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Herran sanat  
 

…. "Tahdon, että profetiani täyttyessä kokoat 
kirjavihkoja tästä sanasta, jonka olen antanut 

sinulle, ja myöhemmin teet siitä otteita ja 
tulkintoja ja saatat ne lähimmäistesi tietoon." 

(U 6, 52) 
 

... "Tällä kirjalla, jonka ihmiskunta tulee 
lopulta tunnustamaan Kolmanneksi 

Testamentiksi, teidän on puolustettava 
asiaani. Ihmiskunta tuntee vain "ensimmäisen 

aikakauden" lain ja sen, mikä on kirjoitettu 
ensimmäiseen ja toiseen testamenttiin. Mutta 
Kolmas yhdistyy nyt ja korjaa sen, mitä miehet 
ovat muuttaneet valmistelun ja ymmärryksen 

puutteessa." (U 348, 26) 
 

... "Tämä ääni, joka kutsuu teitä, on 
Jumalallisen Mestarin ääni. Tämä sana on 

Häneltä, joka on luonut kaiken. Tämän työn 
ytimestä tulee peruskivi, jonka varaan kaikki 
tilaukset tulevaisuudessa rakentuvat. Hän, 

jolla on valta tehdä kaikki, muuttaa 
kivisydämenne rakkauden ja kohotuksen 

pyhäkköksi ja sytyttää valon sinne, missä oli 
vain pimeyttä." U 

 
U numeron yhteydessä viittaa "Todellisen 

elämän kirjan" 12 niteen sitaatteihin. 
 

Kun Herra toistuvasti mainitsee puheissaan ja 
saarnoissaan "kirjan" tai "Minun kirjani", Hän 

ei viittaa tämän kaltaiseen aineelliseen kirjaan, 
vaan kaikkiin opetuksiinsa ja ohjeisiinsa tällä 

kolmannella aikakaudella, jotka Hän toi 
ihmiskunnalle Meksikossa ensimmäisestä 

ilmestyksestään vuonna 1884 aina vuoteen 
1950 saakka. Tässä niin kutsutussa "kirjassa" 
Hän toi meille "Kolmannen testamenttinsa", 

kuten Hän toistuvasti ja nimenomaisesti 
vahvistaa meille. Katso myös tämän kirjan 

luvun 63 jakeet 82 ja 83. 
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KOLMAS 
TESTAMENTTI 

 

I. Kristuksen toinen tuleminen - 
Kolmas Ilmestyskirjan aika  

    

Luku 1 - Kristuksen paluun 
odottaminen  
 
Johdanto pelastustapahtuman näkymiin 
1 Aikojen alussa maailmasta puuttui rakkaus. 
Ensimmäiset ihmiset olivat kaukana siitä, että 
he olisivat tunteneet ja ymmärtäneet tuota 
Jumalallista Voimaa - Hengen olemusta, 
kaiken luodun Alkuperää. 
2 He uskoivat Jumalaan, mutta katsoivat 
hänen olevan vain voiman ja oikeuden. 
Ihmiset luulivat ymmärtävänsä jumalallisen 
kielen luonnon elementtien kautta; kun he siis 
näkivät ne lempeinä ja rauhallisina, he 
ajattelivat, että Herra oli tyytyväinen ihmisten 
tekoihin; mutta kun luonnonvoimat 
päästettiin valloilleen, he luulivat näkevänsä 
niissä Jumalan vihan, joka ilmeni tässä 
muodossa. 
3 Ihmisten sydämiin oli muodostunut käsitys 
kauheasta Jumalasta, joka kantoi vihaa ja 
kostonhalua. Kun he siis ajattelivat 
loukanneensa Jumalaa, he tarjosivat hänelle 
polttouhrit ja uhrit siinä toivossa, että he 
voisivat sovittaa häntä. 
4 Minä sanon teille, että nuo uhrilahjat eivät 
perustuneet rakkauteen Jumalaa kohtaan: 
jumalallisen oikeudenmukaisuuden pelko, 
rangaistuksen pelko, ajoi ensimmäiset kansat 
maksamaan Herralleen veroa. 
5 He kutsuivat jumalallista Henkeä 
yksinkertaisesti Jumalaksi, mutta eivät 
koskaan Isäksi tai Mestariksi. 
6 Patriarkat ja ensimmäiset profeetat alkoivat 
saada ihmiset ymmärtämään, että Jumala oli 
vanhurskaus - kyllä, mutta täydellinen 
vanhurskaus, että hän oli Isä yli kaiken ja että 
hän Isänä rakasti kaikkia luotujaan. 

7 Askel askeleelta ihmiskunta vaelsi hitaasti 
hengellisen kehityksensä polkua pitkin, jatkoi 
pyhiinvaellustaan, kulki aikakaudesta toiseen 
ja oppi tuntemaan jotakin lisää jumalallisesta 
salaisuudesta niiden ilmoitusten kautta, joita 
Jumala antoi lapsilleen kaikkina aikoina. 
8 Ihminen ei kuitenkaan saavuttanut 
täydellistä tietoa jumalallisesta rakkaudesta, 
sillä hän ei todella rakastanut Jumalaa kuin 
isää eikä pystynyt tuntemaan sydämessään 
sitä rakkautta, jota hänen Herransa aina 
osoitti hänelle. 
9 Täydellisen rakkauden oli välttämätöntä 
tulla ihmiseksi, että "Sana" ruumiillistuisi ja 
ottaisi ruumiin, joka olisi ihmisten 
kosketeltavissa ja nähtävissä, jotta he lopulta 
tietäisivät, kuinka paljon ja millä tavalla Jumala 
rakasti heitä. 
10 Kaikki eivät tunnistaneet Jeesuksessa Isän 
läsnäoloa. Miten he voisivat tunnistaa Hänet, 
koska Jeesus oli nöyrä, myötätuntoinen ja 
rakastava jopa niitä kohtaan, jotka loukkasivat 
Häntä? He pitivät Jumalaa vahvana ja ylpeänä 
vihollisiaan kohtaan, tuomitsevana ja 
kauheana niitä kohtaan, jotka loukkasivat 
häntä. 
11 Mutta niinkuin monet hylkäsivät sen sanan, 
niin monet myös uskoivat sen - sen sanan, 
joka tunkeutui sydämen sisimpään. Tämä tapa 
parantaa kärsimystä ja parantumattomia 
sairauksia vain hyväilyllä, äärettömän 
myötätunnon katseella ja toivon sanalla. 
Tuota Isän opetusta, joka oli lupaus uudesta 
maailmasta, elämästä täynnä valoa ja 
oikeudenmukaisuutta, ei voitu enää pyyhkiä 
pois monista sydämistä, jotka ymmärsivät, 
että tuo Jumalallinen Ihminen oli Isän totuus, 
Hänen jumalallinen rakkautensa, jota ihmiset 
eivät tunteneet eivätkä siksi voineet rakastaa. 
12 Tämän korkeimman totuuden siemen 
kylvettiin ikuisesti ihmiskunnan sydämeen. 
Kristus oli kylväjä, ja hän hoitaa yhä 
siemenensä. Sen jälkeen hän tuo hedelmänsä 
ja nauttii siitä ikuisesti. Silloin hän ei enää sano 
sanoissaan: "Minulla on nälkä" tai "Minua 
janottaa", sillä vihdoin hänen lapsensa 
rakastavat häntä niin kuin hän on rakastanut 
heitä alusta alkaen. 
13 Kuka puhuu teille Kristuksesta, 
opetuslapset? Hän itse. 
14 Minä, Sana, olen se, joka puhun teille 
uudestaan, ihmiskunta. Tunnistakaa Minut, 
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älkää epäilkö Läsnäoloani sen 
vähäpätöisyyden vuoksi, jolla näytän itseni. 
Minun kanssani ei voi olla ylimielisyyttä. 
15 Tunnistakaa Minut siitä, miten elin tuolloin 
maailmassa, muistakaa, että minä kuolin yhtä 
nöyränä kuin olin syntynyt ja elänyt. (296, 4- 
16) 
 
