
seemneks, tõelise teadmise valguseks, raviks 
igale kurjusele, mis piinab inimeste keha ja 
meelt. 
21 Minu sõna ei tule südamesse, kui mu 
käskjalad seda soovivad, vaid kui see on minu 
tahtmine. Sest mina olen see, kes valvab oma 
seemne üle, kes valmistab maa ette ja sillutab 
sellele tee. Mina olen see, kes paneb selle 
õigel ajal targalt rahvaste, rahvaste ja 
perekondadeni jõudma. 
22 See saabub siis, kui seda juba oodatakse, 
kui südamed on ootusärevuses, sest nad 
mäletavad minu lubadusi, kui nad on ärganud 
oma sügavast enesekesksuse, ülbuse, 
materialismi ja edevuse unest. (315, 28 - 29) 
23 Ma annan oma rahvale vahendid, et viia 
minu sõnum kõigi rahvaste juurde. Ma 
hoolitsen selle eest, et ta leiaks oma teel hea 
tahte inimesi, kes aitavad tal viia minu 
kuulutused maailma lõppu. (323, 75) 
24 Sinu kaudu tehakse Seadus uutele 
põlvedele teatavaks. Seepärast olen ma teile 
öelnud, et te peate olema valmis. Sest te olete 
tulnud valmistama teed tulevikku, et tulevikus 
ei oleks uued põlvkonnad enam ebajumala 
kummardajad ega tõuseksid nende hulgast 
valeprohvetid, kes eksitaksid inimkonda. 
25. Seda kõike pead sa avalikustama 
maailmale, Iisrael. Sel ajal, kui on tekkinud 
erinevad maailmavaated, tõusevad sektid 
sektide vastu, konfessioonid võitlevad 
omavahel ja lükkavad teid samuti tagasi. 
26 Aga kuna te olete valguse ja rahu lapsed, 
siis peaksite neile ütlema: "Tõde sisaldub 
Kolmanda Testamendi tähenduses; seal on 
tunnistus Issanda kohalolekust ja tulekust sel 
ajal." 
27 Sa pead seda raamatut inimkonnale 
näitama ja tunnistama selle tõesust, täites 
minu seadust. (348, 42 - 43) 
 
Juhised Vaimuõpetuse levitamiseks  
28. Mõistke, inimesed: Sel "Kolmandal ajastul" 
on teil kui tunnistajatel, kes te olete kogenud 
seda jumalikku ilmutust, ülesanne levitada 
seda sõnumit väga ustavalt ja tõeliselt. Teid on 
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kutsutud ja valitud viima Head Uudised 
inimkonnale, õpetama oma kaasinimestele 
Vaimset Teed - ainsat, mis viib teid rahu, 
tõelise valguse ja kõikehõlmava vendluse 
juurde. (270, 10) 
29. Olge kannatlik ja mõistev, sest mitte teie ei 
ole see, keda inimkond tunnustab, vaid minu 
töö, minu Õpetus, ja see on igavene. Teie 
ülesanne on anda oma sõnade ja tegudega 
edasi sõnum, mis näitab inimestele teed, 
kuidas astuda sammu täiuslikkuse poole. (84, 
11) 
30 ehitage kindlale maale, et uskmatud ei 
hävitaks seda, mida ma olen sinusse ehitanud 
vaimsusest ja uuendusest; ma olen sind 
ehitanud kindlale maale, et uskmatud ei 
hävitaks sind. 
31. Aga te ei tohi seda tõde maailma kartuses 
varjata, vaid peate seda maailmale ilmsiks 
näitama päevavalguses. Sel ajal ei lähe te 
katakombidesse, et palvetada ja Mind 
armastada. 
32 ärge häbenege Minust rääkida ega 
tunnistada mingil viisil, sest siis ei tunnista 
inimesed, et Mina ennast teile teatavaks tegin, 
nad kahtlevad, et haigete ja abivajajate hulk 
sai terveks ja leidis leevendust oma 
kannatustest, nad eitavad imetegusid, mida 
Ma tegin, et teie usku äratada; Mina olen see, 
kes on teid pannud tundma, et Mina olen see, 
kes on teid pannud tundma, et Mina olen see, 
kes on teid hea 
33. Ma jätan teile oma õpetuste raamatu, et 
te saaksite öelda maailmale: "Vaata, siin on 
see, mida Meister jättis päranduseks." Ja 
tõesti, kui paljud, kes kuulevad minu Sõna 
lugemist, usuvad ja kui paljud patused saavad 
uuendatud! 
34 Võtke kõik need õpetused südamesse, et 
katsumused teie elus ei tabaks teid ette 
valmistamata. (246, 69 - 70) 
35. Kui palju õpetusi, kui palju Jumala 
kummardamise vorme ja kui palju uusi ideid 
vaimsest ja inimelust leiate. Kui te oskate 
neisse tungida ja neid hinnata, siis igaüks neist 
näitab teile üht head ja õiget osa ning teist, 
ekslikku osa, mis on kaugel tõest, mis on 
õiglus, armastus ja täiuslikkus. 
36 Kus iganes te avastate eksimuse, 
teadmatuse või kurja, levitage minu õpetuse 
sisu, mis, kuna see on minu, ei tohi sisaldada 

mingit segunemist ebapuhtuse või 
eksimusega. 
37 Minu õpetus on absoluutne, kõikehõlmav 
ja täiuslik. (268,58 - 60) 
38. Ma ütlen teile juba praegu, et need, kes 
külvavad seda seemet tõeliselt ja südamlikult, 
millega ma olen selle teile usaldanud, lähevad 
oma teed rahus. uksed avanevad neile, kes on 
olnud kurdid nende koputamisele; ja kuigi nad 
võivad olla võitlevad, ei saa nad kunagi 
lahingus lüüa, sest nende voorus paneb nad 
kõik katsumused ületama. 
39 Aga need, kes ei kuula oma 
südametunnistuse häält, kes ei järgi Minu 
sõna ja reedavad Mind, on alati oma vaenlaste 
armu all, elavad ilma rahuta ja tunnevad 
surmahirmu. (252, 24 - 25) 
40 Inimesed, enne kui sõjad maailmas veel 
lõppevad, puudutab minu armastuse seadus 
kõiki vaimseid olendeid, kuigi te ei saa täna 
veel teada, millisel viisil. 
41 See vaimse valguse sõnum jõuab ka 
inimesteni, kuid see juhtub ainult siis, kui te 
olete tugevad. 
42. Keegi ei julge öelda, et see teos on tõde, 
kui ta ei ole selles veendunud, sest siis ei usu 
sind keegi. Aga kui teie usk on absoluutne ja 
teie veendumused tõesed, ei suuda keegi 
takistada teid rõõmusõnumi viimisest 
kõikidesse südamesse. (287, 52-53) 
 

60. peatükk - Töö Kristuse Vaimus  
 
Uute jüngrite vajalikud omadused, voorused 
ja võimed 
1 Kui raske tundub teile, et te suudate sel ajal 
oma missiooni täita. Aga ma ütlen teile, et see 
ei ole raske, sest inimkond on valmis Minu 
sõnumit vastu võtma. 
2 Kõikidel aegadel on nõrgad lahingu ees 
lootusetuks jäänud, samas kui tugevad on 
näidanud, et usk minu seadusesse võidab kõik. 
Teie saatus, Iisrael, on olnud teha maailmale 
teatavaks üha uusi sõnumeid ja ilmutusi, 
mistõttu te mõnikord kahtlete, kas te leiate 
usku. 
3 aga ärge muretsege, võtke seemet, mille ma 
teile olen usaldanud, ja külvake see. Te näete 
juba praegu, kui palju põldusid, mida te 
pidasite viljatuks, te leiate viljakaks, kui need 
on tehtud viljakaks Minu Sõna tõe abil. 
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4. Ärge jätke oma missiooni täitmata, sest 
tunnete end ebaväärtuslikuna. Tõesti, ma 
ütlen teile, et see, kellel on missioon ja kes 
seda ei täida, käitub sama kurjasti kui see, kes 
teadlikult häbistab seadust. 
5 Ärge unustage, et lõpuks nõuab Isa teilt aru - 
nii selle kohta, mida te olete teinud kurja, kui 
ka selle kohta, mida te olete jätnud tegemata. 
Teadke, et nii üks kui ka teine üleastumine 
põhjustab teie vaimule kannatusi. 
6 levitage Minu õpetust, rääkige inimestele 
Minu Sõnast, veenke neid oma armastuse 
töödega, kutsuge neid Mind kuulama, ja kui 
nad tulevad koos rahvahulkadega ja nende 
südames on süüdatud usu valgus, siis nimetan 
Ma neid Iisraeli uue rahva lasteks. (66, 14 - 17) 
7 Need, kes tõusevad mülkast, räpast ja 
isekusest üles teenimise ja aktiivse 
ligimesearmastuse elule oma kaasinimeste 
heaks, neile näitan Ma eeskujuks, et Minu 
Õpetusel on valgust ja armu, et uuendada 
patuseid. See näide levib kõikidesse 
südamesse. 
8 Kes ei tahaks olla nende seas, kes 
tunnistavad minust? Aga tõesti, ma ütlen teile, 
kui teie teod ei ole tõeliselt südamest, siis ei 
kanna need teie kaasinimeste seas vilja ja te 
kuulete sageli, kuidas nad teid 
silmakirjatsejateks ja valesuulutajateks 
nimetavad. Ja ma ei taha, et see sinuga 
juhtuks. 
9. Te peate teadma, et tänapäeval on inimesi 
väga raske petta. Nende meeled on valvsad ja 
isegi kui nad on eksinud oma eksistentsi 
materialismis, on nad tundlikud iga vaimse 
ilmingu suhtes. Aga kui te ei saa petta oma 
kaasinimesi, kas te saate petta oma Isa? 
10 Laske Meistri armastusel asuda oma 
olekusse, et te annaksite oma vaenlastele 
andeks, nii nagu Tema teile andestab. Siis on 
teie süda nagu päästepael inimeste seas. (65, 
44 - 46) 
11 Ärge kartke inimesi, sest tõesti, ma ütlen 
teile: Ma räägin sinu suu kaudu, annan 
tunnistust oma sõnast sinu kaudu ja selle kaja 
jõuab maailma ääreni, suurte, väikeste, 
valitsejate, teadlaste ja teoloogide juurde. (7, 
37) 
12 Ma ütlen teile veel kord, et te ei tohi karta 
vastasseisu. Nii et öelge oma kaaslastele 
suurima loomulikkusega, et Issand on tulnud 
teie juurde. 

13 Rääkige neile, et see, kes suri ristil, oli 
Jeesus - keha, millesse Kristus end peitis, elav 
tempel, milles elas "Jumala Sõna"; kuid et 
Kristus, Jumalik Armastus, elab ja tuleb vaimus 
oma laste juurde, et õpetada neile teed, mis 
viib nad oma Vaimulikku Kuningriiki. (88, 62 - 
63) 
14. Ärge kartke sektide ja konfessioonide 
kohtumõistmist ja pilkamist. Nemad on need, 
kes, kuigi neil on prohvetlikud raamatud käes, 
ei ole neid õigesti tõlgendanud ja seetõttu ei 
tea, kuidas Mind oodata. Te aga, kes te ei 
teadnud ettekuulutusi, mis rääkisid Minu kui 
Püha Vaimu tagasitulekust, ootasite Mind. 
Nüüd on kolmas ajastu käes, kuid inimkond ei 
ole mõistnud, kuidas tõlgendada evangeeliumi 
(33:26). 
15 Kuidas suudate te juhtida inimkonda 
vaimsuse saavutamisele sellise suure 
materialiseerumise ja mõistuse segaduse 
ajastul? 
16 Olge teadlik, et teie töö on raske, et te 
peate olema tugev ja kannatlik, kui te selle 
nimel võitlete. 
17 Te peate tegema suuri jõupingutusi, et 
parandada Minu Seaduse valesti tõlgendamist 
ja ka ebatäiuslikku viisi, kuidas te Mulle oma 
kummardust osutate. 
18 Aga te peate meeles pidama, et te ei saa 
hetkega muuta ideid ja jumalateenistuse 
vorme, vaid selleks peate end varustada 
kannatlikkuse ja hea tahtega ning näidata oma 
tegudega armastuse eeskuju. (226, 60) 
19 Ainult puhtad südamega inimesed võivad 
minna maadele ja rahvastele minu sõnumit 
levitama, sest ainult nemad on väärilised 
tunnistama selle töö tõde. 
20 Kui need saadikud lähevad maadesse, mis 
neid ootavad, peab nende südamest olema 
juba kustutatud igasugune usuline fanatism, ei 
tohi enam olla vähimatki soovi meelitamise 
või imetlemise järele, samuti ei tohi nende 
käsi julgeda määrida maailma rahaga selle 
armastuse töö eest, mida nad teevad. 
21 Nad ei tohi müüa imesid ega määrata 
üksteise armastamise eest hinda. Nad peavad 
olema teenijad, mitte isandad. 
22 Tuleb aeg, mil te mõistate tõelise 
alandlikkuse suurust, ja siis mõistate, et see, 
kes oskas olla sulane, oli tegelikult vaba oma 
ülesandes teha head ja levitada halastust, ning 
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et usk, usaldus ja rahu kaasnesid tema eluga. 
(278, 11 - 12) 
23. Ma ütlen teile, et te tunnete seda, kui teie 
vaim on valmis õpetama minu õpetust oma 
kaasinimestele. Sest see saab olema siis, kui te 
olete end leidnud. Siis kuulete te 
südametunnistuse häält väga selgelt. Kuni see 
ei ole teie puhul tõsi, ei suuda te Mind 
tõeliselt tunda. (169,36) 
24 Kuulake seda sõna hoolikalt, et te pärast 
seda tõlgendada seda ja külvata seda oma 
kaasinimeste südamesse. Ärge rahulduge 
sellega, et mõistate seda: rääkige seda, andke 
eeskuju ja õpetage oma tegudega. Olge 
tundlikud, et te teaksite, millal on õige hetk 
rääkida ja millal on sobiv aeg teie tegudele, et 
anda tunnistust minu õpetusest. 
25 Ma annan teile ühe keele oma sõna 
levitamiseks, ja see keel on vaimne armastus, 
mida kõik inimesed mõistavad. 
26. See on keel, mis meeldib inimeste kõrva ja 
südamele, mis lammutab kivi kivi järel Paabeli 
torni, mille nad on oma südamesse ehitanud. 
Siis lõpeb minu kohtumõistmine, sest kõik 
peavad end vendadeks ja õdedeks. (238, 27 - 
28) 
27. Alles siis, kui te olete end sisemiselt 
muutnud, saadan teid maailma, et levitada 
Minu sõnumit. Sest ainult siis, kui jüngrite 
vaimsus on tõeline, oskavad nad edasi anda 
seda, mida nad on Minult saanud. (336, 38) 
28. Pidage meeles, et Minu õpetus ei piirdu 
teie ideede ja arusaamisega. Minu jumalikul 
tarkusel ei ole piire. Keegi ei saa väita, et ta 
oleks teadnud või mõistnud mõnda Minu 
ilmutust juba enne, kui Ma talle neid 
ilmutasin. 
29. Samal ajal kui teadlased püüavad kõike 
seletada oma materiaalsete teadmistega, 
avaldan ma tagasihoidlikele Vaimse Elu, 
Tõelise Elu, milles on kõige olemasoleva 
põhjus, põhjus ja seletus. 
30. Teadmistest, mida te edasi annate, tuleb 
ettekujutus, mis inimestel on minu tööst. 
Paljud mõistmise puudumise tõttu mõistavad 
Minu Õpetust teie silmapaistmatuse järgi, nii 
nagu "Teisel ajastul" mõisteti Jeesuse, Kristuse 
üle kohut tema tagasihoidliku välimuse ja 
lihtsa rõiva järgi, ja kuna need kaksteist, kes 
talle järgnesid, olid samuti lihtsalt riietatud. 
Kuid ma ütlen teile tõtt, et nad ei olnud 
rättidega kaetud ja et nad olid maapealsest 

tühjusest kõrvale heitnud vaid sellepärast, et 
nad olid tänu Minu õpetusele mõistnud, 
millised on vaimu tõelised väärtused. 
31. Ma ütlen teile, jüngrid, kui inimesed 
hakkavad Minu tööd uurima ja nad otsivad 
teid üles ja küsitlevad teid, ärge langege 
kiusatusse, pidades endid üleolevaks nende 
teadmiste tõttu, mis te minult olete saanud. 
Mida tagasihoidlikumad te olete, seda 
õilsamaks ja usaldusväärsemaks nad teid 
peavad. 
32 Sel moel liigub fanatismi hajutav ja vaimu 
vabastav valgus järk-järgult inimeselt 
inimesele. Ja need, kes nimetasid end 
kristlasteks, ilma et nad seda oleksid, 
hakkavad selle valguse kaudu tundma ja 
tõlgendama Kristuse tõelisi õpetusi. Sest see 
annab neile ülendava ettekujutuse Vaimsest 
elust, millest Jeesus oma õpetustes rääkis. 
(226, 17 - 21) 
33 Sa ei saa minna rahva juurde vale või ainult 
näilise ettevalmistusega, sest nende vaim on 
arenenud ja side, mis nende silmi kattis, on 
ammu langenud. 
34. Tooge neile vaimsust, pakkuge neile rahu 
ja looge oma ümbruses heaolu ja vendluse 
õhkkonda, ja te näete, et nad kuulavad teid ja 
võtavad teie sõnu vastu, milles on minu 
inspiratsioon ja minu jõud. 
35. Kui te kuulutate ja õpetate rahu, olge ise 
rahumeelsed; kui te räägite armastusest, 
tundke seda enne, kui seda sõnades 
väljendate; kui ka teie kaaslased pakuvad teile 
oma vilju, ärge lükake neid tagasi. Uurige 
kõike, mida te teada saate, ja järgige seda, mis 
on nende õpetustes lubatud ja õige. 
36. Te kohtate ka neid, kes on oma religiooni 
fanaatiliseks muutudes vähendanud oma 
arusaamist oma jumalateenistuste 
materialiseerimise kaudu. Siis aitate neil 
kannatlikult suurendada oma teadmisi, näitate 
neile, milliseid horisonte nende vaim võib 
saavutada, kui nad sukelduvad minu õpetusse. 
37. Te räägite neile minu Universaalsest 
Vaimust, vaimu surematusest, selle igikestvast 
arengust. Te õpetate neile tõelist palvet, 
vaimu dialoogi ja vabastate nad 
eelarvamustest ja eksimustest. See on töö, 
mida ma teile käsin - see on armastuse ja 
kannatlikkuse töö. (277, 6 -7) 
38. Parandage kõiki vaevusi, nii keha kui ka 
vaimu vaevusi, sest teie ülesanne on lohutada, 
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tugevdada ja tervendada oma ligimesi. Aga ma 
küsin teilt: Kuidas saaksite te anda tervist 
neile, kes seda vajavad, kui te ise olete 
haiged? Milline rahu võiks voolata teie 
vaimust, kui seda häirivad mured, kannatused, 
südametunnistuse piinad ja alandlikud kired? 
39 Ainult seda, mida sa oled oma südamesse 
kogunud, saad sa oma kaasinimestele 
pakkuda. (298,1 - 2) 
40 Ma toon teile selge ja lihtsa õpetuse, et te 
õpiksite elama patuste keskel, ilma et teid 
nakatataks; et te teeksite oma teed okaste 
vahel, ilma et teeksite endale haiget; et te 
oleksite tunnistajaks julmustele ja 
häbistustele, ilma et saaksite vihaseks; et 
elaksite maailmas, mis on täis viletsust, 
püüdmata sealt põgeneda, vaid pigem 
soovides jääda selle keskele, et teha 
kõikvõimalikku head neile, kes seda vajavad, ja 
hajutada igal viisil hea seemet. 
41 Kuna maapealne paradiis on inimeste 
pattude tõttu muutunud põrguks, on vaja, et 
nad peseksid oma plekid ära ja taastaksid 
seeläbi oma elu algse puhtuse. (307, 26 - 27) 
42. Ma ei saada sõnumitoojateks neid, kes on 
surnud armuelu jaoks, sest neil poleks midagi 
anda. Ma ei usalda seda missiooni neile, kes ei 
ole oma südant isekusest puhastanud. 
43. Minu sõna sõnumitooja peab olema minu 
jünger, kelle pelgalt kohalolek teeb minu rahu 
südametes tuntavaks. Tal peab olema võime 
lohutada oma kaasinimesi ka elu kõige 
raskematel hetkedel ning tema sõnadest peab 
alati voolama valgus, mis hajutab kogu vaimu- 
või vaimupimeduse. (323, 60 - 61) 
 
Õige käitumisviis sõna jagamisel  
44. Minu uutel jüngritel on palju viise ja 
vahendeid selle õnnistatud seemne 
levitamiseks; kuid ärge kunagi unustage 
alandlikkust ja lihtsust, sest nii olen Ma teie 
juurde tulnud, ja samal viisil peate te 
lähenema südamele, kodudele ja rahvastele. 
Kui te tulete sel viisil, tunnustatakse teid kui 
vaimse sõnumi saadikuid ja teie võitlus kannab 
tõelise vaimustumise, uuendamise ja vendluse 
vilju. (82, 66) 
45 Kui te tahate teada, mida te peaksite 
tegema inimeste seas, siis piisab, kui te 
vaatate, mida ma olen teinud teie seas alates 
päevast, mil te esimest korda minu sõna 
kuulsite. 

46. Ma andestasin teile, ma võtsin teid vastu 
lõpmatu halastuse ja armastusega, ma lasin 
teil puhata vaevarikkast tööst. Ma ei 
peatunud, et hinnata teie sotsiaalset 
positsiooni, staatust või kastit. Ma puhastasin 
teie patu pidalitõvest ja parandasin teie 
haigused. 
47. Ma olin mõistev, andestav ja heatahtlik 
teie puuduste üle otsustades. Ma tõin teid 
tagasi tõelise elu juurde, andes teile 
armastuse õpetuse, mis võimaldab teil päästa 
ennast, päästes oma ligimest. 
48 neis Minu töödes, mida ma olen teinud 
igaühe peal, võite leida parima eeskuju, mida 
rakendada nende seas, kes on puudust 
kannatavad, nii ihu kui ka vaimuga, kes 
tulevad teie juurde hulgaliselt. 
49. Kui ma räägin selle rahvaga siin, siis räägin 
ma inimkonnaga. Teie homne ülesanne on 
pöörduda inimeste südamete poole ja anda 
neile vennalikult edasi Minu sõna, mis viib 
lunastustöö lõpule. (258, 21 - 24) 
50 Sa pead olema alandlik. Te ei tohi 
pahandada, et teid solvatakse. Olge õrnalt. 
Nad põhjustavad teile alandusi ja kannatusi. 
Aga teie sõna, mis on minu sõnum, ei suuda 
nad oma meelest välja ajada. Seepärast ütlen 
ma teile: Kui mõned jäävad teie kutsele 
tundmatuks ja kurdiks, siis teised ärkavad oma 
pikast unest ja asuvad edasi liikuma ning 
panevad oma elu uuendamise ja pöördumise 
teele. 
51. Relvastage end julguse, usu ja jõuga, et 
saaksite lahingule vastu astuda. Kuid ma juhin 
teie tähelepanu: ärge laske end hirmutada, kui 
te räägite ühe oma kaaslasega, sest näete teda 
hästi riietatuna või kuna teda kõnetatakse 
vürstina, isandana või ministrina. 
52. Võtke näiteks Paulus ja Peetrus, kes tõstsid 
oma häält nende ees, keda maailm nimetas 
isandateks. Nad olid vaimult suured, kuid nad 
ei kiitnud kellegi ees, et nad on isandad, vaid 
tunnistasid end pigem sulasteks. Järgige 
nende eeskuju ja andke oma tegude 
armastusega tunnistust minu tõe kohta. (131, 
60 - 62) 
53. Samuti juhin teile tähelepanu, et see, kes 
kasutab minu sõna mõõgana, et teha haiget 
oma kaasinimestele, või skepterina, et neid 
alandada, ei saa end minu jüngriks nimetada. 
Samuti ei saa see, kes sellest Õpetusest 
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rääkides erutub ja kaotab oma rahu, sest ta ei 
külva usu seemet. 
54 Varustatud jünger on see, kes, kui ta leiab 
end oma usus, oma pühas veendumuses 
rünnatuna, oskab jääda rahulikuks, sest ta on 
nagu majakas keset tormi. (92, 9 -10) 
55. Kui te püüate patustajat headusele 
manitseda, ärge tehke seda, ähvardades teda 
minu kohtuotsusega, loodusjõududega või 
valuga, kui ta ei uuenda end, sest sellega 
sisendate temasse vastumeelsust minu 
Õpetuse vastu. Näidake tõelist Jumalat, kes on 
kogu armastus, halastus ja andestus. (243, 36) 
56. Ärge tundke haiget oma kaasinimeste 
mõnitamisest, sest te teate, et see, kes seda 
teeb, ei ole oma teadmatuse tõttu võimeline 
tõde ära tundma. Te leiate selle eest 
kompensatsiooni neilt, kes tulevad teie juurde 
teid uurima ja on siis üllatunud sisemisest 
rahust, mis paistab läbi iga minu tõelise 
õpilase. 
57. Te seevastu ei tohiks kunagi mõnitada 
neid, kes on usufanaatikud oma usufanatismis. 
Sest kuigi nad otsivad Mind materiaalsetes 
vormides, kummardavad nad Mind neis. 
58. Te ei pea oma kaasinimestele nende 
vigadele osutama, et neid kõrvaldada. Pigem 
äratate sellega nende viha ja suurendate 
nende fanatismi. Piisab sellest, kui te 
rakendate minu õpetust selle nõutava 
vaimsusega, et tuua teie kaasinimeste 
eksimused tõe valgusesse. 
59. Teil peab olema palju kannatlikkust, suurt 
halastust ja tõelist armastust, kui te tahate, et 
inimkond õpiks varsti tundma minu sõna 
vaimset sisu ja tunneks selle vastu tõelist 
austust, samuti tunnistaksite igas inimolendis 
vaimset ja maist venda Jumalas. (312, 20 - 22) 
60. Ma olen teile tõestanud, et on võimalik 
eemaldada tumedat sidet teadmatuse või 
pimeda silmade pealt ilma teda kahjustamata, 
ilma teda solvamata või vigastamata. Ma 
tahan, et te teeksite samamoodi. Ma olen teile 
ise tõestanud, et armastusel, andestusel, 
kannatlikkusel ja leebusel on rohkem jõudu 
kui karmusel, hukkamõistul või jõu 
kasutamisel. (172, 63) 
61. Jällegi jätan teile jälje, et te saaksite Mind 
järgida. Kui te lähete inimesi otsima, et tuua 
neile rõõmusõnumit, ärge paluge neid, et nad 
teid kuulaksid. Täitke oma ülesannet väärikalt, 
ja need, kes teid usuvad, on need, keda ma 

olen valinud, et teha neist oma jüngrid. (10, 
50) 
 
Sõna õige kuulutamise viis 
62. Ma ei andnud teile oma sõna, et te seda 
tänavatel ja väljakutel kuulutaksite. Jeesus tegi 
seda tõepoolest; kuid ta oskas vastata igale 
küsimusele ja panna proovile need, kes teda 
proovile panna püüdsid. 
63. Te olete väikesed ja nõrgad, seega ei tohi 
te oma kaasinimeste viha esile kutsuda. Ärge 
püüdke endale tähelepanu tõmmata - arvake, 
et teil ei ole midagi erilist. Samuti ärge püüdke 
tõestada inimestele, et kõik on eksinud ja 
ainult teie teate tõde, sest nii ei saavuta te 
oma seemnega midagi head. 
64. Kui te tahate vaimselt ja moraalselt 
areneda, ärge mõistke kohut oma 
kaasinimeste vigade üle, et mitte langeda 
samasse viga. Parandage oma puudusi, 
palvetage alandlikult oma Meistri poole, et 
teid innustaks tema leebus, ja pidage meeles 
tema nõuannet mitte kunagi oma häid tegusid 
avalikustada, et teie vasak käsi ei saaks kunagi 
teada, mida teie parem käsi on teinud. 
65 Ja ma ütlen teile, et ei ole vaja otsida 
inimesi, et rääkida neile minu õpetusest, sest 
minu halastus toob teie juurde need, kes 
vajavad teie abi. 
66. Aga kui on hetki, mil te peaksite minu 
Seaduse täitmisel tundma vajadust teha 
heategevustööd ja teie lähedal ei ole kedagi 
abivajajat, siis ärge muretsege sellepärast ja 
ärge kahelge minu sõnas. See on just see tund, 
mil te peaksite palvetama oma puuduvate 
vendade eest, kes saavad minu halastuse, kui 
teil on tõeliselt usku. 
67. Ärge püüdke teada rohkem kui teie 
vennad. Mõistke, et te kõik omandate oma 
arengule vastavaid teadmisi. Kui ma annaksin 
teile oma valguse, ilma et teil oleks teeneid, 
siis te arvaksite end suureks ja oleksite oma 
edevuses rikutud ning teie tarkus oleks vale. 
68. Ma tahan näha teid alandlikuna. Aga 
selleks, et olla selline Minu ees, peate te seda 
ka oma naabritele ilmutama. 
69. Jüngrid, armastus ja tarkus ei ole kunagi 
lahus, üks on osa teisest. Kuidas on nii, et 
mõned püüavad neid kahte voorust lahutada? 
Mõlemad on võti, mis avab pühamu värava, 
mis võimaldab teil jõuda Minu Õpetuse 
täieliku teadmiseni. 
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70. Ma ütlesin sulle: Kas sa tahad, et sul oleks 
palju sõpru? Siis kasutage headust, 
südamlikkust, kannatlikkust ja halastust. Sest 
ainult nende vooruste abil saab teie vaim teie 
ligimese teel särada, sest need kõik on 
armastuse otsene väljendus. Sest vaim 
sisaldab oma sisimas armastust, sest ta on 
jumalik säde ja Jumal on armastus. (30, 29 - 
36) 
71. Ma räägin nüüd neile, kes peavad täitma 
oma missiooni apostlite ja prohvetitena teistes 
riikides, et nad ei uhkeldaks missiooniga, mille 
ma neile olen usaldanud. Need ei tohi tekitada 
segadust usukogukondade või usutunnistuste 
vastu võitlemisega. 
72. Teised on need, kes äratavad teie vastu 
nördimust, mõistmata, et nad aitavad teil 
levitada minu õpetust, äratades paljudes 
uudishimu, mis siis muutub usuks. (135, 28) 
73. Kui ma ankurdan oma jumalikku sõnumit 
teie sees, peab see saama vennalikuks 
sõnumiks. Kuid selleks, et avaldada muljet ja 
liigutada selle inimkonna materialistlikku 
südant, peab sellel olema tõe tempel, mille 
olen teile ilmutanud. Kui te midagi varjate, kui 
te midagi varjate, siis ei ole te andnud tõelist 
tunnistust sellest, mis on olnud Minu ilmutus 
kolmandal ajastul, nii et te ei leia usku. (172, 
62) 
74. Kui suur on moraalne ja vaimne 
mahajäämus, milles ma leian inimkonna 
olevat! Kui suur on nende vastutus, kes on 
saanud Minu Sõna armu ja valguse sel ajal! 
75. Jüngrid, muutuge meistriteks, ajage oma 
südamest välja hirm inimeste ees, pagendage 
ükskõiksus ja ükskõiksus, mõistke, et olete 
tõeliselt Taevase Sõnumi kandjad. Teie olete 
need, kes peavad selgitama kõike, mis neil 
aegadel toimub, kes peavad püüdma näidata 
minu õpetuse põhimõtteid, mille inimkond on 
unustanud. 
76. Te ei tohi korrata Minu sõna oma 
kaasinimestele, nagu ma teile ütlesin. 
Harjutage end, et te oskaksite seda selgitada. 
Ärge otsige sõnu, et oma ilukõne abil muljet 
avaldada. Rääkige lihtsal viisil, mis väljendab 
kõige paremini Vaimu tõde. (189, 11 - 13) 
77 Olge väsimatud, uued jüngrid, kui räägite 
sellest tõest. Koolitamata huuled, teie, kes te 
ei räägi minu sõna hirmu pärast - avage ennast 
otsuse tegemise hetkel. Üks sõna, mis on 
öeldud minu nimel, võib päästa patuse, 

sulgeda kuristikud, peatada kurjuse 
mässumeelsed. Kas te teate minu sõna jõudu? 
Kas te teate, milline on teie võim? 
78. Räägi eeskujulike tegude kaudu ja tee 
õigesti seda osa Minu tööst, mille olen sulle 
usaldanud. Ülejäänu teen mina. (269, 6) 
79. Kui te näete, et teised teie kaaslased 
õpetavad Kristuse nime ja sõna, ärge vaadake 
neid halvasti. Sest on kirjutatud, et Minu 
tagasitulek toimub siis, kui sõna, mille Ma teile 
teises ajajärgus tõin, on levinud üle kogu maa. 
80. Aga ma ütlen teile, et maailmas on veel 
kohti, kus seda sõnumit ei ole veel vastu 
võetud. Kuidas saaks tänane sügavalt vaimne 
Õpetus jõuda nende rahvaste juurde, kui nad 
poleks kõigepealt saanud seda Jumalikku 
Armastuse Seemet, mille Lunastaja andis teile 
oma Sõnas ja veres? (288, 44) 
81. Kui te mõistate ja tunnete tõde, kogete, 
kui lihtne on vaimul oma Meistri samme 
järgida, isegi kõige raskemates katsumustes. 
Tehke kõik, mis teie jaoks võimalik, sest ma ei 
nõua teilt rohkem, kui te suudate teha. Siis 
jätate te tee sillutatud uutele põlvkondadele. 
82. Ma asetan lapsed teie südame lähedale ja 
annan teile ülesande juhtida neid õigele teele. 
Koguge nad kokku, rääkige neile Minust 
armastuse ja pühendumusega. 
83 Otsige välja tõrjutud - need, kes elavad 
eksinud viletsuse ja pahede keskel. Ma annan 
teie sõnadele vaimset jõudu, et need oleksid 
tee päästmiseks, kui nad teie huulilt mööda 
lähevad. 
84. Avage teadmatute ees Tõelise Elu Raamat, 
et nende vaim ärkaks ja muutuks suureks Püha 
Vaimu ilmutuste läbitungimisel. Muutuge oma 
Meistri sarnaseks ja teid kuulatakse. (64, 70) 
85. Ma tahan, et need, kes on leidnud tee, 
õpetaksid seda kergesti ja teeksid selle oma 
kaasinimestele lihtsaks, et nad ei sillutaks seda 
komistuskividega, nagu paljud on teinud, 
takistades neid, kes Mind otsivad, Minu juurde 
tulemast. (299, 34) 
86. Teile, spiritistidele, usaldan ülesande 
lõhkuda see barjäär, mille inimkond on Jumala 
ja tema vahele kuhjanud - valearusaamade, 
ainult näilise usu Igavikku, materialiseerimiste 
ja ebavajalike kummarduste barjäär. 
87. Teile, inimesed, annan ma ülesande 
kukutada oma pjedestaalilt kuldvasikas, mida 
inimesed ikka veel kummardavad, isegi kui 
nad arvavad, et nad on kaugel 
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ebajumalateenistusest ja paganlusest. (285, 
54 - 55) 
88. Kõrvaldage vale mulje, mis inimestel on 
vaimsetest õpetustest, nagu põhineksid need 
teadmatusel, pettusel ja pettusel. Näidake 
minu õpetust kogu selle puhtuses ja ülevuses, 
et see lahustaks teadmatuse, fanatismi ja 
paadumise, mis takistavad inimestel 
mõtlemast oma vaimsele I-le, millest nad on 
röövinud igasuguse tegutsemisvabaduse. (287, 
42) 
89. Teie, kes te olete need ilmutused saanud, 
olete valitud selleks, et kuulutada inimkonnale 
Minu uut ilmutust inimliku mõistmisvõime 
kaudu. Kes annab selle tunnistuse, kui mitte 
teie? 
90. Kui te ootate, et religioossete 
kogukondade aukodanikud või vaimulikud 
toovad selle hea uudise inimkonnale, siis te 
eksite. Sest tõesti, ma ütlen teile, isegi kui nad 
näeksid Mind, ei avaks nad oma huuli, et öelda 
inimkonnale: "Vaata, seal on Kristus, mine 
Tema juurde!" (92, 13) 
91. Ärge magage nende aegade ootuses, 
millest ma olen teile rääkinud, ainult selleks, 
et siis tõusta ja öelda inimestele: "See, mis teil 
nüüd silme ees on, on juba ette kuulutatud." 
92. Ei, inimesed, on hädavajalik, et te 
kuulutaksite seda ette, et te ennustaksite 
seda, et te sillutaksite teed kõige selle 
saabumisele, mida ma olen teile ette 
kuulutanud ja lubanud. Siis olete täitnud oma 
missiooni spirituaalsuse pioneeridena maa 
peal. 
93. Siis, kui maailmas hakkavad ilmnema 
imelised asjad ja kui Issanda Vaim kõneleb 
teiega läbi nähtamatute sündmuste, ja kui 
inimese vaim hakkab ilmutama andeid ja 
võimeid, mida ta kunagi ei kujutanud, siis 
näete, kuidas kõik usutunnistused, teooriad, 
normid, institutsioonid ja teadused kõiguvad, 
ja siis tunnistab inimkond, et neil, kes 
alandlikult kuulutasid näiliselt kummalist 
õpetust, oli õigus, sest nende sõnad said 
kinnitust, kui nad täide läksid. 
94. Siis näete, et maa rahvad on huvitatud 
vaimsest õpetusest, et teoloogid võrdlevad 
Kristuse õpetusi uute ilmutustega, ja te näete, 
et paljud, kes olid alati olnud vaimsete suhtes 
ükskõiksed, tunnevad elavat huvi selle ja 
möödunud aegade ilmutuste uurimise vastu. 
(216, 16 - 17) 

 
Missioon lohutada ja tervendada neid, kes 
kannatavad füüsiliselt ja vaimselt.  
95. Ma olen usaldanud oma väljavalitutele 
suuri kingitusi. Üks neist on tervendamine - 
tervendav palsam, et olla võimeline täitma 
selle andega üht kõige ilusamat ülesannet 
inimeste seas, sest teie planeet on pisarate 
org, kus on alati valu. 
96. Selle võimekusega on teil teie ees lai ala, 
et anda lohutust Minu Tahte kohaselt. Ma 
olen pannud selle balsami teie olemusse, teie 
südame kõige õrnematesse lõngadesse, ja te 
olete end sellega värskendanud, selle imede 
ees on teie kael kummardunud, teie süda on 
pehmenenud läbi inimeste valu, ja te olete 
alati käinud halastuse teel. 
97 Jagage jätkuvalt seda tervendavat palsamit, 
mis ei ole teie kätes, sest seda edastavad 
kaastunde, lohutus, mõistmise pilgud, mida 
edastavad head mõtted, ja see muundub 
tervendavateks nõuanneteks, valguse 
sõnadeks. 
98. Tervendamise andel ei ole piire. Ärge 
kunagi unustage, et te olete sellest läbi 
imbunud; ja kui valu peaks teid tegema 
saagiks, sest te olete allutatud katsumusele, 
kui te ei suuda seda selle palsamiga 
kõrvaldada, siis ärge unustage minu õpetusi, 
unustage oma kannatused ja mõelge teistele, 
kelle jaoks on piinad suuremad. Siis näete te 
imesid endas ja oma kaasinimestes. (311,18 - 
19) 
99 Kui palju pead sa olema varustatud, et 
vaadata südamesse ja teada saada, mida nad 
hoiavad, mida nad varjavad ja mida nad 
vajavad! 
100. Ma olen õpetanud teid vaime kasvatama, 
neid tervendama, neile valgust andma ja 
näitama teed nende ülespoole liikumiseks. 
101. Kes seda sõna kuuleb ja seda oma 
südames hoiab, sellest saab vaimu teejuht, 
arst ja nõuandja. Tema sõnas on tal rahu ja 
lohutus oma kaasinimestele, kes vajavad 
valgust. (294, 3 - 4) 
102. Ma annan teile tilga tervendavat 
palsamit, et kui teid taga kiusatakse, te 
saaksite teha inimeste seas imelisi tervendusi. 
Sest suurte epideemiate ajal, kui teadusele 
tundmatud kummalised haigused puhkevad, 
ilmneb minu jüngrite autoriteet. 
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103. Ma usaldan sulle võtme, millega sa avad 
kõige roostesema luku, st kõige 
kangekaelsema südame, ja isegi vangla 
väravad, et anda vabadus süütutele ja päästa 
süüdlased. 
104. Sa elad alati rahus ja usaldad Mind, sest 
kuhu sa ka ei läheks, sind kaitsevad Minu 
inglid. Nad teevad teie missiooni täitmise enda 
omaks ja saadavad teid kodudesse, 
haiglatesse, vanglatesse, lahkhelide ja 
sõjapõldudele - kuhu iganes te ka ei läheks, et 
külvata Minu seemet. (260,37 - 38) 
105. Inimesed tulevad, ja nende hulgas 
"Thomas", keda esindab teadus ja 
materialism, valvsate silmadega, et uurida; ja 
seda mitte ainult silmadega, vaid ka oma käe 
sõrmedega, et uurida, et puudutada, sest 
ainult nii saab ta uskuda minu kohalolekusse ja 
vaimsetesse sündmustesse; nendesse, mis 
ükshaaval inimkonna seas toimuvad ja millest 
inimesed peavad tunnistust andma, nii et 
"kolmanda ajastu Thomas" oma kahtlustes ja 
oma materialismis saaks minu armastuse 
poolt ületatud. (319, 38) 
106. Ma annan teile juhised, millal te peate 
tööle asuma, sest see saab olema nii suurte ja 
selgete märkide aeg, et te kuulete 
vaimumaailma ja selle maailma kutset, mis 
näitab oma sündmustega, et teie võitluse tund 
on kätte jõudnud. Ma räägin teiega vaimust 
vaimule ja juhin teid sellel teel. 
107. Aga ma tahan, et enne kui te tulete 
inimeste juurde õpetajatena, tulete arstidena, 
ja siis, kui te olete nende valu leevendanud, 
saavad nad juua Minu Sõna puhta vee allikast. 
Otsige kõigepealt haava, haavand või haigus ja 
ravige nende kannatusi ning seejärel pöörduge 
nende vaimu poole. 
108. Minge oma kaasinimeste juurde, nagu 
Jeesus tegi "Teisel ajastul", ja tooge Minu sõna 
ees tervendavat palsamit. Aga mis on see 
palsam, oo jüngrid? Kas see on allikate vesi, 
mis on õnnistatud ja muudetud haigete 
ravimiks? Ei ole inimesi. See palsam, millest 
ma teile räägin, on teie südames. Sinna olen 
paigutanud selle kui väärtusliku olemuse, ja 
ainult armastus võib selle avada, et see saaks 
pidurdamatult edasi voolata. 
109. Kui te tahate seda välja valada mõnele 
haigele, siis ei ole see teie käsi, mis ravib, vaid 
Vaim, kes voolab üle armastusest, halastusest 

ja lohutusest. Kuhu iganes te oma mõtted 
suunate, toimub ime. 
110. Sa võid tegutseda looduse olendite ja 
elementidega mitmel viisil, et tuua kõigile 
lohutust. Aga ma ütlen teile ka seda: Ärge 
kartke haigusi, olge kannatlik ja 
halastusväärne kõigi suhtes. 
111. Mis puutub neisse, kes on riivatud, ja 
neisse, kes on segaduses oma inimmeeltes, 
siis te samuti saate ravida, sest teil on see 
võime olemas ja te peaksite selle panema 
nende olendite teenistusse, kes on 
meeleheites ja unustuses. Vabastage nad ja 
paljastage see vägi uskmatute ees. See on üks 
selle rahva suurtest missioonidest tuua valgust 
sinna, kus on pimedus, murda kõik orjused ja 
ebaõiglus ning viia see maailm oma Issanda 
tundma ja vaatama iseennast, oma sisemist 
olemust, tõe täielikus tundmises. (339, 39-41) 
 
Ülemaailmsele missioonile mineku aeg  
112. Kuna praegu on maailm nii pime, et ta ei 
näe tõe valgust ega kuule oma sisimas minu 
üleskutset, siis palvetage ja saavutage vaimne 
pinnas. Sest praegu ei kuuleks teid, sest kõik 
rahvad on hõivatud ettevalmistuste 
tegemisega, hävitamisega ja kaitsmisega. 
113 Inimesed peavad muutuma veelgi 
pimedamaks, kui meeleheide, viha, terror ja 
valu jõuavad oma piirini. 
114 See poleks ka õige aeg minu sõnumi 
edastamiseks, sest te oleksite nagu kutsujad 
keset kõrbe; keegi ei kuulaks teid. (323, 27 - 
29) 
115 Alles pärast seda, kui maa on vaevatud 
poolusest pooluseni ja kõik rahvad, kõik 
ühiskondlikud institutsioonid ja kõik kodud on 
juurteni ära mõistetud ning kui inimkond on 
kõik plekid ära pesnud, lähete te minu nimel 
varustatud, et viia minu õpetust oma 
vendadele. (42, 54) 
116. Kui tuleb aeg, siis tõusete te, armastatud 
rahvas, ja teete Minu püha Sõna oma 
kaasinimestele teatavaks. Te hajute üle kogu 
maailma kui head jüngrid ja see uus 
evangeelium, mille ma teile jätan, hakkab 
levima. See valgus, mis lähtub kuuendast 
pitserist, valgustab selle aja inimkonda, ja koos 
sellega avanevad saladused. 
117. Minu Õpetus juurdub teistes rahvastes ja 
kõik, mida inimesed ei ole avastanud, saavad 
nad teada valguse kaudu, mida Seitse pitserit 
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annavad. Aga te peate rääkima nendest 
õpetustest, mille te olete saanud, ja õpetama 
inimesi Minu käskude täitmist. (49,43) 
 

XV. Hoiatused, hoiatused, juhised  
 

61. peatükk - Issanda manitsused ja 
hoiatused  
 
Pakkumised ja tellimused  
1 Iisrael, ärge täitke ainult oma kohustusi, mis 
te olete võtnud maailma ees. Täitke ka seda 
seadust, sest te olete võtnud endale 
kohustuse Isa ees ja selle täitmine peab olema 
range, ülev ja vaimne. 
2. Ma õpetan teid, et te pöörduksite ära 
materialismist ja lakkaksite olemast fanaatikud 
ja ebajumala kummardajad; et te ei 
kummardaksite ega kummardaksite 
inimtekkelisi materiaalseid esemeid. Ma ei 
taha, et teie südames oleksid 
ebajumalateenistuse, fanatismi ja valekultuste 
juured. Ärge pakkuge Mulle ohvreid, mis ei 
jõua Minuni; Ma palun ainult teie uuendamist 
ja teie täitumist vaimseks muutumises. 
3 Uuendage end oma endiste harjumuste 
osas, ärge vaadake tagasi ja ärge vaadake 
seda, millest te olete loobunud ja mida te ei 
peaks enam tegema. Mõistke, et te olete 
astunud oma ülespoole arenemise teele ja ei 
tohi end peatada. Tee on kitsas ja te peate 
seda hästi tundma, sest homme peate te oma 
vendi sellel teel juhtima ja ma ei taha, et te 
eksite. 
4 Mina olen kannatlik Isa, kes ootab teie 
meeleparandust ja head tahet, et varustada 
teid oma armu ja halastusega. (23, 60 - 63) 
5 Minu sõna soovitab teile alati headust ja 
voorust: et te ei räägiksite halvasti oma 
kaasinimestest, häbistades neid; et te ei 
vaataksite põlgusega nende peale, kes 
kannatavad haiguste all, mida te nimetate 
nakkavaks; et te ei soosiks sõdu; et te ei 
tegeleksite häbistavate ametitega, mis 
hävitavad moraali ja edendavad pahed; et te 
ei kiruks midagi loodud, ei võtaks midagi 
võõrast ilma omaniku loata ega levitaks 
ebausku. 