Toiveet ja odotukset 
16. Lähtöni jälkeen toisella aikakaudella 
paluutani odotettiin sukupolvesta toiseen 
niiden keskuudessa, jotka säilyttivät uskon 
minuun. Jumalallinen lupaus siirtyi 
vanhemmilta lapsille, ja sanani piti yllä 
kaipausta nähdä paluutani. 
17 Jokainen sukupolvi uskoi olevansa lahjakas 
ja odotti, että sen Herran sana toteutuisi siinä. 
18 Niin aika kului ja sukupolvet kulkivat, ja 
minun lupaukseni karkotettiin yhä enemmän 
ja enemmän sydämistä, ja ihmiset unohtivat 
valvoa ja rukoilla. (356,4- 5) 
19 Maailma on koetuksella, kansakunnat 
tuntevat, kuinka koko minun oikeuteni paino 
lankeaa heidän päälleen, ja minun valoni, 
minun ääneni, joka kutsuu teitä, tuntuu koko 
ihmiskunnassa. 
20. Ihmiset tuntevat Läsnäoloni, he 
havaitsevat Universaalisen Säteeni 
laskeutuvan ja lepäävän heidän yllään. He 
aistivat Minut tuntematta tätä Työtä, 
kuulematta sanaani, ja he nostavat sielunsa 
Minun luokseni kysyäkseen Minulta: "Herra, 
mitä aikoja me elämme?". Mitä nämä 
kärsimykset ja kärsimykset, jotka ovat 
kohdanneet ihmisiä, tarkoittavat, Isä? Etkö 
kuule tämän maailman valituksia? Etkö 
sanonut, että tulisit takaisin? Milloin sinä 
tulet, Herra? ja jokaisessa uskontoryhmässä ja 
uskonnollisessa yhteisössä lasteni henki 
nousee, ja he etsivät Minua, pyytävät Minulta, 
pyytävät Minulta ja odottavat Minua. (222,29) 
21. Ihmiset kyseenalaistavat Minua ja sanovat 
Minulle: "Herra, jos Sinä olet olemassa, miksi 
Sinä et näyttäydy meidän keskuudessamme, 
vaikka olet toisinaan tullut alas meidän 
maalliseen maailmaamme? Miksi et tule 
tänään? Onko jumalattomuutemme nyt niin 
suuri, että se estää Sinua tulemasta 
avuksemme? Olet aina etsinyt kadonneita, 
"sokeita", "spitaalisia" - nyt maailma on 
täynnä heitä. Emmekö enää herätä 
myötätuntoanne? 

22 Sinä sanoit apostoleillesi, että sinä palaisit 
ihmisten luo ja antaisit merkkejä 
tulemisestasi, ja me luulemme nyt 
näkevämme ne. Miksi et näytä meille 
kasvojasi?" 
Kristuksen ilmestykset Hänen Toisessa 
tulemuksessaan Sanassa, hengellisessä 
muodossa, jotka alkoivat vuonna 1866 
Meksikossa pioneeri Elian kautta. 
23 Katso, näin ihmiset odottavat minua 
tuntematta, että minä olen heidän keskellään. 
Minä olen heidän silmiensä edessä, mutta he 
eivät näe minua; minä puhun heille, mutta he 
eivät kuule ääntäni; ja kun he viimein näkevät 
minut hetken, he kieltävät minut. Mutta Minä 
jatkan todistamista Minusta, ja niitä, jotka 
toivovat Minuun, Minä odotan edelleen. 
24 Mutta totisesti, minun ilmestykseni merkit 
ovat tänä aikana olleet suuret, jopa veri. 
joka virtaa jokiin ja kastelee maata, on 
osoittanut sen ajan, jolloin olen läsnä 
keskuudessanne Pyhänä Henkenä. (62,27 - 29) 
25. Kenenkään ei pitäisi yllättyä läsnäolostani. 
Osoitin teille jo Jeesuksen kautta tapahtumat, 
jotka ilmoittaisivat ilmestymiseni Totuuden 
Henkenä. Kerroin teille myös, että tulemiseni 
tapahtuisi hengessä, joten kenenkään ei pitäisi 
odottaa aineellisia ilmentymiä, joita ei 
koskaan tule. 
26 Ajatelkaa juutalaista kansaa, kuinka he yhä 
odottavat Messiasta ilman, että hän tulee 
heidän odottamassaan muodossa, koska 
Totinen oli jo heidän kanssaan, mutta he eivät 
tunnistaneet häntä. 
27 Ihmiskunta, ettekö tunnusta uutta 
ilmestystäni, jotta jatkatte odottamaan Minua 
uskomustenne mukaan ettekä sen mukaan, 
mitä Minä lupasin teille? (99,2) 
28. Maailman ei pitäisi odottaa uutta 
Messiasta. Aivan kuten lupasin palata, annoin 
myös teidän tietää, että tuloni olisi 
hengellinen; mutta ihmiset eivät ole koskaan 
tienneet, miten valmistautua 
vastaanottamaan minut. 
29 Siihen aikaan ihmiset epäilivät, että Jumala 
voisi olla kätkettynä Jeesukseen, jota he 
pitivät samanlaisena ihmisenä kuin kaikkia 
muitakin ja yhtä kurjana kuin muutkin. 
Kristuksen mahtavien tekojen vuoksi ihmiset 
kuitenkin uskoivat myöhemmin, että siinä 
ihmisessä, joka syntyi, kasvoi ja kuoli 
maailmassa, oli Jumalan "Sana". Mutta 
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nykyaikana monet ihmiset vahvistaisivat 
tulemiseni vain, jos tulisin ihmisenä, kuten 
toisella aikakaudella. 
30 todisteita siitä, että tulen Hengessä ja teen 
näin itseni tunnetuksi ihmiskunnalle, eivät 
kaikki tunnusta, huolimatta todistuksista, sillä 
materialismi on kuin pimeä silmälappu 
joidenkin silmien edessä. 
31. Kuinka monet haluaisivat nähdä Kristuksen 
kärsivän vielä kerran maailmassa ja saada 
häneltä ihmeen, uskoa hänen läsnäoloonsa tai 
olemassaoloonsa. Mutta totisesti minä sanon 
teille, että tässä maailmassa ei enää ole 
seimikkoa, jossa näkisin syntyväni ihmiseksi, 
eikä toista Golgataa, jossa näkisin kuolevani. 
Nyt kaikki, jotka nousevat ylös todelliseen 
elämään, tuntevat Minun syntyvän 
sydämissään, aivan kuten kaikki, jotka 
itsepäisesti pysyvät synnissä, tuntevat Minun 
kuolevan sydämissään. (88,27- 29) 
32 Katsokaa, kuinka monet ihmiset tällä 
hetkellä tutkivat menneiden aikakausien 
kirjoituksia, pohtivat profeettoja ja yrittävät 
ymmärtää Kristuksen antamia lupauksia 
hänen paluustaan. 
33 Kuulkaa heidän sanovan: "Mestari on 
lähellä" - "Herra on jo täällä" tai "Hän tulee 
pian" ja lisäävät: "Hänen paluunsa merkit ovat 
selvät ja ilmeiset." 
34 Jotkut etsivät minua ja kutsuvat minua, 
toiset tuntevat läsnäoloni, toiset taas aistivat 
tuloni hengessä. 
35 Voi, jospa kaikissa olisi tuo tiedonjano, 
jospa kaikilla olisi tuo halu tuntea korkein 
totuus! (239,68 - 71) 
36. Katsokaa, kuinka ihmiset kaikissa 
uskontokunnissa ja lahkoissa etsivät aikaa, 
elämää ja tapahtumia siinä toivossa, että he 
löytäisivät merkkejä, jotka ilmoittavat minun 
tulemisestani. He ovat tietämättömiä, jotka 
eivät tiedä, että olen ilmentänyt itseäni jo 
pitkään ja että pian tämäntyyppinen 
ilmentyminen loppuu. 
37 Mutta tämänkin minä sanon teille, että 
monet niistä, jotka odottavat Minua niin 
suurella kaipauksella, eivät tunnistaisi Minua, 
jos he näkisivät, miten Minä ilmoitan itseni, 
vaan he pikemminkin hylkäisivät Minut 
suoralta kädeltä. 
38 Vain todistukset tulevat heille, ja niiden 
kautta he uskovat vielä, että minä olen ollut 
lasteni joukossa. 