6 Külastage haigeid, andestage neile, kes teid 
solvavad, hoidke voorust ja olge head eeskuju; 
ning armastage mind ja oma kaasinimesi, sest 
neis kahes käsus on kokku võetud kogu 
seadus. 
7 Õppige minu õppetund ja õpetage seda oma 
tegudega. Kui te ei õpi, kuidas te siis minu 
õpetust kuulutate? Ja kui te ei tunne seda, 
mida olete õppinud, kuidas te siis õpetate 
nagu head apostlid? (6, 25 - 26) 
8 Inimesed, kui te tahate edasi liikuda, siis 
ületage endas olev inertsus. Kui soovite olla 
suur, rakendage minu põhimõtteid oma 
töödes. Kui te tahate ennast tundma õppida, 
siis uurige end minu sõna abil. 
9. Mõistke, kui väga vajate minu sõna, mis 
pakub armastust, tarkust, nõu ja abi. Kuid 
samal ajal tunnete vastutust selle eest, mida 
ma teile annan, sest te ei ole ainsad, kes 
maailmas abi vajavad. On palju neid, kes 
nälgivad ja janunevad nende õpetuste järele, 
ja te peate meeles pidama, et valmistute 
minema nende juurde Minu armastuse 
sõnumiga. (285, 50 - 51) 
10. Väga suur on selle rahva vastutus 
inimkonna ees. See peab näitama eeskuju 
tõelisest vaimulikkusest, see peaks näitama 
sisemise religioosse praktika teed, hästi 
meeldivat ohvrit, Jumalale väärilist austust. 
11 Avage oma südamed ja kuulake seal 
südametunnistuse häält, et te saaksite hinnata 
oma tegusid ja teada, kas te tõlgendate minu 
õpetusi õigesti või tõlgendate ka teie minu 
õpetuse tähendust valesti. (280, 73) 
12 Minu õpetus kaotab kogu oma tähenduse, 
kui te ei rakenda seda praktikas. 
13 Te teate väga hästi, armsad jüngrid, et 
minu seaduse ja minu õpetuse eesmärk on 
teha head, ja et kes kannab neid ainult oma 
mõtetes või huultel, rakendamata neid oma 
tegudes, see tegutseb oma kohustusega 
vastuolus. (269,45) 
14. Inimesed, kellel on teie südames selle elu 
kogemuse valgus ja teie mõtetes evolutsiooni 
poolt erinevate maapealsete elude jooksul 
jäetud valgus, miks te tegelete oma mõtetes 
sellega, mis on neile mõttetu, ja miks te 
nutate sageli põhjuste pärast, mis ei vääri teie 
valu? Otsige kõiges tõde; see on igal viisil 
olemas, on särav ja selge nagu päevavalgus. 
(121, 48 - 49) 
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15 Ärge unustage ja olge alati teadlik, et teie 
õiglasest ja vooruslikust elust sõltub usk, mida 
te oma kaasinimestele sisendate, see 
tähendab, et nad uurivad ja jälgivad teid isegi 
teie eraelu, et otsida teie tegudest kinnitust 
õpetusele, mida te kuulutate. (300, 57) 
16. Ütle mulle: kas ma olen teid ära pööranud, 
kui te olete üleastunud? kas ma olen teid 
maha jätnud, hüljanud, kui mõni komistuskoht 
on teid peatanud? Kas ma olen näidanud end 
ägedana koos sinuga, kui sa oled valust lüüa 
saanud ja langenud? 
17 ometi näen ma, et need, keda ma kutsun 
oma õpilasteks nii suure armastusega, 
hülgavad oma kaasinimesed hädas, tõrjuvad 
õigelt teelt kõrvale kalduvat, selle asemel et 
teda armastusega enda juurde tõmmata ja 
aidata tal oma teed parandada, ja nad 
muutuvad mõnikord kohtunikeks, sekkudes 
asjadesse, mille üle ei ole neil otsustada. 
18 kas see on kooskõlas Minu õpetusega? Ei, 
rääkige Mulle oma südametunnistusest, sest 
Ma tahan, et te mõistaksite end täpselt, et te 
saaksite lihvida ära paljud karedused, mis teie 
tundeid vaevavad, ja te saaksite hakata saama 
Minu õpilasteks. (268, 46) 
 
Usk, lootus, armastus, alandlikkus, 
enesekindlus.  
19 Kui sa oled alandlik, siis saad sa suureks. 
Suurus ei seisne ülbuses ja edevuses, nagu 
paljud usuvad. "Olge õrnad ja südamelt 
alandlikud," olen ma teile alati öelnud. 
20. Tunne Mind kui Isa ja armasta Mind, ära 
otsi oma kehakoorele trooni ega nime, mis 
sind teistest eristaks. Olge lihtsalt mees teiste 
meeste seas ja hoidke endas head tahet. (47, 
54) 
21 Ma tahan näha sinus seda usku, mida 
tunnistasid haiged, kes tulid minu juurde teisel 
ajastul: halvatu, pime ja parandamatu naine. 
Ma tahan tunda, et mind armastatakse kui Isa, 
et ma olen ihaldusväärne kui Arst ja et mind 
kuulatakse kui Meistrit. (6, 46) 
22 Ärge muutuge nõrgaks usus ega lootuses. 
Pidage alati meeles, et selle elutee lõpp 
saabub. Ärge unustage, et teie päritolu oli 
Minus ja et lõppsihtkoht on samuti Minus, ja 
see sihtkoht on igavik, sest vaimus ei ole 
surma. 
23 Olge igavik oma püüdluste ideaaliks ja ärge 
kaotage julgust elu tõusude ja mõõnade tõttu. 

Kas te teate, kas see on teie viimane kehastus 
maa peal? Kes saab teile öelda, et selles kehas, 
mis teil täna on, maksate te kõik oma võlad, 
mis te olete Minu õigluse ees võtnud? 
Seepärast ütlen ma teile: Kasutage aega, kuid 
ärge kiirustage. Kui te võtate oma kannatusi 
vastu usuga ja loobumisega ning tühjendate 
karika kannatlikult, siis tõesti, ma ütlen teile, 
teie teened ei jää viljatuks. 
24 Vaadake, et teie vaim alati edasi areneks, 
nii et te ei lakkaks iialgi end täiustamast. (95, 4 
- 6) 
25 Elage Isale, armastades tema lapsi, kes on 
teie vennad ja õed, ja te saavutate 
surematuse. Kui te langete isekusesse ja 
sulgute oma enesearmastusse, siis vaevalt, et 
teie maha jäetud seeme ja teie mälestus 
kestab. 
26 Olge leebe ja alandlik südamega, siis olete 
alati täis minu armu. (256, 72 - 73) 
27 Suur on sinu saatus! Kuid ärge laske endid 
valitseda süngetel ettekuulutustel, vaid olge 
pigem täis julgust ja lootust mõttega, et 
lähenevad kibedad päevad on vajalikud 
inimeste ärkamiseks ja puhastumiseks, ilma 
milleta te ei saaksite kogeda vaimustuse aja 
võidukat tulekut. 
28. Õppige tõusma üle raskuste, ärge laske 
masendusel oma südant haarata ja hoolitsege 
oma tervise eest. Julgustage oma vendade ja 
õdede vaimu, rääkides Minust ja näidates 
neile Minu Õpetust, mis süttib usku ja lootust. 
29. Vaadake, kui masendavalt paljud inimesed 
elavad. Nad on olendid, kes on lasknud end 
eluvõitluses võita. Vaadake, kuidas nad on 
varakult vanaks ja halliks saanud, nende näod 
on kuivanud ja nende ilme on melanhoolne. 
Kui aga need, kes peaksid olema tugevad, on 
nõrgad, siis noorus hääbub ja lapsed näevad 
oma ümbruses ainult süngust. 
30. Teie, inimesed, ärge jätke oma südant ilma 
kõigist neist tervislikest naudingutest, mida te 
võite nautida, ehkki need on mööduvad. 
Sööge rahus oma tagasihoidlikku leiba, ja 
tõesti, ma ütlen teile, te leiate selle 
maitsvamaks ja sisukamaks. 
31. Võtke Minu sõnadest, et see, mida Ma 
tahan teilt, on enesekindlus, usk, optimism, 
meelerahu ja tugevus, et vaatamata teie 
raskustele ja kannatustele ei oleks teie 
südames kibestumist. Millist headust või 
julgustust oleks teil anda neile, kes seda 
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vajavad, kui teie süda oleks täis kannatusi, 
kurbust või rahulolematust? 
32 Just teie katsumustes peate andma parimat 
eeskuju ülestõusmisest, usust ja 
alandlikkusest. 
33. See, kes suudab anda oma elule sellise 
vaimsuse, tunneb alati rahu ja isegi kui ta 
magab, on tema uni rahulik ja rahulik, mida 
vaim kasutab ära selleks, et eralduda kehast 
väljapoole, väljapoole, kus ta võtab vastu need 
jumalikud jõuvoolud, millest ta end toidab ja 
milles ta laseb kehal osaleda. (292, 45 - 51) 
 
Palve, õppimine, valvsus, uuendamine ja 
vaimulikkus  
34 Armsad jüngrid, ma ütlen teile veel kord: 
valvake ja palvetage, sest liha on nõrk ja võib 
oma nõrkuses Vaimu eksitada. 
35 Vaim, kes oskab "valvata", ei kaldu kunagi 
kõrvale teelt, mille tema Issand on talle ette 
määranud, ning suudab oma pärandit ja annet 
kasutada, kuni ta on saavutanud oma arengu. 
36. See inimene läbib oma katsumused, sest ta 
elab valvsalt ega lase kunagi kehal [hingel] 
domineerida. See, kes vaatab ja palvetab, 
väljub alati võidukalt elu kriisidest ja kõnnib 
kindlalt eluteel. 
37. Kui erinev on selle käitumine, kes unustab 
palvetada ja "valvata"! Ta loobub 
vabatahtlikult enda kaitsmisest parimate 
relvadega, mis ma olen inimesele pannud, 
milleks on usk, armastus ja teadmiste valgus. 
See on see, kes ei kuule sisemist häält, mis 
räägib talle intuitsiooni, südametunnistuse ja 
unenägude kaudu. Kuid tema süda ja mõistus 
ei mõista seda keelt ega usu oma vaimu 
sõnumit. (278, 1 - 3) 
38 Palvetage segaduses olevate vaimude eest, 
nende eest, kes on maa peal, nende eest, kes 
ei ole veel võimelised oma kehast eralduma 
maa sees, nende eest, kes kannatavad ja 
nutavad selle arusaamatu leina pärast, mida 
nende pärast maa peal hoitakse. 
39 Andke ka neile andeks ja ärge mõistke 
enam kohut nende üle, kes on külvanud kurja 
teie südamesse. Kui teie silmad näeksid, 
kuidas nad põlvitavad ja paluvad teie 
andestust, siis te ei oleks nende vastu nii 
ebaõiglane. Aita neil hõljuda lõpmatusse, 
tõsta nad üles oma armastava mälestusega, 
mõista, et nad ei kuulu enam sellesse 
maailma. (107, 15) 

40. Te ei tohi rahulduda oma esimeste 
tegudega, arvates, et olete omandanud 
piisavalt teeneid oma vaimu täiustamiseks. 
Aga et te saaksite iga päev uusi õppetunde ja 
avastaksite suuremaid ilmutusi, pühendage 
alati aega minu Töö õppimisele. 
41 Uudishimulik õpilane kuuleb alati vastust 
oma küsimustele ja katsumuse hetkedel 
kuuleb alati minu isalikku nõuannet. 
42 Edasijõudnud jünger on armastuse allikas 
oma kaasinimeste vastu, ta tunneb tõeliselt, et 
tema Isa on teda pärandiga varustanud, ja ta 
tunneb ära, et on aeg asuda täitma oma suurt 
vaimset missiooni inimeste seas. (280, 40 - 42) 
43. Mida rohkem te end täiustate, seda 
lähemale jõuate eesmärgile. Te ei tea, kas te 
olete päästest vaid ühe sammu kaugusel või 
on teil veel pikk tee käia. Ma ütlen teile ainult, 
et te tahaksite ja juhinduksite kuulekalt sellest 
sõnast, mis on minu Jumaliku Vaimu hääl. 
44 Hoiduge seaduste rikkumisest, sama vea 
korduvast tegemisest. Võtke südamesse 
parandamine on - palve, mille teie Isa teile 
esitab, sest ma ei taha, et te elaksite maa peal 
asjata ja pärast nutaksite oma 
sõnakuulmatuse üle. (322, 60) 
45. Ära karda inimeste juttu ega nende 
otsuseid, vaid karda oma Jumala otsust. 
Pidage meeles, et ma olen teile öelnud, et ma 
olen kohtunikuna järeleandmatu. Seepärast 
soovige Mind alati Isana, Jumalana, et teil ei 
oleks oma eluteel millestki puudu. (344, 31) 
46 Ärge imestage, mu rahvas. Olge alati valvel 
ja olge ustavad valvurid. Ärge kartke sõnu, 
mida teie enda vennad ja õed teile ütlevad, et 
veenda teid, et te olete eksinud. 
47. Jääge kindlaks, sest ma annan suurt tasu 
"sõduritele", kes on Minu Asjale ustavad - 
neile teist, kes seisavad silmitsi nende raskete 
aegadega, mil maailmavaated, usutunnistused 
ja religioonid on segaduses. 
48. Kõiki teie kaasinimesi peate te hindama 
kõrgelt samamoodi, nagu te hindate Minu 
tööd, ja te peate osutama juhistele, mille Ma 
teile taas jätan. Kui inimesed teevad teie üle 
nalja, siis las nad teevad seda, sest Minu Püha 
Vaimu valgus jõuab neisse ja siis on nende 
südames meeleparandus. (336, 18) 
49. Ärge seiske paigal, oo jüngrid! Nagu ma 
olen teile alati öelnud, jääge kindlalt hea ja 
edumeelsuse teele, sest tulevad ajad, mil 
ainult hea aitab inimest edasi, mil ainult 
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voorus ja tõde toetavad teda võitluse ja 
võitluse teel. 
50 Lähenevad päevad, mil pettus langeb, mil 
valetamine, silmakirjalikkus, isekus, kõik 
halvad seemned saavad lõpu karmide 
külaskäikude, kukkumiste ja löökide läbi. 
51 Seepärast ütleb Meister teile: muutuge üha 
tugevamaks ja tugevamaks heas! Olge 
veendunud, mu rahvas, et te ei saa kurja vastu 
võtta selle hea eest, mida te teete. Kui te maa 
peal tehtava hea teo eest lõikate kurja vilja või 
kurja tasu, siis see kuri vili on ajutine, see ei 
ole lõplik vili, ütlen teile ausalt. Te peate 
püsima, kuni te lõikate. (332, 31) 
 
Ilmutuse kirikutele adresseeritud hoiatused  
52 Häda sellele, kes tõlgendab mu sõna oma 
tahtmise järgi, sest ta peab selle eest minu ees 
vastutama. 
53 Maal on paljud inimesed pühendunud tõe 
võltsimisele, mõistmata vastutust, mis neil kui 
Isa armastuse töökaaslastel lasub. 
54 Sellel kohtuajal, mida paljud ei tunne, sest 
nad ei oska tõlgendada sündmusi, mida nad 
kogevad, on kohus igas vaimus ja nõuab 
temalt tema palverännaku ajal selles maailmas 
aruannet tema tegudest armastuse seaduses 
ja väljaspool seda. 
55 Igaüks, kes peaks nendes kirjutistes 
muutma minu ilmutuste tähendust, mis on 
antud inspiratsiooniga, vastutab oma tegude 
eest minu ees. 
56. Seepärast peate ausalt edasi minema, sest 
need õpetused on minu armastuse pärand 
minu lastele, kes, olgu nad siis kehastunud või 
vaimus, ootavad üksikasjalikumaid õpetusi. 
(20, 12 - 14) 
57 Ma ei taha näha sinus, Iisrael, valet, sest 
ühel päeval saab see avalikuks ja siis ütleb 
maailm: "Kas need on Meistri jüngrid? Kui nad 
on valejüngrid, siis oli vale ka Meistrimees, kes 
elas nende seas, et neile valesid edasi anda." 
(344, 10) 
58 Teie olete määratud leevendama rahva 
valu, õpetama palvetama neid, kes on pikka 
aega jäänud oma vaimu palves tõstmata. 
59 Aga selleks peate te ennast iga päev 
rohkem vaimseks muutma ja vabanema 
materialiseerumisest. 
60. Sest ma ei taha, et te oleksite 
ülepingutatud spiritualistid, ei. Fanatism on 
Minu silmis jälestusväärne ja just selle tahan 

ma teie seast välja juurida. Südametunnistus 
ütleb teile, kuidas elada kooskõlas kõigega. 
(344, 17 - 18) 
61. Kuulge Mind, inimesed, kuulge Mind, 
jüngrid: Ma annan teile praegu valgust ja 
vabastan teid ahelatest, sidemetest ja 
pimedusest. Kuid ma ei luba teil teha sellest 
teosest veel üht religiooni ega täita seda 
piltide ja riitustega nagu tavaliselt - ei! 
62. Teadke täpselt, milles seisneb vabadus, 
mille ma teile toon, et te ei asendaks seda uue 
fanatismiga. 
63. Kas te pole veel teadvustanud, et teie 
mõistus ja koos sellega ka vaim, on peatunud 
oma avanemises? Kas te ei mäleta valede 
hirmude ja eelarvamuste tulva, mis on päritud 
teie esivanematelt, millest ma olen teid 
vabastanud, et te saaksite tõde takistusteta 
näha ja valguse vastu võtta? (297, 20 - 21) 
64. Maa on märg ja valmis vastu võtma minu 
külvajate seemet, ja siinkohal on asjakohane, 
et te mõtlete nende külvajate vastutusele. Kas 
oleks õige, et see rahvas, pärast seda, kui 
inimkond vabaneb fanatismist ja mõttetust 
jumalateenistusest, tuleb kaasa uue 
ebajumalateenistusega? Ei, armsad jüngrid ja 
õpilased. Seepärast on igal sammul teie teel 
õppetunnid ja katsumused. (292, 44) 
 
Hoiatus kuulutuste jätkumise eest pärast 
1950. aastat ja valede "Kristuse kuulutuste" 
eest  
65. Pärast minu jumalikkuse poolt määratud 
päeva ei kuule te enam minu sõna. Aga see 
kirjutatakse teie südametunnistusse, 
südamesse ja raamatutesse. 
66 See, kes hiljem tõuseb häälekandjaks ja 
hüüab minu kiirteele, ei tea, millise 
kohtuotsuse ta enda üle langetab. 
67. Ma hoiatan teid, et te ei annaksite kõrva 
valeprohvetitele, valehäälte kandjatele ja vale-
"Kristustele". Ma äratan teid, et te saaksite 
vältida segadust ajas ja vältida pimeduse 
vaimude sissetungi teie keskele. Vaadake, 
nende õpetuste tõttu peate mulle aru andma, 
kui te ei ole varustatud. (229, 40 - 41) 
68. See on juba viimane periood, mil ma olen 
teiega sellisel kujul. Uskuge seda ja uskuge ka 
seda, et ma ei tule siia maailma tagasi, et oma 
sõna materiaalselt kuuldavaks teha, veel 
vähem, et saada inimeseks. 
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69. Olge valmis, sest kuulujutud jõuavad teieni 
meestelt, kes väidavad, et ma olen tagasi 
tulnud, et Kristus on tulnud maa peale. Siis 
jääge truuks ja öelge veendunult: "Issand on 
vaimselt kõigi oma lastega". 
70. Aga kui te magate ja ei vaimusta end, siis 
te eitate, et Ma võtsin tagasi oma sõna; ja 
olles muutunud jumalateotajateks ja 
sõnakuulmatuteks, te kutsute rahvahulkade 
peale Minu kiirgust, öeldes neile: "Palume 
Teda, kes andis meile oma sõna, et ta jätkaks 
meiega rääkimist. Pakume Talle laule ja 
hümne, et Ta kuuleks meid". 
71. Aga tõesti, ma ütlen teile: Minu kiir ei tule 
tagasi inimmeelde, sest ma ei toeta teie 
rumalust. 
72. Mida peaksite ootama? Et näilise valguse 
sõnad peaksid teid segadusse ajama. Kas see 
ei ole see, mida teie süda soovib? Siis 
valmistuge selleks katsumuseks ning teie 
kuulekusele ja alandlikkusele langeb minu 
inspiratsiooni valgus. 
73. Ma annan teile teada, et kui enne 1950. 
aastat ei toimu nende kirikute ühinemist 
üheks rahvaks, siis väga varsti tekib segadus, 
sest siis on need, kes väidavad, et Meister 
teeb end jätkuvalt teatavaks, ja siis häda 
sellele rahvale! Kas te ei ole seda ohtu veel 
ette näinud? 
74. Ikka veel ei ole see vennalikkuse ja ühtsuse 
vaim teie seas ärganud, ja te ootate, et just 
need sündmused teid ühendaksid. Aga kui te 
seda ootate, siis näete hoopis katku, segadust, 
sõdu ja loodusjõudude kohtumõistmist, kuni 
maailmas ei ole enam ühtegi rahupaika - ei 
maa pinnal ega selle sisemuses, ei merel ega 
taevas. (146, 24 - 26) 
75 Te peate end varustama, siis te tunnete 
alati, kui te kokku tulete - kas nendes 
kogudusemajades, oma kodudes või vabas 
õhus - minu vaimset kohalolekut nendel 
koosolekutel. 
76 Aga vaadake, sest ilmuvad ka valejüngrid, 
kes kuulutavad, et neil on otsene side Isaga, 
ning annavad valesid juhiseid ja 
inspiratsioone. 
77 Ma olen teid õpetanud eristama tõde 
pettusest, tundma puu tema vilja järgi. (260. 
65 - 66) 
78. Olen teile teatanud, et tuleb aeg, mil ilmub 
palju "spiritismi", ja et siis tuleb teid harjutada 

avastama, millised neist põhinevad tõel ja 
millised pettusel. 
79. Te näete, kuidas tekivad 
valemanifestatsioonid, mida omistatakse 
Mulle; kuulujutud jumalike sõnumitega 
sõnumite toomisest maailmale; sektid, mida 
nimetatakse Seitsmeks pitseriks, ja palju 
segaseid ja ebaselgeid õpetusi. 
80. Kõik see on inimkonna poolt 
ettevalmistatud suure vaimse segaduse 
tulemus. Aga ärge muretsege; teisest küljest 
veenduge, et te elate valvsalt ja palvetades, 
siis ei allu te vaimsele segadusele, sest minu 
sõna on valguseks suurima pimeduse 
hetkedel, mis paneb teid nägema minu 
kristallselget ja igavest tõde. (252, 15 - 17) 
 
pahed, silmakirjalikkus, kõlvatus  
81 Edevus on juurdunud neis, kes, arvates, et 
nad on saavutanud tõe täieliku tundmise, on 
pidanud end õppinud, tugevaks, eksimatuks, 
suureks ja absoluutseks, mõistmata, et nad on 
sageli eksinud. 
82. Ma ei taha, et selles rahvas, mis alles 
hakkab kujunema nende õpetuste valguses, 
ilmuksid homme mehed, kes oma edevusest 
segadusse sattudes pasundavad, et nad on 
Kristuse reinkarnatsioon või uued Messiased. 
83 Need, kes selliseid tegusid sooritavad, on 
need, kes arvavad, et nad on saavutanud kogu 
minu tõe mõistmise, kuid tegelikkuses lähevad 
nad kaugele Kristuse poolt tähistatud teelt, 
mis on alandlikkuse tee. 
84 Uurige Jeesuse elu maa peal ja te leiate 
sealt sügava ja unustamatu õpetuse 
alandlikkusest. (27, 3 - 6) 
85. Üks tõsisemaid iseloomu puudusi on 
silmakirjalikkus. Ärge rääkige valjusti 
armastusest seni, kuni te ei ole võimelised 
Mind oma kaasinimestes armastama. 
86. Kui paljud neist, kes Juudase suudlust 
hukka mõistsid, ei taha aru saada, et nad 
andsid oma vennale teeseldud vendluse 
suudluse ja reetsid teda tagantjärele! Kui 
paljusid neist, kes ütlevad, et nad teenivad 
abivajajaid, näen ma raha eest valgust, tõde, 
heategevust toomas? 
87. Miks, kui keegi sind oma küsimustega 
hirmutas, käitusid sa nagu Peetrus oma 
nõrkuse hetkedel, eitades Mind ja kinnitades, 
et sa isegi ei tunne Mind? Miks te kardate 
inimeste jurisdiktsiooni ja mitte minu oma? 
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88. Aga tõesti, ma ütlen teile, et jumaliku 
õigluse ja teie pattude vahel on teie Taevase 
Ema Maarja eestpalve, kes alati teie eest 
palvetab. (75,34) 
89 Kellelgi ei ole õigust hinnata oma 
kaasinimese tegusid, sest kui see, kes on 
puhas, ei tee seda, miks peaks siis see, kellel 
on plekid südames, seda tegema? 
90. Ma ütlen seda sulle, sest sa oled alati 
innukas uurima oma venna seemet, lootes 
leida selles vigu, et siis näidata talle oma 
seemet ja alandada teda, öeldes talle, et sinu 
töö on puhtam ja täiuslikum. 
91. Ainus kohtunik, kes oskab teie tegusid 
kaaluda, on teie Isa, kes elab taevas. Kui Ta 
ilmub oma kaaludega, ei ole Tema silmis 
suurem väärtus sellel, kes mõistab rohkem, 
vaid sellel, kes teab, kuidas olla oma 
kaasinimese vend ja oma Issanda laps. (131, 
55 - 57) 
92 Õppige ja tegutsege, õpetage ja tundke, 
mida teete ja ütlete, kinnitage minu õpetust 
oma tegudega. Ma ei taha oma jüngrite hulka 
silmakirjatsejaid. Mõelge, mis saab 
inimkonnast ja teist endast, kui see töö, mis 
on rajatud nii suure armastuse ja 
kannatlikkusega, kukub, kui teie elus puudub 
moraalsus, voorus ja tõepärasus. (165, 25) 
93. Ei jookse enam maailma naudingute või 
kergemeelsuste järele. Järgige ideaali, et 
muuta oma elu laitmatuks, sest kogu teie 
eksistentsi jooksul annan teile neid rahuldusi, 
mis on teie südame jaoks stiimuliks. (111, 61) 
94. Häda teile, kui kurjad kalduvused on 
võimsamad kui teie vaimus olevad voorused ja 
kui minu õpetus ei anna vilja! Kui te ei 
mõtiskle ja ei uuri minu Sõna, arvates, et te 
täidate minu tahet, raputab minu valgus teid 
üles. Aga kui te tunnete kogu tõde, siis 
mäletate, et ma saatsin teid maailma, et 
teeksite heategusid. (55, 6) 
95. Häda neile, kes praegusel ajal oma 
häbistamise ja sõnakuulmatusega annavad 
halba eeskuju lastele, keda ma olen saatnud 
(maa peale) vaimse missiooniga! Kas te 
peaksite olema nagu rahvahulgad, kes hüüdes 
ja pilkates viisid Jeesuse Golgatale, külvates 
õudust laste südamesse, kes ei osanud 
seletada, miks nad piinasid ja tapsid meest, 
kes jagas ainult õnnistusi. 
96. Iga kord, kui Jeesus langes, nuttisid need 
süütud inimesed. Aga tõesti, ma ütlen teile, 

nende nutt oli rohkem vaimust kui lihast. Kui 
paljud neist hiljem järgnesid Mulle ja 
armastasid Mind, ilma et mälestus sellest, 
mida nende süütud silmad olid näinud, oleks 
nende südamest kustutatud. (69, 50 - 51) 
 
Vale trahvid ja valed ootused  
97. Hoiduge valesti mõistetud patukahetsuste 
tegemisest ja ärge jätke oma keha ilma sellest, 
mida ta vajab. Vastupidi, säästke seda, mis on 
talle kahjulik, isegi kui see tähendab selle jaoks 
ohvrit. See on patukahetsus, mis on teie 
vaimule soodne ja seega Isale meelepärane. 
(55,40) 
98. Te näete Jumalas juba vähem 
kohtumõistjat kui täiusliku ja vankumatu 
armastuse Isa, ja ma ütlen teile, et on hea, et 
te näete Jumalas oma Isa. 
99. Sellegipoolest pean ma teile ütlema, et 
hoida teid ärkvel, et ka teie, nagu see iidne 
rahvas, võite langeda uude eksimusse, ja see 
eksimus võib olla see, et te ei pingutage, et 
parandada end moraalselt ja vaimselt, või et 
te ei muretse selle pärast, et te pidevalt ja 
raskelt patustate, usaldades, et Isa on üle 
igasuguse armastuse ja annab teile andeks. 
100. Kindlasti on Jumal armastus ja ei ole 
ühtegi rikkumist, olgu see kui raske tahes, 
mida Ta ei anna andeks. Kuid teadke hästi, et 
sellest jumalikust armastusest lähtub õiglus, 
mis on järeleandmatu. 
101 Olge sellest kõigest teadlikud, et see, mida 
te olete saanud endasse minu õpetuse 
teadmistena, vastaks tõele, ja te hävitaksite 
kõik ekslikud ideed, mis võivad teie sees olla. 
102. Ärge unustage, et kuigi Isa armastus teile 
andestab, jääb see plekk - vaatamata 
andestusele - teie vaimule sissepressitud ja et 
te peate selle teene abil ära pesema ja nii 
saama vääriliseks armastusele, mis teile 
andestas. (293,43 - 44) 
103 Sind on äratanud hääl, lahke ja lohutav 
hääl, mis kutsub sind valguse ja elu kuningriiki, 
kuid mis võib muutuda õigluseks, kui sa 
otsustad jätkuvalt oma vaimu alandada ja 
seadust eirata. 
104 Kuulekatele ja alandlikele ütleb mu sõna: 
"Olge kindlad, sest te saate minu armust palju 
kasu ja teete palju ära oma vendade ja õdede 
heaks! 
105 Rumalale ütleb mu hääl: Kui te ei kasuta 
seda õnnistatud võimalust, et pääseda patu 
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saastast või teadmatuse pimedusest, milles te 
elate, siis näete, kuidas ajad ja ajastud 
mööduvad teie vaimust, ilma et saaksite 
teada, mida Issand tõi oma sõnumiga ja 
milliseid vaimseid andeid Ta oma rahvale 
ilmutas. 
106. Tõsi, kõigile saabub sobiv aeg, et end 
päästa ja tõusta kõrgustesse. Aga häda sellele, 
kes seda päeva edasi lükkab! Häda sellele, kes 
jätab kasutamata võimalused oma vaimu 
arendamiseks, sest ta on pühendunud selle 
maailma mõttetustele! Ta ei tea, kui kaua ta 
peab ootama uut võimalust, ega tea, kui kibe 
on tema tasu. 
107 Selles ei ole Isa poolt mitte vähim karistus 
või kõige leebem karistus, vaid tema karm ja 
halastamatu õiglus. 
108 Kas te teate täna, kuna ma olen leidnud 
end teie hulgast, kas te ei ole jätnud 
kasutamata või kasutamata varasemaid 
võimalusi, ja kas te teate, kui kaua teie vaim 
on oodanud, et saada see uus võimalus täita 
talle ammu usaldatud missiooni? 
109. Mida teab teie süda või teie mõistus 
tema vaimu minevikust, tema saatusest, tema 
võlgadest, kohustustest ja lepitustest? Mitte 
midagi! 
110. Seepärast ei tohi te katkestada vaimu 
täiuslikkust ega kiusata seda armastusega 
maailma hüvede vastu. Ta peab järgima teist 
teed, teisi eesmärke, teisi ideaale. (279, 16 - 
19) 
 
Hoiatus rahvastele ja maa vägevatele.  
111. Häda inimestele, kui halastus ja aktiivne 
heategevus ei puhke lõpuks nende südames! 
Häda inimestele, kui nad ei jõua lõpuks oma 
kurjade tegude täielikule teadvustamisele! 
Nende enda käsi vallandab nende peale 
loodusjõudude raevu ja püüab valada rahvaste 
peale valu ja kibeduse karika. Isegi kui nad 
lõikavad oma töö tulemust, ütlevad mõned 
ikkagi: "See on Jumala karistus." (57, 82) 
112. Häda rahvastele, kes kangekaelselt 
hoiavad kinni oma ebajumalateenistusest, 
fanatismist ja traditsioonidest! Nad ei saa 
näha minu valgust ega tunda vaimu ärkamise 
lõpmatut õnne. 
113. Tõsi, minu õpetus raputab maailma. Aga 
kui võitlus on lõppenud, saab maa peal tunda 
tõelist rahu - seda, mis pärineb minu vaimust. 
Ainult rumalad, kangekaelsed ja 

kõvasüdamilised kannatavad jätkuvalt. (272, 
12 - 13) 
114. Ma annan ennast tunda inimeste kõvades 
südametes - nende, kes kavatsevad sõdu 
õhutada -, et nad mõistaksid, et Minu Tahe on 
tugevam kui nende sõjakad kavatsused. Kui 
nende inimeste süda jääb kõvaks ega lase end 
muuta Minu Tahte poolt, siis saab Minu õiglus 
tunda kogu maailmas. (340, 33) 
115 Nagu Noa aegadel, hakkavad inimesed 
taas pilkama ettekuulutuste üle ja alles siis, kui 
nad tunnevad, et üleujutused juba matavad 
nende laibad, hakkavad nad uskuma ja 
kahetsema. 
116. Minu Halastus tahtis sind alati peatada su 
rutakuses, kuid sa ei tahtnud kunagi Mind 
kuulata. Ka Soodomat ja Gomorrat hoiatati, et 
nad tunneksid hirmu ja meeleparandust ning 
väldiksid oma hävingut. Kuid nad ei kuulanud 
Minu häält ja hukkusid. 
117. Samuti kutsusin ma Jeruusalemma üles 
palvetama ja pöörduma tagasi tõelise Jumala 
kummardamise juurde. Kuid tema uskmatu ja 
lihalik süda lükkas tagasi Minu isaliku hoiatuse 
ja pidi olema veendunud tões selle kaudu, mis 
oli juhtunud. Kui kibedad olid siis need päevad 
Jeruusalemma jaoks! 
118. Kas te nüüd tunnistate tõde, et te olete 
ikka veel sama? Sest te ei ole tahtnud lahkuda 
oma vaimsest lapsepõlvest, et kasvada ja 
ronida üles minu sõnast tuleneva tarkuse 
teele. 
119. Ma saadan teile kõigile selle sõnumi, mis 
teenib rahvastele ja rahvastele prohveti, 
ärkamise ja valvsuse eesmärgil. Õnnistatud 
olete teie, kui usute selle sisu. 
120 Mõelge nende tähenduse üle, kuid jälgige 
ja palvetage pärast seda, sest kui te seda 
teete, juhatab teid sisemine valgus ja kõrgem 
jõud kaitseb teid, kuni te olete turvaline. (325, 
73-77) 
 