39. Sinäkin olet odottanut minua sisäisesti 
kärsimättömänä, mutta tiesin, että tunnistaisit 
minut ja olisit työntekijöitteni joukossa tänä 
aikana. (255,2 - 4) 
 
Raamatun lupaukset 
40 Jeesuksen kautta antamassani 
ilmoituksessa ilmoitin teille Pyhän Hengen 
tulosta, ja ihmiset uskoivat, että se oli 
Jumalassa oleva jumaluus, jota he eivät 
tunnistaneet, eivätkä kyenneet 
ymmärtämään, että puhuessani Pyhästä 
Hengestä puhuin teille ainoasta Jumalasta, 
joka valmisteli aikaa, jolloin hän tekisi itsensä 
ihmisille tunnetuksi inhimillisen ymmärryksen 
kyvyn kautta. (8,4) 
41. Miksi kenenkään pitäisi yllättyä uusista 
paljastuksistani? Totisesti sanon teille, että jo 
muinaisten aikojen patriarkat tiesivät tämän 
aikakauden tulosta, muiden aikakausien 
näkijät olivat nähneet sen, ja profeetat 
ilmoittivat siitä. Se oli jumalallinen lupaus, 
joka annettiin ihmisille kauan ennen kuin tulin 
maailmaan Jeesuksessa. 
42 Kun ilmoitin opetuslapsilleni, että tulen 
takaisin, ja kerroin heille, millä tavalla 
ilmoittaisin itseni ihmisille, oli jo kulunut 
paljon aikaa siitä, kun lupaus oli annettu teille. 
43 Nyt teillä on sen ajan kulku silmienne 
edessä, tässä ne ennustukset toteutuvat. Kuka 
voi yllättyä tästä? Vain ne, jotka ovat 
nukkuneet pimeydessä, tai ne, jotka ovat 
pyyhkineet pois lupaukseni heistä. (12,97 - 99) 
Termi "pimeys" tarkoittaa tässä ja muualla 
"tiedon puutetta", "tietämättömyyttä", kun 
taas "valoa" käytetään päinvastaisessa 
merkityksessä "tiedon", "valaistumisen" 
symbolina.  
44 tietäen, että syvenisitte vain vähän 
opetuksiini, ja ennakoiden virheet, joihin 
lankeaisitte tulkitessanne ilmestyksiäni, 
ilmoitin teille paluustani ja kerroin teille, että 
lähettäisin teille Totuuden Hengen 
selventämään monia salaisuuksia ja 
selittämään teille, mitä ette ymmärtäneet; 
lähettäisin teille Totuuden Hengen 
selittämään, mitä ette ymmärtäneet; 
lähettäisin teille Totuuden Hengen 
selittämään, mitä ette ymmärtäneet. 
45. Sillä profeetallisen sanani ytimessä tein 
teille tiettäväksi, että tänä aikana en tulisi 
ukkosena ja salamana kuten Siinailla, enkä 
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tulisi ihmiseksi ja inhimillistäisi rakkauttani ja 
sanojani, kuten tein toisella aikakaudella, vaan 
tulisin henkenne luo viisauden säteessä, 
yllättäisin mielenne inspiraation valolla ja 
kutsuisin sydämienne ovilla äänellä, jota 
henkenne ymmärtää. Nuo ennusteet ja 
lupaukset ovat vasta nyt toteutumassa. 
46 Se riittää valmistamaan teitä hiukan 
näkemään valoni ja tuntemaan Henkeni 
läsnäolon - sen saman Hengen, joka ilmoitti 
teille tulevansa opettamaan teitä ja 
paljastamaan totuuden. (108,22 - 23) 
47. On monia, jotka arkuuden tai ahkeruuden 
puutteen vuoksi eivät ole kehittyneet ja 
noudattavat vain Mooseksen lakia 
tunnustamatta Messiaan tuloa, ja toisia, jotka, 
vaikka uskovat Jeesukseen, eivät silti ole 
odottaneet luvattua Lohdutuksen Henkeä. Nyt 
olen tullut alas kolmannen kerran, eivätkä he 
ole odottaneet minua. 
48. Enkelit ovat ilmoittaneet nämä 
ilmoitukset, ja heidän kutsunsa on täyttänyt 
huoneen. Oletteko tunnistaneet heidät? 
Henkimaailma on tullut luoksenne 
todistamaan Läsnäoloani. Kaikki kirjoitettu 
toteutuu. Vapautettu tuho kukistaa ihmisen 
ylimielisyyden ja turhamaisuuden, ja kun hän 
on tullut nöyräksi, hän etsii minua ja kutsuu 
minua Isäksi. (179,38 - 39) 
49. Tämän minä sanoin teille tuolloin: "Se, 
mitä olen kertonut teille, ei ole kaikki, mitä 
minulla on teille opetettavana". Jotta voisitte 
tietää kaiken, minun on ensin lähdettävä pois 
ja lähetettävä teille Totuuden Henki 
selittämään kaikki, mitä olen sanonut ja 
tehnyt. Lupaan teille Lohduttajan 
koettelemusten aikana." Mutta tuo 
Lohduttaja, tuo Selittäjä, olen Minä itse, joka 
palaan valaisemaan teitä ja auttamaan teitä 
ymmärtämään aiempia opetuksia ja tätä uutta 
opetusta, jonka nyt tuon teille. (339,26) 
50. Viisaudessa on parantava balsami ja 
lohdutus, jota sydämesi kaipaa. Siksi lupasin 
teille kerran totuuden hengen lohdutuksen 
hengeksi. Mutta on tärkeää, että meillä on 
uskoa, jotta emme pysähtyisi tielle emmekä 
tuntisi pelkoa koettelemusten edessä. (263,10 
- 11) 
 