62. peatükk - Sõnu Mehhikos viibivale 
publikule  
 
Sõnad Mehhikos viibivale publikule 
1 Jüngrid, minge endasse, kuulake ja tundke 
Mind, nagu te varemgi. Tuletage meelde, 
kuidas te tunnistasite, et see Sõna on teie elu 
ja teie saatuse valgus. ärge unustage, et ma 
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ütlen teile täna: see, mida te vajate, antakse 
teile õigel ajal. 
2 Vala õli oma lampidesse, et usu ja teadmiste 
leek taas säraks. 
3 Ärge magage, ärgake ja palvetage, sest 
Meister võib teid üllatada, kui Ta siseneb teie 
eluruumi, nagu Ta seda tegi vaimse 
kõrgtaseme päevil, kui te tundsite Minu 
kohalolekut igal sammul. 
4 Siis näete, kuidas teie elu valgustab uuesti 
see valgus, mis lakkas teid valgustamast, ilma 
et te sellest teadlik oleksite; ja see annab teile 
tagasi usalduse tuleviku suhtes, mis on täis 
küllust ja tarkust. (4, 27 - 29) 
5. Paljud teist nimetavad end spiritistideks, 
sest nad usuvad minu kohalolusse minu 
ilmutuse ajal inimmeele kaudu ja kuna nad on 
sageli kohal, et kuulda minu sõna. Aga ma 
tahan, et te oleksite spiritistid hea praktika 
kaudu, elu olemuse tundmise kaudu, oma 
ligimesearmastuse kaudu, oma teenimise 
kaudu Jumalale, mis toimub heldelt, viljakalt ja 
vooruslikult. (269, 55) 
6 Mõnedele olen andnud tagasihoidliku 
päritolu maailmas, et nad oma elus võtaksid 
eeskuju Meistrist; teistele olen andnud rikka 
kodu, et nad samuti jäljendaksid Jeesust, kes, 
kuigi kuningas, jättis oma "trooni" ja teenis 
vaeseid, haigeid ja patuseid; teistele olen 
andnud rikka kodu, et nad jäljendaksid 
Jeesust, kes, kuigi kuningas, jättis oma 
"trooni" ja teenis vaeseid, haigeid ja patuseid. 
7 Selle teened, kes laskub oma sotsiaalsest 
positsioonist, et teenida oma ligimeseid, kes 
iganes nad ka ei oleks, on sama suur kui selle 
teened, kes tõuseb armastuse teel oma 
viletsast ja tundmatust elust õigete kõrgusele. 
(101, 55 - 56) 
8 te küsite Minult, miks Ma olen tulnud teie 
juurde, sest Ma näen, et te olete unustanud 
tee, kuidas naasta emakasse, kust te tulite, ja 
Ma näitan seda teile uuesti. 
9. Tee on Minu Seadus ja seda järgides 
saavutab vaim surematuse. Ma näitan teile 
värava, mis on sama kitsas kui tee, mida ma 
teile oma õpetuse ajal näitasin. (79, 2 - 3) 
10. Teie, kes te Mind kuulete, peaksite 
valmistama teed neile, kes Mind vaimselt 
vastu võtavad. See ei ole olnud juhus, mis on 
toonud Minu Kohalikkusesse need, kes on 
saanud Minu õpetuse, nagu ei ole ka juhus 
see, mis arendab Vaimu andeid neis, kes 

tunnevad Minu Kohalikkust ilma inimese 
häälekandja vajaduseta. (80, 4) 
11 Ma olen määranud teid levitama maa peal 
head, mis on tõeline vaimsus. 
12 Kas tunnete end liiga ebakompetentselt ja 
tähtsusetult? Kas te peate end liiga 
ebapuhtaks, et sellist ülesannet oma vaimule 
koormata? Põhjus on selles, et te ei tunne 
Minu tarkust ja Minu halastust, et te ei jälgi 
varjatud meelega õpetuse näiteid, mida Ma 
teile igal sammul looduse kaudu annan. 
13 Kas te ei näe, kuidas päikesekiired, mis 
valgustavad kõike, jõuavad isegi kõige 
saastunumasse lompi, aurustavad selle, 
tõstavad selle atmosfääri, puhastavad selle ja 
lõpuks muudavad selle pilveks, mis liigub üle 
maade ja muudab need viljakaks? (150, 51 - 
53) 
14 Vabastage oma vaim siin, Minu 
juuresolekul, kõigest ebapuhtusest ja 
vabastage see. Ärge kartke, sest te ei avalda 
Mulle ühtegi saladust, Ma tunnen teid 
paremini kui te iseennast. Tunnistage mulle 
oma sisimas, ma mõistan teid paremini kui 
keegi teine ja annan teile andeks teie 
üleastumised ja teie süü, sest mina olen ainus, 
kes võib teie üle kohut mõista. 
15 Aga kui sa oled lepitanud oma Isaga ja 
kuuled oma olekus võiduhümni, mida su vaim 
laulab, siis istu rahus minu laua äärde, söödes 
ja juues Vaimu toitu, mis sisaldub minu sõna 
tähenduses. (39,71) 
16. Paljud teist tulevad nutma, pärast seda, 
kui nad kiruvad valu. Ma andestan teie vead, 
arvestades asjaolu, et need tulenevad teie 
teadmatusest. 
17. Rahustage oma süda ja tehke oma mõistus 
vastuvõtlikuks, et te mõistaksite, mida ma 
teile nüüd ütlen, elujõulised lapsed: kui te taas 
kord tunnete, et teie südant läbistab valu, 
eraldage end lühikeseks ajaks kõigest, mis teid 
ümbritseb, ja jääge üksi. Seal, oma 
magamistoa intiimsuses, rääkige oma 
vaimuga, võtke oma valu ja uurige seda, nagu 
võtaksite käest mõne eseme, et seda uurida. 
18 Sel viisil uurige oma kurbust, tehke 
kindlaks, kust see tuleb ja miks see on tulnud. 
Kuulake oma südametunnistuse häält, ja 
tõesti, ma ütlen teile, et sellest mõtisklusest 
saate te oma südamele valguse ja rahu aarde. 
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19 Valgus näitab sulle teed, kuidas eemaldada 
valu, ja rahu annab sulle jõudu püsida, kuni 
katsumus on möödas. (286, 26 - 28) 
20. Te peate jätkuvalt püüdma olla vaimselt ja 
füüsiliselt vastupidav. Sest kui teie seas on 
tänaseni haigusi, siis selle põhjuseks on see, et 
te ei ole suutnud tõusta üle selle elu 
viletsusest ja valust, sest teil puudub vaimsus 
ja usk. 
21 Minu õpetus ei õpeta mitte ainult uskuma 
Jumala jõusse, vaid ka uskuma iseendasse. 
(246, 40 u. - 41 o.) 
22 Täna ütlete te: "Jumal on meie sees"; kuid 
te ütlete seda, ilma et tunneksite seda ega 
mõistaksite seda, sest teie materialiseerumine 
takistab teil tundmast minu kohalolekut oma 
olemuses. Aga kui spiritualiseerumine on osa 
teie elust, kogete te tõde minu kohalolekust 
igaühes. Minu hääl kõlab südametunnistuses, 
sisemine kohtunik saab kuuldavaks ja Isa 
soojust on tunda. (265, 57) 
23 See õpetus jõuab teie südamesse, kus on 
sündinud otsustused paremaks muutmiseks ja 
üllad tunded. 
24 Kui te olete palju kannatanud ja nutnud, 
kuni olete valmis avama oma südame uksed 
mulle, siis tõesti, ma ütlen teile, kes on palju 
kannatanud, on samal ajal oma süütegusid ära 
tasunud ja saab andeks. (9, 37 - 38) 
25. Te nutate, mu rahvas, sest te tunnete oma 
kahetsevas südames Meistri armastust. Teile 
oli öeldud, et keegi, kes tuleb Isa ette raske 
süüga oma vaimus, ei saa andestust ja et ta 
peab kannatama igavest hukkamõistmist. 
26. Aga kuidas sa mõistad Minu jumalikku 
õiglust nii koletuslikuna? Kas te ei ole 
märganud, kuidas Ma Jeesuse kaudu selgelt 
näitasin, et Minu kõige õrnemad sõnad ja 
Minu kõige armastavamad pilgud on mõeldud 
neile, kes on kõige rohkem pattu teinud? 
Kuidas saaksin ma kuulutada õpetust 
maailmas ja teha igavikus vastupidist? (27, 41) 
27 Teie elu kibedatel ja rasketel hetkedel 
lohutage end mõttega, et minu tark ja täiuslik 
seadus mõistab kõik asjad. 
28 Ma olen olnud teie valus, et te otsiksite 
mind selle kaudu. Ma olen teid vaevanud 
vaesusega, et te õpiksite paluma, olema 
alandlik ja mõistma teisi. 
29 Ma olen teile isegi igapäevast leiba 
keelanud, et näidata teile, et see, kes jääb 
usaldama, on nagu linnud, kes ei muretse 

homse pärast; nad näevad tõusvat koidut kui 
minu kohaloleku sümbolit, ja kui nad ärkavad, 
siis on esimene asi, mida nad teevad, oma 
trillerdused, mis on tänupalve ja tõestus 
nende usaldusest. (5, 55 - 57) 
30. Mõnikord ütlete Mulle: "Issand, kui mul 
oleks kõik, kui mul ei puuduks midagi, siis 
teeksin koostööd Sinu vaimses töös ja 
praktiseeriksin heategevust." Aga teadke, et te 
olete inimestena kõikvõimalikud ja et kõik 
tänased otsused, kuna teil ei ole midagi, 
muutuksid, kui ma annaksin teile kõik, mida te 
sooviksite. 
31 Ainult Jumala armastus oma laste vastu on 
muutumatu. 
32 Ma tean juba ette, et kui ma annaksin teile 
rikkalikult kingitusi, siis te hukkuksite, sest ma 
tean teie valikuid ja nõrkusi. (9, 55 - 57) 
33 Kui ma käskisin teil loobuda naudingutest, 
siis te tõlgendasite Minu sõna valesti ja 
mõtlesite lõpuks, et Mulle on meeldivam näha 
teid kannatamas kui rõõmustamas; Mina olen 
see, kes käskisin teil loobuda naudingutest; 
Mina olen see, kes käskisin teil loobuda 
naudingutest. 
34 Kuna ma olen teie Isa, siis kuidas te võite 
arvata, et ma eelistan teid pigem nutmas kui 
naeratamas näha? 
35. Kui ma ütlesin teile, et loobuge 
naudingutest, siis pidasin silmas ainult neid, 
mis on kahjulikud vaimule või kahjulikud teie 
kehale. Aga ma ütlen, et te peaksite saama 
vaimule ja südamele kasulikke rahuldusi, mis 
on teie jaoks saavutatavad. (303,27) 
36. Ma ei palunud teil isegi mitte uskuda 
Minusse, kui te leidsite tee siia. Mina olin see, 
kes eelnesin teile ja andsin teile tõendeid, 
tervendades teie füüsilisi haigusi, andes rahu 
teie vaimule või midagi, mida te pidasite 
kättesaamatuks. 
37 Pärast seda, kui te uskusite Minusse ja 
pühendusite ustavalt Minu Seaduse 
täitmisele, näitasin Ma igale oma ülesannet, et 
ta ei eksiks ja võtaks endale ainult seda, mis 
talle kuulub, andes armu ja armastust oma 
vendadele ja õdedele, nagu Ma olen teinud 
teiega. 
38. Kas te arvate, et kõik, kes õpetavad, on 
meistrid? Kas te arvate, et kõik need, kes 
nimetavad end Jumala teenijateks, on Minu 
saadikud või et Ma olen neile andnud selle 
ülesande, mida nad täidavad? Kas te arvate, et 
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kõigil, kes maailmas valitsevad, valitsevad ja 
käsutavad, on selle ülesande täitmiseks 
vajalikud võimed? Ei, inimesed! Kui vähesed 
on need, kes täidavad neile tegelikult 
usaldatud ülesannet! Samal ajal, kui mõned 
hõivavad positsiooni, mis neile ei kuulu, 
näevad need, kes peaksid seda hõivama, end 
alandatuna ja tagasilükatuna. (76, 36 - 37) 
39. Ärge arvake, et Ma tunnen haiget, kui 
keegi ei usu Minu kohalolekut sellel ilmutusel, 
sest mitte miski ei mõjuta Minu tõde. Kui 
paljud inimesed on kahelnud jumaliku olendi 
olemasolus, kes on loonud kõik universumi 
imed, ja ometi ei ole päike sellepärast lakanud 
neile oma valgust andmast. (88, 7) 
40. Täna avad sa oma südame ja meele uksed 
Minu õpetuse valgusele. Milliste tegudega te 
mind ülistate? 
41. Te kõik olete vait; vaim on Minu ees vait ja 
ka keha on vait. Te kummardate oma kaela ja 
alandate end. Kuid ma ei taha, et minu lapsed 
alandaksid end minu ees. Ma tahan, et nad 
oleksid väärilised tõstma oma nägu ja vaatama 
Minu poole, sest Ma ei otsi sulaseid ega orje; 
Ma ei otsi olendeid, kes tunnevad end 
seadusetute, tõrjututena, Ma tulen oma laste 
juurde, keda Ma nii väga armastan, et nad, 
kuuldes Minu Isa häält, võiksid tõsta oma 
vaimu ülespoole liikumisel. (130, 39 - 40) 
42. Armsad jüngrid, valvake innuga Minu tööd, 
järgige Minu juhiseid ja sellega annate 
tunnistust Minust. Maarja, teie armastav Ema, 
laskub samuti teie juurde ja täidab teid 
armuga, õpetades teile täiuslikku armastust ja 
muutes teie südame armu allikaks, et te 
saaksite teha suuri armastuse tegusid oma 
kaasinimeste seas ja tunda tõde. Ta on Minu 
kaastöötaja, ja lisaks Minu Sõnale kui Isandale 
ja kohtunikule on Tema Sõna kui ema ja 
advokaat. Armastage teda, inimesed, ja 
kutsuge tema nime. Tõesti, ma ütlen teile, 
Maarja valvab teie üle ja seisab teie kõrval, 
mitte ainult neil katsumuse päevadel, vaid 
igavesti. (60, 24) 
43 Ma olen teid nimetanud "Maarja rahvaks", 
sest te oskate armastada ja tunnustada 
Jumalikku Ema ja tulla tema juurde nagu laps, 
kes palub hellust, või nagu patune, kes otsib 
eestpalvet. 
44. Maarja kohalolek maailmas on tõend minu 
armastusest inimeste vastu. Tema puhtus on 
taevane ime, mis on teile ilmutatud. Minust 

tuli ta alla maa peale, et saada naiseks, et 
tema emakas saaks idaneda jumalik seeme, 
Jeesuse keha, kelle kaudu "Sõna" räägib. 
Praegusel ajal ilmutab ta end uuesti. (5, 9 - 10) 
45 On vaja, et inimsüda tunneks alt üles seda 
väärtuslikku sõnumit, mille tema Vaim tõi 
maailma, ja kui te olete tundnud kogu tõde, 
siis peaksite oma südamest välja juurima kõik 
ebajumalateenistused ja entusiastlikud 
kummardused, mida olete talle pühendanud, 
ja pakkuma talle selle asemel oma vaimset 
armastust. (140, 43) 
46 Mõned ütlevad Mulle: "Issand, miks Sa ei 
luba meil kõigil Sind näha, nagu meie vennad 
ja õed, kes tunnistavad, et nad näevad Sind?" 
47. Oh te nõrgad südamed, kes te peate 
nägema, et uskuda! Mis kasu on teil sellest, et 
te näete Jeesust nägemuses inimkujul, kuigi 
teie vaim võib Mind piiramatult ja täiuslikult 
tajuda armastuse, usu ja tundmise kaudu 
Minu Jumalikku Olemust? 
48 Te teete kurja, kui te kadestate neid, kellel 
on piiratult vaimse nägemise ande kujundites 
või sümbolites; sest see, mida nad näevad, ei 
ole täpselt jumalik, vaid sümbol või allegooria, 
mis räägib neile vaimsest. 
49 Olge rahul oma andidega ja uurige 
tunnistusi, mida te saate, otsides alati 
tähendust, valgust, õpetust, tõde. (173, 28 - 
30) 
50. Ärge kunagi võltsige Minu õpetusi. Esitage 
minu Töö kui raamat, mis sisaldab ainult 
puhtust, ja kui olete oma teekonna lõpetanud, 
võtan teid vastu. Ma ei vaata plekke teie 
vaimus ja annan teile oma jumaliku suudluse, 
mis on suurim tasu, kui te jõuate tõotatud 
maale. Sest ma olen andnud teile sel ajal 
peotäie seemet, et te õpiksite külvama 
viljakatele põldudele ja te paljundaksite seda 
seal. (5, 27) 
51 Mõelge oma vastutusele, armsad inimesed, 
mõelge, et iga päev, mille te vahele jätate, on 
päev, mille võrra te viivitate selle 
rõõmusõnumi jõudmist oma kaasinimeste 
südamesse - et üks õppetund, mille te kaotate, 
on üks leivapäts vähem, mida pakkuda 
abivajajatele. (121, 40) 
52. Te teate juba selle puu vilja maitset ja ma 
hoiatan teid, et te ei laseks end tulevikus 
valeprohvetite poolt eksitada; kuid te peaksite 
ka oma kaasinimeste eest "valvama", 
õpetades neid tundma Minu õpetuse olemust. 
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53 On kirjutatud, et pärast minu lahkumist 
tõusevad valeprohvetid, kes ütlevad mu 
rahvale, et nad on minu sõnumitoojad, ja 
tulevad minu nimel, et jätkata tööd, mida ma 
olen teie seas teinud. 
54. Häda teile, kui te kummardate 
valeprohvetitele ja valeõpetajatele või kui te 
lisate Minu õpetusele sõnu, millel puudub 
vaimne sisu, sest siis tekib suur segadus! 
Seepärast ütlen ma teile ikka ja jälle: "Vaadake 
ja palvetage." (112, 46 - 47) 
55 Kui te ei valmista end ette, siis tulevad teie 
kõrvu ebaselged hääled, mis ajavad teid 
segadusse ja hiljem ajate nendega segadusse 
oma vennad. 
56. Ma panen teid valvsaks, et kui need 
ilmingud on lõppenud, siis te ei püüaksite neid 
uuesti üles võtta, sest need ei ole valguse 
vaimud, kes ilmutavad end, vaid segaduses 
olevad olendid, kes tahavad hävitada seda, 
mida te olete varem üles ehitanud. 
57 Seevastu see, kes teab, kuidas ennast ette 
valmistada, kes tahab olla kasulik, selle asemel 
et hiilata, püüab olla kasulik, kes ootab 
kannatlikult, selle asemel et kiirustada 
sündmusi, kuuleb selgelt minu õpetust, mis 
jõuab tema vaimuni andide kaudu, mis on 
tema sees: Inspiratsiooni, intuitsiooni ja 
ettenägemise anded, mis saavutatakse palve, 
vaimse nägemuse ja prohvetlike unenägude 
abil. (7,13 - 14) 
58. Täna vaatate te neid häälekandjaid, kes 
räägivad teiega vaimustuses, ja nii suur on 
mõnede uskmatus, kui te arvate, et minu 
ilmutamine on võimalik nende saatjate kaudu. 
Aga kui inimesed näevad, et minu jüngrid 
kuulutavad jumalikke ilmutusi oma tavalises 
seisundis, siis kahtlevad nad neis. 
59 Teie enda koguduses tekib neid, kes 
kahtlevad, kui nad kuulevad teid minu 
innustusel kõnelemas, ning teil peab olema 
suur ettevalmistus ja vaimne puhtus, et leida 
usku. (316, 52 - 53) 
60. Kui te täheldate oma teedel mehi, kes oma 
tegude või mõtteviisiga tõestavad vaimset 
mahajäämust Minu ilmutuste ees, ärge 
ehmatage, sest te peate teadma, et kõik 
inimesed ei ole kunagi marssinud ühesuguse 
rütmi järgi. Usaldage, et ma jätan neile juba 
praegu sõnad, mis äratavad nad üles, kui aeg 
on käes. 

61 Need sõnad, mida te praegu ei mõista, on 
just need, mida need inimesed mõistavad. 
(104,42 - 43) 
62. Uskuge ja tegutsege ilma fanatismita. 
Tõuske üles ja asetage end sellisele tasandile, 
millelt saate õpetada kõiki oma kaasinimesi, 
arvestamata usutunnistusi või doktriine. 
63 Ärge kartke teha head abivajajale ainult 
sellepärast, et ta harrastab mahajäänud või 
ebatäiuslikku Jumala kummardamist. Pigem 
laske oma ennastsalgava tööga võita tema 
süda. 
64 Ärge sulgege end rühmadesse ja piirake 
seeläbi oma tegevusvaldkonda. Olge valguseks 
igale vaimule ja palsamiks igas hädas. (60, 27) 
65. Kui teie kaasinimesed räägivad teie kohta 
halvustavalt, sest te olete minu kutsele 
vastanud, siis sulgege oma kõrvad ja vaikige; 
nad on teadmatuses. Aga kui te peaksite seda 
asja võtma ettekäändena nende üle kohut 
mõista, siis häda teile, sest te olete juba oma 
südametunnistuse valguses valgustatud ja 
teate, mida te teete. (141,27) 
66. Niisiis, mu rahvas, ärge nõudke, et kõik 
inimesed mõtleksid ja usuksid nii nagu teie. Te 
ei tohi kunagi inimesi hukka mõista, te ei tohi 
mõista kohut ega määrata karistust sellele, kes 
teid ei kuula, kes ei võta vastu teie soovitusi, 
teie õpetusi ega nõuandeid. Te peaksite 
suhtuma kõigisse oma kaasinimestesse sama 
sügava austusega ja tõelise vaimse 
heategevusega. Siis saate teada, et igaüks on 
oma usupraktikas, oma õpetuses, oma viisis 
jõudnud sinna, kuhu tema vaimne võime on 
talle õiguse andnud; ja sinna, kus te näete 
inimesi, on neid viinud nende enda areng. 
(330, 29) 
67 Juba praegu ütlen ma teile, et te ei ole 
rohkem kui keegi teine, et uskumus, mida te 
olete toitnud, et olete eelisolendite rahvas, on 
eksitus, sest Looja ei eelista kedagi oma 
täiuslikus armastuses kõigi oma loodud 
olendite vastu. 
68. Ma ütlen teile seda, sest homme peate te 
oma kaasinimestele tutvustama õpetust, mille 
ma olen teile sel ajal toonud, ja ma ei taha, et 
te paistaksite neile, kes tulevad pärast teid, 
kõrgemate olenditena, ega et see paistaks, et 
te olete tänu oma teenetele ainsad, kes 
kuulsid Minu sõna. 
69 Te peaksite olema mõistvad, alandlikud, 
lihtsad, õilsad ja halastavad vennad ja õed. 
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70. Sa peaksid olema tugev, kuid mitte ülbe, et 
sa ei alandaks nõrku. Kui teil on suured 
teadmised minu õpetusest, ei tohiks te siiski 
kunagi oma teadmistega uhkustada, et teie 
kaaslased ei tunneks end teie kõrval 
halvemana. (75, 17 - 19) 
71. Isegi siin, minu töötajate seas, kui palju on 
neid, kes, ilma et oleksid mõistnud minu 
Õpetust, pidasid end kõrgemateks olenditeks, 
imetlust ja austust väärivateks, kui nad 
teadsid, et nad on vaimse andega õnnistatud. 
Sellega seoses küsin teilt, kas te võite heaks 
kiita, et kõrgem vaim on oma andide üle 
uhkeldav, kui alandlikkus ja heategevus on 
olulised omadused, mis tal peavad olema? 
(98, 15) 
72. Tuletage meelde, et ma ütlesin teile kord: 
ma ei loonud teid selleks, et te oleksite nagu 
parasiiditaimed. Ma ei taha, et te rahulduksite 
sellega, et ei tee kellelegi kurja. Ma tahan, et 
te leiaksite rahulolu sellest, et olete teinud 
head. Igaüks, kes ei tee head, kuigi ta võiks 
seda teha, on teinud rohkem kurja kui see, 
kes, suutmata teha häid tegusid, piirdus kurja 
tegemisega, sest see oli ainus asi, mida ta 
oskas teha. (153, 71) 
73. Oo, Minu palavalt armastatud lapsed, teie, 
kes te kaebate nagu eksinud lambad ja hüüate 
hirmsa häälega oma Karjase järele! Kui te 
sulgete silmad teid ümbritsevale reaalsusele, 
siis jõuate selleni, et ma olen kogu teie 
maapealse viletsuse põhjus; teised usuvad, et 
ma olen nende häda ja viletsuse suhtes 
ükskõikne. 
74 Kui tänamatu oled sa, kui sa nii mõtled oma 
Isast, ja kui ebaõiglane oled sa minu täiusliku 
õigluse üle kohut mõistes! 
75. Kas sa arvad, et ma ei kuule sind, kui sa 
ütled, et sa toitud ainult kibedusest; et 
maailm, kus sa elad, on maailm, kus ei ole 
õnne, ja et elul, mida sa elad, ei ole mõtet? 
76 te tunnete Mind ainult siis, kui arvate, et 
Ma karistan teid, et Ma keelan teile igasuguse 
halastuse, unustades teie Isa helluse ja 
headuse; te kurdate oma elu üle, selle asemel 
et õnnistada Tema hüvesid. 
77 Seda seetõttu, et te sulgete silmad tõe ees 
ja näete oma keskkonnas ainult kannatusi ja 
pisaraid ning langete meeleheitesse, sest 
usute, et kõik jääb ilma tasu saamata. 
78 Kui erinev oleks teie elu, kui selle mässu ja 
mõistmatuse asemel oleks teie esimene mõte 

iga päev õnnistada oma Isa ja teie esimesed 
sõnad oleksid tänusõnad paljude hüvede eest, 
mida tema armastus on teile andnud! 
79. Kuid te ei ole enam võimelised neid 
voorusi tundma, sest "liha" [hing] on häirinud 
teie vaimu ja te olete unustanud Minu 
õpetuse; seepärast räägin ma teile neist 
tunnetest, mille te olete oma südamest välja 
ajanud. (11, 4 - 9) 
80. Te olete patustanud, rikkunud abielu, 
sooritanud kuritegusid, ja nüüd, seisate 
silmitsi minu sõna tõega, mis näitab teile teie 
üleastumisi, ja te unustate oma üleastumised 
ning usute, et teie Issand on ebaõiglane, kui ta 
räägib teile katsumustest ja lepitamisest. (17, 
33) 
81. Teid on väga proovile pandud, kallid 
jüngrid. Kuna iga katsumus on teie jaoks 
saladus, siis te ei tea, kas see on selleks, et 
tugevdada teid lahingus, et avada teile midagi, 
mida te ei tea, või selleks, et lepitada mingi 
kuriteo eest. Kuid ärge kunagi taganege 
katsumuste eest, sest need ei ole selleks 
saadetud; samuti ei ületa need teie 
moraalseid või vaimseid võimeid. (47, 26) 
82. Miks paljud teist kardavad, et teie saatus 
on Minu poolt kirja pandud katsumuste, valu, 
karistuste või õnnetustega? Kuidas te saate 
arvata, et Tema, kes armastab teid täiuslikult, 
annab teile okkaid täis tee? Tõesti, ma ütlen 
teile, et see tee, mis on ebasoodne ja täis 
õnnetusi, on see, mille te valite oma tahtmise 
järgi, arvates, et sellel on võimalik leida 
rõõmu, vabadust ja õnne, mõistmata, et see 
on just see tee, mis on teile määratud ja 
millest te eemaldute, kus on võimalik leida 
tõelist rahu, turvalisust, jõudu, tervist, heaolu 
ja küllust. 
83. See tee, mida ma teile oma Õpetuses 
pakun, on teie vaimule ette nähtud juba 
loomisest saadik, et te selles lõpuks leiaksite 
selle, mida te ihaldate. (283, 10 -11) 
84. Te hindate pealiskaudselt, nagu oleksite 
lapsed, arvestamata, et teid piitsutavad 
katsumused on teie töö. Seepärast, kui nad on 
teie peale vallandunud, siis soovite, et nad 
lahkuksid teie juurest, et saatus muutuks nii, 
et te ei kannataks, et te ei jooks enam 
kannatuste karikat. 
85 Selle põhjuseks on see, et te ei suuda oma 
vaimse nägemisega reaalsusesse tungida, et 
mõista, et kõik, mida te lõikate, olete ise 
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külvanud ja et te olete ise endale kõik 
kannatused põhjustanud. 
86. Ei, te ei ole kunagi mõistnud, kuidas tõeni 
tungida, ja seetõttu, kui valu tungib teie 
südamesse, peate end jumaliku ebaõigluse 
ohvriks. Kuid ma ütlen teile, et Jumalas ei saa 
olla vähimatki ebaõiglust. 
87. Jumala armastus on muutumatu, 
muutumatu ja igavene. Seega, kes usub, et 
jumalikku vaimu võib haarata viha, viha ja 
raev, langeb suurde eksitusse. Sellised 
nõrkused on inimestel mõeldavad ainult siis, 
kui neil puudub vaimne küpsus ja 
meisterlikkus kirgede üle. 
88. Mõnikord ütlete Minule: "Issand, miks 
peame me "maksma" nende tegude tagajärgi, 
mis ei ole meie omad, ja miks peame lõikama 
kibedat vilja, mida teised on tootnud?" - 
Sellele vastan teile, et te ei saa sellest aru, sest 
te ei tea, kes te varem olite ja millised olid teie 
teod. (290, 9 - 12) 
89. Armsad inimesed: Teie südamed on täis 
rahulolu mõttega, et te olete Minu jüngrid 
selles "Kolmandas Ajastikus". Kuid ma ütlen 
teile, et te ei tohi kunagi lubada, et edevus 
teid pimestaks. Sest kui te sellele nõrkusele 
alluksite, siis ei kuulaks te ise enam oma 
südametunnistust, kui see teid oma 
üleastumiste pärast ette heidab. Kes ei hakka 
oma inimelu puhastama ja vääristama, ei saa 
oodata vaimset edasiminekut, sest tema 
sammud on eksitavad ja tema teod ei sisalda 
tõe seemet. 
90. Arvestage siis, et oma õppetundides 
laskun ma mõnikord vaimsest õpetusest 
nõuannete juurde, et te saaksite oma 
inimlikus elus õigesti käituda. Siis räägin ma 
inimese südamele, manitsedes teda 
uuendusele, andes talle aru, millist kahju 
teevad pahed kehale ja millist kurja teevad 
nad vaimule. 
91 Ma olen teile öelnud, et inimene, kes laseb 
end valitseda pahedel, on unustanud, et 
vaimu ei ole võimalik võita - et ta on 
unustanud, et tõeline jõud seisneb kurjuse 
ületamises vooruse abil. 
92. See inimene, keda liha on võitnud, on 
ennast alandanud, on rikkunud oma 
eneseväärikust, on langenud oma kõrgest 
mehe staatusest vaese olendiks, kes on liiga 
argpükslik, et võidelda. 

93 Selle asemel, et tuua oma koju valgust, 
leiba ja veini, toob see inimene varju, 
kannatusi ja surma, teeb raskeks tema enda, 
oma naise ja laste risti ning takistab kõigi tema 
ümber olevate inimeste vaimset arengut. 
(312, 32 - 35) 
94. Mõistke, et igaüks teist, kes loobub kurjast 
teest, paneb kurjuse võimu kaotama osa oma 
võimust; et teie elu, kui see on õiglane oma 
tegudes, sõnades ja mõtetes, jätab hea 
seemne oma teele; et teie nõuanded, kui need 
tulevad vaga südamest, on võimelised tegema 
imesid; ja et palve, kui see on sündinud 
kaastundlikust ja armastavast mõttest, on 
valguse sõnum sellele, kelle eest te palvetate, 
ja et see on valguse sõnum sellele, kelle eest 
te palvetate. (108, 16) 
95. Siin Minuga koos puhastate te end igast 
plekist. Oh, kui te vaid suudaksite seda 
puhtust kogu oma elu jooksul säilitada! Kuid 
see vaimsuse ja vendluse õhkkond, mida te 
nendel osaduskonna ja õpetuse tundidel 
loote, ei valitse maailmas. Õhk, mida te 
hingate, on patust mürgitatud. 
96. Kuid te olete tundnud, kuidas selles 
ulatuses, mil te teete Minu Õpetuse enda 
omaks, langeb järk-järgult teilt ära üks lüli 
teise järel sellest ahelast, mis teid maailma 
seob. (56, 26- 27) 
97 Olge alati valvsad, sest teie teel on neid, 
kes ütlevad, et nad kuuluvad Minule; kuid ärge 
uskuge neid esimesel hetkel, uskuge selle 
pärast, mida nad tunnistavad alandlikkuses, 
tarkuses ja armastuses. 
98. Teised ütlevad teile, et nad on Minuga 
ühenduses, samas kui nad on esimesed 
petetud. Seetõttu peate alati olema valvsad 
oma ülesande ja ametikoha suhtes. Te peate 
avama oma silmad ja kõrvad ning andestama 
ka palju asju. (12, 55 - 56) 
99 Olge aktiivne, ärge magage! Või tahate 
oodata, kuni tagakiusamised teid unes 
tabavad? Kas te langete taas kord 
ebajumalateenistusse? Kas te ootate, kuni 
võõrad õpetused kehtestavad end jõuga või 
hirmuga? 
100. Olge ärkvel, sest idast tõusevad 
valeprohvetid ja ajavad rahvad segadusse. 
Ühinege, et teie hääl kõlaks kogu maailmas ja 
te saaksite õigeaegselt hoiatada inimkonda. 
(61, 25) 
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101. Inimkonda ootavad ees suured hädad; 
jääge valvsaks ja palvetage igas valus ja 
õnnetuses. Paljud kannatused leevendatakse, 
teised jäävad ära, sest need, kes palvetavad, 
peatavad need. 
102. Kui teiste konfessioonide ja sektide 
järgijad näevad, et suured rahvahulgad 
järgivad seda rahvast, siis tõusevad neist 
konfessioonidest need, kes teid taga kiusavad. 
Kuid ärge kartke, sest kui te jääte rahulikuks, 
paneb Püha Vaim teie huultele valguse sõnad, 
mis panevad need, kes teid laimavad, vaikseks. 
103. Ma ei anna teile kaitseks tapvat mõõka, 
ma annan teile armastuse mõõga. Iga selle 
valguse välk on sellest lähtuv voorus. 
104 Kui palju soosingut leiad sa Isa juures, kui 
sa vallutad oma sõnade kaudu hulgaliselt 
Minu Töö tagakiusajaid ja saadad nad oma 
armastuse tegude kaudu Minu juurde 
pöörduma. 
105. See on õpetus, mille ma teile teises 
ajastul andsin, mille te juba unustasite. 
106 Inimese meel kannatab rahutuse all, kui ta 
püüab mõista trinitaar-maariakeelset vaimu-
õpetust. Sest materialiseerunud inimene on 
vaimse suhtes kohmetu. (55, 58 -63) 
107. Kui paljud on jätnud Minu lauale toidu, 
mida Ma neile nii suure armastusega pakkusin, 
ilma et oleksid seda isegi puudutanud. Millal 
kogevad nad veel kord sellist armu aega nagu 
praegune, mil nad olid määratud tulema maa 
peale, et kuulda Minu sõna? 
108. Need on kõvad kivid, mis vajavad tormi ja 
aega, et kuluda. Nende pärand jääb neile 
varuks seni, kuni nad ei oska seda valvata ja 
hinnata. Aga nad saavad selle uuesti kätte, 
sest ma olen teile öelnud, et seda, mida Isa 
annab oma lastele, ei võeta neilt kunagi ära, 
vaid seda hoitakse ainult nende jaoks. (48, 8) 
109. Mõned teist muutuvad ja varustatakse 
Minu õpetuse kaudu, et nad saaksid minna 
otsima neid, kes on kõrbes eksinud. Sest just 
sellisena näen ma inimelu - kui kõrbe. Mõned 
tunnevad end üksinda miljonite hingede 
keskel, kes janunevad, ilma et keegi pakuks 
neile pisut vett; sinna ma saadan oma uued 
apostlid. 
110. Ma tahan, et mõned räägiksid minu nime 
taas armastusega ja teised kuulaksid seda 
emotsionaalselt. Ma tahan, et seda teaksid 
need, kes seda ei tea. On inimesi - vanu mehi, 
naisi ja lapsi -, kes ei tea midagi minu 

olemasolust. Ma tahan, et kõik tunneksid 
Mind ja teaksid, et Minus on neil kõige 
armastavam Isa - et kõik kuuleksid Mind ja 
armastaksid Mind. (50, 3) 
111. Minu Sõna on kohtunud teie isekusega. 
Seepärast olen ma teile käskinud, et te viiksite 
oma kaasinimestele teatavaks, mida ma teile 
annan. Aga te tahate ainult värskendada end 
Minu ilmingutega, ilma et võtaksite endale 
kohustusi teiste suhtes. 
Kuid Meister ei ole teid kutsunud, et õpetada 
teile kasutuid õppetunde; Ta on käskinud teil 
õppida seda jumalikku õppetundi, et te 
saaksite seda hiljem oma elus kasutada, 
rakendades seda oma ligimese suhtes. 
113. Ma avaldan teile praegu, et teie vaimul 
on vana võlg igaühe ees, kes tuleb teie juurde 
hädaga, vajadusega või palvega. Mõtle, millise 
armastusega ma asetan nad sinu eluteele, et 
sa saaksid täita oma heategevuse, tehes nad 
oma aktiivse heategevuse objektiks. (76, 20) 
114. Täitke, et te ei peaks valusatel aegadel 
maa peale tagasi pöörduma, et korjata oma 
vigade või isekuse vilju. Täitke oma missioon; 
siis te tulete ka tagasi, kuid see saab olema 
rahu ajal, et värskendada end selle seemne 
eest hoolitsemisel, mille jätsite maha, kui 
alustasite. Nüüd ei juhi Mooses teid, et teid 
vabastada, nagu ta tegi "Esimesel korral"; see 
on teie südametunnistus, mis teid juhib. (13. 
17) 
115. Siin on palju neid, kes muul ajal olid 
õigusõpetajad või teadlased. Nüüd on nende 
meeled ärganud vaimsetele teadmistele ja nad 
on veendunud, et piiratud inimlikes 
teadmistes ei leia nad kõrgeimat tõde. 
116. Siin on need, kes muul ajal olid maa peal 
vägevad ja rikkad ja kes nüüd on jõudnud 
tunda vaesust ja alandlikkust. Ma õnnistan 
neid nende alistumise ja täiuslikkuse soovi 
eest. See on tõestus Minu armastavast 
õiglusest, sest Ma lasin neil taas maa peale 
tulla, et näidata neile veel üht lehekülge 
Igavese Tarkuse Raamatust. (96, 16 - 17) 
117. Maailm pakub sulle palju rõõme, millest 
mõned on minu poolt antud ja teised inimese 
poolt loodud. Nüüd olete kogenud, et te ei ole 
suutnud neid saada, mis on põhjustanud 
mõnes mässu ja teistes kurbust. 
118. Ma pean teile ütlema, et paljudele ei ole 
sel ajal lubatud uinuda või hukkuda "liha" 
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naudingutesse ja rahuldustesse, sest nende 
ülesanne on hoopis teistsugune. 
119. Tõesti, ma ütlen teile, et inimkonnas ei 
ole ühtegi vaimu, kes ei oleks tundnud kõiki 
rõõme ja söönud kõiki vilju. Täna tuli teie vaim 
(maa peale), et nautida Minu armastuse 
vabadust, mitte olla maailma, kulla, himu või 
ebajumalateenistuse uus ori. (84, 47) 
120. Vaadake inimesi, rahvaid, rahvusi, kui nad 
panevad oma elu ideaalile. Nad hävivad oma 
võitluste matusetulestikus, unistades maailma 
hiilgusest, omandist ja võimust. Nad surevad 
põgusa hiilguse eest. 
121 Aga teie, kes te hakkate oma vaimus 
süüdata jumalikku ideaali, mille eesmärgiks on 
igavikulise au saavutamine, kas te ei 
annaksite, kui mitte oma elu, siis vähemalt osa 
sellest oma kaasinimeste kohustuste 
täitmiseks? 
122. Teie kohal möllab nähtamatu lahing, 
millest saavad teadlikuks vaid ettevalmistatud. 
Kogu kurjus, mis lähtub inimestest mõtetes, 
sõnades ja tegudes, kogu sajandite patt, kõik 
segadusse sattunud inim- ja teispoolsed 
vaimud, kõik eksitused, ebaõiglus, inimeste 
usufanatism ja ebajumalateenistus, rumalad, 
ambitsioonikad püüdlused ja valed on 
ühinenud jõuks, mis rebib, haarab ja läbistab 
kõike, et pöörata see Minu vastu. See on vägi, 
mis on Kristuse vastu. Suur on nende sõjavägi, 
tugevad on nende relvad, kuid nad ei ole 
tugevad mitte minu, vaid inimeste vastu. 
123 Ma annan neile vägedele lahingu oma 
õigluse mõõgaga ja olen lahingus oma 
vägedega, millest te olete osa minu tahte 
kohaselt. 
124. Samal ajal, kui see lahing vaevab inimesi, 
kes ajavad taga naudinguid, peaksite teie, 
kellele ma olen usaldanud võime tajuda, mis 
toimub pärastpoole, valvama ja palvetama 
oma vendade eest, sest nii valvate te iseenda 
eest. 
125 Kristus, Vürstlik Võitleja, on oma mõõga 
juba välja tõmmanud; on vaja, et see lõikaks 
kurjuse juurest ära nagu sirp ja looks oma 
kiirtega valguse universumis. 
126. Häda maailmale ja sulle, kui su huuled 
vaikivad! Te olete Jaakobi vaimne seeme, ja 
ma lubasin talle, et teie kaudu saavad maa 
rahvad päästetud ja õnnistatud. Ma ühendan 
teid üheks perekonnaks, et te oleksite 
tugevad. (84, 55 - 57) 

127 Ma tean, et selle rahva seas on tehtud 
suuri tegusid, kuid mulle piisab sellest, et ma 
tean, isegi kui teie nimed on maailmas 
tundmatud. 
128. Ainult mina üksi tean teie tööde tõelist 
väärtust või väärtust, sest isegi teie ei saa neid 
hinnata. Mõnikord tundub teile mõni väike 
töö väga suur, ja teistest te isegi ei teadvusta, 
et nende teene jõudis Minuni. (106, 49 -50) 
129. Teie inimhulgad, kes te olete Mind 
kuulnud - millal te tulete välja oma 
eraldatusest ja pimedusest? Kas te lükkate 
oma ettevalmistusi tahtlikult edasi, kartes 
vastasseisu? Tõesti, ma ütlen teile, ainult see 
kardab, kes ei ole end vaimselt ette 
valmistanud; sest kes tunneb Minu Sõna ja 
armastab oma Issandat ja oma ligimest, sellel 
ei ole midagi karta, ja selle asemel, et inimesi 
vältida, püüab ta nendega kohtuda, et jagada 
nendega seda, mida ta on saanud. Olles 
uurinud ja süvenenud minu õpetusse, toob ta 
selle ellu. (107,41) 
130. Selles sõnumis on valgust kõikidele 
religioonidele, kõikidele sektidele ja 
konfessioonidele ning erinevatele inimeste 
juhtimisviisidele. Aga mida te olete teinud 
minu sõnaga, jüngrid? Kas nii tahate, et puu 
õitseks? Laske sellel õitseda, sest nad 
teatavad, et see kannab hiljem vilja. 
131. Miks te varjate neid sõnumeid ja ei too 
maailmale selle uue ajastu üllatust selle Hea 
Sõnumiga? Miks te ei julge öelda maailmale, 
et Kristuse hääl kõlab teie seas? Räägi ja anna 
tunnistust minu õpetusest oma armastuse 
tegude kaudu; sest kui mõned peaksid 
sulgema oma kõrvad, et sind mitte kuulda, siis 
teised avavad need, ja sinu hääl on neile siis 
nii magus ja meloodiline kui ööbikulaul. (114, 
46) 
132. Inimkond ootab minu uusi õpilasi; aga kui 
teie, kes te olete minu töömehed, loobute 
maailma arvamuse kartuses seemnest ja 
põllutööriistadest, siis mis saab sellest 
inimkonnast? Kas te ei ole tundnud vastutust 
oma missiooni eest? 
133. Teie südametunnistus ei peta teid kunagi 
ja ütleb teile alati, kas olete oma kohust 
täitnud. Rahutus, mida te kogete, on märk 
sellest, et te ei ole järginud minu juhiseid. 
(133, 10) 
134. Te kurdate mõnikord, et Minu Sõna 
järgijate arv kasvab aeglaselt. Kuid ma ütlen 
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teile, et te peate iseenda üle kaebama, sest 
teie ülesanne on suurendada ja paljundada 
seda kogukonda moodustavat rahvahulka. Aga 
kui teie südames puudub usk, kui teie vaimsed 
anded ei ole arenenud, kui teie mõtetes 
puudub vaimse teadmise valgus, siis kuidas te 
veenate uskmatuid? Kuidas te liigutate teda 
sisemiselt oma usu ja armastusega, kui need 
voorused ei ole teie südames arenenud? 
135. See, kes ei mõista, ei saa viia 
mõistmiseni; see, kes ei tunne, ei ärata 
tunnet. Saage nüüd aru, miks teie huuled 
tardusid ja tardusid, kui teil oli vaja tunnistada 
minu sõna. 
136. Kes armastab, see ei pea ängistama, kes 
usub, see ei karda. Sellel, kes tunneb, on palju 
võimalusi oma siirust ja tõepärasust tõestada. 
(172, 24 - 26) 
137. Täna tahate selgitada, miks te olete 
Iisrael ja teil ei ole argumente; tahate 
selgitada, miks te olete spiritistid ja teil 
puuduvad sõnad. Te püüate selgitada, millised 
on teie vaimsed anded, kuid teil puuduvad 
tõendid ja vaimne areng, et neid veenvalt 
selgitada. Aga kui teie ülespoole suunatud 
areng muutub tõeliseks, lendavad teile 
vajalikud sõnad, sest te selgitate oma 
armastuse töödega, kes te olete, kes teid 
õpetas ja kuhu te lähete. (72, 27) 
138. Teile ütlen: Mida te ootate, et jagada 
rõõmusõnumit? Kas sa kavatsed ennustada 
varemete kohta? Ma ütlen teile ja avaldan 
teile kõik, et teil oleks alati tark vastus igale 
küsimusele, mida teie kaasinimesed võivad 
teilt küsida. Pidage meeles, et teid rünnatakse 
tõsiste argumentidega, mis täidavad hirmuga 
need, kes ei ole valmis. 
139. Jätke meelde Minu sõna ja ärge unustage 
suuri imesid, mida Ma olen teile andnud, et 
igaüks teist saaks minu tõe elavaks 
tunnistajaks. Siis see, kes teid uurib ja uurib 
Minu sõna, näeb, et see ei ole mitte milleski 
vastuolus sellega, mida Ma olen teile varem 
öelnud ja ennustanud. 
140 Võitlus saab olema suur - nii suur, et 
mõned, kes on olnud Minu jüngrid, saavad täis 
hirmu ja eitavad Mind, öeldes, et nad ei ole 
Mind kunagi kuulnud. 
141. Need, kes jäävad Minu käskudele truuks 
ja astuvad vastu, katan ma mantliga, mille all 
nad end kaitsevad, ja nad tulevad läbi igast 
kriitilisest olukorrast vigastusteta. 

142. Kes seda seemet halvasti külvab või kes 
selle töö puhtust rüvetab, sellele tuleb igal 
tunnil kohus, inimeste tagakiusamine ja 
rahutus. Iga inimene tunneb puu, mille ta on 
kasvatanud, selle vilja maitse järgi. 
143. Mul on minu rahva vaimse võitluse ajaks 
suured imed varuks - imed ja teod, mis 
hämmastavad teadlasi ja teadlasi. Ma ei jäta 
teid kunagi oma jõudude hooleks. Ärge 
ehmatage, kui inimesed teid pilkavad; ärge 
unustage, et "teisel" ajastul pilkasid ka 
inimesed teie Meistrit. (63, 42 - 44) 
144. Tõesti, ma ütlen teile, maailm on teie 
vastu, ja selleks valmistan ma teid ette, et te 
oskaksite kaitsta oma usu asja armastuse ja 
halastuse relvadega. Ma ütlen teile, et te 
võidate, isegi kui teie võitu ei teata. 
145. Nüüd ei ole teie ohverdamine vereohver, 
kuid te kogete ikkagi laimu ja põlgust. Kuid 
Meister on seal, et teid kaitsta ja lohutada, 
sest ükski jünger ei jää maha. (148, 17) 
146. Inimesed, ärge harjutage enam 
kõlbmatusega, võitlege selle vastu, ilma et 
kiidaksite puhtusega, ega nördimus oma 
kaasinimeste üleastumiste üle. Olge oma 
kõnes ja tegudes taktitundlik, täpne ja 
heatahtlik, siis kuulab maailm teid ja pöörab 
tähelepanu ka teie õpetussõnadele. Kas ma 
pean teile veel kord ütlema, et enne kui te 
seda õpetust edasi annate, peate te seda 
elama? (89, 66) 
147. On vaja, et Minu rahvas ilmuks rahvaste 
seas ja näitaks eeskuju vendluse, harmoonia, 
heategevuse ja mõistmise poolest, kui rahu 
sõdur nende seas, kes taas kord kuritarvitavad 
jumalikke õpetusi, et tülitseda, üksteisele 
haiget teha ja elu võtta. (131, 58) 
148 Lõpuks, mõistke, et te kõik armastate 
ühte ja sama Jumalat, ja ärge tülitsege 
sellepärast, et üks või teine on seda armastust 
erinevalt teostanud. 
149. Te peate õppima mõistma, et on 
olendeid, kelle uskumused, traditsioonid ja 
kombed on nii sügavalt juurdunud, et teil ei 
ole lihtne neid esimesel hetkel välja juurida, 
kui te neid õpetate. Olge kannatlik, ja aastate 
jooksul saavutate selle. (141, 9) 
150 Kui aasta 1950 läheneb lõpule, on paljude 
seas ebakindlus ja kahtlused. 
151. Miks mõned kahtlevad Minu ilmutustes, 
kes naudivad suuremat intelligentsust kui 
need, kes usuvad Minu ilmutusse? Sest mitte 
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inimese teadmised ega intellekt ei saa 
otsustada Minu tõe üle, ja kui inimene seda 
mõistab, siis haarab teda hirm kõige uue, 
kõige talle tundmatu vastu, et seda 
alateadlikult tagasi lükata. 
152. Aga teie, nõrgad, harimatud, kes te ei 
suuda jõuda nende kõrgusele, keda nende 
intelligentsuse järgi tunnustatakse, te olete 
need, kes usuvad, ja te suudate süveneda 
vaimse saladuste saladustesse. Miks? Sest just 
Vaim on see, kes ilmutab Igavese Elu ja selle 
imed mõistusele. 
153 Inimintellekt esindab jõudu, millega te 
nüüd võitlete, ja selle kaudu on inimene 
loonud endale ideid ja arusaamu vaimsest, mis 
ei ole talle ilmutatud vaimu kaudu. 
154 Selleks võitluseks peate te olema tugevad 
- tugevusega, mis samuti tuleb vaimust. Teie 
tugevus ei põhine kunagi teie kehal, raha jõul 
ega maistel abivahenditel. Ainult teie usk 
tõesse, mis elab teie sees, teeb teid selles 
konfliktis võidukaks. (249, 44 - 46) 
155 Ärge kartke, kui teid kutsutakse 
eksitavateks - ulatage oma käsi kõigile. 
Mõelge, et see töö, mis on teie jaoks tõene, 
võib teistele tunduda vale, sest nende silmis 
puudub sellel pühitsus, mille religioonid on 
saanud, et neid tunnustataks. 
156. Kui te usute Minusse, kui te usute, et Ma 
ilmutan ennast nende häälekandjate sõnades, 
siis ärge kartke oma kaasinimeste kohut. Sest 
Minu Õpetus on nii kõnekas ja Minu sõnum 
sisaldab nii palju tõdesid, et kui te oskate neid 
relvi hästi kasutada, siis on teid vaevalt 
võimalik võita. 
157. Keegi ei saa teid hukka mõista selle eest, 
et te otsite innukalt tõde, täiuslikku. Selleks on 
teil kõigil püha õigus, ja selleks on teile antud 
vabadus püüelda valguse poole. (297, 51 - 53) 
158. Kui hakkate oma missiooni täitma ja 
lähete rahvaste juurde, kõige kaugemate 
rahvaste juurde, isegi ürgmetsa, kohtate 
inimesi ja annate neile mõista, et te kõik olete 
vennad, annate neile tunnistust Minu 
vaimsest Õpetusest. Siis imestate, milliseid 
armastuse tõendeid ma teile annan. 
159 Seal, tsivilisatsioonist ära lõigatud, kuid ka 
väga kaugel inimlikust kõlblusest, avastate te 
suuri vaimseid olendeid, kes suurendavad 
Iisraeli rahva ridu. 
160 Haiged saavad tervendavat palsamit sinu 
teel ja tervenevad; kannatanud nutavad 

viimast korda, kuid nende pisarad on 
rõõmupisarad. 
161 Nende tõendite pärast, mida te annate, 
õnnistavad rahvahulgad Issandat ja tema 
jüngrid; teid kiidetakse, nagu oli tol päeval, kui 
teie Meister Jeruusalemma sisenes. 
162. Aga ka nende hulgas, kes teid 
rõõmustavad, on mehi ja naisi, kes on täis 
vaimseid andeid, mida te omate. Mõnede 
puhul hämmastab teid nende prohvetlikkuse 
anne; teiste puhul on minu tervendav palsam 
ammendamatu; teiste puhul voolab minu sõna 
välja nagu kristallselge vesi. Nii näete, kuidas 
Püha Vaimu anded ilmuvad teie vendade ja 
õdede seas nagu ammendamatu külv. (311, 38 
- 40) 
163. Inimesed, rahvaste seas valitseb nüüd 
näiline rahu, kuid te ei tohi kuulutada, et rahu 
on saabunud. Hoidke oma huuled kinni. 
Tõeline rahu ei saa tekkida hirmu või 
materiaalsete mugavuste alusel. Rahu peab 
lähtuma armastusest, vendlusest. 
164 Praegu ehitatakse liivale, mitte kaljule, ja 
kui lained jälle tõusevad ja löövad vastu neid 
seinu, siis kukub hoone kokku. (141,70 - 71) 
165. Alates "Esimesest ajast" olen ma teile 
oma prohvetite kaudu rääkinud, et juhendada 
teid, kuid mitte selleks, et sundida teid täitma 
Minu Seadust. 
166. Kuid aeg on möödas ja inimvaim on 
arenenud, saavutanud küpsuse ja suudab 
nüüd mõista oma missiooni vaimuna. 
Inimkond, kes on nii lähedal kuristikule, 
hukule, vajab teie vaimset abi. 
167. See on lahing, viimane lahing, kõige 
hirmsam ja kohutavam pimeduse ja Valguse 
vahel. Kõik pimeduse vaimud ühendavad end 
sel ajal ja kõik Valguse vaimud peavad sellele 
jõule vastu astuma. 
168. Teie, kes te olete Mind kuulnud, kes te 
kannate endas Püha Vaimu valgust, ärgake! 
Ärge raiskage aega maiste naudingutega, 
ajaliste eesmärkidega. Võitle inimkonna eest, 
võitle selle eest, et Isa Kuningriik tuleks 
sellesse maailma. See on missioon, mille ma 
annan kõigile, alates kõige vähem haritud 
inimestest kuni kõige haritumate inimesteni. 
169 Vaimne maailm on teiega, ja ennekõike 
isa, kes on täis armastust, täis kaastunnet - isa, 
kes näeb lõpmatu valuga kannatusi, mida 
inimesed üksteisele põhjustavad. 
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170 See on valguse võitlus pimeduse vastu ja 
igaüks teist peab võitlema, kuni võit on 
saavutatud. (358, 20-23) 

63. peatükk - Õpetused kogudustele ja 
kõigile Kristuse jüngritele  
 
Kristuse vaimne töö  
1 Rõõmustage minu ees, armastatud rahvas, 
tehke oma südames pidu, hüüdke rõõmust, 
sest viimaks olete näinud "Issanda päeva". 
2 Te kartsite selle päeva tulekut, sest te 
mõtlesite ikka veel nagu vanad, arvates, et 
teie Isa süda on kättemaksuhimuline, et Ta on 
pahane solvangute pärast, mida Ta on saanud, 
ja et sellepärast on Tal sirp, piits ja kannatuste 
karikas valmis, et võtta kättemaksu nende 
vastu, kes on Teda nii palju ja nii sageli 
solvanud. 
3 Aga teie üllatus on olnud suur, kui te olete 
avastanud, et Jumala mõtetes ei saa olla ei 
viha ega viha ega vastumeelsus. Kuigi maailm 
nuttes ja hädaldades nagu kunagi varem, ei 
ole põhjus selles, et Isa on andnud talle selle 
vilja süüa ja selle karika juua, vaid selles, et see 
on saak, mida inimkond nüüd oma tegude 
tõttu lõikab. 
4 On tõsi, et kõik praegusel ajal toimuvad 
õnnetused on teile ette teatatud. Aga ärge 
arvake, et kuna neid on teile teatavaks tehtud, 
et teie Issand saadab need teile karistuseks. 
Vastupidi, ma olen teid alati hoiatanud kurja ja 
kiusatuste eest ning aidanud teid taastada teie 
kukkumistest. Peale selle olen andnud teile 
kõik vajalikud vahendid, et te saaksite end 
päästa. Kuid te peate ka mõistma, et te olete 
alati olnud Minu üleskutsetele kurdid ja 
ebausklikud. (160, 40 - 41) 
5 Häda neile, kes ei püüa sel ajal oma lampi 
süüdata, sest nad eksivad! Vaata, kuidas 
kõikjal valitsevad ikka veel varjud, kuigi praegu 
on valguse aeg! 
6. Te teate Minu Sõna kaudu, et Ma valisin 
selle rahva [Mehhiko], et ilmutada end selles 
Minu "Kolmanda tulemise" ajal; ometi ei tea 
te selle põhjust. Meister, kes ei taha oma 
jüngrite ees saladusi hoida, on olnud teie jaoks 
saladus. Ta tuleb, et avaldada teile kõik, mida 
te peate teadma, et te saaksite täpselt vastata 
neile, kes teid küsitlevad. 
7 Ma olen näinud, et selle maailmanurga 
elanikud on alati otsinud Mind ja armastanud 

Mind, ja kuigi nende kummardamine ei ole 
alati olnud täiuslik, olen Ma aktsepteerinud 
nende kavatsust ja armastust kui süütuse, 
ohvrite ja valu õitsengut. Minu Jumalikkuse 
altaril on see lõhnav lill alati olnud kohal. 
8 Te olete valmis täitma seda suurt missiooni 
"kolmandal ajastul". 
9. Täna te teate, et ma olen teie keskel 
reinkarneerinud Iisraeli rahva, sest ma olen 
neid teile ilmutanud. Te teate, et seemne, mis 
elab teie olemuses, ja sisemine valgus, mis 
teid juhib, on sama, mida ma valasin Jaakobi 
kojale esimesel ajastul. 
10 Te olete iisraellased vaimu järgi, vaimulikult 
Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi seemne 
omanikud. Te olete selle õnnistatud puu 
oksad, mis annab inimkonnale varju ja vilja. 
11 Sellepärast ma nimetan sind 
esmasündinuks ja sellepärast ma olen sind sel 
ajal välja otsinud, et sinu kaudu teha 
maailmale teatavaks oma kolmas ilmutus. 
12 Minu tahe on, et "Iisraeli rahvas" tõuseb 
vaimselt üles inimkonna hulgast, et nad 
näeksid tõelist "ülestõusmist lihast". (183, 33 - 
35) 
13 Kas sa arvasid, et ma annan oma sõna 
kõigile maa rahvastele? Ei! Ka selles osas on 
Minu uus ilmutus sarnane mineviku aegadele, 
mil Ma ilmutasin end ühele ja samale rahvale, 
kelle ülesanne oli siis minna ja levitada head 
sõnumit ning külvata seemet, mille nad said 
Minu Sõnumiga. (185, 20) 
14 Jätke teised rahvad ärkama uutele 
aegadele, kui nad näevad, kuidas maad on 
hävitatud üleujutustes, rahvad on hävitatud 
sõdades ja katkud hävitavad elu. Need rahvad, 
kes on oma teadustes ülbeks muutunud ja 
keda nende kirikute hiilgus uinutab, ei 
tunnista minu sõna sellisel silmapaistmatul 
kujul ega tunne minu ilmutust vaimus. 
Seepärast tuleb kõigepealt maad raputada ja 
loodus ütleb inimestele: "Aeg on täitunud ja 
Issand on tulnud teie juurde". 
15. Selleks, et inimkond ärkaks, avaks silmad ja 
kinnitaks, et mina olen tulnud, peab 
kõigepealt inimeste võim ja ülbus kannatama. 
Kuid teie ülesanne on valvata, palvetada ja 
valmistuda. (62, 53) 
16. Ma lubasin teile kord, et pöördun tagasi 
inimkonna juurde, ja siin ma olen, et täita seda 
lubadust, kuigi on möödunud juba mitu 
sajandit. Teie vaim igatses Minu Kohalolu oma 
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rahusoovis, oma näljas tõe järele, oma 
igatsuses teadmiste järele, ja Minu Vaim on 
tulnud alla, et panna teid kuulama õpetust 
vastavalt ajale, milles te elate. Kuidas saavad 
inimesed tahta jätkata oma elu nii, nagu nad 
on seda teinud? Ei ole enam ajastule kohane 
jääda vaimsesse stagnatsiooni või vaimsesse 
inertsusesse riituste ja traditsioonide 
praktiseerimisel. (77, 19) 
17. Paljud tunnustatud õppinud inimesed 
maailmas ei suuda Mind selles vormis ära 
tunda ja eitavad Mind. Kuid ärge olge selle üle 
üllatunud, sest ma kuulutasin seda teile juba 
ammu, kui ütlesin teile: "Õnnistatud olgu Sa, 
Isa, et Sa paljastad oma Tõe alaealistele ja 
varjad selle õppinud ja arukate eest." 
18. See ei ole aga mitte sellepärast, et Ma 
varjan oma tõde kellegi eest, vaid pigem 
sellepärast, et need, kelle mõistus on 
koormamata, oma [vaimses] vaesuses või 
tähtsusetuses, saavad Mind paremini tunda, 
samas kui need, kes on andunud, kelle 
mõistus on täis teooriaid, filosoofiaid ja 
usuõpetusi, ei suuda Mind mõista ega tunda. 
Kuid Tõde, mis on mõeldud kõigile, jõuab 
igaühele määratud ajal. (50, 45) 
19 Kes teab minu seadust ja varjab seda, ei saa 
end minu jüngriks nimetada. Kes minu tõde 
ainult huultega, aga mitte südamega edasi 
annab, ei võta mind oma eeskujuks. See, kes 
räägib armastusest ja tõestab oma tegudega 
vastupidist, on minu õpetuse reetur. 
20. Kes eitab Maarja puhtust ja täiuslikkust, on 
rumal, sest oma teadmatuses esitab ta 
Jumalale väljakutse ja eitab Tema väge. See, 
kes ei tunnista Minu tõde "Kolmanda ajastu" 
kohta ja eitab vaimu surematust, on ikka veel 
unes ja ei võta kuulda möödunud aegade 
ettekuulutusi, mis kuulutasid ilmutust, mida 
inimkond kogeb käesoleval ajal. (73,28 - 29) 
21. Nad tulevad ja panevad Mind proovile, 
sest nad tahavad sulle tõestada, et sa oled 
eksinud. Kui ma ei ütle neile oma nime, 
ütlevad nad, et ma ei ole mina, ja kui ma 
vastan nende küsimustele, mis on esitatud 
halva kavatsusega, siis eitavad nad mind veelgi 
suurema innuga. 
22. Siis ma ütlen neile: Kes tahab siseneda 
Valguse Kuningriiki, peab seda südamega 
otsima. Aga kes tahab elada ilma Mind 
tunnustamata, on oma vaimult varjanud 
jumalikku teadmist, põhjustades, et kõik see, 

mis on selge ja helge ilmutus, on tema jaoks 
saladus ja saladus. (90, 49 - 50) 
23. Nüüd olen ma teiega ainult ajutiselt, nagu 
ma kunagi olin. Juba läheneb aeg, mil Ma ei 
räägi enam teiega, kuid inimkond ei ole 
tundnud Minu kohalolekut. 
24. "Mäelt", millelt ma saadan teile oma Sõna 
ja vaatlen teid, pean ma oma lahkumise 
eelõhtul hüüdma: "Inimkond, inimkond, te, 
kes te ei ole teadnud, kes on olnud teiega!". 
Nii nagu ma teisel ajastul, vahetult enne Minu 
surma, vaatasin ma mäelt linna ja hüüdsin 
pisaraten: "Jeruusalemm, Jeruusalemm, sina, 
kes sa ei ole tundnud head, mis on olnud 
sinuga. 
25 Ta ei nutnud mitte maailma pärast, vaid 
inimeste vaimu pärast, kes olid veel ilma 
valguseta ja kes pidid veel palju pisaraid 
valama, et jõuda tõeni. (274, 68 – 69) 
26 Paljud sajandid on möödunud sellest 
päevast, mil ma andsin teile oma sõna ja oma 
viimased manitsused Jeesuse kaudu, kuid täna 
ilmun ma teiega koos Püha Vaimuna, et täita 
oma lubadust teile. 
27 Mina ei saanud inimeseks, ma tulen 
Vaimus, ja ainult need näevad mind, kes on 
varustatud. 
28. Kui teie usute Minu sõnasse ja järgite 
Mind, siis teised ei võta Minu ilmutust vastu ja 
eitavad seda. Ma pidin neile andma suuri 
tõendeid ja tänu neile olen järk-järgult nende 
uskmatuse võitnud. 
29. Armastus ja kannatlikkus, mida ma olen 
teile alati näidanud, paneb teid mõistma, et 
ainult teie Isa saab teid sel viisil armastada ja 
õpetada. Ma valvan teie üle ja teen teie risti 
kergeks, et te ei komistaks. Ma panen teid 
tundma oma rahu, et te saaksite minusse 
usaldades minna oma teed. (32, 4) 
30. Minu Sõna, Minu õpetuslik pöördumine, 
näib täna olevat ainult teile, kuid tegelikult on 
see kõigile, sest selle tarkus ja armastus 
hõlmab kogu universumit, ühendades kõik 
maailmad, kõik kehastunud ja kehastumata 
vaimud. Tulge Minu juurde, kui teil on Mind 
vaja; otsige Mind, kui tunnete end eksinuna. 
31 Mina olen teie Isa, kes tunneb teie 
kannatusi ja kes teid lohutab. Ma sisendan 
teile armastust, mida te nii väga vajate, nii 
enda jaoks kui ka selleks, et levitada seda 
neile, kes teid ümbritsevad. 
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32 Kui te tõesti tunnete minu kohalolekut selle 
tarkuse järgi, mida ma nende häälekandjate 
kaudu avaldan, siis tunnete ka seda, et on 
tulnud aeg alustada ülesehitustööd vaimsel 
teel. 
33. Oh, kui ainult kõik need, kes on kutsutud, 
kiirustaksid; tõesti, ma ütlen teile, et Issanda 
laud oleks täis jüngrid ja nad kõik sööksid 
sama toitu! Kuid mitte kõik kutsutud ei ole 
tulnud, nad on andnud erinevad ametid, jättes 
jumaliku kutse teisele kohale. 
34 Õndsad on need, kes on tulnud kiirustades, 
sest nad on saanud oma tasu. (12, 76 - 80) 
35. Mind ei kuula siin kõik, kes on saanud sel 
ajal vaimseid andeid. Vaadake, kui palju tühje 
kohti on lauas, sest paljud Minu väikesed 
lapsed on pärast kasu saamist läinud ära ja 
vältinud kohustusi ja korraldusi. Oh, kui nad 
siin maa peal veel teaksid, milliseid vandeid 
iga vaim andis Mulle enne maa peale tulekut! 
(86, 43) 
36. Ma pärandan teile praegu Kolmanda 
Testamendi, kuid te ei ole isegi esimesest 
kahest aru saanud. Kui te oleksite sel ajal 
valmis olnud, ei oleks olnud vaja, et Minu sõna 
oleks materiaalselt kuuldud, sest ma oleksin 
siis rääkinud vaimselt ja te oleksite vastanud 
Mulle oma armastusega. (86, 49) 
37. See on "Kolmanda ajastu" valgus. Aga 
katsuge teda, kes ütleb, et mitte Jumal ei räägi 
teiega, vaid see mees siin. Tõesti, Ma ütlen 
teile, et seni, kuni Minu Jumalik kiir ei valgusta 
tema meelt, ei suuda te temast välja 
meelitada vaimse väärtuse ja tõe sõnu, isegi 
kui te teda surmaga ähvardate. 
38. Ei ole midagi imelikku selles, et nii nagu 
vaim kasutab oma keha selleks, et rääkida ja 
end teatavaks teha, lahutab ta end sellest 
lühikeseks ajaks, et võimaldada kõigi vaimude 
Isal end tema asemel teatavaks teha: Jumal. 
39. Ma tulen teie juurde, sest te ei tea, kuidas 
Minu juurde tulla, ja ma õpetan, et kõige 
meeldivam palve, mis jõuab Isa juurde, on see, 
mis tõuseb teie vaimust vaikides. See on see 
palve, mis meelitab ligi Minu kiirte, mille 
kaudu te Mind kuulete. Minu Jumalikkusele ei 
meeldi mitte laulud ja sõnad. (59, 57 - 59) 
40. Te ei saa öelda, et Minu sõna ei ole selge 
või et see sisaldab ebatäiuslikkust, sest Minust 
ei saa tulla ebaselgust. Kui te leiate selles 
mingeid vigu, siis omistage see hääle kandja 
kehvale edastamisele või teie kehvale 

arusaamisele, kuid mitte kunagi Minu 
Õpetusele. Häda sellele häälekandjale, kes mu 
sõna ära rikub! Häda sellele, kes minu õpetust 
halvasti edasi annab ja seda devalveerib, sest 
ta kogeb oma südametunnistuse pidevat 
nuhtlust ja kaotab oma vaimu rahu! (108, 51) 
41 Et kohtuda sinuga, ütlen ma sulle: Kui te ei 
taha, et Ma kasutaksin patuseid kehasid, et 
anda teile oma armastust, siis näidake Mulle 
õiglast, puhast, näidake Mulle teie seast 
kedagi, kes oskab armastada, ja Ma kinnitan 
teile, et Ma kasutan teda. 
42 Mõistke, et ma kasutan ennast selleks, et 
tuua patuseid, sest ma ei tule päästma õiglasi, 
vaid nad on juba valguse kuningriigis. (16, 25) 
43. Vaadake, kuidas see seeme, kuigi te olete 
selle eest halvasti hoolitsenud, ei sure; 
vaadake, kuidas see on võitnud pimeduse ja 
lõkse, takistused ja katsumused ning jätkab 
päevast päeva idanemist ja arenemist. Miks 
see seeme ei sure: Sest tõde on surematu, 
igavene. 
44 Seepärast näete, et kui see õpetus näib 
aeg-ajalt kaduvat, siis just siis, kui uued ja 
lopsakad võrsed kerkivad, et aidata inimestel 
astuda järjekordne samm edasi vaimustumise 
teel. (99, 20) 
45 Uurige Minu õpetusi ja öelge mulle, kas see 
õpetus võiks kuuluda mõnda teie religiooni. 
46. Ma olen teile ilmutanud selle 
kõikehõlmavad omadused ja universaalse 
tähenduse, mis ei piirdu inimkonna osade või 
[teatud] rahvastega, vaid ületab teie maailma 
planeetidevahelise orbiidi, hõlmates 
lõpmatust koos kõigi selle elumaailmadega, 
kus, nagu ka selles maailmas, elavad Jumala 
lapsed. (83, 6) 
47. Tunnistage, et minu sõna ei ole ega saa 
olla uus religioon. See teos on valgusküllane 
tee, kus kõik ideoloogiad, usutunnistused ja 
religioonid ühinevad vaimselt, et siseneda 
tõotatud maa väravatesse. (310, 39) 
48 Minu õpetus, millest teie vaim toitub, 
tahab teid muuta meistriteks, Püha Vaimu 
ustavateks apostliteks. (311, 12) 
49. Ma esitlen teid inimestele kui oma 
teenijaid, kui Kolmanda Ajastu Kolmanda 
Ajastu Mariana-vaimulikke - vaimulikke, sest 
te peate olema rohkem vaim kui mateeria; 
Kolmanda Ajastu, sest te olete saanud minu 
Ilmutuse kolmel korral; Mariana, sest te 
armastate Maarjat, oma universaalset Ema, 
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kes on valvanud teie üle, et te ei satuks elu 
teel meeleheitele. (70, 36) 
50 Mitte ainult neid, kes on kuulnud Minu 
sõna inimliku mõistmisorgani kaudu, ei 
nimetata selle rahva lasteks. Igaüht, kes võtab 
oma risti - igaüht, kes armastab seda seadust 
ja levitab seda seemet, kutsutakse minu 
viinamäe tööliseks, minu töö apostliks ja selle 
rahva lapseks, isegi kui ta ei ole mind kuulnud 
selle kuulutuse kaudu. (94, 12) 
51. Kuidas te, inimesed, saate arvata, et - kuna 
te tulete kokku erinevates kogunemiskohtades 
- on see põhjus, et te üksteisest distantsi 
hoiate? Ainult teadmatus takistab teid 
teadvustamast vaimseid sidemeid, mis 
ühendavad kõiki Issanda lapsi. (191, 51) 
52. Kui te käite ühes või teises või erinevates 
kogunemiskohtades ja kuulete nende 
eestkõnelejate kaudu sama sõna, täitub teie 
süda rõõmu ja usuga ning te võtate seda 
õpetust kui tõelist tõendit, et need 
kogukonnad on ühendatud oma vaimsuse 
tõttu. Aga kui te osalete puudulikul ilmutusel, 
siis tunnete, et teie südames on haavatud, ja 
te mõistate, et ei ole olemas ühtsust või 
ilmutust, mis peaks selles rahvas olema. (140, 
71) 
53. Ma tahan, et te oleksite minu head ja 
alandlikud jüngrid - need, kes ei pretendeeri 
ametikohtadele ega auastmetele kogukonnas, 
vaid et teie ideaaliks oleks ainult vooruse 
kaudu täiuslikkuse saavutamine ja minu 
juhiste järgimine, et teie elu saaks eeskujuks. 
Mis kasu on teile auastmetest, tiitlitest või 
nimedest, kui teil ei ole väärtusi, et neid 
õigesti omada? (165, 17) 
54. Minu Töö ei ole üks paljudest õpetustest, 
ei ole üks teine sektsioon maailmas. See 
ilmutus, mille ma teile täna tõin, on Igavene 
Seadus. Ent kui palju rituaale olete sellele 
vaimsuse ja mõistmise puudumise tõttu 
lisanud, kui palju ebaloomulikkust, kuni lõpuks 
olete seda moonutanud. Kui palju 
jumalateenistusi olete te Minu Õpetusse sisse 
viinud, öeldes ja uskudes, et kõik, mida te 
olete teinud, on Minu poolt inspireeritud ja 
tellitud. (197, 48) 
55. Peagi leiate end keset inimesi, kes on 
väsinud välistest kultustest ja väsinud oma 
"usufanatismist". Seepärast ütlen teile, et 
vaimustamise sõnum, mille te neile edastate, 

jõuab nende südamesse nagu värske ja 
värskendav kaste. 
56. Kas te arvate, et kui te tulete nende juurde 
fanaatiliste kultuste ja tegutsemisviisidega, 
mis on vastuolus spiritualiseerimisega, et siis 
võiks maailm teid tunnistada jumaliku sõnumi 
kandjateks? Tõesti, ma ütlen teile, teid 
peetakse uue sekti fanaatikuteks! 
57 Arvestades seda selgust, millega ma teiega 
räägin, on neid, kes ütlevad mulle: "Meister, 
kuidas on võimalik, et me peaksime hülgama 
paljud kultuslikud teod, mille Roque Rojas 
meile pärandiks jättis?" 
58. Sellepärast ütlen teile, et ma andsin teile 
selle näite Teisest ajastust, kui ma andsin 
inimestele mõista, et riituste, formaalsuste, 
traditsioonide ja pühade järgimise pärast on 
nad unustanud Seaduse, mis on peamine. 
59 Ma tuletasin teile meelde seda teie Meistri 
tegu, et te mõistaksite, et ka tänapäeval 
peaksite unustama traditsioonid ja 
tseremooniad, isegi kui te olete need Roque 
Rojaselt õppinud, nii nagu tolleaegne rahvas 
oli need pärinud Mooseselt. 
60. Ma ei taha öelda, et nad õpetasid teile 
midagi halba - ei. Nad olid sunnitud kasutama 
ainult sümboleid ja tegevusi, mis aitasid 
inimestel mõista jumalikke ilmutusi. Aga kui 
see eesmärk oli saavutatud, oli vaja 
kõrvaldada kõik nüüdseks kasutuks muutunud 
jumalateenistuse või allegooria vormid, et 
lasta tõe valgusel särada. (253, 29 - 32) 
61 kui palju valu on põhjustanud Minu 
südamele teenijad, kes ei ole mõistnud Minu 
Seadust; ja kui palju valu põhjustavad praegu 
need, kes, kuigi Ma olen neid välja õpetanud 
ja määranud, on täna andnud varjupaika 
kahtlustele, ebakindlusele, ja on oma 
arusaamatuse ja isekuse tõttu öelnud, et Ma 
jään inimeste hulka veel mõneks ajaks; et 
vastavalt nende inimlikule tahtele saadan Ma 
veel kord maha oma Universaalse Kiire ja 
jätkan Enese tuntuks tegemist veel pikka aega. 
62. Seepärast olen ma teile öelnud: Millal ma 
olen oma sõnas näidanud otsustamatust, 
ebakindlust või tahteerinevust? Mitte kunagi, 
tõesti, sest ma ei oleks enam täiuslik, ma ei 
oleks enam teie Jumal ja teie Looja. 
63. Minus on otsustavus, üks tahe, ja 
seepärast räägin Ma nii selgelt kui helge 
päevavalgus, et kõik tunneksid Mind Oma 
Kohalolu, Minu Olemust ja Minu Jõudu, et 
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mõistus tunneks [aluseks olevat] Mõistust ja 
Sõna, mille Ma olen andnud inimliku 
mõistmisvõime kaudu. 
64 Meister ütleb teile: Inimene on püstitanud 
hooneid ja nimetanud neid kirikuteks, ja 
neisse kohtadesse sisenevad inimesed teevad 
kummardusi, toidavad fanatismi ja 
ebajumalateenistust ning kummardavad seda, 
mille inimene ise on loonud. See on Minu 
silmis põlastusväärne, ja seepärast olen Ma 
eemaldanud sinult, Iisraeli rahvas, kõik, mida 
sa algselt teadsid ja kuulsid, et sa loobuksid 
oma fanatismist. 
65. Iisraeli rahva palvemajad on inimkonnale 
tuntud, neid ei suleta, sest need annavad 
varjupaika nõrkadele ja eksinud, väsinud ja 
haigetele. Teie varustamise, Minu kõrgeimale 
tahtele kuuletumise ja Minu Seaduse järgimise 
kaudu annan Ma tunnistust endast tõeliste 
jüngrite töödes Minu Jumalikkuse kohta. 
66 Ärge muretsege, et ilmuvad ka valehäälte 
kandjad, valekiriku juhid, vale-"töötajad", et 
nende jumalateotuse huuled räägivad rahvale, 
väites, et minu Sõna ja minu Universaalne 
Kiirgus jäävad jätkuvalt õpetuseks rahva seas. 
67 Ma annan teada, kes on pettur, kes ei pea 
seadust minu tahte järgi, kes on see, kes 
väljendab ainult oma eneseväljendust, ja ma 
annan teada, mida ta on teinud valesti ja 
millise seaduse ta on teinud, ning nad 
heidetakse kõrvale ja pagendatakse. 
68. Sest ma hoian tagasi jumalikku armu ja 
väge ning kiusatus püüab neid oma 
võrkudesse; ja seepärast, kes neid otsib, ei 
tunne oma vaimus Minu Püha Vaimu armu. 
(363, 52 - 56) 
69 ilma, et te kuulutaksite, et te olete minu 
apostlid. Kuigi te olete meistrid, peate te 
ütlema, et olete jüngrid. 
70 Te ei kanna mingit rõivastust, mis eristaks 
teid teistest, te ei kanna raamatut oma käes, 
te ei ehita kogunemiskodasid. 
71 Teil ei ole maa peal minu töö keskust ega 
alust, ja keegi ei ole inimeste kohal, et võtta 
minu asemele. 
72. Teie senised juhid on viimased. Palve, 
vaimustamine ja minu õpetuse 
praktiseerimine viivad rahvahulgad valguse 
teele. (246,30 - 31) 
73. Kas on õiglane, küsin Ma oma jüngritelt, et 
te esitate inimkonnale sellist täiuslikku tööd, 
nagu Ma olen teile ilmutanud, nii, et seda 

hinnatakse kui kõrvalekaldumist või et seda 
peetakse üheks järjekordseks doktriiniks ja 
teooriaks, mis on praegusel ajal tekkinud 
valitseva vaimse segaduse viljana? 
74 Kas oleks õige, kui te, keda ma olen 
armastanud ja õpetanud oma Sõnaga, et teie 
tunnistus oleks puhas, langeksite oma 
eksimuste ohvrina maise õiguse kätte või kui 
teid kiusataks taga ja ajataks laiali, sest teie 
naabrid peavad teid kahjulikuks? 
75. Kas te arvate, et õpetus - õigesti järgituna - 
võib põhjustada selliseid sündmusi? Ei, 
jüngrid. 
76. Las Ma räägin sinuga niimoodi, sest Ma 
tean, miks Ma seda teen. Homme, kui ma 
enam nii ei räägi teiega, teate, miks ma nii 
rääkisin, ja te ütlete: "Meister teadis täpselt, 
kui palju nõrkusi meil on. Tema tarkuse eest ei 
pääse miski." (252,26 - 27) 
77 Ma valmistan teid ette selleks ajaks, mil te 
ei kuule enam Minu Sõna, sest siis nimetavad 
inimesed teid rahvaks ilma Jumalata, rahvaks 
ilma jumalateenistuskohata, sest teil ei ole 
enam uhkeid kirikuhooneid, et Mind 
kummardada, ega te ei pea pidulikke riitusi 
ega otsi Mind kujutistes. 
78. Aga ma jätan teile testamendiks raamatu, 
mis on teie kaitseks katsumustes ja tee, millele 
te peate suunama oma sammud. Need sõnad, 
mida te täna häälekandja kaudu kuulete, 
voolavad homme Pühakirjast välja, nii et te 
võite end nendega veel kord värskendada, ja 
neid kuulevad need inimhulgad, kes sel ajal 
lisanduvad. (129, 24) 
79 Ma pärandan praegu inimkonnale uue 
raamatu, uue testamendi; minu sõna 
"Kolmandast ajastust", jumalikku häält, mis 
kõneles inimesele kuuenda pitseri avamisel. 
80. Ei ole vaja, et teie nimed või teod jääksid 
ajalukku. Selles raamatus on minu sõna nagu 
kõlav ja selge hääl, mis kõneleb igavesti 
inimsüdamele, ja minu rahvas jätab 
järeltulijatele jälje oma sammudest sellel 
vaimustumise teel. (102, 28 - 29) 
81. Kogunemiskohad, kus minu sõna on 
ennast teatavaks teinud, on paljunenud, 
igaüks neist on nagu tõelise teadmise kool, 
kuhu kogunevad mehed, kes moodustavad 
minu jüngrid ja tulevad innukalt uut õppetundi 
õppima. 
82. Kui igaüks neist kogukondadest annaks 
tunnistust kõigist hüvedest, mida nad on 
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saanud Minu halastusest, ei oleks nende 
imede tunnistamine lõputu. Ja kui te peaksite 
koguma raamatusse kõik, mida Ma olen 
rääkinud alates esimestest Minu sõnadest 
kuni viimaste sõnadeni läbi kõigi Minu 
häälekandjate, siis oleks see töö, mida te ei 
suudaksite teha. 
83. Aga ma saadan inimkonnale oma rahva 
vahendusel "raamatu", mis sisaldab minu sõna 
olemust ja tunnistust tegudest, mida ma olen 
teie seas teinud. Ärge kartke seda missiooni 
ette võtta, sest ma innustan teid, nii et selles 
raamatus on kirjas need õpetused, mis on 
hädavajalikud. (152, 39 - 41) 
84. Selle sõna olemus ei ole kunagi muutunud 
alates selle ilmumise algusest, kui ma Damiana 
Oviedo kaudu teiega rääkisin. Minu õpetuse 
tähendus on olnud sama. 
85 Aga kus on nende sõnade sisu? Mis 
nendega juhtus? Varjatud on nende jumalike 
sõnumite kirjutised, mis olid esimesed sellel 
ajal, mil minu sõna nii rohkesti teie seas levis. 
86. On vaja, et need õpetused ilmuksid, et te 
saaksite homme tunnistada selle ilmutuse 
algust. Nii saate teada minu esimese õpetuse 
kuupäeva, selle sisu ja viimase õpetuse 
kuupäeva, mis toob teile aasta 1950, 
määratud aasta, millega see ilmutusaeg lõpeb. 
(127, 14 - 15) 
87. On vaja, et te räägiksite nendega, kes 
varjavad Minu sõna ja kes moonutavad Minu 
õpetusi. Rääkige neile täiesti selgelt, ma aitan 
teid, et te saaksite oma seisukohta neile 
kaitsta. Sest just inimesed on põhjuseks, et 
minu töös leitakse homme viga ja et minu 
seadust võltsitakse, sest nad on lisanud mu 
töösse midagi, mis ei kuulu sinna. (340, 39) 
88 Ma tõin teile selle sõna ja lasin teil seda 
kuulda oma keeles, kuid ma annan teile 
ülesande tõlkida see hiljem teistesse 
keeltesse, et see oleks kõigile teada; ma annan 
teile ülesande tõlkida see oma keelde. 
89 Nii hakkate te ehitama tõelist "Iisraeli 
torni" - seda, mis ühendab vaimselt kõik 
rahvad üheks, mis ühendab kõik inimesed 
selles jumalikus, muutumatus ja igavikulises 
seaduses, mida te õppisite maailmas Jeesuse 
suust, kui ta ütles teile: "Armastage üksteist!". 
(34, 59 - 60) 
 