Toteutuneet enteet 
51 Harvat ovat niitä ihmisiä, jotka tunnistavat 
merkit siitä, että uusi aikakausi on koittanut ja 

että Minä paljastan itseni ihmiskunnalle 
henkisesti. Suurimmaksi osaksi he omistavat 
elämänsä ja ponnistelunsa aineelliselle 
edistykselle, ja tässä häikäilemättömässä ja 
ajoittain verisessä taistelussa tavoitteidensa 
saavuttamiseksi he elävät kuin sokeat, he 
menettävät suunnan, he eivät enää tiedä, mitä 
tavoittelevat, he eivät näe uuden 
aamunkoiton kirkasta loistetta, he eivät 
havaitse merkkejä ja ovat kaukana siitä, että 
he saisivat tietoa ilmestyksistäni. 
52. Tämä ihmiskunta on uskonut enemmän 
ihmisten opetuksiin ja sanoihin kuin niihin 
ilmestyksiin, jotka olen antanut sille kautta 
aikojen. Odotatteko, että Isä 
oikeudenmukaisuudessaan lähettää teille 
suurempia merkkejä kuin ne, joita näette joka 
käänteessä, jotta voisitte tuntea ja uskoa, että 
tämä on se aika, joka on ennustettu minun 
ilmestymiselle Totuuden Henkenä? Voi teitä 
vähäuskoisia! Nyt ymmärrätte, opetuslapset, 
miksi joskus sanon teille, että ääneni huutaa 
erämaassa, koska kukaan ei kuule sitä eikä 
todella kiinnitä siihen huomiota. (93, 27 - 28) 
53 Jotta kaikki ihmiset maan päällä voisivat 
uskoa tämän sanoman totuuden, olen 
aiheuttanut sen, että ne merkit, jotka on 
ennustettu muinoin, tuntuivat koko maan 
päällä - ennustukset, jotka kertoivat minun 
paluustani. 
54 Siksi, kun tämä ilosanoma saavuttaa 
kansat, ihmiset tutkivat ja tutkivat kaiken sen, 
mitä heille on puhuttu näinä aikoina, ja 
yllättyneinä ja iloisina he tulevat 
huomaamaan, että kaikki, mitä on ilmoitettu 
ja luvattu minun paluustani, on uskollisesti 
toteutunut Hänen mukaansa, jolla on vain yksi 
tahto, yksi sana ja yksi laki. (251,49) 
55 "Toisella kerralla" ilmoitin apostoleilleni 
uuden Ilmestyskirjani, ja kun he kysyivät 
Minulta, mitkä merkit ilmoittaisivat tuosta 
ajasta, ilmoitin heille yksi toisensa jälkeen, 
samoin kuin todisteet, jotka antaisin heille. 
Kristus on jakanut pelastuksen historian 
kolmeen suureen osaan, aikakausiin tai 
"aikoihin", joista "toinen aikakausi" on 
Jumalan Jeesuksen kautta tapahtuneen 
ilmoituksen aika ja sen jälkeinen aika (katso 
tarkemmin luku 38).  
56. Ennusmerkit ovat ilmestyneet viimeiseen 
asti ja julistavat, että tämä on se aika, jonka 
Jeesus on ennustanut, ja nyt minä kysyn teiltä: 
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Jos tämä hengellinen ilmentymä, josta annan 
teidän ottaa osaa, ei olisi totuus - miksi Kristus 
ei sitten ilmestynyt (uskovien odottamassa 
muodossa), vaikka merkit saapuivat? Vai 
uskotko, että kiusaajalla on myös valta 
kaikkeen luomakuntaan ja luonnonvoimiin, 
jotta hän voisi pettää sinut? 
57. Varoitin teitä kerran, jotta ette antautuisi 
väärien profeettojen, väärien Kristusten ja 
väärien pelastajien viettelyyn. Mutta tänään 
kerron teille, että inkarnoitunut henki on 
evoluutionsa, tietämyksensä ja kokemuksensa 
ansiosta herännyt siihen pisteeseen, että sille 
ei ole helppoa tarjota pimeyttä valona, vaikka 
sillä olisi kuinka paljon häikäisevää 
käytettävissään. 
58. Siksi olen sanonut teille: Ennen kuin 
antaudutte tälle tielle sokeassa uskossa, 
tutkikaa niin paljon kuin haluatte! Tietäkää, 
että tämä Sana on annettu kaikille, enkä ole 
koskaan varannut mitään osaa siitä vain 
tietyille ihmisille. Katsokaa, ettei tässä 
teoksessa ole yhtään kirjaa, jossa pyrin 
pitämään teiltä salassa mitään oppia. 
59. Mutta kerroin teille myös tuossa Toisessa 
Aikakaudessa apostolini Johanneksen suulla: 
"Jos joku kuulee ääneni ja avaa oven, minä 
tulen hänen luokseen ja jaan aterian hänen 
kanssaan, ja hän minun kanssani." Samoin 
opetin teille vertauksen neitsyistä, jotta 
ottaisitte sen sydämellenne tänä aikana. 
(63,79 - 80) 
60. Koska enteet ja vierailut ovat tulleet, enkä 
ole ilmestynyt synagogaan enkä mihinkään 
kirkkoon, eikö maailma epäile, että minun on 
pian paljastettava itseni jossakin paikassa, 
koska en voi toimia vastoin sanaani? (81,41) 
 

Luku 2 - Kolmannen ajan koittaminen  
 
Ensimmäinen ilmoitus 
1 Tämä on muistopäivä: tämän päivän 
kaltaisena päivänä vihkin ensimmäiset 
äänenkantajani, jotta heidän kauttaan saisin 
tietooni uudet ohjeeni ja uudet ilmestykseni. 
Elian Henki loisti Roque Rojasin kautta 
muistuttaakseen teitä Tiestä, joka on Jumalan 
laki. 
- Tämän ensimmäisen äänenkantajan nimi 
lausutaan "Roke Rochas". 