Vaimne Iisrael ja juudi rahvas 

90 "Iisraeliks" nimetasin ma inimesi, keda ma 
praegu kogun oma uue ilmutuse ümber, sest 
keegi ei tea paremini kui mina, milline vaim 
elab igas selle "Kolmanda ajastu" kutsutavas. 
91. "Iisraelil" on vaimne tähendus, ja teile 
annan selle nime, et te oleksite teadlikud, et 
kuulute Jumala rahva hulka. Sest "Iisrael" ei 
tähenda mitte maa rahvast, vaid vaimude 
maailma. 
92 See nimi saab taas tuntuks maa peal, kuid 
ilma eksimusteta, oma tõelises tähenduses, 
mis on vaimne. 
93. Te peate teadma selle nime päritolu ja 
tähendust; teie usk, et te olete selle rahva 
lapsed, peab olema absoluutne, ja teil peab 
olema täielik teadmine, kellelt ja miks te olete 
selle nimetuse saanud, et te suudaksite vastu 
seista rünnakutele, mis homme teie vastu 
tulevad nende poolt, kes annavad nimele 
"Iisrael" teistsuguse tähenduse. (274, 47 - 50) 
94 Ma tahan sinult kuulekust, ma tahan, et sa 
moodustaksid rahva, mis on tugev oma usu ja 
vaimsuse poolest; sest nii nagu ma panin 
Jaakobist põlvnevad põlved paljunema, 
hoolimata suurtest raskustest, mis seda 
rahvast vaevasid, nii panen ma ka sind, kes sa 
kannad seda seemet oma vaimus, püsima oma 
võitlustes, et su rahvas saaks taas kasvada 
nagu taevatähed ja nagu liiv merel. 
95. Ma olen teile teada andnud, et vaimulikult 
olete osa sellest Iisraeli rahvast, et te saaksite 
oma saatust täielikumalt tunda. Kuid samal 
ajal olen soovitanud, et te ei kuulutaks 
avalikult seda puudutavaid ettekuulutusi 
enne, kui inimkond neid omal algatusel 
avastab. 
96 Sest kuna maa peal on veel olemas Iisraeli 
rahvas, juut liha järgi, siis ta keelab teile selle 
nime ja ei anna seda teile, kuigi see ei ole hea 
põhjus vaidluseks. 
97. Nad ei tea sinust veel midagi, aga sina tead 
neist palju. Ma olen teile ilmutanud, et see 
rahvas, kes rändab maa peal ja ilma 
vaimurahuta, liigub samm-sammult ja 
teadmata seda, Ristilöödud poole, keda nad 
tunnustavad oma Issandana ja kellelt nad 
paluvad andestust oma nii suure tänamatuse 
ja kõvasüdamelisuse eest tema armastuse ees. 
98. Minu Ihu on ristilt maha võetud, kuid 
nende jaoks, kes on Mind sajandeid eitanud, 
olen Ma endiselt selle külge naelutatud, ja Ma 
ootan jätkuvalt nende ärkamise ja 
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meeleparanduse hetke, et anda neile kõik, 
mida Ma neile pakkusin ja mida nad ei tahtnud 
vastu võtta. (86, 11- 13) 
99. Ärge olge sel ajal nagu "teise ajastu" juudi 
rahvas, kes ei saanud süüa Taevase leiba, mille 
tõi neile Messias, keda nad olid sajandeid 
oodanud, sest nad olid seotud 
traditsioonidega, konservatiivsed ja 
fanaatilised. Kui tund saabus, ei suutnud ta 
Teda ära tunda, sest tema materiaalsus 
takistas teda nägemast tõe valgust. (255, 19) 
100. Kaugetest maadest ja rahvastest näete 
oma vennad, kes saabuvad oma vaimude 
vabastamist soovides. Sellest iidsest 
Palestiinast tulevad nad samuti 
rahvahulkadena, nagu siis, kui Iisraeli 
suguharud läbisid kõrbe. 
101 Tema palverännak on olnud pikk ja kurb, 
sest ta ajas oma emakast välja selle, kes 
pakkus talle oma kuningriiki uueks 
päranduseks. Kuid ta on juba lähenemas 
oaasile, kus ta puhkab ja mõtiskleb minu sõna 
üle, et siis, minu seaduse tundmises 
tugevdatuna, jätkata teed, mis näitab talle 
tema arengut, mis on nii kaua aega unustatud. 
102. Siis kuulete te paljusid ütlema, et teie 
rahvas on uus tõotuse maa, uus Jeruusalemm. 
Kuid te ütlete neile, et see tõotatud maa on 
väljaspool seda maailma ja et sinna 
jõudmiseks tuleb seda teha vaimus, olles 
läbinud selle aja katsumuste suure kõrbe. Te 
ütlete neile ka, et see rahvas on vaid oaas 
keset kõrbe. 
103. Aga te peate mõistma, inimesed, et oaas 
peab andma varju kurnatud ränduritele ning 
pakkuma oma kristallselget ja värsket vett ka 
nende kuivanud huultele, kes otsivad sealt 
varjupaika. 
104. Mis on see vari ja see vesi, millest Ma 
teile räägin? Minu Õpetus, inimesed, Minu 
Jumalik õpetus armastuses. Ja kellesse ma 
olen pannud selle armu ja õnnistuste rikkuse? 
In teile, inimesed, et te üha enam vabastaksite 
oma südame igasugusest isekusest ja 
esitaksite seda puhta peeglina igas oma teos. 
105. Kas teie meeled ja südamed ei oleks täis 
rõõmu, kui te suudaksite oma armastuse 
kaudu pöörduda selle rahva, kes on nii kinni 
oma traditsioonides ja vaimselt stagneerunud, 
trinitaarselt-mariaani Vaimuõpetuse poole? 
Kas teie seas ei oleks rõõmu, kui "Vana Iisrael" 

pöörduks "Uue Iisraeli" vahendusel, st kui 
esimene saaks armu viimase kaudu? 
106 Siiani ei ole miski veennud juudi rahvast, 
et nad peavad oma moraalse ja vaimse tõusu 
saavutamiseks murdma vanade 
traditsioonidega. See on inimesed, kes usuvad, 
et nad täidavad Jehoova ja Moosese seadusi, 
kuid tegelikult kummardavad nad ikka veel 
oma kuldvasikat. 
107. On lähedal aeg, mil see eksinud rahvas, 
kes on üle maailma laiali pillutatud, lõpetab 
vaatamise maa peale ja tõstab silmad 
taevasse, et otsida Teda, kes oli neile algusest 
peale tõotatud kui nende Lunastaja ja keda 
nad valesti hindasid ja tapsid, sest pidasid 
Teda vaeseks ega leidnud Temas midagi head. 
(35, 55 - 58) 
108. Ärge võtke seda, et ma olen valinud ühe 
maa rahva teiste hulgast, kui eelistust: Ma 
armastan kõiki oma lapsi ja nende poolt 
moodustatud rahvaid võrdselt. 
109 Iga rahvas toob endaga kaasa missiooni 
maa peale, ja "Iisrael" on toonud endaga 
kaasa saatuse olla inimeste seas Jumala 
prohvet, usu majakas ja tee täiuslikkusele. 
110. Minu ettekuulutusi ja ilmutusi, mida ma 
olen teile andnud esimestest aegadest alates, 
ei ole õigesti tõlgendatud, sest tund ei olnud 
veel saabunud, et inimkond neid mõistaks. 
111 Minevikus oli "Iisrael" maa rahvas; täna 
on nad inimesed, kes on hajutatud üle kogu 
maailma; homme koosneb Jumala rahvas 
kõigist vaimsetest olenditest, kes koos oma 
Isaga moodustavad täiuslikus harmoonias 
Jumaliku Perekonna. (221,27 - 30) 
 
Jüngerlus ja vaimsus  
112 Õppige üksteist armastama, õnnistama, 
andestama, olema õrnad ja armastavad, head 
ja üllad, ja mõistke, et kui te seda ei tee, ei 
peegelda teie elu vähimalgi määral Kristuse, 
teie Meistri tegusid. 
113. Ma pöördun teie kõigi poole ja palun teil 
kõigil kõrvaldada vead, mis on teid nii paljude 
sajandite jooksul teie evolutsioonis tagasi 
hoidnud. (21, 22 - 23) 
114. Ärge unustage, et teie päritolu on minu 
armastuses. Täna on teie süda isekuse tõttu 
paadunud, kuid kui see muutub taas 
vastuvõtlikuks igale vaimsele inspiratsioonile, 
siis tunnete armastust oma ligimese vastu ja 
tunnete kaasa teiste valule, nagu oleks see 
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teie enda oma. Siis suudate te täita käsku, mis 
ütleb teile: "Armastage üksteist". (80, 15) 
115. See maailm on õige valdkond, kus 
töötada. Selles on valu, haigused, patt kõigis 
vormides, pahed, ebakõla, eksinud noorus, 
vääritu vanadus, teaduse väärkasutamine 
kurja eesmärgil, vihkamine, sõda ja valed. 
116. Need on põllud, kus te peate töötama ja 
külvama. Aga kui see võitlus, mis teid inimeste 
seas ootab, tundub hiiglaslik, siis ütlen teile 
tõesti, et kuigi see on suur, ei saa seda 
võrrelda sellega, mida te peate alustama ise: 
vaimu, mõistuse ja südametunnistuse 
võitlusega liha kirgede, nende 
enesearmastuse, isekuse ja materiaalsuse 
vastu. Aga enne, kui te ei ole iseennast 
võitnud, kuidas te saate oma kaasinimestele 
siiralt rääkida armastusest, kuulekusest, 
alandlikkusest ja vaimsusest? (73, 18 - 19) 
117. Väärtust on põlatud ja seda on peetud 
millekski kahjulikuks või kasutuks. Nüüd on 
tulnud aeg mõista, et ainult voorus toob teile 
päästmise, paneb teid tundma rahu ja täidab 
teid rahuloluga. Kuid siiski peab voorus 
kannatama palju takistusi ja kannatusi, enne 
kui ta saab siseneda kõikidesse südamesse. 
118. Sõdurid, kes neid kaitsevad, peavad 
võitlema suure pingutuse ja suure usuga. Kus 
on need hea, aktiivse heategevuse ja rahu 
sõdurid? Kas sa arvad, et sa oled? 
119. Te uurige end sisemiselt ja vastake Mulle, 
et te ei ole. Vastutasuks ütlen ma teile, et te 
kõik võite hea tahtmise korral kuuluda nende 
sõdurite hulka. Mis te arvate, milleks ma teie 
juurde tulin? (64, 16) 
120 Armastus, rääkige, kui peate - olge vait, 
kui see on asjakohane, ärge öelge kellelegi, et 
te olete minu väljavalitud. Vältige meelitamist 
ja ärge andke teada, mida head teete. Töötage 
vaikides, tunnistades oma armastuse töödega 
minu õpetuse tõde. 
121 Armastus on teie saatus. Armastage, sest 
sel viisil pesete ära oma plekid, nii praegusest 
kui ka eelmistest eludest. (113, 58 - 59) 
122. Lükake tagasi meelitusi, sest see on relv, 
mis hävitab teie õilsad tunded. See on mõõk, 
mis võib tappa selle usu, mille ma olen teie 
südames süüdanud. 
123. Kuidas te saate lubada inimestel hävitada 
altari, mis teil on teie sisimas? (106, 47 - 48) 
124. Ärge ajage alandlikkust segamini riietuse 
kasinusega. Samuti ei usu, et alandlik on see, 

kellel on endas alaväärsustunne ja kes on 
seetõttu sunnitud teisi teenima ja nende ees 
kummardama. Ma ütlen teile, et tõeline 
alandlikkus on selles, kes, kuigi ta suudab 
hinnata, et ta on keegi ja teab, et tal on 
mõningaid teadmisi, on valmis ennast teiste 
ees alandama ja tunneb rõõmu sellest, kui ta 
jagab nendega seda, mis tal on. 
125. Milline tänulik tunne on teil, kui te 
kogete, et inimene, keda austatakse inimeste 
seas, näitab teie vastu kiindumust, mõistmist, 
alandlikkust. Saate sama tunnet edasi anda 
neile, kes on teie all või kes tunnevad end nii. 
126 Õppige kummardama, õppige ulatama 
oma käed ilma üleolekut tundmata, õppige 
olema mõistev. Ma ütlen teile, et sellistel 
juhtudel ei ole rahul mitte ainult see, kes saab 
armastuse, abi või lohutust, vaid ka see, kes 
seda annab, sest ta teab, et tema kohal on 
Üks, kes ise on andnud talle armastuse ja 
alandlikkuse tõendeid, ja Tema on tema Jumal 
ja Issand. (101, 60 + 62) 
127 Ela puhtalt, alandlikult, lihtsalt. Täitke 
kõik, mis on õiglane inimmaailmas, samuti 
kõik, mis puudutab teie vaimu. Eemaldage 
oma elust üleliigne, kunstlik ja kahjulik ning 
värskendage end selle asemel kõigega, mis on 
hea teie eksistentsis. (131, 51) 
128. Ärge nähke kelleski vaenlast, nähke oma 
vendi ja õdesid kõigis inimestes, see on teie 
missioon. Kui te püsite selles lõpuni, siis 
valitseb maa peal õiglus ja armastus ning see 
annab teile rahu ja turvalisuse, mida te nii 
väga igatsete. (123, 65) 
129. Andke oma südamele vabadus, et see 
võiks hakata tundma teiste valu. Ärge laske tal 
olla hõivatud ja murelik, et tunda ainult seda, 
mis teid puudutab. Ärge olge enam ükskõiksed 
katsumuste suhtes, mida inimkond läbi teeb. 
130 Millal saab teie armastus nii suureks, et 
see suudab omaks võtta palju kaasinimesi, et 
armastada neid nii, nagu te armastate neid, 
kes on teie veres ja on teie lihast? 
131. Kui te teaksite, et te olete rohkem vaimus 
kui kehas, ei usuks paljud seda. Aga ma ütlen 
teile: kindlasti olete te vennad ja õed rohkem 
vaimus kui ihus, sest vaim kuulub igavikku, 
samas kui ihu on mööduv. 
132 Mõelge siis sellele, et perekonnad siin 
maa peal tekivad täna ja lagunevad homme, 
samas kui vaimne perekond eksisteerib 
igavesti. (290, 39 - 41) 
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133. Kas te, kes te neid sõnu kuulete, arvate, 
et ma võiksin külvata teie südamesse 
vastumeelsust või pahatahtlikkust nende teie 
kaasinimeste suhtes, kes tunnistavad teisi 
konfessioone? Kunagi, õpilased, peate just 
teie olema need, kes hakkavad andma eeskuju 
vendluse ja harmoonia kohta, vaadates ja 
armastades kõiki sama armastusega, millega 
te vaatate neid, kes jagavad teie mõtteviisi. 
(297, 49) 
134. Ma tean, et mida suuremad on teie 
teadmised, seda suurem on teie armastus 
Minu vastu. Kui ma ütlen teile: "Armastage 
mind", kas te teate, mida ma teile ütlen? 
Armastage tõde, armastage head, armastage 
valgust, armastage üksteist, armastage tõelist 
elu. (297, 57 - 58) 
135 Teadke, õpilased, et teie võitluse eesmärk 
on see meeleseisund, mida enam ei saa 
saavutada valu, ja see eesmärk saavutatakse 
teenete, võitluste, katsumuste, ohvrite ja 
loobumiste kaudu. 
136. Pange tähele neid kannatlikkuse, usu, 
alandlikkuse ja alistumise juhtumeid, mida te 
mõnikord avastate mõnes oma kaasinimeses. 
Nad on minu poolt saadetud vaimud, kes on 
inimkonnale vooruse eeskujuks. Välimuselt on 
nende olendite saatus kurb, kuid oma usus 
teavad nad, et nad on tulnud täitma missiooni. 
137. Te olete oma ajaloos saanud suuri näiteid 
minu sõnumitoojatest ja õpilastest, nimesid, 
mis on teile teada, kuid sellepärast ärge jätke 
tähelepanuta väikseid näiteid, millega te oma 
eluteel kokku puutute. (298, 30 - 32) 
138. Ärge arvake, et ainult Iisraeli rahva põues 
on olnud prohvetid, teerajajad ja valguse 
vaimud. Ma olen saatnud mõned neist ka 
teistele rahvastele, kuid inimesed pidasid neid 
jumalateks, mitte saadikuteks, ning lõid nende 
õpetustest religioone ja kultusi. (135, 15) 
139 Vaadake alati kõigepealt seda "tala", mis 
teil, jüngrid, silmis on, et teil oleks õigus 
vaadata seda "killustikku", mis teie vennal on. 
140 Sellega tahan ma teile öelda, et te ei 
tohiks kasutada minu õpetust selleks, et 
mõista hukka teie kaasinimeste 
tegutsemisviise nende erinevates 
konfessioonides. 
141 Tõesti, ma ütlen teile, kõigil neil radadel 
on südamed, mis otsivad Mind läbi õilsa elu, 
mis on täis ohvreid. 

142 Sellest hoolimata küsib õpilane Minult 
ikka ja jälle, miks Ma luban seda 
maailmavaateliste vaadete erinevust, mis 
mõnikord on üksteisele vastukäivad, tekitavad 
erinevusi ja põhjustavad vaenu inimeste vahel. 
143. Sellele ütleb Meister teile: See on 
lubatud, sest ei ole kahte vaimu, kellel on 
täpselt sama arusaam, sama valgus, sama usk, 
ja ka sellepärast, et teile on antud 
tahtevabadus valida oma tee. Teid ei ole 
kunagi sunnitud käima Seaduse teed, vaid teid 
on kutsutud seda tegema, säilitades seeläbi 
vabaduse omandada tõelisi teeneid tõe poole 
püüdlemisel. (297, 23 - 24) 
144 Ma tahan, et te õpiksite, et te ei oleksite 
oma otsustes ettevaatamatu ega laseksite 
oma esmamuljetel end kiirustades määrata. 
145. Ma annan teile selle viite, et kui te 
tõlgendate minu sõna ja ka siis, kui te hindate 
õpetusi, religioone, filosoofiaid, kultusi, 
vaimseid ilmutusi või teadusi, siis te 
mõistaksite, et see, mida te teate, ei ole kõik, 
mis on olemas, ja et tõde, mida te teate, on 
ainult minimaalne osa absoluutsest tõest, mis 
ilmutab end siin ühel viisil, kuid mis võib end 
paljastada paljudel teistel, teile tundmatutel 
viisidel. (266, 33) 
146 austage oma kaasinimeste usutunnistusi 
ja kui te sisenete nende kirikutesse, katke oma 
pead siiras pühendumus, teades, et ma olen 
kohal igal jumalateenistusel. 
147. Ärge eitage maailma, et järgida Mind, ega 
lahkuge Minust ettekäändel, et teil on 
maailmas kohustusi. Õppige ühendama 
mõlemad seadused üheks. (51, 53) 
148. Kas ma ei õnnista kogu inimkonda, kedagi 
eelistamata? Nii head ja alandlikud kui ka 
ülbed ja kurjategijad on ümbritsetud selle 
õnnistuse "mantliga". Miks te ei võta Mind 
oma eeskujuks? Kas sa tunned vastikust teiste 
tegude suhtes? 
149. Ärge unustage, et olete osa inimkonnast, 
et peaksite seda armastama ja andestama, 
kuid mitte tõrjuma, sest see oleks nagu 
enesevigastus. Kõik, mida te näete oma 
ligimeses, on suuremal või vähemal määral ka 
teil endil. 
150. Seepärast tahan ma, et te õpiksite oma 
sisemust tundma, et te tunneksite oma 
vaimset ja moraalset nägu. Nii oskate te 
iseenda üle kohut mõista ja teil on õigus teisi 
vaadata. 
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151 Ärge otsige oma kaaslastest vigu; piisab 
nendest, mis teil on. (286, 41 - 42) 
152. Kas te usute, et te täidate minu käsku 
armastada üksteist, kui te piirate oma 
armastust isekalt oma perekonnaga? Kas 
usukogukonnad usuvad, et nad täidavad seda 
ülimat käsku, kui nad tunnustavad ainult oma 
usklikke ja lükkavad tagasi need, kes kuuluvad 
mõnda teise konfessiooni? 
153 Kas maailma suured rahvad, kes kiidavad 
tsivilisatsiooni ja edusammudega, võivad nad 
väita, et nad on teinud vaimset arengut ja 
järginud Jeesuse õpetust, kui kogu nende 
püüdlus on valmistuda vennatapusõjaks? 
154. Ah, te mehed, te ei ole kunagi hinnanud 
minu sõna väärtust ega tahtnud istuda Issanda 
laua ääres, sest see tundus teile liiga alandlik! 
Kuid minu laud ootab teid jätkuvalt teie 
vaimule mõeldud elu leiva ja veiniga. (98, 50 - 
51) 
155. Ära pea minu tööd koormaks ja ära ütle, 
et Isa ja kaasinimeste armastamise ilusa 
ülesande täitmine on sinu vaimule raske. 
Tõeliselt raske on sinu enda ja teiste kurjuse 
rist, mille pärast sa pead nutma, veritsema ja 
isegi surema. Tänamatus, mõistmatus, isekus 
ja laimamine lasuvad sinu peale nagu koorem, 
kui sa neile varjupaika annad. 
156 Mässumeelsele inimesele võib minu 
seaduse täitmine tunduda raske ja raske, sest 
see on täiuslik ja ei soosi kurjust ega valet. 
Kuulevale inimesele on seadus aga tema 
kaitse, tugi ja pääste. (6, 16 - 17) 
157. Ma ütlen ka teile: Inimesed peavad 
uskuma inimestesse, peavad uskuma ja 
usaldama üksteist, sest te peate jõudma 
veendumusele, et te kõik maa peal vajate 
üksteist. 
158. Ärge arvake, et mulle meeldib, kui te 
ütlete, et usute minusse, samas kui ma tean, 
et te kahtlete kogu maailmas. Sest ma ootan 
teilt järgmist: et te armastate Mind armastuse 
kaudu, mida te näitate oma ligimeste vastu, 
andestades neile, kes teid solvavad; et te 
aitate armastusega kõige vaesemaid, kõige 
vähemal või kõige nõrgematele; et te 
armastate oma kaasinimesi valimatult; ja et te 
rakendate kõigis oma tegudes suurimat 
omakasupüüdmatust ja tõepärasust. 
159. Õppige minult, sest ma ei ole kunagi 
kahelnud teie päästmises, uskuge oma 

päästesse ja uskuge, et te võtate end üles, et 
jõuda tõelise elu juurde. (167, 5 - 7) 
160 Armastage oma Isa, halastage oma 
ligimest, eralduge kõigest, mis on kahjulik teie 
inimelule või teie vaimule. Seda õpetab teile 
minu Õpetus. Milles näete te raskusi ja 
võimatusi? 
161. Ei, armsad inimesed, ei ole võimatu 
kuuletuda Minu sõnale: mitte see ei ole raske, 
vaid teie paranemine, uuenemine ja 
vaimulikuks muutumine, sest teil puuduvad 
kõrged tunded ja kõrged püüdlused. Aga kuna 
ma tean, et kõik teie kahtlused, teadmatus ja 
otsustamatus peavad kaduma, siis ma jätkan 
teie õpetamist, sest minu jaoks ei ole midagi 
võimatut. Ma võin muuta kivid igavese elu 
leivaks ja panna kristallselge vee purskama 
kaljudest. (149, 63 - 64) 
162. Ma tuletan teile meelde Seadust - seda, 
mida ei saa teie südametunnistusest 
kustutada, mida ei saa teie süda unustada ega 
kahtluse alla seada, sest selle on dikteerinud 
Tark Mõistus, Universaalne Mõistus, et iga 
inimene omaks sisemiselt valgust, mis juhiks 
teda Jumala juurde viival teel. 
163. On vaja omada põhjalikke teadmisi 
seadusest, et kõik elutegevused põhineksid 
tõelusel ja õiglusel. Ilma seaduse tundmata 
teete paratamatult palju vigu. Aga ma küsin 
teilt: Kas teie südametunnistus ei ole teid 
kunagi viinud teadmiste valguse juurde? 
Tõesti, ma ütlen teile, südametunnistus ei ole 
kunagi olnud tegevusetu ega ükskõikne. See 
on teie süda, see on ka teie mõistus, mis 
lükkab tagasi sisemise valguse, mis on võlutud 
välise valguse hiilgusest, st maailma 
tundmisest. (306, 13 - 14) 
164. Täna, kui ma annan üksikasjaliku 
selgituse oma õpetuse kohta, pean teile 
selgeks tegema, et kõik, mida te teete 
väljaspool seadusi, mis reguleerivad vaimu või 
keha, on kahjulik mõlemale. 
165. Südametunnistus, intuitsioon ja 
teadmised on teejuhid, mis näitavad teile 
turvalist teed ja aitavad teil vältida kukkumisi. 
Need tuled kuuluvad vaimule, kuid neid on 
vaja panna särama. Kui see selgus on olemas 
igaühes teist, siis hüüate: "Isa, Sinu 
päästeseeme idanes minu olemuses ja Sinu 
sõna õitses viimaks minu elus." (256, 37 - 38)  
166. Ma olen tulnud, et anda teie vaimule 
suurust, suurust, mis põhineb minu seaduse 



288 
 

täitmisel, mis on minu armastus. Kuid te peate 
tõestama, et olete selle suuruse väärilised, 
täites oma missiooni, järgides oma Meistrit. 
(343, 29) 
167. Ma ütlen teile alati: Kasutage rahuldusi, 
mida teie maailm võib teile pakkuda, kuid 
nautige neid minu seaduse raames, ja te saate 
täiuslikuks. 
168. Ikka ja jälle kuulete te südametunnistuse 
etteheiteid, ja seda sellepärast, et te ei ole 
keha ja vaimu minu poolt antud seaduse 
kaudu ühtlustanud. 
169 Sageli jätkate patustamist, sest usute, et 
teile ei anta andeks. See on ekslik arvamus, 
sest minu Süda on uks, mis on alati avatud 
sellele, kes kahetseb. 
170. Kas sinus ei ole enam lootust, mis 
julgustaks sind lootma paremale tulevikule? 
Ärge laske end süngest ja meeleheitest 
haarata. Pidage meeles Minu armastust, mis 
on alati teiega. Otsige Minult vastust oma 
kahtlustele, ja peagi tunnete, et teid valgustab 
uus ilmutus. Usu ja lootuse valgus särab 
sügaval teie vaimus. Siis te olete nõrkade 
kaitsja. (155, 50 - 53) 
171. Elage alati vaimselt valvsalt, et te saaksite 
südamest andestada neile, kes teid on 
vigastanud. Mõelge juba ette, et kes iganes 
teeb oma kaasinimestele haiget, teeb seda 
ainult sellepärast, et tal puudub vaimne 
valgus; kuid ma ütlen teile, et andestus on 
ainus asi, mis võib tuua valgust nendesse 
südamesse. Viha või kättemaks suurendavad 
pimedust ja toovad kaasa kannatusi. (99, 53) 
172 Teie südametunnistus, mis nõuab ja ootab 
teilt täiuslikke tegusid, ei jäta teid rahule, kuni 
te ei anna tõelist andestust oma 
kaasinimestele. 
173. Miks peaksite vihkama neid, kes teid 
solvavad, kui nad on ainult etapid, et te 
jõuaksite Minuni? Kui te annate andeks, siis 
saate te teenet, ja kui te olete taevariigis, siis 
tunnustate maa peal neid, kes aitasid teid teie 
vaimses tõusus. Siis palute Isa, et ka nemad 
leiaksid vahendid enda päästmiseks ja oma 
Issanda juurde tulemiseks, ja teie eestpalve 
paneb nad selle armu saama. (44, 44 - 45) 
174. Ära pöördu ära nende eest, kes oma 
meeleheites teotavad mind või sind. Ma 
annan teile nende eest tilga Minu palsamit. 
175. Olge valmis andestama igaühele, kes teid 
selles, mis on teile kõige kallim, haavab. 

Tõesti, ma ütlen teile, et iga kord, kui te 
annate siiralt ja ausalt andeks ühes neist 
katsumustest, on see järjekordne samm, mille 
te saavutate oma vaimsel arenguteel. 
176. Kas te siis tunnete pahameelt ja keeldute 
andestusest neile, kes aitavad teil Minule 
lähemale tulla? Kas sa loobud vaimse rõõmu 
võtmisest Minust eeskujuks ja lubad vägivallal 
pimestada oma aju, et iga lööki tagasi anda? 
177. Tõesti, ma ütlen teile, et see inimkond ei 
tunne veel andestuse jõudu ja selle 
imetegusid. Kui nad usuvad Minu Sõnasse, 
veenduvad nad selles tões. (111, 64 - 67) 
178. Armsad inimesed: Ühendage end oma 
vendadega, et kui te olete minuga ühenduses, 
siis minu poolt teile sisendatud armastuse 
kaudu võite andestada isegi kõige tõsisemad 
solvangud. Miks te ei peaks andestama sellele, 
kes ei tea, mida ta teeb? Ta ei tea seda, sest ta 
ei saa aru, et ta teeb seda kurja iseendale. 
(359, 25) 
179 Andestage nii tihti, kui teid võidakse 
solvata. Ära isegi mõtle sellele, mitu korda sa 
pead andestama. Teie saatus on niivõrd kõrge, 
et te ei tohi sattuda nendesse tee lõksu, sest 
teid ootavad edaspidi väga suured ülesanded. 
180 Teie vaim peaks alati olema valmis 
armastuseks, mõistmiseks ja heaks, et te 
tõuseksite kõrgematele tasanditele. 
181 Nii nagu minevikus paljud teie vennad ja 
õed kirjutasid oma töödega ilusaid lehekülgi 
Igaviku Raamatusse, peaksite te seda ajalugu 
jätkama nende järglasena, eeskujuks ja 
rõõmuks uutele põlvkondadele, kes maa peale 
tulevad. (322, 52) 
182 Kasvatage rahu, armastage seda ja 
levitage seda kõikjal, sest kui väga vajab seda 
inimkond! 
183 Ärge laske end häirida elu muutuvatest 
juhustest, et te jääksite alati tugevaks ja 
valmis andma seda, mis teil on. 
184 Rahu, mis on iga vaimu pärilik omadus, on 
praegusel ajal põgenenud ja andnud koha 
sõjale ning on märtrisurma saatnud rahvaid, 
hävitanud institutsioone ja hävitanud vaime. 
185 Põhjus on selles, et kurjus on haaranud 
inimsüdame. Viha, mõõdutundetu ambitsioon, 
ohjeldamatu ahnus levivad ja põhjustavad 
kahju. Kuid kui lühike on nende valitsemisaeg. 
186. Teie rõõmuks ja kindlustundeks teatan 
teile, et teie vabanemine on juba lähedal, et 
paljud inimesed töötavad selle eesmärgi 
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nimel, igatsedes hingata vendluse, puhtuse ja 
tervise õhkkonnas. (335, 18) 
187 Te peaksite kogu oma elu tegelema 
heategevusega; see on teie ülesanne. Teil on 
palju andeid, et aidata omakasupüüdmatult 
mitmel viisil. Kui te oskate end ette 
valmistada, siis saavutate selle, mida te 
nimetate võimatuks. 188. Armastuse tegu, 
mida te teostate mündiga, kuigi ka see on 
armastuse tegu, on seda vähem kõrgendatud. 
189. Te peate oma kaasinimeste südamesse 
tooma armastust, andestust ja rahu. 
190 Ma ei taha enam, et variserid ja 
silmakirjatsejad oleksid kaitstud minu 
seadusega. Ma tahan jüngrid, kes tunnevad 
oma kaasinimeste valu. Kõigile, kes teevad 
meeleparandust, annan ma andeks, 
olenemata sellest, millist sektorit või kirikut 
nad tunnistavad, ja ma teen neile väga selgeks 
tõelise tee. (10, 104 - 107) 
191 Kuulge mind: Olge alandlikud maailmas ja 
külvake sinna head, et te saaksite selle vilja 
korjata taevas. Kui teile ei meeldi, et teil on 
tunnistajad, kui teete kurja - miks on teile 
meeldiv, kui teete häid tegusid? Millega sa 
võid uhkustada, sest sa oled ainult oma kohust 
täitnud? 
192 Mõistke, et ülistuslaulud on teie vaimule 
kahjulikud, sest te olete veel nii kogenematu 
ja inimlik. 
193. Miks on nii, et kohe pärast seda, kui olete 
teinud hea töö, ootate, et teie Isa annaks teile 
tasu? Kes niimoodi mõtleb, ei tegutse 
altruistlikult ja seetõttu on tema heategevus 
vale ja tema armastus on kaugel tõelisest 
armastusest. 
194 Las maailm näeb, et te teete häid tegusid, 
kuid mitte selleks, et saada autasusid, vaid 
ainult selleks, et anda häid näiteid ja õpetusi 
ning tunnistada Minu tõde. (139, 56 - 58) 
195. Kui teie vaim leiab end "Vaimulikus orus", 
et anda aru oma viibimisest ja tegudest maa 
peal, siis küsin ma teilt kõige rohkem kõike 
seda, mida te olete palunud ja teinud oma 
kaasinimeste heaks. Siis mäletate sel päeval 
Minu sõnu. (36,17) 
196. Teisel ajastul andis inimkond Mulle puust 
risti, millele inimesed Mind märtrisurma 
mõistsid. Aga Minu vaimul kandsin ma teist, 
raskemat ja verisemat: teie puuduste ja 
tänamatuse oma. 

197 Kas te suudaksite kanda oma õlgadel 
armastuse ja ohvrimeelsuse risti oma ligimese 
jaoks ja seeläbi siseneda Minu Kohalolekusse? 
Vaata, sellepärast ma saatsin sind maa peale; 
seepärast toimub su tagasitulek siis, kui sa 
tuled Minu ette täidetud missiooniga. See rist 
on võti, mis avab teile tõotatud Kuningriigi 
väravad. (67,17 - 18) 
198. Ma ei palu teil kõike maha jätta, nagu ma 
palusin neil, kes järgnesid mulle Teisel ajastul. 
Mõned neist jätsid oma vanemad, teised oma 
kaaslased; nad jätsid oma kodud, oma rannad, 
oma kalapaadid ja võrgud; nad jätsid kõik selle 
maha, et järgida Jeesust. Samuti ei ütle ma 
teile, et teil on vaja sel ajal oma verd valada. 
(80, 13) 
199. Mõistke, et te peate end vaimselt ja 
füüsiliselt ümber kujundama, et paljud teie 
tavad ja traditsioonid - pärand teie 
esivanematelt - peavad teie elust kaduma, et 
teha ruumi spiritualiseerumisele. (63, 15) 
200. Praegu te kõik ei mõista, mida tähendab 
"vaimustamine", ega ka seda, miks ma palun 
teil seda sisemist tõusu saavutada. Kas te 
suudate olla valmis ja kuuletuda Minu 
käskudele, kui te isegi ei mõista, mida Ma teilt 
palun? 
201 Kuid mõned mõistavad ideaal, mida 
Meister oma jüngritele sisendab, ja need 
kiirustavad tema juhiseid järgima. (261,38) 
202. Kui te tõesti tahate saada meistriteks 
spirituaalsuses, peate olema järjekindlad, 
kannatlikud, õpihimulised ja tähelepanelikud, 
sest siis on teil võimalus oma teel vähehaaval 
lõigata oma tööde vilju, mille abil kogute 
kogemusi, mis on valgus, mis on teadmised 
tõelisest elust. (172, 9) 
203. Ma toon uue õppetunni, mille kaudu te 
õpite elama vaimselt maa peal, mis on Jumala 
poolt inimestele määratud tõeline elu. 
204. Ma olen teile juba öelnud, et 
"spirituaalsus" ei tähenda fanatismi, 
usufanatismi ega üleloomulikke praktikaid. 
Spiritualiseerumine tähendab vaimu ja keha 
harmooniat, jumalike ja inimlike seaduste 
järgimist, lihtsust ja puhtust elus, absoluutset 
ja sügavat usku Isasse, usaldust ja rõõmu 
Jumala teenimisel oma ligimeses, ideaalid 
moraali ja vaimu täiuslikkusest. (279, 65 - 66) 
205 Te küsite endalt, mis on "seitsme astme 
tähendus taevatrepil", ja teie Meister ütleb 
teile kindlalt: number seitse tähendab 
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vaimsust, see on vaimsus, mida ma tahan 
näha oma valitud rahvas Iisraelis. 
206. Te peate tulema Minu juurde kõigi oma 
vooruste ja arenenud võimetega. Seitsmendal 
etapil ehk teie evolutsiooni etapil jõuate Minu 
juurde ja näete, kuidas Taevas avab oma 
väravad, et teid vastu võtta. (340, 6) 
207. Kõigepealt mõistke, et seni, kuni 
inimesed ei jõua täieliku vaimustumiseni, 
vajavad nad materiaalseid kirikuid ja panevad 
oma silmade ette skulptuure või kujutisi, mis 
peaksid neid panema tundma minu 
kohalolekut. 
208. Inimeste spirituaalsuse või "materialismi" 
astet saab hinnata nende religioosse 
jumalateenistuse iseloomu järgi. Materialist 
otsib Mind maistes asjades, ja kui ta ei saa 
Mind oma soovidele vastavalt näha, siis 
kujutab ta Mind mingil viisil, et tunda, et Ma 
olen tema ees. 
209. See, kes mõistab Mind kui Vaimu, tunneb 
Mind enda sees, väljaspool teda ja kõiges, mis 
teda ümbritseb, sest temast on saanud Minu 
enda tempel. (125, 49 - 51) 
210. Paku Mulle vaimulikku palvetamist ja ära 
ole nagu need, kes ehitavad kirikuid ja 
altareid, mis on kaetud kulla ja kalliskividega, 
nagu need, kes teevad pikki palverännakuid, 
karistavad end jõhkrate ja julmade 
piitsutustega, heidavad end põlvili 
huulepalvetega ja palve litaaniatega, kuid ei 
ole siiski suutnud oma südant Mulle 
loovutada. Ma olen teid südametunnistuse 
kaudu manitsetud ja seepärast ütlen teile: kes 
räägib ja räägib sellest, mida ta on teinud, ja 
pasundab seda, sellel ei ole taevase Isa ees 
mingeid teeneid. (115, 9) 
211. Et täita minu seadust, peate te 
palvetama, tõstes oma vaimu alati oma Isa 
poole. 
212. Ma olen näinud, et palvetamiseks 
eelistate te otsida üksindust ja vaikust, ja te 
teete hästi, kui otsite palve kaudu 
inspiratsiooni või kui tahate Mind tänada. Kuid 
samuti ütlen ma teile, et palvetage igas 
olukorras, milles te end leiate, et te oskaksite 
oma elu kõige raskematel hetkedel kutsuda 
Minu abi, kaotamata seejuures rahulikkust, 
enesekontrolli, usku Minu kohalolusse ja 
usaldust enda vastu. (40, 34 - 35) 
213 Räägi mulle vaikides oma kannatustest, 
usalda mulle oma soovid. Kuigi ma tean kõike, 

tahan, et te õpiksite vähehaaval oma palveid 
sõnastama, kuni olete valmis harjutama oma 
vaimu täiuslikku dialoogi Isaga. (110, 31) 
214. Te olete teadvustanud, milline mõju on 
palvusel, ja mõistnud, milline tohutu jõud on 
selles, kui te seda üles saadate - nii vaimse 
vajaduse ära hoidmiseks kui ka materiaalse 
vajaduse lahenduse palumiseks. 
215. Tuletage meelde, et sageli on piisanud 
sõna "Isa" väljaütlemisest, et kogu teie olek 
värisema hakkaks ja et teie süda oleks üle 
ujutatud lohutusest, mida tema armastus 
annab. 
216. Tea, et alati, kui su süda Mind innukalt 
kutsub, väriseb ka Minu vaim rõõmust. 
217 Kui te kutsute Mind "Isa", kui see nimi 
purskab teie sisemusest, siis kuuldub teie hääl 
taevas ja te röövite Jumalikult Tarkuselt mõne 
saladuse. (166, 49 - 51) 
218. On vaja, et te õpiksite paluma, ootama ja 
saama ning et te ei unustaks kunagi edasi 
anda seda, mida ma teile annan, mis on 
suurim teene. Palvetage nende eest, kes 
surevad päevast päeva sõjas. Ma annan neile, 
kes puhta südamega palvetavad, et enne 
1950. aastat tõusevad kõik, kes on sõjas 
langenud, vaimselt valguse poole. (84, 53) 
219 Täna olete te veel jüngrid ja te ei ole alati 
võimelised mõistma minu õppetundi. Aga 
praegu rääkige Jumalale oma südamega, oma 
mõtetega, ja Ta vastab teile oma olemuse 
sügavuses. Tema sõnum, mis kõlab teie 
südametunnistuses, on selge, tark ja armastav 
hääl, mille te avastate vähehaaval ja millega te 
hiljem harjute. (205, 47) 
220. Ärge olge üllatunud ega nördinud, kui ma 
ütlen teile, et kogu teie usukogukondade 
hiilgus, võim ja pomp peab kaduma ning et - 
kui see juhtub - on juba kaetud vaimne laud, 
mille ääres toituvad armastuse ja tõe järele 
näljased rahvahulgad. 
221. Paljud inimesed, kui nad neid sõnu 
kuulevad, eitavad, et need on minu omad. Aga 
siis ma küsin neilt, miks nad on nördinud ja 
mida nad tegelikult kaitsevad? Nende elu? Ma 
kaitsen seda. Minu seadus? Ka mina vaatan 
selle üle. 
222 Ärge kartke, sest keegi ei sure minu asja 
kaitsmisel; ainult kurjad surevad, sest hea, 
tõde ja õiglus jäävad igavesti püsima. (125, 54 
- 56) 
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223. Kas teile tundub uskumatu, et see 
teaduslik ja materialistlik maailm peaks taas 
kord kalduma spirituaalsuse poole? Ma ütlen 
teile, et miski ei ole uskumatu, sest minu jõud 
on piiramatu. Sisemine ülestõusmine, usk, 
valgus ja headus on vaimu jaoks 
hädavajalikumad kui keha jaoks söömine, 
joomine ja magamine. 
224. Isegi kui vaimu anded, võimed ja 
omadused on olnud pikka aega uinunud, siis 
minu kutsumise peale ärkavad nad üles ja 
panevad inimestele tagasi vaimsuse koos kõigi 
selle imede ja ilmutustega, mis on suuremad 
kui mineviku aegade omad, sest nüüd suudate 
neid paremini mõista. (159, 7 – 8) 
 
Arendus  
225. Nii nagu te näete, et inimese keha 
areneb, nii areneb ka vaim selles. Kuid keha 
saavutab oma arengus piiri, samas kui vaim 
vajab oma täiuslikkuseni jõudmiseks palju 
kehasid ja igavikku. See on teie 
reinkarnatsiooni põhjus. 
226 Sa oled sündinud puhtalt, lihtsalt ja 
puhtalt, nagu seeme, Jumala isalikust ja 
emalikust loojahingest. Kuid ärge eksige, sest 
olla puhas ja lihtne ei ole sama, mis olla suur ja 
täiuslik. 
227 Võite võrrelda seda äsja sündinud lapsega 
ja kogenud inimesega, kes õpetab lapsi. 
228. See on teie saatus kõigis eluetappides, 
kui teie vaim on arenenud. Aga kui aeglaselt 
teie vaim edeneb! (212, 57 – 60) 
229 Õppige, mõelge hoolikalt, sest mõned on 
segaduses mõttelt, kuidas on võimalik - kui 
teie vaim on minu Jumalikkuse osake -, et ta 
kannatab? Ja kui vaimu valgus on Püha Vaimu 
valguse säde - kuidas saab ta näha ennast 
ajutiselt pimedusse mähitud? 
230 Mõistke, et see arengutee on mõeldud 
selleks, et omandada Jumala suhtes piisavad 
teened, mille abil te saate muuta oma vaimu 
teadmatusest ja arenemata vaimust suureks 
valguse vaimuks Isa paremal käel. (231, 12) 
231 Ma tahan, et te oleksite head, ja lisaks 
sellele on minu soov, et te muutuksite 
täiuslikuks. Sest kuigi te olete välimuselt 
tähtsusetu, olete te suuremad kui 
materiaalsed asjad ja maailmad, sest teil on 
igavene elu, te olete minu valguse säde. 
232. Te olete vaimsed olendid. Te peate 
teadma, mis on vaim, et saaksite mõista, miks 

ma teid kutsun teid täiuslikkuse teele. (174,60 
u.) 
233 Te allute evolutsiooni seadusele, see on 
teie reinkarnatsioonide põhjus. Ainult minu 
vaim ei pea arenema: Ma olen muutumatu. 
234. Ma olen teile algusest peale näidanud 
redelit, mida mööda vaimne olend peab 
minuni jõudmiseks ülespoole tõusma. Täna te 
ei tea, millisel olmetasandil te olete, aga kui te 
oma kestast lahti saate, siis te teate oma 
arengutaset. Ära peatu, sest sa oleksid 
takistuseks neile, kes tulevad pärast sind. 
235. Olge vaimus ühendatud, kuigi te elate 
erinevatel tasanditel, ja ühel päeval saate te 
ühendatud seitsmendal tasandil, kõige 
kõrgemal, ja saate nautida minu armastust. (8, 
25 - 27) 
236. Ma olen teile öelnud, et te ei ole tulnud 
maa peale ainult üks kord, vaid et teie vaim on 
võtnud kehakesta nii palju kordi, kui on olnud 
vaja selle arenguks ja täiustamiseks. Nüüd 
pean lisama, et see sõltub ka sinust, kas aeg 
on lühem või pikem, et jõuda eesmärgini, 
vastavalt sinu soovile. (97, 61) 
237. Kes teie seast suudab tõestada, et ta ei 
eksisteerinud enne seda elu? Kes neist, kes on 
täiesti kindel, et nad elavad veel ühe 
kehastumise üle, suudab tõestada, et nende 
arve Isaga on tasutud ja et neil on veel teeneid 
oma "on" poolel? 
238. Keegi ei tea, millisel täiuslikkusetasemel 
ta on. Seepärast võitle, armasta ja püsi 
sihikindlalt kuni lõpuni. (46, 58 - 59) 
239 Selleks, et Ma saaksin anda teile need 
uued ilmutused, oli vaja, et selle aja jooksul, 
mis jäi Minu inimkonnale inimesena ilmumise 
ja Minu praeguse vaimse tuleku vahele, 
läbisite te mitmeid reinkarnatsioone maa peal, 
et teie vaim oskaks vastata, kui Ma küsin teilt 
eelmist õppetundi, ja kui Ma annan teile uusi 
ilmutusi, oleks ta võimeline neid mõistma. (13, 
52) 
240 Mitu korda peate te maa peale tagasi 
pöörduma, et teil oleks keha, mille kaudu te 
saaksite üha selgemalt ilmutada sõnumit, 
mida te maailmale edastate? 
241 Lase oma vaimul, nagu lõokil, kogeda ja 
nautida oma kevadet selles elus ja lase tal 
leida oma palverännakul vajalikke kogemusi, 
et pöörduda tagasi Minu juurde. 
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242 Samal ajal kui rikkad koguvad aardeid, mis 
on liiga kergesti kaduvad, peaksite teie 
koguma kogemusi, tõelisi teadmisi. (142, 72) 
243 Sel ajal võitlete selle inimkonna 
teadmatuse vastu, mis on küll kõigis 
valdkondades materialiseerunud, kuid on 
vähem julm ja kõrgemalt arenenud tänu oma 
varasemates kehastustes saadud 
kogemustele. 
244 Kui te tänapäeval tunnete kedagi, kes ei 
mõista ja ei väljenda oma jumalateenistust nii, 
nagu enamus seda teeb - kuigi see võõristab 
teid ja te solvute -, siis te ei hüüa enam, et ta 
tuleks elusalt põletada. (14, 21 - 22) 
245. Kas te kardate rääkida oma 
kaasinimestele vaimu reinkarnatsioonist? Kas 
te ei ole veendunud selles sisalduvas 
armastavas õigluses? 
246. Võrrelge seda lepituse vormi igavese 
karistuse vormiga põrgu lakkamatus tules, 
mida inimkond kasutab inimeste vaimu 
hirmutamiseks. Ütle mulle, milline neist 
kahest liigist annab sulle ettekujutuse 
jumalikust, täiuslikust ja halastavast õiglusest. 
247 Ühes avaldub julmus, piiritu pahameel, 
kättemaks; teine sisaldab ainult andestust, 
isalikku armastust, lootust igavese elu 
saavutamisele. Kui suur on see moonutus, 
mida minu õpetused on halva tõlgendamise 
tõttu kannatanud! 
248. Ma valmistan teid lahinguks ette, sest ma 
tean, et teie vastu hakatakse võitlema selle 
pärast, mida te õpetate. Aga kui teie 
kaasinimesed, kes praegu teie vastu võitlevad, 
üllatuksid surmaga ja ma küsiksin neilt - kui 
nad surevad pattu -, kumba nad eelistavad: 
kas igavest tuld, millesse nad usuvad, või 
võimalust end uues elus puhastada - tõesti, 
ma ütlen teile, nad eelistaksid teist lahendust, 
isegi kui nad fanatismist pimestatuna oleksid 
pidanud selle vastu võitlema oma elus. (120, 
15 - 17) 
249 Piisab, kui te teate - nagu ma olen teile 
oma sõnas öelnud -, et vaimu reinkarnatsioon 
on tõde, ja juba süttib teie südames valgus 
ning te imetlete veelgi enam minu armastavat 
õiglust. 
250 Võrrelge teooriaid ja erinevaid tõlgendusi, 
mida konfessioonid on nendele õpetustele 
andnud, ja otsustage selle kasuks, mis sisaldab 
kõige rohkem õiglust ja on kõige 
põhjendatum. 

251. Aga tõesti, ma ütlen teile, see on üks 
neist ilmutustest, mis äratab vaimu kõige 
enam sel ajal, mil selle suure tõe sisemine 
teadmine on ärkamas. (63, 76) 
252 Te peate kinnitama, et vaimu 
reinkarnatsioon on üks suuri tõdesid, mida 
inimkond peab teadma ja uskuma. 
253. Mõned kahtlustavad seda, aktsepteerivad 
seda ja usuvad sellesse intuitsioonist, kui 
millessegi, mis ei saa puududa minu 
armastavast õiglusest inimeste suhtes. Kuid on 
ka palju neid, kes nimetavad teid 
jumalateotajateks ja valetajateks. 
254. Ärge muretsege, sama juhtus minu 
apostlitega, kui nad kuulutasid surnuist 
ülestõusmist, nagu Jeesus õpetas. Preestrid ja 
kohtunikud viskasid nad selliste õpetuste 
kuulutamise eest vangi. 
Hiljem võttis maailm selle ilmutuse vastu, kuigi 
võin teile kinnitada, et ta ei suutnud mõista 
selle õpetuse täielikku tähendust, nii et on 
vaja, et ma tulen praegu ja õpetan teile, et 
"liha ülestõusmine" võib viidata ainult vaimu 
reinkarnatsioonile, sest see on elu olemus ja 
põhjus - see, mis on tegelikult igavene. Milleks 
peaks surnud kehad üles äratama, kuna need 
olid vaid vaimu kaduvad rõivad? 
256. Liha vajub maa sisse ja seguneb sellega. 
Seal puhastub, muundub ja tõuseb 
lakkamatult uuele elule, samal ajal kui vaim 
jätkab tõusmist, jätkab liikumist täiuslikkuse 
suunas, ja kui ta naaseb maa peale, on see 
tema jaoks ülestõusmine inimelusse ja ka 
tema uue kehalise ümbruse jaoks on see 
ülestõusmine vaimuga ühendatuna. 
257. Kuid materiaalne ei ole kadumatu 
loomuga, vaimne aga on, mistõttu ütlen teile 
veel kord, et see on teie vaim, mida ma otsin, 
mida ma õpetan ja mida ma tahan enda 
juurde saada. (151,56 - 58) 
258. Teie vaim vedab endas ahelat, mille on 
loonud elud, mida ma olen teile andnud kui 
võimalusi teie täiuslikkuseks, kuid mida te ei 
ole kasutanud. Iga eksistents moodustab lüli 
ahelas. Aga kui te oma elu Minu õpetuste järgi 
häälestate, kui te peate Seadust, siis ei tule te 
enam siia maailma kannatama. 
259. Kui te lasete aja mööduda ilma Minu 
sõna uurimata, siis mina, kes ma olen aeg, 
üllatan teid. Õppige, et saaksite võtta oma 
koha Minu töös. 
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260. Ma tahan, et arusaamatus ja erinevad 
arvamused minu jumalikkuse kohta lõppeksid. 
Mõistke, et te kõik olete pärit ühest Jumalast. 
(181, 63 - 65) 
261 Vaadake universumit ja hinnake seda 
kogu selle täiuslikkus ja ilu. See loodi selleks, 
et Issanda lapsed saaksid sellest inspiratsiooni 
ja näeksid selles Isa kuju. Kui te kujutate 
loomingut nii ette, siis tõstate oma meeled 
minu jumalikkuse juurde. (169, 44) 
262 Selle ajastu valgus purustab pimedat loori, 
mis ümbritses inimeste vaimu; see purustab 
ahelad, mis olid teda sidunud ja takistasid teda 
jõudmast tõelisele teele. 
263. Tõesti, ma ütlen teile: Ärge arvake, et 
Minu Õpetus keelab kõikide teadmiste 
valdkondade uurimise, sest Mina olen see, kes 
äratab teie huvi, imetlust ja uudishimu. Selleks 
olen andnud teile mõtlemisvõime, et see saaks 
takistamatult liikuda soovitud suunas. 
264. Ma olen andnud teile intelligentsuse 
valguse, et te mõistaksite, mida te oma teel 
näete. Seepärast ütlen teile: avastage, uurige, 
kuid veenduge, et teie lähenemine Minu 
saladustesse tungimisele on lugupidav ja 
alandlik, sest siis on see tõesti lubatud. 
265. Ma ei ole keelanud teil tundma õppida 
raamatuid, mida inimesed on kirjutanud, kuid 
teid tuleb harjutada, et te ei komistaks ega 
satuks eksitusse. Siis saate teada, kuidas 
inimene alustas oma elu ja võitlust ning kui 
kaugele ta on jõudnud. 
266. Siis, kui olete valmis, peate pöörduma 
Minu õpetuste ja ilmutuste allikasse, et Ma 
näitaksin teile tulevikku ja eesmärki, mis teid 
ootab. (179, 22 - 23) 
267. Ma kinnitan teile: Kui te võtate endale 
ülesandeks tungida huviga ja armastusega 
nende õpetuste mõttesse, siis avastate igal 
sammul tõelisi vaimse tarkuse, täiusliku 
armastuse ja jumaliku õigluse imesid. Aga kui 
te vaatate neid ilmutusi ükskõikselt, siis ei saa 
te teada kõike, mida need sisaldavad. 
268 Ärge minge mööda minu ilmutusest, nagu 
paljud teist lähevad läbi elu: nähes ilma 
vaatamata, kuuldes ilma kuulmata ja mõeldes 
ilma mõistmata. (333,11 - 12) 
269. Ma ei taha, et te uuriksite Minu vaimu või 
midagi, mis kuulub vaimse juurde, nagu 
oleksid need materiaalsed objektid. Ma ei 
taha, et te uuriksite Mind teadlaste moodi, 

sest siis satuksite suurtesse ja kurbadesse 
eksimustesse. (276, 17) 
270. Kogu Minu õpetuse eesmärk on panna 
teid nägema kõike, mida teie olemus sisaldab, 
sest sellest teadmisest sünnib valgus, et leida 
tee, mis viib Igaviku, Täiusliku, Jumala juurde. 
(262, 43) 
 
Puhastamine ja täiustamine  
271 Täna esitate mulle oma kannatusi, et ma 
neid leevendaksin, ja tõtt öelda ütlen teile, et 
see on minu ülesanne, et ma olen selleks 
tulnud, sest ma olen Jumalik Arst. 
272. Aga enne kui minu tervendav palsam teie 
haavadel mõjub, enne kui minu hellitus jõuab 
teieni, keskenduge iseendale ja uurige oma 
valu, uurige seda, mõelge selle üle põhjalikult 
nii kaua, kui see võtab, et sellest 
mõtisklemisest saaksite võtta õppetunni, mida 
see uurimine sisaldab, samuti teadmisi, mis on 
selles peidetud ja mida peate teadma. See 
teadmine on kogemus, on usk, on pilguheit 
tõe nägu, on paljude katsumuste ja 
õppetundide seletus, mida te ei mõista. 
273 Uurige valu, nagu oleks see midagi 
käegakatsutavat, ja te avastate selles 
kogemuse ilusa seemne, teie eksistentsi suure 
õppetüki, sest valu on muutunud teie elu 
õpetajaks. 
274 Kes peab valu õpetajaks ja võtab leebelt 
kuulda selle manitsusi uuendada, kahetseda ja 
parandada, tunneb hiljem õnne, rahu ja 
tervist. 
275 Uurige end hoolikalt ja te näete, kui palju 
kasu te sellest saate. Te tunnete ära oma 
puudused ja puudused, parandate need ja 
lõpetate seega teiste üle kohut mõistmast. (8, 
50 - 53) 
276. Ma peaksin seda ainult tahtma ja te 
oleksite puhas. Aga mis kasu oleks sellest, kui 
mina oleksin see, kes teid puhastab? Igaüks 
heastagu oma üleastumised Minu Seaduse 
vastu, see on teenistus. Sest siis teate, kuidas 
tulevikus kukkumisi ja vigu vältida, sest valu 
tuletab teile seda meelde. 
277 Kui toimepandud üleastumise ja selle 
loomulike tagajärgede vahel on siiras 
meeleparandus, ei jõua valu sinuni, sest siis 
oled sa juba piisavalt tugev, et katsumust 
allaandvalt taluda. 
278. Maailm joob väga kibedat karikat, aga ma 
ei ole seda karistatud. Aga pärast oma valu 
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tuleb ta Minu juurde, kes teda kutsub. Siis 
oskavad need, kes on olnud tänamatu, tänada 
Teda, kes on nende eksistentsi ainult 
hüvedega üle ujutanud. (33, 30 - 31) 
279 Pane maha liigne armastus oma keha 
vastu ja halasta oma vaimule, aidates tal end 
puhastada ja ülendada. Kui olete selle 
saavutanud, saate kogeda, kui tugev on teie 
vaim ja keha. 
280. Pidage meeles, et kui meel on haige - 
kuidas saaks südames olla rahu? Ja kui vaimus 
on kahetsus - kas ta saab nautida rahu? (91, 
72 - 73) 
281 Kui see maa annaks teile kõike, mida te 
tahate, kui sellel ei oleks suuri vaimseid 
katsumusi - kes teist siis tahaks tulla minu 
kuningriiki? 
282 Ärge ka pilkake ega kiruge valu, sest te 
olete selle tekitanud oma üleastumistega. 
Kannatage seda kannatlikult ja see puhastab 
teid ning aitab teil Minule lähemale tulla. 
283. Kas sa mõistad, kui tugev on sinu 
juurdumine selle maailma hiilguses ja 
rahuldustes? Noh, tuleb aeg, mil soov teid 
sellest eemaldada on väga tugev. 
284 See, kes suudab läbida oma katsumused 
läbi vaimse kõrgenduse, kogeb selles 
ületamises rahu. Kes kõnnib maa peal, silmad 
taevasse suunatud, see ei komista ega saa 
oma jalgu vigastada okastest oma lepituse 
teel. (48, 53 - 55 o) 
285. Täitke oma saatus! Ära soovi pöörduda 
Minu juurde tagasi, ilma et oleksid kõigepealt 
läbinud tee, mida olen sulle näidanud, sest 
sinu jaoks oleks valus näha oma vaimus 
plekke, mida ta pole veel ära pesnud, sest ta ei 
ole veel jõudnud oma lepituse lõpuni. 
286 Reinkarnatsioonid on teie üle käinud, kuid 
paljud teist ei ole hinnanud seda lõpmatut 
armu ja armastust, mida Isa on teile nendega 
andnud. 
287. Mõelge: mida suurem on võimaluste arv, 
seda suurem on teie vastutus, ja kui neid 
võimalusi ei kasutata, suureneb iga 
võimalusega ka lepituse ja kompenseeriva 
õigluse koormus. See on see koorem, mille 
talumatut koormat paljud olendid ei mõista ja 
mida ainult minu õpetus saab teile avaldada. 
(67, 46) 
288 Need katsumused, milles inimesed elavad, 
on viljad, mida nad nüüd lõikavad, on nende 
enda külvi tulemus - saak, mis mõnikord on 

nende aasta varem külvatud seemne tulemus, 
ja teistel juhtudel selle viljad, mida nad 
külvasid aastaid varem või teistes 
kehastumistes. (178, 2) 
289. Ärge arvake, et sõnakuulmatuse 
tagajärjed on kohesed - ei. Kuid ma ütlen teile: 
varem või hiljem peate te oma tegude eest 
vastutama; isegi kui teile mõnikord tundus, et 
teie üleastumine ei too kaasa mingeid 
tagajärgi, arvestades, et aeg möödus ja Minu 
õigus ei andnud mingit märki. 
290. Aga te teate juba Minu Sõna kaudu, et 
Ma olen kohtunikuna järeleandmatu ja et kui 
teie kohus on tulnud, siis avate oma silmad 
südametunnistuse valgusele. (298, 48) 
291. Oo, vaimsed olendid, kes te Mind 
kuulete, ärge laske maise elu probleemidel 
endasse jälgi jätta, veel vähem teid painutada. 
Otsige valgust, mis sisaldab iga katsumust, et 
see aitaks teil saada tugevaks ja mõõdukaks. 
292 Kui vaimul ei õnnestu keha [hinge] 
alistada, siis viimane painutab seda ja 
domineerib selle üle; sel põhjusel muutuvad 
vaimolendid nõrgaks ja usuvad, et nad 
surevad koos lihaga. (89, 11 - 12) 
293 Kas olete oma elus kogenud mõnda 
füüsilist kirge, mis on haaranud kogu teie 
olemuse ja teinud võimatuks kuulda 
südametunnistuse, moraali ja mõistuse häält? 
294 See juhtus siis, kui vaim oli vajunud 
madalamale, sest siis võitsid teda kiusatused 
ja kurja metsalise jõud, kes elab lihas. 
295 Ja kas pole tõsi, et kui teil õnnestus end 
sellest kirest vabastada ja selle mõju ületada, 
kogesite te sügavat õnne ja rahu? 
296 See rahu ja rõõm on tingitud vaimu 
võidust keha üle - võidust, mis on saavutatud 
tohutu võitluse, "verise" sisemise võitluse 
kaudu. Kuid piisas sellest, et vaim ammutas 
uut jõudu ja tõusis üles, mida 
südametunnistus stimuleeris ja soovitas, ning 
juba võitis ta liha [hinge] impulsid ja tegi end 
vabaks, et teda ei saaks enam edasi hukatusse 
tõmmata. 
297 Selles võitluses, selles loobumises, selles 
võitluses iseendaga nägite te midagi surevat, 
mis elas teie sees, ilma et see oleks olnud teie 
elu. See oli ainult mõttetu kirg. (186,18 - 19) 
298 Mõistke, et kõige võimsam vaenlane on 
teie endi sees. Kui te olete teda võitnud, näete 
oma jalgade all "seitsmepealist lohe", millest 
apostel Johannes rääkis teile. Ainult siis saate 



295 
 

te tõeliselt öelda: "Ma võin tõsta oma näo 
oma Issanda poole, et öelda Temale: Issand, 
ma tahan Sulle järgneda." Sest siis ei ütle seda 
mitte ainult huuled, vaid Vaim. (73, 20) 
Varsti mõistate, et mitte elu ei ole teie vastu 
julm, vaid teie olete iseenda vastu julmad. Sa 
kannatad ja paned oma lähedased kannatama, 
sest sa ei mõista seda. Sa tunned end 
üksildasena, näed, et keegi ei armasta sind, 
ning muutud isekaks ja kõvasüdamlikuks. 
(272,34) 
300. Saage aru, et kõik kannatused selles elus, 
mida te elate, on inimlike puuduste tagajärjed, 
sest mina, kes ma armastan teid, ei saaks teile 
pakkuda sellist kibedat karikat. 
301 Ma olen teile varasest ajast alates 
ilmutanud Seaduse kui viisi, mille abil te saate 
hoida end kukkumisest, hukkumisest ja 
"surmast". (215, 65) 
302. Täna ei ole te veel võimelised mõistma 
oma katsumuste tähendust. Te peate neid 
tarbetuks, ebaõiglaseks ja ebamõistlikuks. Aga 
ma ütlen teile veel, kui palju õiglust ja 
mõistmist peitub igas neist, kui te olete vanaks 
saanud, ja teistes, kui te olete ületanud selle 
maailma lävepakud ja asute vaimsetel aladel. 
(301,44) 
303 Ma ütlen teile veel kord, et Ma tajun iga 
mõtet ja iga taotlust, samas kui "maailm" ei 
ole võimeline vastu võtma Minu 
inspiratsiooni, ega ole valmistunud laskma 
oma mõtetes särada Minu jumalikke mõtteid, 
ega kuule Minu häält, kui Ma vastan tema 
kutsele. 
304 kuid ma usaldan sind, usun sinusse, sest 
ma olen sind loonud ja andnud sulle vaimu, 
mis on minust pärit säde, ja 
südametunnistuse, mis on minu sarnane. 
305. Kui ma ütleksin teile, et ma ei oota, et te 
end täiustaksite, oleks see sama, kui ma 
teataksin, et ma olen ebaõnnestunud 
suurimas töös, mis on tulnud minu Jumalikust 
tahtest, ja seda ei saa olla. 
306. Ma tean, et te elate ajal, mil teie vaim 
väljub võidukalt kõigist kiusatustest, mida ta 
oma teel kohtab. Pärast seda tõuseb ta täis 
valgust uuele eksistentsile. (238, 52 - 54) 
 
Maiste asjade käesolev ja teine pool  
307 Töötage enda kallal, ärge oodake, et surm 
teid ettevalmistamata üllataks. Mida olete 
valmistanud selleks ajaks, kui te naasete 

vaimsesse ellu? Kas sa tahad olla üllatunud, 
kui sa oled veel seotud ahelatega mateeria, 
kirgede ja maise omandiga? Kas sa tahad 
siseneda Teispoolsusse suletud silmadega, 
ilma teed leidmata, võttes endaga kaasa selle 
elu väsimuse, mis on vaimule sissepressitud? 
Valmistuge, jüngrid, ja te ei karda füüsilise 
surma saabumist. 
308. Ärge ohkige sellepärast, et te peate 
lahkuma sellest maapealsest orust, sest isegi 
kui te tunnistate, et selles on imesid ja hiilgusi, 
ütlen ma teile ausalt, et need on vaid 
peegeldus vaimse elu iludest. 
309 Kui te ei ärka - mida teete, kui leiate end 
uue tee alguses, mida valgustab valgus, mis 
tundub teile tundmatu? 
310. Lahkuge sellest maailmast ilma 
pisarateta, jätmata valu oma lähedaste 
südamesse. Lahutage end, kui see hetk 
saabub, ja jätke oma näole rahu naeratus, mis 
kõneleb teie vaimu vabanemisest. 
311 Teie keha surm ei lahuta teid nendest 
olenditest, kes teile usaldati, ega vabasta teid 
ka vaimsest vastutusest nende eest, kes olid 
teie vanemad, õed-vennad või lapsed. 
312 Mõista, et armastuse, kohustuse, tunnete, 
ühesõnaga, vaimu jaoks ei ole surma olemas. 
(70, 14 - 19) 
313 Töötage suure innuga, et - kui surm 
saabub ja te sulgete oma keha silmad selle elu 
jaoks - teie vaim tunneks end ülespoole 
tõstetuna, kuni ta jõuab koju, mille ta on 
saavutanud oma teenete kaudu. 
314. Selle teose jüngrid kogevad kehalise 
surma saabudes, kui kergesti rebenevad 
sidemed, mis seovad vaimu kehaga. Selles ei 
ole valu, sest ta peab lahkuma maapealsetest 
mugavustest. Vaim ei rända nagu vari inimeste 
seas, koputades ukselt uksele, südamelt 
südamele, soovides valgust, armastust ja rahu. 
(133, 61 - 62) 
315. Tõsta oma vaimu, et sa leiaksid rõõmu 
ainult igavesest, ilusast ja heast. Kui see ei 
peaks nii olema, siis teie vaim - materiaalseks 
muutunud elu tõttu, mida te olete elanud - 
kannatab palju, et eralduda oma kehast ja 
kõigest, mis ta maha jätab; ja ta rändab 
mõnda aega segaduses ja kibedas valus 
[vaimsetes] avarustes, kuni ta saavutab oma 
puhastumise. 
316 Ela minu seaduses, siis ei pea sa surma 
kartma. Aga ärge kutsuge ega soovi teda enne 
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aega. Las ta tuleb, sest ta kuuletub alati minu 
käskudele. Vaadake, et ta leiaks teid valmis, 
siis sisenete vaimse maailma valguse lastena. 
(56, 43 - 44) 
317 Elage rahus oma kodudes, tehke neist 
pühamu, et kui nähtamatud olendid 
sisenevad, ekseldes segaduses "Vaimse oru" 
sees, leiaksid nad teie olemuses valguse ja 
rahu, mida nad otsivad, ja nad võiksid tõusta 
ülestõusmispõlve. (41, 50) 
318. Teile, kes te elate vaimus ja olete ikka 
veel seotud materiaalsete eesmärkidega, 
ütlen: pöörduge eemale sellest, mis ei kuulu 
enam teile. Sest kui maa ei ole inimese jaoks 
igavene kodu, siis veel vähem on see seda 
vaimu jaoks. Sealpool, vaimses orus, ootab 
teid valgusküllane elu, milleni jõuate samm-
sammult headuse teel. 
319. Neile, kes kuulavad Mind kui inimest, 
ütlen, et seni, kuni neil on see keha, mis neid 
nende maapealsel eluteel saadab, peavad nad 
selle eest hoolitsema ja seda säilitama kuni 
viimase hetkeni. Sest see on sau, millele vaim 
toetub, ja võitlusvahend. Oma materiaalsete 
silmade kaudu vaatab vaim seda elu, oma suu 
kaudu räägib ta ja võib oma vendadele 
lohutust pakkuda. (57, 3) 
320. Nüüd küsib Meister teilt: Kus on teie 
surnud ja miks te nutate teie poolt armastatud 
olendite kadumise pärast? Tõesti, ma ütlen 
teile, minu silmis ei ole keegi surnud, sest 
kõigile olen andnud igavese elu. Nad on kõik 
elus; need, keda te pidasite kadunuks, on 
minuga. Kus te arvate, et näete surma, seal on 
elu; kus te näete lõppu, seal on algus. Seal, kus 
te arvate, et kõik on müsteerium ja 
mõistetamatu saladus, on Valgus, mis paistab 
nagu igavene koidik. Seal, kus teie arvates on 
olematus, on kõik, ja kus te arvate, et suur 
vaikus on "kontsert". (164, 6) 
321 Iga kord, kui surm lõpetab teie kehakesta 
eksistentsi, on see nagu puhkus vaimule, kes, 
kui ta uuesti kehastub, naaseb uute jõudude ja 
suurema valgusega ning jätkab selle jumaliku 
õppetüki õppimist, mida ta ei olnud 
lõpetanud. Sel moel küpseb aegade jooksul 
nisu, mis on teie vaim. 
322. Ma olen teile ilmutanud palju asju, mis 
puudutavad vaimset elu, kuid ma ütlen teile, 
et te ei pea praegu kõike teadma, vaid ainult 
seda, mis on oluline teie tulekuks igavesse 

kodumaale. Seal räägin teile kõik, mis on teie 
jaoks ette nähtud. (99, 32) 
323. Kas te kujutate ette selle õndsust, kes 
naaseb Vaimse Elu juurde ja on täitnud maa 
peal selle saatuse, mille tema Isa on talle ette 
määranud? Tema rahulolu ja rahu on 
lõpmatult suuremad kui kõik rahuldused, mida 
vaim võib inimelus saada. 
324. Ja ma pakun teile seda võimalust, et te 
oleksite nende hulgas, kes rõõmustavad, kui 
nad oma kuningriiki tagasi pöörduvad, mitte 
aga nende hulgas, kes kannatavad ja nutavad 
oma sügavas jahmatuses või kahetsuses. (93, 
31 - 32) 
325. Juba selle ilmutuse lõpp on lähedal, et siis 
jätkata seda kõrgemal kujul, alustades dialoogi 
vaimult vaimule teie Loojaga, mida kasutavad 
kõrgemad vaimolendid, kes elavad koos 
Minuga. (157,33) 
326 Kui ma räägin teile oma vaimsest 
maailmast, siis mõtlen ma neid sõnakuulelike 
vaimsete olendite vägesid, kes tõeliste 
sulastena teevad ainult seda, mida nende 
isanda tahe neile käsib. 
327. Need olen ma saatnud teie juurde, et nad 
oleksid kõigile inimestele nõuandjad, kaitsjad, 
arstid ja tõelised vennad ja õed. Nad ei kurda, 
sest neil on endas rahu. Nad ei küsi küsimusi, 
sest nende evolutsiooni valgus ja nende 
kogemused pikkadel teedel on andnud neile 
õiguse inimeste meelt valgustada. Nad on 
valmis ja alandlikult käepärast iga abipalve ja 
iga vajaduse korral. 
328. Mina olen neile andnud ülesande teha 
end teie seas teatavaks, et nad annaksid teile 
oma juhiseid, oma tunnistust ja julgustust. 
Nad käivad teie ees, puhastavad teed ja 
annavad teile oma abi, et te ei kaotaks julgust. 
329 Homme kuulute ka teie sellesse valguse 
armeesse, mis töötab vaimolendite lõpmatus 
maailmas ainult armastusest oma 
inimvendade ja -õdede vastu, teadmises, et 
sellega ülistab ja armastab oma Isa. 
330. Kui tahate olla nagu nemad, pühendage 
oma elu heale. Jagage oma rahu ja leiba, võtke 
abivajajad armastusega vastu, külastage 
haigeid ja vangi. Tooge valgust oma 
kaasinimeste teele, kes otsivad tõelist teed. 
Täitke lõpmatus õilsate mõtetega, palvetage 
nende eest, kes on eemal, siis toob palve nad 
teile lähedale. 
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331. Siis, kui surm peatab teie südame löögi ja 
valgus teie silmades kustub, ärkate te 
maailma, mis on imeline oma harmoonia, 
korra ja õigluse poolest. Seal hakkate 
mõistma, et Jumala armastus võib korvata 
kõik teie teod, katsumused ja kannatused. 
332 Kui vaim jõuab sellesse koju, tunneb ta, et 
teda läbib üha enam ja enam lõputu rahu. 
Kohe meenutab ta neid, kes elavad veel 
kaugel sellest õndsusest, ja oma tungis, oma 
igatsuses, et need, keda ta armastab, 
saavutaksid samuti selle jumaliku kingituse, 
ühineb ta vaimse väeosaga, kes võitlevad ja 
töötavad oma maiste vendade ja õdede 
päästmise, heaolu ja rahu nimel. (170, 43 - 48) 
333. Kes on näinud lahinguid, mida need 
Valguse leegionid peavad segaste olendite 
sissetungide vastu, mis teid pidevalt 
ähvardavad? Ükski inimlik pilk ei ole 
avastanud seda lahingut, mida need kaks 
üksteise vastu lakkamatult peavad, ilma et te 
oleksite seda märganud. (334, 77) 
334 Vaata siin minu töö jätkumist, minu 
tulekut "kolmandat korda" lohutusvaimuna, 
ümbritsetuna minu suurest inglite hulgast, 
nagu on kirjutatud. 
335. Need vaimud Minu saatjaskonnas 
esindavad osa sellest lohutusest, mida Ma 
teile lubasin, ning nende tervendavates 
nõuannetes ja vooruse eeskujudes olete juba 
saanud tõendeid nende halastusest ja rahust. 
Nende kaudu olen ma teile andnud hüvesid ja 
nad on olnud vahendajad teie ja minu Vaimu 
vahel. 
336. Kui te tajusite nende armuannetusi ja 
nende alandlikkust, tundsite end innustatuna 
tegema sama õigeid tegusid kui need, mida 
nemad olid oma elus saavutanud. Kui nad 
külastasid teie kodu, tundsite end nende 
vaimse kohaloleku tõttu austatud. 
337 Olge õnnistatud, kui olete tunnustanud 
nende kõrgelennulisust. Aga Meister ütleb 
teile: Kas te arvate, et nad on alati olnud 
vooruslikud olendid? Kas te ei tea, et suur hulk 
neist on elanud maa peal ja on tundnud 
nõrkust ja raskeid üleastumisi? 
338. Aga vaadake neid nüüd: neil ei ole enam 
mingit plekki, ja seda sellepärast, et nad 
kuulasid südametunnistuse häält, ärkasid 
armastusele ja kahetsesid oma varasemaid 
üleastumisi. Selles sulatusahjus puhastasid 

nad end, et tõusta vääriliselt, ja täna teenivad 
nad Mind, teenides inimkonda. 
339 Nende vaim on armastusest võtnud 
endale ülesandeks aidata oma naabritel 
heastada kõik see, mida nad maa asustamisel 
tegemata jätsid, ja jumaliku kingitusena on 
nad kasutanud võimalust külvata seemet, 
mida nad varem ei külvanud, ja kõrvaldada 
kõik nende poolt tehtud ebatäiuslikud teod. 
340. Seepärast olete nüüd hämmastusega 
tunnistajaks nende alandlikkusele, 
kannatlikkusele ja alandlikkusele ning aeg-ajalt 
olete näinud, kuidas nad kannatavad oma 
heastuse pärast. Kuid nende armastus ja 
teadmised, mis on suuremad kui takistused, 
millega nad kokku puutuvad, ületavad kõik ja 
nad on valmis minema ohvriks. (354, 14 -15) 
341 Kas teil on mingi ettekujutus sellest 
vaimsest kodust, mille te lahkusite, et tulla 
maa peale? "Ei, Meister," ütlete te Mulle, "me 
ei kahtlusta midagi ega mäleta midagi. 
342 Jah, inimesed, on nii kaua aega möödunud 
sellest, kui te lahkusite puhtusest ja süütusest, 
et te ei suuda isegi ette kujutada seda 
rahulikku eksistentsi, seda heaolu seisundit. 
343. Aga nüüd, kui te olete harjutanud kuulma 
südametunnistuse häält ja võtma vastu selle 
ilmutusi, on teile kättesaadav tee, mis viib 
need, kes pöörduvad Minu poole, tõotatud 
kuningriiki. 
344 See ei ole mitte see rahu paradiis, millest 
"esimene" lahkus, vaid see lõpmatu 
vaimumaailm, tarkuse maailm, tõelise vaimse 
õndsuse paradiis, armastuse ja täiuslikkuse 
taevas. (287, 14 - 15) 
 