2 Hetki oli juhlallinen, ja läsnäolijoiden henki 
vapisi pelosta ja ihastuksesta, aivan kuten 
Israelin sydän vapisi Siinain vuorella, kun laki 
julistettiin; aivan kuten opetuslapset vapisivat 
nähdessään Jeesuksen kirkastumisen Taborin 
vuorella, kun Mooses ja Elia ilmestyivät 
hengellisesti Mestarin oikealle ja vasemmalle 
kädelle. 
3 Tuo 1. syyskuuta 1866 oli uuden aikakauden 
synty, uuden päivän sarastus: ihmiskunnan 
alkava "kolmas aikakausi". 
4 Siitä lähtien monet profetiat ja monet 
lupaukset, jotka Jumala on antanut ihmisille 
tuhansien vuosien ajan, ovat täyttyneet 
lakkaamatta. Teidän kohdallanne ne ovat 
toteutuneet, te miehet ja naiset, jotka asutte 
maailmassa tällä hetkellä. Kenen teistä 
luulette olleen maan päällä, kun nuo profetiat 
lausuttiin ja nuo lupaukset annettiin? Vain 
minä tiedän, mutta olennaista on, että 
tiedätte, että lupasin teille ja että täytän sen 
nyt. 
5. Tiedättekö siitä "pilvestä", jonka päällä 
opetuslapseni näkivät Minun nousevan ylös, 
kun ilmoitin itseni heille viimeisen kerran? Sillä 
totta puhuen on kirjoitettu, että palaisin 
"pilvessä", ja olen täyttänyt sen. Syyskuun 1. 
päivänä 1866 Henkeni tuli symbolisessa 
pilvessä valmistamaan teitä vastaanottamaan 
uutta opetusta. Sen jälkeen, vuonna 1884, 
aloin antaa teille opetuksiani. 
6. En tullut ihmisenä, vaan hengellisesti, 
rajoitettuna valonsäteeseen, jotta se lepäisi 
inhimillisen ymmärryskyvyn varassa. Tämä on 
keino, jonka Tahtoni on valinnut puhuakseni 
teille tänä aikana, ja annan teille tunnustusta 
siitä uskosta, joka teillä on tähän sanaan. 
7 Sillä Mooses ei ole se, joka johdattaa teidät 
erämaan läpi luvattuun maahan, eikä Kristus 
ihmisenä, joka saa teidät kuulemaan hänen 
Elämän Sanansa pelastuksen ja vapauden 
tieksi. Nyt korviinne kantautuu näiden 
luotujen ihmisääni, ja on välttämätöntä 
henkistää, jotta voitte löytää jumalallisen 
olemuksen, jossa olen läsnä. Siksi sanon teille, 
että on ansiokasta, että uskotte tähän sanaan, 
sillä se on annettu epätäydellisten olentojen 
kautta. (236,46 - 50) 
8 Vuonna 1866 syntyi ensimmäinen spiritistien 
yhteisö, tämän työn opetuslapset. Henkeni 
valossa ja Elian opastamina nuo ensimmäiset 
opetuslapset alkoivat vastaanottaa sen 
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sanoman säteitä, jonka te nyt saatte runsain 
mitoin, heidän johtopäätöksensä. (255,10) 
 
Viestejä ja vihjeitä kaikkialla maailmassa 
9 Elia, jonka oli tultava ensin valmistamaan 
Herran tietä, teki itsensä tunnetuksi 
ensimmäistä kertaa vuonna 1866 inhimillisen 
ymmärryksen kautta. Ettekö viettäisi hieman 
aikaa tutkiaksenne niitä merkkejä ja 
tapahtumia, joita tapahtui kaikilla aloilla ja 
jotka osuivat samaan aikaan tuon ilmentymän 
kanssa? Jälleen kerran ne tutkijat, jotka 
tutkivat tähtiä ja joita muinoin kutsuttiin 
taikureiksi, todistavat, että taivaat ovat 
antaneet merkkejä, jotka ovat jumalallisia 
kutsuja. (63,81) 
10. Älkää ajatelko, että tämä kohta 
maapallolla, jossa tämä sana kuullaan, on 
ainoa paikka, jossa sijoitan itseni lasteni 
kanssa. Sillä totisesti sanon teille, että 
ilmenemismuotoni eri muodoissa on 
universaali. 
11 Elia, joka tuli teidän keskuudessanne 
tunnetuksi minun julistukseni edelläkävijänä 
ihmisymmärryksen kautta, ei tullut ainoastaan 
tähän maahan, jossa te asutte. Hän vaelsi 
maan päältä toiselle ja julisti uutta aikakautta 
ja taivasten kuningaskunnan lähestymistä. 
12 Kaikkialta kantautui huutoja, jotka 
ilmoittivat tulostani luoksenne: järkyttynyt 
luonto liikutti maata, tiede ihmetteli uusien 
paljastusten näkemistä, henkimaailma ryntäsi 
ihmisten kimppuun, mutta silti ihmiskunta 
pysyi kuuronä näille huudoille, uuden 
aikakauden airueille. 
- Tämä ilmaus viittaa korkeampien tasojen 
asukkaisiin, Jumalan henkimaailman 
valohenkiin. 
13. Jumalallisen valon tulva laskeutui ja toi 
ihmiset pois pimeydestä. Mutta nämä - itsekäs 
ja materialisoitunut , kaukana etsimästä 
täydellisyyttä 
Maailman ihmiset, jotka olivat yrittäneet 
parantaa moraalista elämäänsä maan päällä, 
käyttivät tätä valoa vain luodakseen 
valtaistuimia ja loistoa, mukavuuksia ja 
nautintoja ruumiille ja, jos he katsoivat sen 
tarpeelliseksi, aseita tuhoamaan 
lähimmäistensä elämän. Heidän silmänsä 
sokaistiin valoni voimakkuudesta, ja heidän 
turhamaisuudestaan tuli heidän tuhonsa. 
Mutta sanon teille, että juuri tuon valon 