Jumaliku ilmutused  
345 Kõigi olendite Isa räägib sinuga sel hetkel. 
Armastus, mis lõi teid, annab end tunda 
igaühes, kes seda sõna kuuleb. (102, 17) 
346 Teiega kõneleb ainus Jumal, kes on 
olemas, keda te nimetasite Jehoovaks, kui ta 
näitas teile oma väge ja ilmutas teile Seaduse 
Siinai mäel; keda te nimetasite Jeesuseks, sest 
temas oli minu Sõna; ja keda te täna nimetate 
Pühaks Vaimuks, sest mina olen tõe Vaim. (51, 
63) 
347. Kui ma räägin sinuga kui Isaga, siis 
avaneb sinu ees Seaduse raamat. Kui ma 
räägin teile kui Meister, siis on see armastuse 
raamat, mida ma näitan oma jüngritele. Kui 
ma räägin teile Püha Vaimuna, siis on see 
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Tarkuse Raamat, mis valgustab teid Minu 
õpetuste kaudu. Need moodustavad ühe 
õpetuse, sest need on pärit ühelt Jumalalt. 
(141, 19) 
348 Jumal on valgus, armastus, õiglus. Igaüks, 
kes ilmutab neid omadusi oma elus, esindab ja 
austab oma Issandat. (290,1) 
349 Ära ütle, et ma olen vaesuse või kurbuse 
Jumal, sest sa arvad, et Jeesusele järgnesid 
alati hulgaliselt haigeid ja vaevatud. Ma otsin 
küll haigeid, kurbasid ja vaeseid, kuid see on 
selleks, et täita neid rõõmuga, tervisega ja 
lootusega, sest ma olen rõõmu, elu, rahu ja 
valguse Jumal. (113, 60) 
350. Jah, inimesed, ma olen teie algus ja lõpp, 
ma olen alfa ja oomega, kuigi ma ei anna teile 
veel teada ega avalda teile kõiki õpetusi, mis 
mul on teie vaimule varuks ja mida te saate 
teada alles siis, kui olete juba väga kaugel 
sellest maailmast. 
351. Palju uusi õppetunde avaldan ma teile 
praegusel ajal, kuid annan teile seda, mida te 
suudate omada, ilma et te end suurelt 
näitaksite või uhke üleolekuga inimestele 
uhkeldaksite. Te teate, et igaüks, kes on oma 
tööde üle uhke, hävitab need just selle uhkuse 
tõttu. Seepärast olen ma teid õpetanud 
töötama vaikides, et teie teod kannaksid 
armastuse vilja. (106, 46) 
352. Te ei suuda ikka veel mõista paljusid 
ilmutusi, mis on ette nähtud teie teadmiste 
osaks, ja mille kohta inimesed on eeldanud, et 
nende teadmised kuuluvad ainult Jumalale. 
Niipea, kui keegi avaldab soovi neid 
tõlgendada või püüab neisse tungida, 
nimetatakse teda kohe jumalateotuseks või 
peetakse ülbeks. (165, 10) 
353. Teil on veel palju õppida, et muuta end 
vastuvõtlikuks minu inspiratsioonidele ja 
üleskutsetele. Kui sageli tajute vaimse 
vibratsiooni, ilma et suudaksite mõista, kes 
teid kutsub! See "keel" on teie jaoks nii 
segane, et te ei saa sellest aru ja lõpuks 
omistate vaimseid ilminguid 
hallutsinatsioonidele või materiaalsetele 
põhjustele. (249, 24) 
354. Ärge imestage, et kuigi ma olen kõigi 
loodud asjade Issand, ilmun ma teie keskele ja 
palun armastust. Mina olen alandlikkuse ja 
alandlikkuse Jumal. Ma ei hoople oma 
suurusega, vaid hoopis varjan oma täiuslikkust 
ja hiilgust, et tulla lähemale teie südamele. Kui 

te näeksite Mind kogu Minu hiilguses, kuidas 
te nutaksite oma üleastumiste pärast! (63, 48) 
355. Tunne Mind väga lähedal; annan sulle 
sellest tunnistust sinu elu rasketel hetkedel. 
Minu soov oli, et te valmistaksite oma 
südamest ette Minu eluaset, et tunda selles 
Minu kohalolekut. 
356. Kuidas on võimalik, et te ei tunne Mind, 
kuigi Ma olen teie sees? Mõned näevad Mind 
looduses, teised tunnevad Mind ainult 
väljaspool igasugust ainet, kuid tõesti, Ma 
ütlen teile, Ma olen kõiges ja kõikjal. Miks te 
alati otsite Mind väljaspool teid, kui Ma olen 
ka teie sees? (1, 47 - 48) 
357 Isegi kui maailmas ei oleks ühtegi 
religiooni, piisaks sellest, kui te keskenduksite 
oma olemuse põhjale, et leida minu Kohalolu 
teie sisemises templis. 
358 Ma ütlen teile ka seda, et piisab, kui te 
jälgite kõike, mida elu teile esitab, et avastada 
selles Tarkuse Raamat, mis näitab teile 
pidevalt oma kõige ilusamaid lehekülgi ja 
kõige sügavamaid õpetusi. 
359 Siis mõistate, et maailmale ei ole õige 
eksida, kui ta kannab südames õiget teed, ega 
eksida teadmatuse pimeduses, kui ta elab 
keset nii palju valgust. (131, 31 - 32) 
360. Täna teeb minu universaalne keel end 
kõigile kuuldavaks, et öelda neile: kuigi ma 
olen igas teie sees, ärgu keegi ütleks, et Jumal 
on olemas ainult inimeses, sest Jumalas on 
olemas kõik olendid ja kõik loodud asjad. 
361 Mina olen Issand, teie olete Tema loodud. 
Ma ei kutsu teid mitte sulasteks, vaid lasteks, 
kuid mõistke, et ma olen kõigist kõrgemal. 
Armastage Minu tahet ja järgige Minu 
seadust; olge teadlikud, et Minu määrustes ei 
ole võimalik ükski puudus ega viga. (136, 71 - 
72) 
362 Ma lõin sind selleks, et sind armastada ja 
tunda, et mind armastatakse. Sa vajad Mind 
sama palju kui mina sind. Kes ütleb, et ma ei 
vaja teid, ei räägi tõtt. Kui see oleks nii, ei 
oleks ma teid loonud ega oleksin saanud 
inimeseks, et teid päästa selle ohvri kaudu, 
mis oli suur armastuse tõend; ma oleksin 
lasknud teil hukkuda. 
363. Kuid te peate mõistma, et kui te toidate 
end Minu armastusega, siis just siis, kui te 
pakute sama oma Isale, sest Ma ütlen teile 
pidevalt: "Ma janun, ma janun teie armastuse 
järele." (146, 3) 
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364. Kuidas sa usud, et ma armastan vähem 
seda, kes kannatab rohkem? Kuidas saad sa 
oma valu võtta kui märki, et ma ei armasta 
sind? Kui sa vaid mõistaksid, et ma tulin sinu 
juurde just armastusest! Kas ma ei ole teile 
öelnud, et õiglane on juba päästetud ja et 
terve ei vaja arsti? Kui te tunnete end halvasti 
ja kui te uurite end oma südametunnistuse 
valguses ja tunnistate end patustajaks, siis 
teadke, et ma olen tulnud otsima just teid. 
365. Kui te usute, et Jumal on aeg-ajalt 
pisaraid valanud, siis kindlasti mitte nende 
pärast, kes naudivad Tema taevariiki, vaid 
nende pärast, kes on segaduses või nutavad. 
(100, 50 - 51) 
366 Minu Isa koda on teie jaoks valmis. Kui sa 
tuled tema juurde, siis naudid teda tõeliselt. 
Kuidas saab isa elada kuninglikus kambris ja 
nautida maitsvat toitu, kui ta teab, et tema 
enda lapsed on nagu kerjused tema enda maja 
väravate ees? (73, 37) 
367 Õppige seadust, armastage seda, mis on 
hea, laske armastusel ja halastusel muutuda 
tegudeks, andke oma vaimule püha vabadus 
tõusta oma koju ja te armastate Mind. 
368. Kas sa tahad täiuslikku eeskuju, kuidas 
käituda ja kuidas olla, et jõuda Minuni, võta 
Jeesust eeskujuks, armasta Mind Temas, otsi 
Mind Tema kaudu, tule Minu juurde Tema 
jumalikku rada pidi. 
369 Aga ärge armastage Mind Tema kehalises 
vormis või Tema kujutises ega isegi asendage 
Tema õpetuste praktiseerimist riituste või 
väliste vormidega, muidu jääte igavesti oma 
erinevustesse, oma vaenulikkusse ja fanatismi. 
370. Armastage Mind Jeesuses, aga Tema 
Vaimus, Tema Õpetuses, ja te täidate igavese 
Seaduse; sest Kristuses on ühendatud õiglus, 
armastus ja tarkus, mille kaudu Ma tegin 
inimkonnale teatavaks Tema Vaimu olemasolu 
ja kõikvõimsuse. (1, 71 - 72) 
 
Inimene ja tema saatus  
371. Pikka aega ei ole te enam Minust kinni 
pidanud, te ei tea enam, kes te tegelikult 
olete, sest olete lasknud paljudel omadustel, 
võimetel ja andidel, mille teie Looja teie sisse 
pani, oma olemusesse tegevusetult jääda. Te 
magate vaimu ja südametunnistuse osas, ja 
just nende vaimsetes omadustes peitub 
inimese tõeline suurus. Te elate nagu olendid, 

kes on sellest maailmast, sest nad tekivad ja 
kaovad selles maailmas. (85, 57) 
372 Meister küsib teilt, armsad jüngrid: Mis on 
teie oma selles maailmas? Kõik, mis teil on, on 
teile antud Isa poolt, et te saaksite seda 
kasutada, kui te maa peal kõnnite, nii kaua, kui 
teie süda lööb. Kuna teie vaim pärineb Minu 
Jumalikkusest, kuna see on Taevase Isa 
hingamine, kuna see on Minu Vaimu aatomi 
kehastus, kuna ka teie keha on moodustatud 
Minu seaduste kohaselt ja Ma usaldasin selle 
teile oma vaimu vahendina, ei kuulu teile 
midagi, armsad lapsed. Kõik, mis on loodud, 
kuulub Isale ja Ta on teinud teid selle 
ajutisteks omanikeks. Pidage meeles, et teie 
materiaalne elu on vaid üks samm igavikus, 
see on valguskiir lõpmatuses, ja seetõttu 
peate te arvestama sellega, mis on igavene, 
mis ei sure kunagi, ja see on vaim. (147, 8) 
373 Vaim juhib mõistust, ja vaim, mida juhib 
ainult inimlikku suurust ihaldav süda [hing], ei 
valitse teie elu. 
374 Mõelge: kui te lasete end määrata sellest, 
mida teie aju käsib, siis te koormate seda üle 
ega jõua kaugemale, kui selle väikesed võimed 
võimaldavad. 
375. Ma ütlen teile: kui te tahate teada, miks 
te olete tundnud inspiratsiooni head teha ja 
miks teie süda on tulvil heategevust, siis laske 
oma südames ja oma mõistusjõududes 
juhinduda Vaimust. Siis imestate oma Isa väe 
üle. (286, 7) 
376 Õige on see, kui vaim ilmutab inimese 
mõistusele [hingele] tarkust, mitte aga vaim 
annab vaimule "valgust". 
377 Paljud ei mõista seda, mida ma teile siin 
räägin, ja seda sellepärast, et te olete juba 
ammu oma elukorralduse ära rikkunud. (295, 
48) 
378 Teadke, jüngrid, et vaimustamine 
võimaldab südametunnistusel end suurema 
selgusega ilmutada, ja kes seda tarka häält 
kuuleb, seda ei peta. 
379 Tutvuge südametunnistusega, see on 
sõbralik hääl, see on valgus, mille kaudu 
Issand laseb oma valgust särada - kas Isa, 
Meistri või Kohtunikuna. (293, 73 - 74) 
380. Olge väsimatu minu sõna korduvas 
lugemises. See teeb nagu nähtamatu tikker, 
silub teie iseloomu teravaid servi, kuni olete 
valmis tegelema isegi kõige raskemate 
kaasinimeste probleemidega. 
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381. Sa avastad neis kannatusi, 
heastamiskohustusi ja heastamiskohustusi, 
mille põhjused võivad olla väga erinevad. 
Mõned neist ei ole eriti raskesti mõistetava 
päritoluga, samas kui on teisi, mida te suudate 
selgitada ainult intuitsiooni, ilmutuse ja 
selgeltnägemise abil, et leevendada oma 
kaasinimeste rasket koormat. 
382 Need vaimsed anded tekitavad selle ime 
ainult siis, kui neid kasutav inimene on 
inspireeritud armastusest oma ligimese vastu. 
(149,88) 
383. Miks räägivad inimesed "üleloomulikust", 
kui kõik Minus ja Minu töödes on loomulik? 
Kas mitte vastupidi, inimeste halvad ja 
ebatäiuslikud teod ei ole "üleloomulikud", sest 
loomulik oleks, et nad alati hästi käituksid, 
arvestades seda, kust nad on pärit, ja neid 
omadusi, mida nad omavad ja endas 
kannavad? Minus on kõigele lihtne ja 
sügavamõtteline seletus; miski ei jää 
pimedusse. 
384. Te nimetate "üleloomulikuks" kõike seda, 
mida te ei mõista või mida te peate 
salapäraseks. Aga niipea, kui teie vaim on 
saavutanud teenete kaudu kõrguse ning näeb 
ja avastab seda, mida ta varem ei osanud 
näha, avastab ta, et kõik loodu on loomulik. 
385. Kui paar sajandit tagasi oleks inimkonnale 
räägitud edusammudest ja avastustest, mida 
inimene praegusel ajal teeb, oleksid isegi 
teadlased kahelnud ja pidanud selliseid imesid 
üleloomulikeks. Kuid täna, kuna te olete 
arenenud ja jälginud inimteaduse edusamme 
samm-sammult, peate te neid loomulikeks 
töödeks, kuigi imetlete neid. (198, 11 - 12) 
386. Ma pean teile ütlema: ärge arvake, et 
vaim vajab arenemiseks tingimata inimkeha ja 
elu maailmas. Kuid õppetunnid, mida ta selles 
maailmas saab, on tema täiustamiseks väga 
kasulikud. 
387 Aine aitab vaimu tema arengus, 
kogemustes, lepituses ja võitlustes. See on 
tema ülesanne, ja te leiate selle kinnituse 
selles Minu Jumalikkuse avaldumises inimese 
kaudu, kus Ma kasutan tema aju ja kasutan 
seda vastuvõtva seadmena, et edastada Minu 
sõnumit. Mõistke, et mitte ainult vaim ei ole 
mõeldud vaimse jaoks, vaid et isegi kõige 
väiksem asi materiaalses on loodud vaimsetel 
eesmärkidel. 

388. Mõtte ja üleskutse adresseerin ma teie 
vaimule, et see ületaks seda valitseva aine 
mõju ja annaks oma valguse südamele ja 
mõistusele, kasutades intuitsiooni annet. 
389 See minu valgus on teie vaimule tee tema 
vabanemisele, see minu õpetus pakub talle 
vahendeid, et ta saaks tõusta üle inimelu ja 
olla kõigi oma tegude juht, oma tunnete 
peremees, mitte alatute kirgede ori ega 
nõrkuste ja vajaduste ohver. (78, 12 - 15) 
390. Kes peale Minu on võimeline valitsema 
vaimude üle ja määrama nende saatust? 
Keegi. Seepärast loob see, kes on püüdnud 
võtta oma Issanda koha valitsemise soovis, 
endale valduse, mis vastab tema kalduvustele, 
kapriisidele, võimuhimule ja edevusele - 
mateeria, madalate kirgede ja väärikeste 
tunnete valduse. 
391 Te ei saa südametunnistust maha suruda, 
sest selles on täiuslik õiglus. Vaimus on ainult 
puhtus võimul üllaste tunnete üle, ainult hea 
liigutab seda - ühesõnaga, vaim toitub ainult 
tõelisest ja heast. (184, 49 - 50) 
392. Kuna ma olen loonud kõik, mis on loodud 
maa peal inimese virgutuseks, siis kasutage 
seda alati teie heaks. Kuid ärge unustage, et 
teie sees on hääl, mis näitab teile piirid, mille 
piires võite kasutada kõike, mida loodus teile 
pakub, ja te peaksite sellele sisemisele häälele 
kuuletuma. 
393 Nii nagu te püüdlete oma kehale kodu, 
kaitse, elatise ja rahulolu poole, et muuta oma 
eksistentsi meeldivamaks, nii peaksite ka 
vaimule andma seda, mida ta vajab oma 
heaoluks ja ülespoole arenemiseks. 
394. Kui teda tõmbab kõrgematele aladele, 
kus on tema tõeline kodu, siis las ta tõuseb. 
Ära hoia teda vangistuses, sest ta otsib Mind, 
et teda toita ja tugevdada. Ma ütlen teile: iga 
kord, kui te lubate tal end sel viisil vabastada, 
pöördub ta õnnelikult tagasi oma kehakesta. 
(125, 30) 
395 Vaim tahab elada, ta otsib oma 
surematust, ta tahab end puhastada ja 
puhastada, ta on näljane teadmiste järele ja 
janune armastuse järele. Laske tal mõelda, 
tunda ja tegutseda, lubage tal kasutada osa 
teie käsutuses olevast ajast enda jaoks, et ta 
saaks end selles ilmutada ja end oma 
vabadusega värskendada. 
396. Kõigest sellest, mis te siin maailmas olete, 
jääb pärast seda elu alles ainult teie vaimne 
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olemus. Kogugu ta voorusi ja teeneid ning 
hoidku neid endas, et kui saabub tema 
vabanemise tund, ei oleks ta "vaene hing" 
tõotatud maa väravate ees. (111, 74 - 75) 
397 Ma ei taha teie jaoks enam mingit lepitust 
ega valu; ma tahan, et kõigi minu laste 
vaimud, nagu tähed kaunistavad taevalaotust, 
valgustaksid oma valgusega minu kuningriiki ja 
täidaksid teie Isa südant rõõmuga. (171, 67) 
398 Minu Sõna lepitab vaimu ja keha [hinge], 
sest nende kahe vahel on pikka aega olnud 
vaenu, nii et te õpiksite, et teie keha, mida te 
olete pidanud takistuseks ja kiusatuseks vaimu 
arengu teel, võib olla parim vahend teie 
ülesannete täitmiseks maa peal. (138, 51) 
399 Hoolitse selle eest, et vaim ja kehakest 
oleksid harmoonias, nii et sa saaksid minu 
juhiseid hõlpsasti täita. Tehke keha 
armastavaks, kasutage rangust, kui see on 
vajalik. Hoolitse aga selle eest, et fanatism 
sind ei pimestaks, et sa ei käituksid julmalt. 
Teie olemuse vorm on üks tahe. (57, 65) 
400. Ma ütlen teile, et mitte ainult puhastada 
oma vaimu, vaid ka tugevdada oma keha, et 
uued põlvkonnad, mis sinust välja tulevad, 
oleksid terved ja nende vaimud suudaksid 
täita oma rasket missiooni. (51, 59) 
401. Ma tahan, et te looksite kodusid, mis 
usuvad ainuüksi Jumalasse - kodud, mis on 
templid, kus armastust, kannatlikkust ja 
enesepüüdlikkust harjutatakse. 
402 Neis te olete laste õpetajad, keda te 
ümbritsete helluse ja mõistusega, kelle üle te 
valvate, jälgides kõiki nende samme 
kaastundega. 
403 Anna oma armastust nii neile, kes on 
kaunid, kui ka neile, kes on koleda välimusega. 
Kaunis nägu ei ole alati sama kauni vaimu 
peegeldus. Teisest küljest võib nende näiliselt 
koledate olendite taga peituda vaim, mis on 
täis voorusi, mida te peaksite kõrgelt hindama. 
(142, 73) 
404 Mõelge tõsiselt põlvkondadele, kes 
tulevad pärast teid, mõelge oma lastele. Nii 
nagu te olete neile andnud füüsilise olemuse, 
nii on teil kohustus anda neile vaimne elu - 
see, mis on usk, voorus ja hingestatus. (138, 
61) 
405 Valvuge oma perekondade vooruse ja 
kodurahu üle. Vaadake, kuidas isegi kõige 
vaesemad võivad olla selle aarde omanikud. 

406. Tunnistage, et inimperekond on Vaimse 
Perekonna kehastus: selles saab mees isaks, 
kandes seega tõelist sarnasust oma Taevase 
Isaga. Naine, kelle emalik süda on täis õrnust, 
on Jumaliku Ema armastuse kujutis ja 
perekond, mille nad koos moodustavad, on 
Looja Vaimse Perekonna kehastus. 
407 Kodu on tempel, kus saab kõige paremini 
õppida täitma minu seadusi, kui vanemad 
oleksid valmis enda kallal tööd tegema. 
408. Vanemate ja laste saatus on Minus. Kuid 
nii üks kui ka teine peavad üksteist abistama 
oma kohustuste ja lepituskohustuste täitmisel. 
409 Kui kerge oleks rist ja kui talutav oleks 
eksistents, kui kõik vanemad ja lapsed 
armastaksid üksteist! Kõige raskemaid 
katsumusi kergendaks armastus ja mõistmine. 
Nende alistumine Jumalikule tahtele oleks 
nende arvates tasutud rahuga. (199, 72 - 74) 
410 Uurige vaimseid olendeid, kes teid 
ümbritsevad, ja neid, kes ristuvad teie eluteel, 
et saaksite hinnata nende voorusi, võtta vastu 
sõnumit, mida nad teile toovad, või anda neile 
seda, mida nad peavad teilt saama. 
411 Miks te põlgate oma naabreid, keda 
saatus on teile teele pannud? Te olete oma 
südame ukse nende eest sulgenud, teadmata, 
millist õppetundi nad oleksid pidanud teile 
andma. 
412 Sageli olete te hoidnud eemale selle, kes 
tõi teie vaimule rahu ja lohutust, ja siis 
kaebate, kui olete oma karika kibedusega 
täitnud. 
413 Elu toob endaga kaasa ootamatuid 
muutusi ja üllatusi, ja mida sa teed, kui 
homme pead igatsevalt otsima seda, kelle sa 
täna ülbelt tagasi lükkasid? 
414 Mõtle, et on võimalik, et homme pead sa 
otsima sooviga seda, keda täna on tagasi 
lükatud ja põlatud, kuid sageli on juba liiga 
hilja. (11, 26 - 30) 
415 Milline kaunis näide Kosmose 
harmooniast, mida Kosmos teile pakub! 
Säravad taevakehad, täis elu, vibreerivad 
kosmoses, mille ümber teised taevakehad 
tiirlevad. Ma olen särav, jumalik taevakeha, 
mis annab elu ja soojust vaimsetele olenditele; 
ometi, kui vähesed liiguvad nende etteantud 
orbiidil ja kui palju on neid, kes ringlevad 
kaugel nende orbiidist! 
416 Sa võiksid mulle öelda, et materiaalsetel 
taevakehadel ei ole tahtevabadust ja et teisest 
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küljest on just see vabadus pannud inimesed 
teelt kõrvale kalduma. Seepärast ütlen ma 
teile: kui tänuväärne saab olema iga vaimu 
võitlus, sest vaatamata vaba tahte andele 
oskas ta end allutada oma Loojaga kooskõlas 
oleva seaduse alla. (84,58) 
417. Ärgu keegi, kes nimetab end selle vaimse 
õpetuse jüngriks, kurtke Isale, et ta on oma 
materiaalses elus vaene ja tal puuduvad paljud 
mugavused, mida teistel on külluses, või et ta 
kannatab puuduse ja puuduse all. Need 
kaebused on sündinud materiaalsest 
loodusest, millel, nagu te teate, on ainult üks 
eksistents. 
418 Teie vaimul ei ole õigust oma Isaga 
niimoodi rääkida ega näidata end 
rahulolematuna või nuriseda oma saatuse üle, 
sest kõik vaimolendid on oma pika 
evolutsioonilise teekonna jooksul üle maa 
läbinud kogu kogemuste, naudingute ja 
inimlike rahulduste redeli. 
419 Vaimude vaimseks muutumine on juba 
ammu alanud ning sellele aitab kaasa valu ja 
vaesus, mida teie südamed keelduvad 
talumast ja kannatamast. Igal vaimsel ja 
materiaalsel hüvel on oma tähendus, mida te 
peate tunnistama, et te ei eitaks ühe ega teise 
väärtust. (87, 26 – 27) 
420 Igal inimesel, igal olendil on määratud 
koht, millest ta ei tohi loobuda, kuid ta ei tohi 
ka võtta kohta, mis ei ole tema oma. (109, 22) 
421 Miks te kardate tulevikku? Kas soovite 
jätta kasutamata kõik kogemused, mida teie 
mõistus on minevikus kogunud? Kas sa tahad 
loobuda seemnest ilma saaki koristamata? Ei, 
jüngrid. Pidage meeles, et keegi ei saa muuta 
oma saatust, kuid ta võib oma võidu tundi 
edasi lükata ja suurendada kannatusi, mis on 
igal teel. (267, 14) 
422 Isa kuningriik on kõigi laste pärand, seda 
armu saab saavutada ainult suurte vaimulike 
teenete kaudu. Ma tahan, et te ei peaks 
võimatuks saada armu, mis toob teid Minule 
lähemale. 
423. Ärge olge kurvad, kui te kuulete Minu 
sõnas, et ainult suurte pingutuste ja vaevaga 
jõuate "tõotatud maale". Rõõmustage, sest 
kes iganes suunab oma elu selle eesmärgi 
poole, ei kannata pettumusi ega näe end 
petetuna. Ta ei kannata sama saatust nagu 
paljud, kes püüdlevad maailma hiilguse poole, 
kuid ei saavuta seda pärast palju vaeva, või 

kes saavutavad selle, kuid kogevad peagi 
kurbust, nähes, kuidas see hajub, kuni sellest 
ei jää midagi järele. (100, 42 - 43) 
424 Ma annan teile võtme, et avada uksed 
teie igavese õndsuse juurde. See võti on 
armastus, millest sünnib halastus, andestus, 
mõistmine, alandlikkus ja rahu, millega te 
peate läbi elu minema. 
425 Kui suur on teie vaimu õnn, kui ta valitseb 
ainet ja naudib Püha Vaimu valgust! (340, 56 – 
57) 
426 See maa, mis on alati saatnud tulevikku 
haigete, väsinud, häiritud, segadusse sattunud 
või väheküpsete vaimsete olendite saagi, 
pakub mulle varsti minu armastuse väärilisi 
vilju. 
427 Haigus ja valu lahkuvad üha enam teie 
elust, kui te elate tervislikult ja 
ülesehituslikult. Siis, kui surm saabub, leiab ta 
teid ette valmistatud teekonnaks vaimsesse 
koju. (117, 24 - 25) 
428. Ärge heitke end meeleheitele, oo 
vaimolendid, kellele ma adresseerin oma sõna 
konkreetselt. Jääge püsima Minu teel ja te 
saate teada rahu. Tõesti, ma ütlen teile, et teie 
kõigi saatuseks on kogeda õndsust. Ma ei 
oleks teie Isa, kui teid ei oleks loodud selleks, 
et jagada minuga taevariiki. 
429 Kuid ärge unustage: selleks, et teie 
õnnistus oleks täielik, on vaja, et te samm-
sammult oma teeneid sisse tooksite, et teie 
vaim tunneks end selle jumaliku tasu 
vääriliseks. 
430. Mõistke, et ma olen teiega ja saadan teid 
kogu teel. Usaldage Mind täielikult, teades, et 
Minu missioon on ühendatud teiega ja Minu 
saatus teiega! (272, 61) 
 
pahed, üleastumised, kõrvalekalded  
431 Mõistke minu õpetust, et mitte teha oma 
elus enam vigu; sest iga solvang, mida te oma 
kaasinimestele teete, olgu siis sõnade või 
tegudega, jääb teie südametunnistusele 
kustumatuks mälestuseks, mis teeb teile 
leppimatult etteheiteid. 
432 Ma ütlen teile veel kord, et teid kõiki on 
vaja, et jumalik plaan saaks täidetud ja et 
inimeste seas valitsev nii suur vaimne viletsus 
lõppeks. 
433 Niikaua, kui eksisteerib isekus, eksisteerib 
ka valu. Muutke oma ükskõiksus, isekus ja 
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põlgus armastuseks, kaastundeks, ja te näete, 
et peagi saabub rahu. (11, 38 - 40) 
434 Otsige oma edasiminekut inimelus, kuid 
ärge kunagi laske liigsetel ambitsioonidel teid 
kontrollida, sest siis kaotate oma vabaduse ja 
materialism orjastab teid. (51, 52) 
435 Ma andestan teie üleastumised, kuid 
samal ajal parandan teid, et te ajate oma 
südamest välja isekuse, sest see on üks 
nõrkusi, mis tõmbab vaimu kõige sügavamalt 
alla. 
436 Ma äratan teid südametunnistuse kaudu, 
et te mäletaksite oma kohustusi vendade ja 
õdede seas ning külvaksite oma teel 
armastuse ja andestuse teod, nagu ma teid 
Teisel ajastul õpetasin. (300, 29) 
437 Tänapäeval on mateeria jõud ja maailma 
mõju teinud teid egoistideks. Kuid mateeria ei 
ole igavene, nagu ka maailm ja selle mõju, 
ning mina olen kannatlik kohtunik, kelle õiglus 
on elu ja aja Issand. Te ei tohi mõista kohut 
nende üle, kes mind eitavad, sest siis leian teid 
süüdi rohkem kui neid. 
438. Kas ma tõstsin oma häält, et hukka 
mõista oma hukkamõistjad? Kas ma ei ole neid 
õnnistanud armastuse ja õrnusega? Kui te vaid 
mõistaksite, et paljud neist, kes selle kuriteo 
tõttu mõnda aega maailmas eksisid, on 
tänapäeval puhastatud vaimses maailmas! 
(54, 47 - 48) 
439 Sa ei püüa ka oma ligimese varjatud 
tundeid paljastada, sest igas olendis on 
saladus, mida ainult mina võin teada. Aga kui 
te peaksite avastama selle, mis - kuna see 
kuulub ainult teie vennale - peaks olema teile 
püha, siis ärge tehke seda teatavaks, ärge 
rebige seda loori, pigem tehke see 
tihedamaks. 
440. Kui tihti olen näinud mehi tungimas oma 
venna südamesse, kuni nad on avastanud 
tema moraalse või vaimse alastioleku, et 
sellest rõõmu tunda ja seda kohe teatavaks 
teha. 
441 Ärgu keegi neist, kes on niiviisi rüvetanud 
kaasinimese eraelu, imestagu, kui keegi teda 
tema eluviisil paljastab ja pilkab. Ärgu ta siis 
ütle, et see on õigluse küünar, millega ta 
mõõdab, sest see on ebaõigluse küünar, 
millega ta on mõõtnud oma kaasinimesi. 
442 austa teisi, kata oma halastuse mantliga 
paljastatuid ja kaitse nõrku inimeste 
kuulujuttude eest. (44, 46 - 48) 

443 Mitte kõik, kes "käivad ringi tänavatel ja 
tänavail", rääkides möödunud aegade 
sündmustest ja tõlgendades ettekuulutusi või 
seletades ilmutusi, ei ole minu sõnumitoojad, 
sest paljud on neid sõnumeid kasutanud 
vääralt, edevusest, kibestumusest või 
inimlikust omakasust, et solvata ja kohut 
mõista, alandada või vigastada ja isegi 
"tappa". (116, 21) 
444 Tõuse, inimkond, avasta tee, avasta elu 
põhjus! Ühinege, inimesed inimestega, 
armastage üksteist kõik! Kui õhuke on 
vahesein, mis eraldab üht kodu teisest, ja 
ometi - kui kaugel on selle elanikud üksteisest! 
Ja teie riikide piiridel - kui palju tingimusi seal 
nõutakse, et te laseksite välismaalase läbi! Kui 
te teete seda isegi inimvendade seas - mida te 
olete teinud ainult nendega, kes on teises 
elus? Te olete lasknud nende ja enda vahele 
eesriide - kui mitte oma unustuse, siis oma 
teadmatuse eesriide, mis on nagu paks udu. 
(167, 31) 
445. Kas sa näed neid mehi, kes elavad ainult 
selleks, et rahuldada liigset võimuiha, eirates 
oma ligimeste elu, austamata õigusi, mida 
mina, nende Looja, olen neile andnud? Kas 
näete, kuidas nende teosed räägivad ainult 
kadedusest, vihkamisest ja ahnusest? Nende 
eest peate te palvetama rohkem kui teiste 
eest, kes ei vaja nii väga valgust. 
446. Anna neile inimestele andeks kogu valu, 
mida nad sulle põhjustavad, ja aita neil oma 
puhaste mõtetega mõistusele tulla. Ärge 
tehke neid ümbritsevat udu veelgi paksemaks, 
sest kui nad ühel päeval peavad oma tegude 
eest vastutama, siis kutsun ma ka need, kes 
nende eest palvetamise asemel saatsid neile 
oma kurjade mõtetega ainult pimedust. (113, 
30) 
447 Pidage meeles, et seaduses öeldi teile: 
"Teil ei tohi olla teisi jumalaid minu kõrval." 
Ometi on palju jumalaid, keda inimlikud 
ambitsioonid on loonud, et neid kummardada, 
neile austust avaldada ja isegi elu ohverdada. 
448. Mõistke, et minu seadus ei ole 
vananenud ja et ilma, et te seda 
teadvustaksite, kõneleb see teile lakkamatult 
südametunnistuse kaudu; kuid inimesed on 
jätkuvalt paganad ja ebajumala kummardajad. 
449 Nad armastavad oma keha, meelitavad 
oma edevusi ja hellitavad oma nõrkusi; nad 
armastavad maiseid aardeid, millele nad 
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ohverdavad oma rahu ja vaimse tuleviku. Nad 
austavad liha, mõnikord jõuavad nad 
degeneratsioonini ja leiavad isegi surma 
naudingute soovis. 
450. Veenduge, et olete armastanud maailma 
asju rohkem kui oma Isa. Millal te olete 
ohverdanud end Minu heaks, armastades 
Mind oma ligimeses ja teenides Mind? Millal 
ohverdad sa oma une või ohustad oma tervist, 
et anda abi ja leevendada kannatusi, mis 
vaevavad sinu kaasinimesi? Ja millal te olete 
läinud peaaegu surmani ühe õilsa ideaali eest, 
mida minu doktriin innustab? 
451. Tunnistage, et kummardamine, mida te 
teete materiaalse eluga, tuleb teie jaoks enne 
vaimse elu kummardamist. Seepärast olen ma 
teile öelnud, et teil on teisi jumalaid, keda te 
kummardate ja teenite rohkem kui tõelist 
Jumalat. (118, 24 - 26) 
452 Te olete nii harjunud patuga, et teie elu 
tundub teile kõige loomulikum, normaalsem ja 
lubatavam, ja ometi tundub, nagu oleksid 
Soodoma ja Gomorra, Babüloonia ja Rooma 
kogu oma kõlvatus ja patt sellele inimkonnale 
peale laadinud. (275, 49) 
453. Täna elate te vaimse segaduse ajal, kus te 
nimetate kurja heaks, kus te usute näha 
valgust seal, kus on pimedus, kus te eelistate 
üleliigset olulisele. Kuid minu alati valmis ja 
abivalmis halastus sekkub õigel ajal, et teid 
päästa ja näidata teile valgusküllane tõe tee - 
tee, millelt te olete kõrvale kaldunud. (358, 
30) 
454 Selleks, et olla kõigis katsumustes 
võidukas, tehke seda, mida Meister on teid 
õpetanud: valvake ja palvetage, et teie silmad 
oleksid alati valvel ja et kiusatus ei saaks teid 
vallutada. Pidage meeles, et kurjusel on suur 
avastamisoskus, et teid kiusata, teid alla tuua, 
teid võita ja teie nõrkust ära kasutada. Olge 
teravmeelsed, et te oskaksite seda avastada, 
kui see teid varitses. (327,10 o.) 
455 Tõesti, ma ütlen teile, et inimkond leiab 
tee Valguse juurde nendest pimedustest. Kuid 
see samm toimub aeglaselt. Mis saaks 
inimestest, kui nad mõistaksid ühe hetkega 
kogu kurja, mida nad on põhjustanud? Mõned 
kaotaksid meelt, teised võtaksid endale elu. 
(61, 52) 
 
Inimkonna puhastamine ja vaimustamine  

456 Te olete unustanud seaduse ja oodanud, 
et loodusjõud tuletaksid teile meelde minu 
õiglust: orkaanid, ülevoolavad jõed, 
maavärinad, põuad, üleujutused on kutsed, 
mis äratavad teid üles ja räägivad teile minu 
õiglusest. 
457. Millist muud vilja saab inimkond praegu 
Mulle pakkuda kui lahkarvamusi ja 
materialismi? Ka see rahvas, kes on aastaid 
kuulanud Minu õpetust, ei suuda Mulle 
meeldivat saaki pakkuda. (69, 54 - 55) 
458 Kas sa ei kuule õigluse hüüdeid? Kas te ei 
näe, et loodusjõud laastavad ühte piirkonda 
teise järel? Kas te arvate, et kui te elaksite 
vooruslikku elu, siis oleks vaja, et Minu õiglus 
oleks niimoodi tunda? Tõesti, ma ütlen teile, 
teid ei oleks vaja puhastada, kui ma teid 
puhtaks leiaksin. (69, 11) 
459 Kuigi praegu tundub teile võimatu luua 
rahu inimkonnas, ütlen teile, et rahu saabub, 
ja veelgi enam: inimene hakkab elama 
vaimustuses. 
460. Enne selle aja saabumist tabab maailma 
palju õnnetusi. Kuid need kannatused on 
inimkonna hüvanguks, nii maise kui ka vaimse 
elu heaks. See on nagu "Nii kaugele ja mitte 
kaugemale" inimeste kurjade tegude, isekuse 
ja naudingute otsimise ohjeldamatule 
kulgemisele. 
461 Nii saavutatakse tasakaal, sest kurja jõud 
ei suuda enam võita hea jõude. 
462. See puhastamine, kuna see puudutab 
alati kõige tundlikumaid ja armastatumaid, 
mõjub karistusena, ilma et ta seda oleks. Sest 
tegelikult on see päästevahend nende 
vaimude jaoks, kes on teelt kõrvale kaldunud 
või selle kaotanud. 
463 See, kes mõistab maapealseid otsuseid, ei 
suuda valus midagi kasulikku avastada; aga 
see, kes leiab, et tal on vaim, mis elab igavesti, 
saab samast valust valgust, püsivust ja 
uuenemist. 
464 Kui te mõtlete vaimselt - kuidas te saate 
uskuda, et valu on inimkonna jaoks paha, kui 
see tuleb Jumalalt, kes on kogu armastus? 
Aeg möödub ja tuleb aeg, mil need suured 
katsumused hakkavad ilmnema, ja isegi 
viimane rahujäänuk põgeneb maailmast, mis 
ei tule tagasi enne, kui inimkond on leidnud 
Minu Seaduse tee ja kuulab seda sisemist 
häält, mis talle lakkamatult ütleb: Jumal elab! 
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Jumal on sinus! Tunne Teda, tunne Teda, lepi 
Temaga! 
466. Siis muutub teie eluviis. Egoism kaob ja 
igaüks on teistele kasulik. Minu õiglus 
inspireerib inimesi looma uusi seadusi ja 
valitsema rahvaid armastusega. (232,43 - 47) 
467 Materiaalses kogete te samuti muutust: 
jõed voolavad ohtralt vett, viljatud põllud 
muutuvad viljakaks, loodusjõud naasevad oma 
harjumuspärastele radadele, sest harmoonia 
valitseb inimese ja Jumala, inimese ja jumalike 
teoste, inimese ja elu Looja dikteeritud 
seaduste vahel. (352, 65) 
468. Ärge muretsege, armsad tunnistajad. Ma 
annan teile teada, et see materialistlik 
inimkond, mis nii kaua on uskunud ainult 
sellesse, mida ta oma piiratud intellektuaalse 
võimekusega puudutab, näeb ja mõistab, ja 
sellesse, mida ta oma teadusega tõestab, 
muutub vaimseks ja suudab Vaimse pilguga 
Minule vaadata ja otsida tõde. (307, 56) 
469 Kui te oleksite vaimselt valmis, siis 
oleksite võimelised nägema lõpmatuseni 
vaimsete olendite paljusid, mis sarnaneksid 
teie silmade ees mõõtmatult suure valge 
pilvega, ja kui saadikud või emissarid sellest 
eralduksid, näeksite neid teie poole tulevat 
nagu valgussädemed. 
470. Teie vaimne nägemine ei ole veel läbiv, ja 
seepärast pean ma teile rääkima kaugemast, 
kõigest sellest, mida te ei ole veel võimelised 
nägema. Kuid ma ütlen teile, et tuleb aeg, mil 
te kõik olete nägijad ja saate rõõmu tunda 
sellest imelisest elust, mida praegu tunnete, et 
see on teist kaugel, kuid mis tegelikult 
vibreerib teie lähedal, ümbritsedes ja 
valgustades teid, inspireerides teid ja 
koputades lakkamatult teie uksele. (71, 37 - 
38) 
471 Tundlikkus, eelaimus, ilmutus, prohvetlus, 
inspiratsioon, nägemisvõime, lunastuse and, 
sisemine sõna - kõik need ja teised anded 
tulevad Vaimust välja ja nende kaudu 
kinnitavad inimesed, et inimeste jaoks on 
alanud uus aeg. 
472 Täna kahtlete, et need vaimsed anded on 
olemas, sest mõned varjavad neid maailma 
eest, kartes selle arvamust; homme on nende 
omamine kõige loomulikum ja ilusam asi. 
473. Ma tulen teie juurde sel "Kolmandal 
korral", sest te olete kehaliselt ja vaimselt 

haige. Terved ei vaja arsti ega õiged puhastust. 
(80, 5 - 6) 
474 Täna on endiselt vaja vaimulikke, 
kohtunikke ja õpetajaid. Aga kui teie vaimne ja 
moraalne seisund on kõrge, ei ole teil enam 
vaja neid toetusi ega neid hääli. Igas inimeses 
on kohtunik, vaimulik, õpetaja ja altar. 
(208,41) 
 

XVI Ennustused ja 
tähendamissõnad, lohutus ja 

tõotus  
 

64. peatükk - Ennustused  
 
Vanade ja uute ettekuulutuste täitumine  
1 See, mida prohvetid kuulutasid, saab sel ajal 
teoks. Minu uus sõna tuleb filosoofidele ja 
teoloogidele, paljud hakkavad selle üle 
irvitama ja teised nördima. Kuid samal ajal, kui 
see toimub, näevad nende hämmastunud 
silmad nende ettekuulutuste täitumist, mida 
ma teile nüüd kuulutan. (151, 75) 
2 Neile mineviku aegade prohvetitele ei antud 
maa peal mingeid seaduslikke volitusi ega 
volitusi, nad ei olnud sunnitud alluma ühelegi 
võimule ja nad keskendusid ainult oma 
Issanda käskude täitmisele, kes pani oma sõna 
tema poolt väljavalitute huultele. 
3 Täis usku ja julgust, miski ei takistanud neid 
oma ülesandest õpetada rahvale minu seadust 
ja pöörata nad eemale usufanatismist, andes 
neile teada preestrite ükskõiksusest ja 
eksimustest. (162, 7 – 8) 
4 Inimkond, kas valu, viletsus ja kaos, mis teid 
praegu ümbritseb, tundub ettearvamatu? 
5 Kui te olete üllatunud, siis sellepärast, et te 
ei ole olnud huvitatud Minu ettekuulutustest 
ega ole end ette valmistanud. 
6 Kõik oli ette nähtud ja kõik oli ette öeldud, 
aga teil puudus usk, ja nüüd joote te 
sellepärast väga kibedat karikat. 
7 Isegi täna ma ennustan inimliku mõistuse 
kaudu. Mõned ettekuulutused täituvad peagi, 
teised alles kaugel ajal. 
8. See rahvas, kes neid kuuleb, kannab suurt 
vastutust, et neid inimkonnale teatavaks teha. 
Sest need sisaldavad valgust, mis paneb 
inimesi mõistma tegelikkust, milles nad 
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elavad, nii et nad võivad peatuda oma 
meeletul võidujooksul kuristiku suunas. (276, 
41 - 42) 
9. Suur osa sellest, mida ma olen teile sel ajal 
rääkinud, on prohvetlik, mis mõnikord viitab 
järgmistele aegadele, mõnikord tulevastele 
aegadele. Seepärast ei taha paljud inimesed 
sellele jumaliku sõnumi tähtsust omistada. 
10 See sõna tõuseb aga täis valgust tulevaste 
ajastute inimeste seas, kes tunnustavad ja 
avastavad selles suuri ilmutusi, mille täpsus ja 
täiuslikkus hämmastavad teadlasi. (216, 13) 
 