kautta he löytävät totuuden, löytävät tien ja 
pelastavat itsensä. 
Tämä tarkoittaa vastakohtaa 
"hengellistetylle" eli ihmisen elämälle ja 
ajattelulle, joka liittyy vain aineelliseen ja 
fyysiseen. 
14 Ne, jotka kykenivät vastaanottamaan 
tämän valon mielessään ja hyväksyivät sen 
jumalallisena viestinä, antoivat omantuntonsa 
ohjata askeleensa ja toimia työnsä 
ohjenuorana. Sillä he aavistivat, että Herra oli 
palannut ja että hän oli ihmisten luona. 
15. Eri lahkojen ja uskontokuntien edustajat 
eivät halunneet ottaa Minua vastaan, heidän 
sydämensä, arvokkuutensa ja valheellinen 
suuruutensa estivät heitä hyväksymästä 
Minua hengellisesti. Siksi kaikkialla 
maailmassa on muodostettu ryhmiä, 
veljeskuntia ja yhdistyksiä, jotka tuntevat 
Uuden Aikakauden läsnäolon ja jotka etsivät 
yksinäisyyttä rukoillakseen ja saadakseen 
Herran innoituksia. (37,76 - 81) 
16 on uskonnollisia yhteisöjä, jotka pyrkivät 
valmistautumaan paluuseeni tietämättä, että 
olen jo eroamassa. 
17 Minä kutsuin kaikki, ja totuudessa kutsuni 
ja huhu siitä, että teen itseni tunnetuksi 
ihmisille, saavutti maan joka kolkan, yhdessä 
minusta puhuvien todistusten ja todisteiden 
kanssa: syntiset uudistuivat, uskottomat 
kääntyivät, "kuolleet" herätettiin henkiin, 
parantumattomasti sairaat toipuivat ja riivatut 
vapautuivat pahuudestaan. 
18. Mutta löysin monia kuuroja, toiset turhia 
maallisessa arvovallassaan ja toiset liian 
pelokkaita tehdäkseni ilmentymäni tunnetuksi 
Totuuden Henkenä. Otin vastaan ja opetin 
kaikkia, jotka tulivat luokseni ja luottivat 
rakkauteeni. (239,17 - 19) 
19 Muista maista tulee tämän kansan luo 
ihmisjoukkoja, jotka kyselevät teiltä 
innokkaasti hengellisistä tapahtumista, joita 
olette todistaneet tänä aikana, ja myös 
ilmestyksistä ja profetioista, jotka olen 
antanut teille. 
20 Monissa maailman kolkissa on nimittäin 
vastaanotettu viestejäni, joissa sanotaan, että 
jumalallinen säteeni on laskeutunut johonkin 
paikkaan lännessä puhuakseen tämän ajan 
ihmiskunnalle. 
21. Kun aika koittaa, näet heidän tulevan 
muista kansoista ja kansakunnista etsimään 
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sinua. Silloin suurten uskontokuntien miehet 
tulevat hämmästymään siitä, että en 
osoittanut itseäni heille. (276,45) 
22. Kuinka vähän maailma välittääkään 
uudesta ilmestymisestäni! Kuinka harvat 
ovatkaan ne, jotka heräävät ja odottavat 
Minua, ja kuinka monet ovatkaan ne, jotka 
nukkuvat! 
23. Niistä, jotka elävät odotuksessa, voin 
kertoa teille, että kaikki eivät arvaa läsnäoloni 
todellista muotoa tänä aikana. Sillä vaikka 
jotkut ajattelevat muinaisten uskomusten 
vaikutuksesta, että palaan maailmaan 
ihmisenä, toiset uskovat, että minun on 
ilmestyttävä jossakin jokaisen ihmissilmän 
havaittavassa muodossa, ja hyvin harvat vain 
arvaavat totuuden ja epäilevät, että 
tulemiseni on hengellinen. 
24 Kun jotkut ihmettelevät, minkälaisen 
muodon minä otan, millä hetkellä tai minä 
päivänä minä ilmestyn maan päälle ja missä 
paikassa minä ilmestyn, toiset sanovat, 
ajattelematta tiettyjä ilmenemismuotoja tai 
aikoja: "Mestari on jo keskuudessamme, 
hänen valonsa, joka on hänen Henkensä, tulvii 
meitä." 
25. Kun tämä viesti saavuttaa kaikki sydämet, 
joillekin se on riemun hetki, koska he näkevät 
siinä vahvistusta kaikille aavistuksilleen ja 
uskolleen. Toiset kuitenkin kieltävät sanomani 
totuuden, koska he eivät löydä sitä sen 
mukaisesti, mitä he uskoivat tapahtuvan, ja 
sen mukaisesti, miten se paljastuisi. (279,41 - 
44) 
 
Elian työ Herran edelläkävijänä 
26. Minä sain Elian palaamaan "Kolmannella 
kerralla", ja minä, Mestarina, olin ilmoittanut 
hänestä tuolla "Toisella kerralla" sanoen: 
"Totisesti, Elia on ollut teidän 
keskuudessanne, ettekä te ole tunnistaneet 
häntä. Minä palaan maailmaan, mutta 
totisesti minä sanon teille: ennen minua on 
Elian oltava." 
- katso 38 luku 
27. Koska jokainen Mestarin sana käy toteen, 
Elia tuli "Kolmannella aikakaudella" edessäni 
herättääkseen henget, saadakseen ne 
aavistamaan, että Pyhän Hengen tunti oli 
avaamassa porttiaan, käskyttääkseen jokaista 
henkeä avaamaan silmänsä, valmistautumaan 
ylittämään Toisen aikakauden kynnyksen kohti 