Suur rahvaste ettekuulutus 10. jaanuarist 
1945, Teise maailmasõja lõpu poole 
11 Praegu räägin ma maa rahvastele. Kõigil on 
Minu valgus; mõtiskle koos sellega, et nad on 
julgenud käsutada elu nii, nagu oleksid nad 
selle omanikud. 
12 Tõesti, Ma ütlen teile, et teie häving ja valu 
on põhjustanud paljudes sügava 
meeleparanduse ja äratanud valguse miljonid, 
kes otsivad Mind ja kutsuvad Mind, ning 
nende poolt kostab Minu poole kaebushüüd, 
milles nad küsivad: Isa, kas sõda 1945. aastal 
ei lõpe ja kas Sa ei kuivata meie pisaraid ja ei 
too meile rahu? 
13 Siin ma olen teie keskel, te seitse rahvast! 
Seitse pead, te, kes te olete end minu ette 
maailmas üles tõstnud! 
14 ENGLAS: Ma valgustan teid, minu õigus 
vaevab teid veel karmilt, kuid ma annan teile 
jõudu, puudutan teie südant ja ütlen teile: teie 
võimunõudmised langevad, teie rikkused 
võetakse teilt ära ja neid ei anta kellelegi. 
15. SAKSAMAA: Ma kummitan praegu teie 
uhkust ja ütlen teile: valmistuge, sest teie 
seeme ei hukku. Te olete palunud Minult uusi 
maid, kuid inimesed on sekkunud Minu 
kõrgetesse nõuannetesse. Ma painutan su 
kaela ja ütlen sulle: võta minu jõudu ja usalda, 
et ma päästan sind. 
16. Aga kui te ei usalda mind ja annate end 
oma uhkuse kätte, siis olete üksi ja maailma 
orjad. Kuid see ei ole Minu tahe, sest nüüd on 
aeg, mil ma kukutan isandad ja vabastan orjad 
ja vangid. Võtke minu valgus ja seadke end 
uuesti üles. 
17 VENE: Minu vaim näeb kõike. Maailm ei ole 
sinu päralt. Mina olen see, kes valitseb teie 
kõigi üle. Te ei suuda minu nime ära 
kustutada, sest Kristus, kes teiega räägib, 

valitseb kõigi inimeste üle. Vabastage end 
materialismist ja valmistuge uueks eluks, sest 
kui seda ei juhtu, siis ma purustan teie ülbuse. 
Ma annan teile oma valguse. 
18 ITAALIA: Te ei ole enam peremees nagu 
minevikus; tänapäeval on teid hävitanud 
mõnitamine, orjus ja sõda. Teie 
degeneratsiooni tagajärjel olete läbimas suurt 
puhastumist. Kuid ma ütlen teile: uuenege, 
eemaldage oma fanatism ja 
ebajumalateenistus ning tunnustage Mind kui 
Kõrgeimat Isandat. Ma valan teile uusi 
inspiratsioone ja valgust. Võtke Minu 
tervendavat palsamit ja andestage üksteisele. 
19 FRANCE: Sa tood oma valu Minu ette. Teie 
kaebus jõuab Minu kõrge troonini. Ma võtan 
teid vastu. Enne tõstsite te end Issanda poole, 
nüüd aga näitate mulle ainult ahelaid, mida te 
endaga kaasa lohistate. 
20 Sa ei ole vaadanud ega palvetanud. Te 
olete andnud end üle lihale ja draakon on teid 
oma saagiks võtnud. 
21 Aga mina päästan teid, sest teie naiste 
kaebused ja teie laste nutt tulevad minu 
juurde. Te tahate end päästa ja Ma ulatan 
teile oma käe. Aga tõesti, ma ütlen teile: 
Vaadake, palvetage ja andestage! 
22 UNITED STATES: Sel hetkel võtan ka mina 
teid vastu. Ma vaatan su südant - see ei ole 
kivist, vaid metallist, kullast. Sinu metallist aju 
ma näen kõvaks. Ma ei leia sinust armastust, 
ma ei leia sinust vaimsust. Ma näen ainult 
suurushimu, ambitsioonikust ja ahnust. 
23. "Hoidke seda," kuid ma küsin teilt: Millal 
minu seeme teie seas sügavalt juurdub? Millal 
te lammutate oma "kuldvasika" ja "Paabeli 
torni", et tõsta selle asemel üles tõeline 
Issanda tempel? 
24 Ma puudutan su südametunnistust 
esimesest kuni viimseni ja annan sulle andeks. 
Ma valgustan teid, et kõige raskemal tunnil, 
kui visiit jõuab oma haripunkti, ei ole teie 
mõistus hägune, vaid mõtleb selgelt ja 
mäletab, et ma olen teie kohal. 
25 Ma annan teile valgust, väge ja võimu. Ärge 
sekkuge minu kõrgetesse nõuannetesse, sest 
kui te ei järgi minu käske või ületate minu 
poolt tõmmatud piiri, siis tabavad teid valu, 
häving, tuli, katk ja surm. 
26 JAPAN: Ma võtan teid vastu ja räägin 
teiega. Ma olen sisenenud teie pühakotta ja 
vaadanud kõike. Te ei taha olla viimane, te 



307 
 

olete alati tahtnud olla esimene. Kuid tõesti, 
ma ütlen teile, see seeme ei ole minu ees 
meeldiv. 
27 On vaja, et sa tühjendaksid kannatuste 
karika, et su süda puhastuks. On vaja, et teie 
"keel" oleks segatud teiste "keeltega". On 
vaja, et maailm läheneks teile. Kui maailm on 
valmis ja puhastatud, toob ta teile seemne, 
mille ma talle üle annan. Sest ma ei näe, et 
keegi oleks valmis. Ma ei näe sinus Minu 
Jumalikkuse vaimset seemet. Ometi sillutan 
ma teed. 
28. Varsti tekib kogu maailmas 
maailmavaadete kaos, teaduste ja teooriate 
segadus. Kuid pärast seda kaost tuleb valgus 
teie juurde. Ma valmistan teid kõiki ette, 
annan teile andeks ja veendun, et te järgite 
õiget teed. 
29. Kui tuleb aeg ja rahule saabub rahvas, ärge 
osutage vastupanu, ärge segage Minu 
kõrgetele nõuannetele ega astuge vastu Minu 
tahtele. Kui rahvad on teinud rahu, siis ärge 
pistke neile selga, sest siis toon ma oma 
kohtuotsuse teie üle. 
Kolmkümmend. Seitse riiki! Seitse pead! Isa on 
teid eostanud. Teie ees, teie valitsemise all, on 
maailm. Te olete selle eest Minu ees vastutav! 
31. "Seitsme pitseri raamatu" valgus olgu igas 
rahvas, et inimesed valmistuksid Minu tahte 
kohaselt. Minu rahu olgu sinuga! (127, 50 - 65) 
 
Sõjad ja looduskatastroofid - märgid taevas  
32. See sama maailm, kus te praegu elate, on 
juba ammu olnud lahinguvälja. Kuid inimene ei 
ole rahuldunud selle tohutu kogemusega, 
mille tema esivanemad talle pärandasid - see 
on kibe ja valus kogemus, mis seisab tänaste 
inimeste ees nagu südametunnistuse poolt 
avatud raamat. 
33. Kuid inimeste süda on liiga kõva, et võtta 
vastu seda kogemuse vilja, mis on nagu 
valguse pärand. Ainus, mida nad on oma 
esivanematelt pärinud, on viha, uhkus, 
pahameel, ahnus, ülbus ja kättemaks, mis on 
neile verega edasi antud. (271, 65) 
34. Arvestage, et on kohtu aeg, sest tõesti, ma 
ütlen teile, iga süütegu lepitatakse. Maa ise 
peab andma aru selle eest, kuidas inimene on 
seda ja selle looduskuningkondi kurjasti ära 
kasutanud. 
35. Kõik, mis on hävitatud, kutsub teid korrale 
ja paneb seeläbi inimesi mõistma, et Looja lõi 

nad armastuse kavatsustega ja et seesama 
Tahe, mis võib neid hävitada, hoolib neist, 
kaitseb ja õnnistab neid. (180, 67) 
36. Ma annan teile selle sõnumi, mida te 
peate edastama üle mere. Minu sõna läbib 
Vana Mandri ja jõuab isegi Iisraeli rahvani, kes 
on heitnud end vennatapuvõitlusse tükikese 
maa pärast, mõistmata oma vaimu viletsust. 
37. Te ei suuda ette kujutada, millise 
katsumuse maailm läbib. Kõik ootavad rahu, 
kuid see saab teoks alles siis, kui loodusjõud 
on Minust tunnistust andnud. (243,52) 
38. Minu loodusjõud vallanduvad ja laastavad 
terveid maid. Teadlased avastavad uue 
planeedi ja "tähesadu" valgustab teie 
maailma. Kuid see ei too inimkonnale 
katastroofi, vaid kuulutab inimestele ainult 
uue aja saabumist. (182, 38) 
- Evangeeliumides on see kohtumärk 
kuulutatud sõnadega: "Tähed langevad 
taevast alla". 
39 Ma olen teile juba ilmutanud, et minu 
rahvas on laiali pillutatud üle kogu maa, see 
tähendab, et vaimne seeme on laiali pillutatud 
üle kogu maailma. 
40. Täna te ei nõustu ja isegi eirate üksteist 
tühiste asjade pärast. Aga kui materialistlikud 
doktriinid ähvardavad teid kõiki lämmatada, 
siis te, kes te mõtlete ja tunnete vaimuga, 
saate lõpuks üheks. Kui see aeg saabub, annan 
ma teile märgi, et te üksteist ära tunneksite - 
midagi, mida te näete ja kuulete ühtemoodi. 
Siis, kui te üksteisele tunnistust annate, siis te 
imestate ja ütlete: "See on Issand, kes on meid 
külastanud."" (156, 35 - 36) 
 
Ennustus Mehhiko kogukondade jagunemise 
kohta  
41. Nüüd kuulake mind hästi, inimesed, ja 
asuge täitma Minu sõna vääriliselt ja tõeliselt. 
42. Ma näen, et te kannate kurbust oma 
südames, sest te ootate, et kõik need 
rahvahulgad ei pea kinni Seadusest, mille ma 
olen teie vaimus kirja pannud. Kuid ma ütlen 
teile, et täna, nagu ka "Esimesel ajastul", 
jagunevad inimesed. 
43. Ma olen teile palju rääkinud ja ma olen 
määranud kõigile ühe tee. Seepärast ütlen ma 
teile: Kui mõned Minu lapsed ei kuuletugi 
Minule, siis mõistetakse selle rahva üle kohut, 
kui saabub päev, mis on määratud teie Isa 
tahte järgi, et lõpetada see ilmutus. 
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44 Ma olen tulnud teie juurde sel ajal kui 
päästja, näidates teile teed läbi kõrbe, vaimset 
"päevatööd", võitlust päästmise ja päästmise 
eest, ning lubades teile lõpuks uut tõotuse 
maad, mis on rahu, valgus ja õnnistus vaimule. 
45 Õndsad on need, kes asuvad ja järgivad 
Mind sellel teekonnal, soovides vabaneda ja 
vaimustuda, sest nad ei tunne end kunagi 
hüljatuna ega nõrgana katsumustes, mida suur 
kõrbemaa neile toob. 
46. Häda aga neile, kes rikuvad usku, kes 
armastavad maailma asju rohkem kui 
vaimulikke - neile, kes hoiavad jätkuvalt oma 
ebajumalaid ja traditsioone! Minu teenimise 
seisukohalt on nad "vaarao" alluvad, mis on 
"liha", materialism, ebajumalateenistus. 
47 Kes tahab jõuda tõotatud maale, Vaimu 
Isamaale, peab oma teekonnal läbi maailma 
jätma headuse jälje. 
48 Tulge seda teed mööda ja ärge kartke. Sest 
kui te panete oma lootuse minusse, siis on teil 
võimatu eksida. Kui te kardate või teil puudub 
usaldus, siis ei ole teie usk absoluutne, ja ma 
ütlen teile, et igaüks, kes tahab Mind järgida, 
peab olema veendunud Minu tões. (269, 50-
51 
 

65. peatükk - tähendamissõnad, 
lohutus ja lubadus  
 
Parable of the bad stewards  
1 Armuahnuses lähenes ühe maja juurde hulk 
näljaseid, haigeid ja alasti inimesi. 
2 Maja peremehed valmistasid seda pidevalt, 
et lõbustada möödakäijaid oma lauas. 
3 Nende maade omanik, omanik ja isand tuli 
pidusööki juhatama. 
4 Aeg möödus ja abivajajad leidsid majas alati 
toitu ja peavarju. 
5 Ühel päeval nägi see isand, et vesi laual oli 
hägune, et toit ei olnud tervislik ja maitsev 
ning et laudlinad olid määrdunud. 
6 Siis ta kutsus enda juurde need, kes olid 
toidulaua valmistamise eest vastutavad, ja 
ütles neile: "Kas te olete näinud linikuid ja 
maitsenud toitu ja joonud vett?". 
7 "Jah, Issand," ütlesid need, kes vastasid. 
8 'Enne kui sa annad neile näljastele süüa, siis 
lase oma lastel sellest kõigepealt süüa ja kui 
nad leiavad, et toit on hea, siis anna see neile 
külalistele.' 

9 Ja lapsed võtsid leivast ja viljadest ja kõigest, 
mis oli laual, aga see maitse oli vastik, ja nad 
olid rahulolematud ja mässasid selle vastu 
ning kaebasid ägedalt. 
10 Siis ütles maaomanik neile, kes veel 
ootasid: "Tulge puu alla, sest ma pakun teile 
oma aia vilju ja maitsvat toitu." 
11 Aga sulastele ütles ta järgmist: "Puhastage 
plekilised, eemaldage halb maitse nende 
huultelt, kellele te olete pettumuse 
valmistanud. Ma ei ole sinust rõõmu, sest ma 
käskisin sind võtta vastu kõiki näljaseid ja 
janunevaid, pakkuda neile parimat toitu ja 
puhast vett, aga sa ei ole kuuletunud. Teie töö 
ei meeldi mulle." 
12 Aga nende maade isand valmistas ise pidu: 
leib oli rikkalik, vili tervislik ja küps, vesi värske 
ja värskendav. Siis kutsus ta need, kes ootasid 
- paganad, haiged ja pidalitõbised - ja nad kõik 
pidutsesid, ja nende rõõm oli suur. Peagi olid 
nad terved ja kannatustest vabad ning 
otsustasid mõisa jääda. 
13 Nad hakkasid põldu harima, saades 
põllutöölisteks, kuid nad olid nõrgad ega 
osanud järgida selle Issanda juhiseid. Nad 
segasid erinevaid seemneid ja saak lagunes, 
nisu oli umbrohuga lämmatatud. 
14 Ja kui saagikoristuse aeg saabus, tuli 
mõisnik ja ütles neile: "Mida te teete, kui ma 
andsin teile ainult maja valvata, et te võtaksite 
külalisi vastu?". Seeme, mille te olete 
külvanud, ei ole hea; teised on põllu 
harimiseks. Minge ja puhastage maa okkastest 
ja umbrohust ning siis majandage jälle maja. 
Kaev on kuivanud, leib ei tugevne ja vili on 
kibe. Tehke nendega, kes läbivad teid, nii nagu 
mina olen teinud teiega. Kui sa oled toitnud ja 
tervendanud neid, kes sinu poole pöörduvad, 
kui sa oled kõrvaldanud oma ligimeste valu, 
siis annan ma sulle puhkust oma kojas." (196, 
47 - 49) 
 
Parabula kõrbe läbimisest suureks linnaks 
15 Kaks rändurit kõndisid aeglase sammuga 
läbi suure kõrbe, nende jalad valutasid 
kuumast liivast. Nad olid teel kaugele linna 
poole ja ainult lootus jõuda sihtkohta andis 
neile uut hingamist nende raskel teekonnal, 
sest leib ja vesi hakkasid tasapisi otsa saama. 
Noorem neist kahest hakkas väsima ja palus 
oma kaaslasel jätkata teekonda üksi, sest 
tema jõud olid raugemas. 
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16 Vana rändur püüdis noorele uut julgust 
sisendada, öeldes talle, et nad võivad peagi 
jõuda oaasi, kus nad kaotatud jõudu tagasi 
saavad, kuid viimane ei võtnud uut julgust. 
17 Vanem ei kavatsenud teda sellesse kõrbes 
maha jätta ja kuigi ka tema oli väsinud, laadis 
ta väsinud kaaslase oma selga ja jätkas raskelt 
rännakut. 
18 Kui noormees oli puhanud ja mõtles, kui 
palju vaeva ta teeb sellele, kes teda oma 
õlgadel kannab, võttis ta end tema kaelast 
lahti ja võttis teda käest kinni ning nii läksid 
nad edasi. 
19 Vana ränduri südames oli suur usk, mis 
andis talle jõudu, et ta saaks oma väsimusest 
jagu. 
20 Nagu ta oli arvanud, ilmus silmapiiril oaas, 
mille varjus ootas neid jahe allikas. Lõpuks 
jõudsid nad sinna ja jõid sellest värskendavast 
veest, kuni nad olid end täis joonud. 
21 Nad langesid rahulikku unne ja kui nad 
ärkasid, tundsid nad, et väsimus oli kadunud, 
nad ei olnud näljased ega janused. Nad 
tundsid südames rahu ja jõudu, et jõuda linna, 
mida nad otsisid. 
22 Nad ei tahtnud sellest kohast tegelikult 
lahkuda, kuid teekond pidi jätkuma. Nad 
täitsid oma anumad selle kristallselge ja puhta 
veega ning jätkasid oma teekonda. 
23 Vana rändur, kes oli olnud noorele toeks, 
ütles: "Me kasutame vett, mida me kanname, 
ainult mõõdukalt. Võimalik, et me kohtame 
teel mõne palveränduri, kes on kurnatuse 
tõttu janusse suremas või haige, ja siis on vaja 
neile pakkuda seda, mida me kanname." 
24 Noormees vaidles vastu, öeldes, et oleks 
ebamõistlik anda ära seda, millest võib-olla 
isegi neile endile ei piisa; et sellisel juhul 
võiksid nad selle müüa soovitud hinnaga, sest 
selle väärtusliku elemendi hankimine oli neile 
maksma läinud nii suurt vaeva. 
25 Vanamees ei jäänud selle vastusega rahule 
ja vastas talle, et kui nad tahavad meelerahu, 
siis peavad nad vett jagama abivajajatega. 
26 Murelikult ütles noormees, et ta eelistab 
oma anuma vett üksi tarbida, enne kui ta 
jagab seda kellegi teisega, keda nad teel 
võivad kohata. 
27 Ja jälle täitus vanamehe ettekujutus, sest 
nad nägid nende ees meeste, naiste ja laste 
karavanit, mis oli eksinud kõrbes ja peaaegu 
hukkunud. 

28 Hea vanamees astus kiirelt nende inimeste 
juurde ja andis neile juua. Väsinud tundsid end 
kohe tugevamana, haiged avasid silmad, et 
tänada seda rändurit, ja lapsed lõpetasid 
janust nutmise. Karavan tõusis ja jätkas oma 
teekonda. 
29 Väärika ränduri südames valitses rahu, 
samal ajal kui teine, nähes, et tema anum on 
tühi, ütles kaaslasele murelikult, et nad 
peaksid tagasi pöörduma ja minema allika 
juurde, et asendada ära kasutatud vesi. 
30 "Me ei tohi tagasi minna," ütles hea rändur, 
"kui me usume, siis leiame kaugemal uusi 
oaasid." 
31. Kuid noormees kahtles, kartis ja eelistas 
oma kaaslasest kohapeal lahkuda, et minna 
sooviga tagasi allikale. Nad, kes olid olnud 
kaaslased kannatustes, läksid lahku. Samal ajal 
kui üks jätkas oma teed, innustatuna usust 
oma eesmärki, jooksis teine, arvates, et ta 
võib hukkuda kõrbes, allika poole, surmahimu 
südames. 
32 Lõpuks jõudis ta hingeldades ja kurnatult 
kohale. Kuid rahulolevana jõi ta end täis, 
unustas kaaslase, kelle oli üksi jätnud, ja ka 
linna, millest oli loobunud, ning otsustas 
edaspidi elada kõrbes. 
33 Ei läinud kaua aega, kui lähedalt möödus 
karavan, mis koosnes kurnatud ja janustest 
meestest ja naistest. Nad tulid innukalt ligi, et 
juua selle allika vett. 
34 Aga äkki nägid nad, et neile ilmus mees, kes 
keelas neil juua ja puhata, kui nad ei maksa 
talle neid hüvesid. See oli noor rändur, kes oli 
oaasi vallutanud ja teinud end kõrbe isandaks. 
35 Need inimesed kuulasid teda kurvalt, sest 
nad olid vaesed ega saanud osta seda kallist 
aaret, mis kustutaks nende janu. Lõpuks 
jagasid nad selle vähese, mis neil kaasas oli, 
ostsid veidi vett, et oma palavat janu 
leevendada, ja jätkasid oma teed. 
36 Peagi muutus see mees isandast kuningaks, 
sest seal ei käinud alati läbi vaesed, vaid seal 
olid ka vägevad mehed, kes võisid ühe klaasi 
vee eest anda terve varanduse. 
37 See mees ei mäletanud enam linna kõrbe 
taga, veel vähem vennalikku kaaslast, kes oli 
teda oma õlgadel kandnud ja hoidnud teda 
hukkumast selles kõrbes. 
38. Ühel päeval nägi ta karavanit tulemas, mis 
suundus eksimatult Suure Linna poole. (38) Ta 
oli hämmastunud, kui nägi neid mehi, naisi ja 
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lapsi, kes sammusid jõuliselt ja rõõmsalt välja, 
lauldes ülistuslaulu. 
39 Mees ei mõistnud, mida ta nägi, ja tema 
üllatus kasvas veelgi, kui ta nägi, et karavan 
eesotsas oli see, kes oli olnud tema 
reisikaaslane. 
40 Karavan peatus oaasi ees ja kaks meest 
seisid teineteise vastas, vaadates teineteisele 
imestunult otsa. Lõpuks küsis oaasi elanik oma 
kaaslaselt: "Ütle mulle, kuidas on võimalik, et 
on mehi, kes läbivad selle kõrbe ilma janu ja 
väsimust tundmata?". 
41 Ta tegi seda, sest ta mõtles sisimas sellele, 
mis saab temast sellest päevast, kui keegi ei 
tule temalt vett ega peavarju küsima. 
42 Hea rändur ütles oma kaaslasele: "Ma 
jõudsin Suurde Linna, kuid mitte üksi. Teel 
kohtasin haigeid, janunuid, eksinud ja 
kurnatud inimesi ning kõigile neile andsin uut 
julgust usu kaudu, mis mind elustab, ja nii 
jõudsime oaasist oaasini ühel päeval Suure 
Linna väravate juurde. 
43 Seal kutsuti mind selle kuningriigi isanda 
ette, kes, nähes, et ma tunnen kõrbe ja 
halastan rändajate vastu, andis mulle 
korralduse pöörduda tagasi, et olla rändajate 
teejuht ja nõuandja piinarikkal kõrbede 
läbimisel. 
44 Ja siin näete mind juhtimas teist karavani, 
mille ma pean viima Suurde Linna. - Ja sina? 
Mida sa siin teed?" küsis ta oaasi jäänud 
inimeselt. - Viimane jäi häbistatult vait. 
45 Siis ütles hea reisija talle: "Ma tean, et sa 
oled selle oaasi omastanud, et sa müüd vett ja 
võtad varju eest raha. Need kaubad ei kuulu 
teile; need paigutati kõrbesse jumaliku väe 
poolt, et see, kes neid vajab, saaks neid 
kasutada. 
46. Kas te näete neid rahvahulki? Nad ei vaja 
oaasi, sest nad ei tunne janu ega väsi. Piisab 
sellest, et ma annan neile edasi sõnumi, mille 
Suurlinna Issand neile minu vahendusel 
saadab, ja juba nad asuvadki teele, leides iga 
sammuga uut jõudu tänu kõrgele eesmärgile, 
mis neil on: jõuda sinna Kuningriiki. 
47 Jäta allikas neile, kes janunevad, et nad 
leiaksid sealt kosutust ja et need, kes 
kannatavad kõrbes, saaksid kustutada oma 
janu. 
48. Teie uhkus ja isekus on teid pimestanud. 
Aga mis kasu on sulle sellest, et sa oled selle 
väikese oaasi peremees, kui sa elad siin kõrbes 

ja oled ilma jäänud võimalusest tunda Suurt 
Linna, mille poole me üheskoos läheme? Kas 
sa oled juba unustanud selle kõrgelennulise 
eesmärgi, mis meil mõlemal oli?" 
49. Kui see mees oli vaikides kuulanud teda, 
kes oli olnud ustav ja omakasupüüdmatu 
kaaslane, puhkes ta pisaratesse, sest ta tundis 
kahetsust oma üleastumiste pärast. Ta rebis 
maha oma võltsitud hiilgava rüü ja otsis 
lähtepunkti, kust algas kõrb, et järgida teed, 
mis viiks teda Suurde Linna. Kuid nüüd läks ta 
oma teed uue valguse, usu ja armastuse 
valguses oma kaasinimeste vastu. 
- Parabooli lõpp - 
50. Mina olen Suure Linna Issand ja Eelija minu 
tähendamissõna Vana. Ta on "selle hääl, kes 
hüüab kõrbes", ta on see, kes teeb ennast 
teile uuesti teatavaks, täites ilmutust, mille ma 
teile Tabori-mäel toimunud Issandamuutmisel 
andsin. Ta on see, kes viib teid kolmandal 
ajastul Suurde Linna, kus ma ootan teid, et 
anda teile minu armastuse igavene tasu. 
51 Järgige Eelijat, armsad inimesed, ja kõik 
muutub teie elus, teie jumalateenistuses ja 
teie ideaalides; kõik muutub. 
52. Kas te uskusite, et teie ebatäiuslik 
religiooni praktiseerimine kestab igavesti? - Ei, 
mu jüngrid. Homme, kui teie vaim näeb Suurt 
linna silmapiiril, ütleb ta nagu tema Issand: 
"Minu Kuningriik ei ole sellest maailmast" 
(28:18-40). 
 
Parabula kuninga suuremeelsusest  
53 Elas kord kuningas, kes tähistas oma 
alamate keskel võitu, mille ta oli saavutanud 
mässumeelse rahva üle, kes oli muutunud 
vasallideks. 
54. Kuningas ja tema rahvas laulsid 
võiduhümni. Siis rääkis kuningas oma rahvale 
nii: "Minu käsivarre jõud on võidutsenud ja 
pannud mu kuningriigi kasvama; aga 
vallutatuid tahan ma armastada, nagu ma 
armastan teid, ma annan neile oma valdustes 
põlde, et nad kasvataksid viinapuud, ja minu 
tahe on, et te armastate neid, nagu mina neid 
armastan." 
55 Aeg möödus ja selle rahva seas, keda selle 
kuninga armastus ja õiglus oli võitnud, tekkis 
mees, kes mässas oma isanda vastu ja püüdis 
teda unes tappa, kuid haavas teda ainult. 
56 Oma kuriteoga silmitsi seistes põgenes see 
mees hirmus pimedasse metsa peitu, samal 
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ajal kui kuningas kurtis oma alamaja 
tänamatust ja puudumist, sest tema süda 
armastas teda väga. 
57. See mees sattus põgenedes kuninga vastu 
vaenulikku rahva kätte ja kui teda süüdistati, 
et ta on selle alam, kelle valitsemist nad ei 
tunnista, siis karjus viimane ehmunult neile 
valjuhäälselt, et ta on põgenik, sest ta on just 
tapnud kuninga. Kuid nad ei uskunud teda ja 
mõistsid ta surma, sest ta oli juba varem 
märtrisurma saanud. 
58 Kui ta juba veritses ja nad tahtsid teda tulle 
visata, juhtus, et kuningas möödus sealt koos 
oma sulastega, kes otsisid mässajat, ja kui ta 
nägi, mis siin toimub, tõstis valitseja oma käe 
ja ütles käsilastele: "Mida te teete, 
mässumeelsed?". Ja kuninga majesteetliku ja 
käskiva hääle peale langesid mässulised tema 
ees kummardama. 
59 Tänamatu alane, kes ikka veel aheldatuna 
lõkke ääres lebas ja ootas vaid oma karistuse 
täitmist, oli hämmingus ja ehmunud, kui nägi, 
et kuningas ei olnud surnud, ning astus samm-
sammult tema juurde ja tegi ta lahti. 
60 Ta viis ta tulest eemale ja ravis tema haavu. 
Siis andis ta talle veini juua, riietas ta uue 
valge rüüga, suudles teda otsaette ja ütles 
talle: "Mu alaneja, miks sa põgenesid minu 
eest? Miks sa mind vigastasid? Ära vasta mulle 
sõnadega; ma tahan ainult, et sa teaksid, et 
ma armastan sind, ja ma ütlen sulle nüüd, tule 
ja tule mulle järele." 
61 Rahvas, nähes neid halastuse stseene, 
hüüdis imestades ja sisemiselt muutudes: 
"Hosiannah, Hosiannah!" Nad tunnistasid end 
selle kuninga kuulekate vasallidena ja said 
oma isandalt ainult hüvesid, ning alluv, kes 
kord mässas, olles oma kuninga nii suurest 
armastusest üle ujutatud, otsustas tasuda 
nende piiritu kiindumuse tõendite eest, 
armastades ja kummardades igavesti oma 
isandat, keda tema nii täiuslik tegevus oli 
vallutanud. 
- Parabooli lõpp - 
62. Vaata, inimesed, kui selge on Minu sõna! 
Ometi võitlevad inimesed Minu vastu ja 
kaotavad oma sõpruse Minuga. 
63. Mis kahju olen ma inimestele teinud? Mis 
kahju teeb neile Minu õpetus ja Minu seadus? 
64. Teadke, et nii tihti kui te mind solvate, 
antakse teile iga kord andeks. Kuid siis olete 

kohustatud ka oma vaenlastele andestama, 
kui nad teid solvavad. 
65. Ma armastan sind, ja kui sa astud minust 
sammu eemale, astun mina sama sammu, et 
sulle läheneda. Kui te sulgete oma templi 
väravad Minu eest, siis ma koputan neile, kuni 
te avate ja ma saan sisse minna. (100,61-70) 
 
Õnnitlused ja õnnistused  
66 Õnnistatud on see, kes kannatab kannatusi 
kannatlikult, sest just tema leebuses leiab ta 
jõudu, et jätkata oma risti kandmist oma 
arenguteel. 
67. Õnnistatud on see, kes talub alandlikkust 
alandlikkusega ja suudab andestada neile, kes 
teda on solvanud, sest ma õigustan teda. Aga 
häda neile, kes mõistavad kohut oma 
kaasinimese tegude üle, sest nende üle 
mõistetakse omakorda kohut! 
68 Õnnis on see, kes täidab Seaduse esimest 
käsku ja armastab Mind rohkem kui kõike 
loodut. 
69. Õnnistatud on see, kes laseb Minul 
otsustada oma õiglase või ebaõiglase asja üle. 
(44, 52 - 55) 
70 Õnnistatud on see, kes ennast maa peal 
alandab, sest ma annan talle andeks. 
Õnnistatud on see, keda laimatakse, sest ma 
tõendan tema süütust. Õnnistatud on see, kes 
annab tunnistust minust, sest ma õnnistan 
teda. Ja kes iganes on minu õpetuse 
praktiseerimise tõttu valesti mõistetud, seda 
ma tunnustan. (8,30) 
71. Õndsad on need, kes langevad ja tõusevad 
taas üles, kes nutavad ja õnnistavad Mind, kes 
oma vendade poolt haavatud olles usaldavad 
Mind oma südame sügavuses. Need väikesed, 
vaevatud, pilkatud, kuid siiski alandlikud ja 
seetõttu tugevas vaimus, on tegelikult Minu 
jüngrid. (22,30) 
72. Õnnistatud on see, kes õnnistab oma 
Issanda tahet, õnnistatud on see, kes õnnistab 
oma kannatusi, teades, et need pesevad ära 
tema plekid. Sest see annab tuge tema 
sammudele, et tõusta Vaimsele Mäele. (308, 
10) 
73 Kõik ootavad uue päeva valgust, rahu 
koidikut, mis on parema ajastu algus. Surnud 
ootavad oma vabanemise päeva, haiged 
loodavad ravile, mis taastab nende tervise, jõu 
ja elurõõmu. 
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74. Õndsad on need, kes oskavad oodata 
viimse hetkeni, sest see, mis nad on kaotanud, 
antakse neile intressiga tagasi. Seda ootust ma 
õnnistan, sest see on tõend usust minusse. 
(286, 59 -60) 
75 Õnnistused usklikele, õnnistused neile, kes 
jäävad kindlaks kuni katsumuste lõpuni. 
Õndsad on need, kes ei ole raisanud jõudu, 
mida minu õpetus neile annab, sest nad 
taluvad elu keerdkäike tugevalt ja kergelt 
eelseisvatel kibedatel aegadel. (311, 10) 
76. Õndsad on need, kes õnnistavad Mind 
loodu altaril ja oskavad alandlikult 
aktsepteerida oma üleastumiste tagajärgi, 
omistamata neid jumaliku karistuse arvele. 
77. Õndsad on need, kes oskavad kuuletuda 
Minu tahtele ja võtavad oma katsumusi 
alandlikult vastu. Nad kõik armastavad Mind. 
(325, 7 - 8) 
 
Soodustused ülespoole suunatud arenguks  
78. Õndsad on need, kes paluvad Minult 
alandlikult ja usuga oma vaimu tõusu, sest nad 
saavad, mida nad paluvad oma Isalt. 
79 Õndsad on need, kes oskavad oodata, sest 
minu armuline abi jõuab nende kätte sobival 
hetkel. 
80 Õppige paluma ja ka ootama - teades, et 
miski ei pääse minu armastuse tahtest. 
Usaldage, et minu tahe avaldub igas teie 
vajaduses ja igas katsumuses. (35, 1 -3) 
81 Õndsad on need, kes unistavad rahu ja 
harmoonia paradiisist. 
82 Õndsad on need, kes põlgavad tühisusi, 
edevusi ja kirgi, mis ei tee inimesele head, veel 
vähem tema vaimule, ja kes suhtuvad neisse 
ükskõikselt. 
83 Õndsad on need, kes on loobunud 
fanaatilistest kultuslikest tegudest, mis ei vii 
kuhugi, ja on hüljanud iidsed ja ekslikud 
uskumused, et omaks võtta absoluutne, alasti 
ja puhas tõde. 
84. Ma õnnistan neid, kes lükkavad tagasi 
välised asjad, et anda end hoopis vaimsele 
mõtisklusele, armastusele ja sisemisele rahule, 
sest nad mõistavad üha enam, et maailm ei 
anna rahu, et selle võib leida iseendast. 
85. Õndsad on need teie seast, keda tõde ei 
ole hirmutanud ja keda see ei ole 
pahandanud; sest tõesti, ma ütlen teile, et 
valgus langeb nagu juga teie vaimule, et 

kustutada igaveseks teie iha valguse järele. 
(263, 2 – 6) 
86 Õnnis on see, kes kuuleb minu õpetusi, 
teeb need enda omaks ja järgib neid, sest ta 
teab, kuidas elada maailmas, teab, kuidas 
surra maailmale, ja kui tema tund on kätte 
jõudnud, tõuseb ta üles igavikus. 
87. Õnnistatud on see, kes süveneb minu 
sõnasse, sest ta on õppinud mõistma valu 
põhjust, heastuse ja lepituse tähendust, ja 
selle asemel, et meeleheitel olla või teotada, 
millega ta suurendaks oma piinu, tõuseb ta 
täis usku ja lootust võitlema, et tema võlgade 
koorem iga päev kergemaks ja tema 
kannatuste karikas vähem kibedaks muutuks. 
88 Rõõm ja rahu kuuluvad usu inimestele - 
neile, kes on nõus Isa tahtega. (283, 45 - 47) 
89. Teie edasiminek või ülespoole arenemine 
võimaldab teil avastada Minu tõde ja tajuda 
Minu Jumalikku Kohalolekut nii vaimses kui ka 
igas Minu teoses. Siis ma ütlen teile: 
"Õnnelikud on need, kes suudavad Mind igal 
pool ära tunda, sest nemad on need, kes Mind 
tõeliselt armastavad. Õndsad on need, kes 
suudavad Mind tunda vaimuga ja isegi kehaga, 
sest just nemad on andnud kogu oma 
olemusele peensust, kes on end tõeliselt 
vaimseks muutnud." (305, 61 - 62) 
90. Te teate, et Minu Kõrgelt troonilt 
ümbritsen Ma universumi Oma rahuga ja 
õnnistustega. 
91 Mina õnnistan kõike igal tunnil, igal hetkel. 
92. Minult ei tule ega tule kunagi mingit 
neetud või hukkamõistvat sõna Minu laste 
kohta. Seepärast, nägemata õiglasi või 
patuseid, saadan ma kõigile oma õnnistused, 
oma armastuse suudluse ja rahu. (319,49 - 50) 
MINU RAHU OLGU SINUGA. 
 

Jumala kutse  
 
Kutsuge selle aja inimesi üles:  
"Inimesed, inimesed, tõuske üles, aeg surub ja 
kui te seda "täna" ei tee, siis te ei ärgata selles 
maapealses elus. Kas sa tahad minu sõnumist 
hoolimata edasi magada? Kas sa tahad, et liha 
surm ärataks sind üles - oma vaimu 
meeleparanduse põletava tulega ilma aineta? 
Olge siirad, asetage endid Vaimse Elu, Tõe ees, 
kus miski ei saa vabandada teie materialismi, 
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kus te tõesti näete end räbaldes - plekilistes, 
määrdunud ja rebenenud -, mida teie vaim 
kannab rõivana. Tõesti, ma ütlen teile, et seal, 
oma viletsust nähes ja nii suurt häbi tundes, 
tunnete te tohutut soovi end sügavaima 
meeleparanduse vees puhtaks pesta, teades, 
et ainult puhtana saate minna Vaimu pühale. 
Vaadake end üle inimliku egoismi, koos kõigi 
selle nõrkustega, mis on praegu teie uhkus, 
teie rahulolu, ja öelge mulle, kas te olete kaasa 
tundnud inimeste valu, kas naiste nutt või 
laste hüüded kajavad teie südames. Ütle mulle 
siis, mis sa oled olnud meestele? Kas sa oled 
neile elu olnud?" (228,62 - 63) 
 
Üleskutse intellektuaalidele: 
"Tulge Minu juurde, te intellektuaalid, kes te 
olete väsinud surmast ja pettunud südames. 
Tulge Minu juurde, te, kes te olete segaduses 
ja olete armastuse asemel vihanud. Ma annan 
teile puhkust ja annan teile mõista, et vaim, 
kes kuuletub Minu käskudele, ei väsi kunagi. 
Ma tutvustan teile teadust, mis ei aja 
intelligentsi kunagi segadusse." (282, 54) 
 
Kutsu väsinud ja koormatud:  
"Tulge minu juurde, te vaevatud, üksildased ja 
haiged inimesed. Teie, kes te vedate endaga 
patu ahelaid, te alandatud, õigluse järele 
näljased ja janunevad, olge Minu juures; Minu 
juuresolekul kaovad paljud teie hädad ja te 
tunnete, et teie koormat kergendatakse. Kui 
sa tahad omada vaimseid hüvesid, annan ma 
need sulle; kui sa palud Minult maiseid 
hüvesid, et neid hästi kasutada, annan ma 
need sulle samuti, sest su palve on üllas ja 
õiglane. Siis saate te headeks hoolekandjateks 
ja ma annan teile nende hüvede juurdekasvu, 
et te saaksite neid jagada oma 
kaasinimestega. (144, 80 - 81) 
 
Kutse vaimulikule Iisraelile 
"Iisrael, saa inimkonna juhiks, anna talle see 
igavese elu leib, näita talle seda vaimset tööd, 
et erinevad religioonid saaksid minu õpetuses 
vaimseks ja sel viisil jõuaks Jumala riik kõigi 
inimesteni." (249,66) 
"Kuule mind, armastatud Iisrael! Avage oma 
vaimsed silmad ja vaadake oma Isa au. Kuulge 
Minu häält oma südametunnistuse kaudu, 
kuulake oma vaimse kõrvaga taevaseid 
meloodiaid, et teie süda ja vaim rõõmustaks, 

et te tunneksite rahu, sest Mina olen rahu ja 
kutsun teid selles elama. Ma avaldan teile 
armastust, mida ma olen tundnud inimkonna 
vastu igal ajal - põhjus, miks Jeesus valas oma 
kõige kallimat verd "Teisel ajastul", et 
lunastada teid patust, õpetada teile armastust 
ja suruda teie mõtetesse ja südamesse tõelist 
õpetust." (283, 71) 
"Pöörake oma pilk Minule, kui te olete oma 
tee kaotanud; olge täna minuga koos. Tõstke 
oma mõtted Minu juurde ja rääkige Minuga 
nii, nagu laps räägib oma isaga, nagu keegi 
räägib usalduslikult sõbraga." (280, 31) 
"Käige minu õpetuse all, tunnetage end 
uutena inimestena, harjutage minu voorusi, ja 
see muutub teie mõtetes üha kergemaks ning 
Kristus teeb end teie teedel teatavaks." (228, 
60) 
"Inimesed, minge inimeste juurde, rääkige 
nendega nii, nagu Kristus rääkis teiega - sama 
kaastunde, otsustavuse ja lootusega. Las nad 
näevad, et on olemas tõusuteed, mis pakuvad 
suuremat rahuldust kui need, mida 
materiaalsed hüved pakuvad. Las nad 
mõistavad, et on olemas usk, mis paneb 
uskuma ja lootma väljaspool nähtavat ja 
käegakatsutavat. Ütle neile, et nende vaim 
elab igavesti ja nad peavad seetõttu 
valmistuma selleks, et saada osa sellest 
igavikulisest õndsusest." (359, 94 - 95) 
 

E N D  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