Kolmatta aikakautta. Jotta Elian ilmestyminen 
olisi konkreettisempaa tällä "kolmannella 
aikakaudella", annoin hänen ilmestyä 
vanhurskaan miehen kautta: Roque Rojas. 
28 Elia valisti tätä miestä hengellisesti toisesta 
maailmasta, innoitti häntä, vahvisti häntä ja 
ohjasi häntä kaikilla hänen teillään alusta 
loppuun asti. 
29. Mutta en tosiaankaan kerro teille, että hän 
valitsi Roque Rojasin miesten joukosta. 
Valitsin hänet, lähetin hänen armostani 
valmistetun henkensä. Annoin hänelle 
ruumiin, jonka olin niin ikään valmistanut, ja te 
tiedätte, että hän oli nöyrä ja että Isä teki 
suuria tekoja hänen nöyryytensä ja 
hyveellisyytensä kautta. Hän oli profeetta, 
äänenkannattaja, näkijä ja johtaja. Kaikesta 
tästä hän jätti kansalle loistavan esimerkin. 
30 Oma kansansa pilkkasi ja pilkkasi häntä, 
kuten Moosesta erämaassa, häntä vainottiin 
kuten profeetta Eliaa, ja hänen täytyi vetäytyä 
vuorten huipuille rukoilemaan ja rukoilemaan 
kansansa puolesta. 
31 Mestarinsa tavoin papit ja kirjanoppineet 
pilkkasivat ja tuomitsivat hänet. Mestarinsa 
tavoin vain harvat uskoivat, seurasivat ja 
ympäröivät häntä. Hänen käsistään huokui 
parantavia voimia, ja hän teki ihmeitä, jotka 
herättivät uskoa toisissa ja aiheuttivat 
hämmennystä toisissa. Joillekin hänen 
huuliltaan tuli profeetallisia sanoja, jotka 
toteutuivat kirjaimellisesti. Hänen suunsa 
antoi neuvoja täynnä lohdutusta 
sydänsairaille. 
32. Hänen henkensä kykeni vastaanottamaan 
suuria innoituksia ja saattoi joutua hurmioon 
kuten vanhurskaat, apostolit ja profeetat. 
Hänen henkensä kykeni irrottautumaan tästä 
maailmasta ja ruumiista päästäkseen 
hengelliseen maailmaan ja päästäkseen 
nöyrästi Herran salaisen aarrekammion oville. 
Tämän kohotuksen avulla Elian henki teki 
itsensä tunnetuksi ensimmäisille todistajille 
ennen Mestarin säteen tuloa. (345,57 - 58) 
33 Roque Rojas kokosi joukon miehiä ja naisia, 
jotka olivat täynnä uskoa ja hyvää tahtoa, ja 
siellä, ensimmäisten kokoontumistensa 
helmassa, Elia ilmestyi sanansaattajan mielen 
kautta sanoen: "Minä olen profeetta Elia, se, 
joka oli Tabor-vuorella tapahtuneessa 
kirkastumisessa". Hän antoi ensimmäiset 
opetukset ensimmäisille opetuslapsilleen, ja 
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samalla hän ilmoitti heille hengellistymisen 
aikakaudesta ja ennusti, että Jumalallisen 
Mestarin säde tulisi pian kommunikoimaan 
kansansa kanssa. 
34 Eräänä päivänä, kun Roque Rojasin 
vaatimaton kokoontumispaikka oli täynnä 
seuraajia, jotka uskoivat tämän miehen 
sanaan, Elia laskeutui valaisemaan 
suukappaleensa mieltä, ja Minun 
innoittamana hän voiteli näistä uskovista 
seitsemän edustamaan tai symbolisoimaan 
Seitsemää sinettiä. 
35 Myöhemmin, kun luvattu ilmestymiseni 
hetki oli koittanut, huomasin, että noista 
seitsemästä valitusta vain yksi katseli odottaen 
puhtaan Puolison saapumista, ja se sydän oli 
Damiana Oviedon sydän, neitsyen, jonka mieli 
oli ensimmäinen, joka sai Jumalallisen Säteen 
valon palkkioksi sinnikkyydestään ja 
valmistautumisestaan. 
36. Damiana Oviedo edusti kuudetta sinettiä. 
Tämä oli jälleen yksi todiste siitä, että 
kuudennen sinetin valo on se, joka valaisee 
tämän aikakauden. (1,6 - 9) 
- Tämä termi, joka viittaa Johanneksen 
ilmestykseen, tarkoittaa toiseksi viimeistä 
"seitsemästä sinetistä", jotka on 
ymmärrettävä symboleina seitsemälle 
aikakaudelle pelastushistorian kolmessa 
aikakaudessa (lisätietoja on luvussa 38). 
37 Vain harvat saattoivat todella tuntea 
Jumalan sanansaattajan läsnäolon. Jälleen 
kerran hän oli ääni, joka kutsui erämaassa, ja 
jälleen kerran hän valmisti ihmisten sydämet 
Herran tulemista varten. Näin kuudes sinetti 
päästettiin irti, sen sisältö päästettiin näkyviin 
ja se vuodatettiin ihmiskunnan ylle 
vanhurskauden ja valon virrana. Tällä tavoin 
monet lupaukset ja profetiat täyttyivät. 
38 Elia, kuten Jeesus ja Mooses, valisti teidän 
henkenne silmät, jotta te näkisitte Isän. 
Mooses opetti teille: "Rakasta lähimmäistäsi 
niin kuin itseäsi." Jeesus käski teitä: 
"Rakastakaa toisianne." Elia käski sinua 
osoittamaan yhä enemmän myötätuntoa 
lähimmäistäsi kohtaan ja lisäsi välittömästi: "Ja 
sinä saat nähdä Isäni kaikessa 
kirkkaudessaan." (81,36 - 37) 
39 Kun ihmiskuntaa ympäröivä pimeys 
hälvenee ja muuttuu valoksi henkiolennoissa, 
ne tuntevat uuden aikakauden läsnäolon, 
koska Elia on palannut ihmiskunnan luo. 

40 Mutta koska he eivät voineet nähdä häntä, 
oli välttämätöntä, että hänen henkensä 
ilmoittaisi itsensä inhimillisen ymmärryksen 
kautta ja että hän näyttäytyisi näkijöille 
profeetta Elian tunnuksessa: pilvien 
yläpuolella tulivaunuissaan. 
41. Elia on tullut tänä aikana edelläkävijäksi 
valmistelemaan minun tuloani. Hän on tullut 
profeettana ilmoittamaan teille uudesta 
aikakaudesta kamppailuineen ja 
koettelemuksineen, mutta myös sen 
paljastusten viisauteen. Hän tulee valon 
kulkuneuvonsa kanssa kutsuakseen teitä 
nousemaan siihen, kantamaan teidät pilvien 
yläpuolelle ja tuomaan teidät henkiseen 
kotiin, jossa rauha vallitsee. Luota häneen 
hyvänä paimenena, seuraa häntä hengellisesti, 
kuten kansa seurasi Moosesta "ensimmäisellä 
kerralla". Rukoile, että hän auttaisi sinua 
tehtäväsi täyttämisessä, ja jos haluat jäljitellä 
häntä, tee niin." (31,58 - 59) 
42. Elias, suuren voiman henki, jota 
ihmiskunta ei ole tunnistanut, on aina ollut 
edelläkävijäni. Tänään hän on tullut vielä 
kerran keräämään merkittyjä - minulle ja 
kaikille ihmisille. 
- Merkityt (espanjaksi: marcados) tai 
sinetöidyt (Ilm. Joh., k. 14,1-5) ovat Kristuksen 
valitsemia, jotka saivat otsaansa jumalallisen 
kolminaisuuden merkin. (Lisätietoja on 39 
luvun viimeisessä kappaleessa). 
43 Jos te valmistaudutte ja tutkitte opetustani 
oppiaksenne tuntemaan tahtoni, Elia tulee 
avuksenne ja on tukenanne ja ystävänänne. 
44. Elia on (jumalallinen säde), joka valaisee ja 
opastaa kaikkia olentoja ja johdattaa heidät 
Minun luokseni. Rakasta häntä ja palvo häntä 
edelläkävijänäsi ja esirukoilijana. (53,42 - 44) 
45 Profeetta Elia, "kolmannen aikakauden" 
edelläkävijä ja edelläkävijä, rukoilee laumansa 
puolesta, rukoilee niiden puolesta, jotka eivät 
osaa rukoilla, ja peittää vaipallaan syntisen 
tahran hänen uudistumisensa toivossa. Elia 
aseistaa joukkonsa, armeijansa, taistelemaan 
tietämättömyyden, synnin, fanaattisuuden ja 
ihmiskunnan materialismin luomaa pimeyttä 
vastaan. (67,60) 
46. Nyt on kaikkien niiden tehtävä, jotka ovat 
jo varustautuneet ja heränneet, julistaa 
maailman vapautumista. Muistakaa, että Elia, 
tämän ajan Luvattu, valmistelee parhaillaan 
kaikkea vapauttaakseen materialismin 
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orjuuttamat maan kansat faraon vallasta, 
kuten Mooses teki aikoinaan Egyptissä Israelin 
heimojen kanssa. 
47 Kertokaa lähimmäisillenne, että Elia on jo 
tehnyt itsensä tunnetuksi ihmismielen kautta, 
että hänen läsnäolonsa on ollut hengessä, ja 
hän valaisee edelleen kaikkien kansojen tietä, 
jotta ne voisivat kulkea eteenpäin. 
48. Paimenenne tehtävänä on palauttaa kaikki 
luodut takaisin oikealle polulleen, kuului se 
sitten hengelliseen, moraaliseen tai 
aineelliseen maailmaan. Siksi sanon teille, että 
kansat, jotka ottavat vastaan Herransa kutsun 
Elian kautta, tulevat olemaan siunattuja, sillä 
niitä yhdistää oikeudenmukaisuuden ja 
rakkauden laki, joka tuo heille rauhan 
ymmärryksen ja veljeyden hedelmänä. Näin 
yhdistyneinä heidät johdetaan 
taistelukentälle, jossa he taistelevat 
korruptiota, materialismia ja valheellisuutta 
vastaan. 
49. Tässä taistelussa tämän ajan ihmiset 
kokevat uusia ihmeitä ja käsittävät elämän 
hengellisen merkityksen - sen, joka puhuu 
kuolemattomuudesta ja rauhasta. He 
lakkaavat tappamasta toisiaan, koska he 
ymmärtävät, että heidän on tuhottava 
tietämättömyytensä, itsekkyytensä ja 
turmeltuneet intohimonsa, joista heidän 
putoamisensa ja vaikeutensa, niin aineelliset 
kuin henkisetkin, johtuvat. (160,34 - 36) 
50 Elia on Jumalan säde, jonka valolla hän 
hälventää pimeytesi ja vapauttaa sinut tämän 
aikakauden orjuudesta, joka on synnin orjuus, 
ja joka johdattaa henkeäsi erämaan läpi, 
kunnes se saavuttaa "Luvattua maata" 
Jumalan sylissä. (236,68) 
 

Luku 3 - Kristuksen toisen 
tulemuksen hengellinen aurinko  
 
Herran tulemus 
1 Olen läsnä ihmiskunnassa aikana, jolloin 
uudet keksinnöt ovat muuttaneet ihmisten 
elämää, ja annan läsnäoloni tuntua 
keskuudessanne samalla nöyryydellä, jonka 
kerran tunsitte minussa. 
2 Jumalan "Sana" ei ole jälleen tullut 
ihmiseksi, Kristus ei ole jälleen syntynyt tallin 
kurjuudessa - ei; sillä enää ei ole tarpeen, että 
ruumis todistaisi Jumalan voimasta. Jos 

ihmiset luulevat, että tämä ruumis on 
maailmaan tullut Jumala, he ovat väärässä. 
Jumalan läsnäolo on hengellistä, universaalista 
ja ääretöntä. 
3 Jos kaikki, mitä ihmiset ovat tänä aikana 
saavuttaneet, olisi ollut sen rajoissa, mikä on 
oikeudenmukaista, laillista ja hyvää, minun ei 
olisi tarvinnut tulla alas puhumaan teille 
uudelleen. Mutta kaikki teot, joita tämä 
ihmiskunta Minulle esittää, eivät ole hyviä: on 
monia rikkomuksia, monia vääryyksiä, monia 
harhoja ja pahoja tekoja. Siksi oli 
välttämätöntä, että huolehtiva rakkauteni 
herätti ihmisen silloin, kun hän oli eniten 
uppoutunut työhönsä, muistuttaakseen häntä 
velvollisuuksista, jotka hän oli unohtanut, ja 
siitä, Kenelle hän on velkaa kaiken, mitä on ja 
mitä tulee olemaan. 
4 Tehdäkseni itseni kuultavaksi 
aineellistuneelle ihmiskunnalle, joka ei voinut 
kuulla Minua hengestä henkeen, Minun täytyi 
käyttää hyväksi heidän hengellisiä lahjojaan ja 
kykyjään tehdäkseni itseni tunnetuksi ihmisen 
älyn kautta. 
5. Selitys sille, miksi "tulen alas" 
kommunikoimaan kanssanne, on tämä: Koska 
ette ole kyenneet nousemaan keskustelemaan 
Herranne kanssa hengestä henkeen, minun on 
täytynyt laskeutua yhtä tasoa alemmas, toisin 
sanoen hengellisestä, jumalallisesta, jonne 
ette vielä pääse. Minun täytyi silloin käyttää 
ymmärryksenne elintä, jonka paikka on 
ihmisen aivoissa, ja välittää jumalallinen 
inspiraationi inhimillisin sanoin ja aineellisin 
äänin. 
6. Ihminen tarvitsee laajempaa tietoa, ja 
Jumala on se, joka tulee ihmisen luo ja antaa 
hänelle viisautta. Jos keino, joka on valittu 
lyhyeen ilmentymiseeni mielen elimen kautta, 
ei vaikuta näiden suukappaleiden arvoiselta, 
kerron teille totuuden nimissä, että niiden 
kautta annettu viesti on hyvin suuri. Olisitte 
mieluummin halunneet, että julistukseni olisi 
annettu ihmisille mahtipontisesti ja 
seremonioin, jotka olisivat tehneet 
vaikutuksen, mutta jotka todellisuudessa, 
hengestä katsottuna, olisivat olleet turhia 
eivätkä olisi sisältäneet todellista valoa. 
7 Olisin voinut tulla salamoiden ja myrskyjen 
alla, jotta olisin saanut voimani tuntumaan; 
mutta kuinka helppoa ihmisen olisi silloin ollut 
tunnustaa, että Herran läsnäolo oli tullut!". 
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Mutta ettekö ajattele, että pelko olisi silloin 
palannut sydämeenne ja myös ajatus jostakin 
käsittämättömästä? Ettekö ajattele, että kaikki 
rakkauden tunteet Isää kohtaan olisivat 
muuttuneet vain peloksi hänen 
oikeudenmukaisuuttaan kohtaan? Mutta 
tietäkää, että vaikka Jumala on kaikkivaltias 
voima, hän ei valloita teitä tuolla voimalla, ei 
voita sillä, vaan toisella voimalla, ja se on 
rakkauden voima. 
8. Jumalallinen Henki on se, joka puhuu 
maailmankaikkeudelle tänään. Hän on se, joka 
tuo valon kaikkeen siihen, mitä ette ole 
nähneet selvästi muina aikoina. Hän on uuden 
päivän aamunkoitto kaikille ihmisille, sillä Hän 
vapauttaa teidät vääristä peloista, poistaa 
epäilyksenne, vapauttaa henkenne ja 
mielenne. 
9 Minä sanon teille: Kun olette oppineet 
tuntemaan opetusteni ytimen ja lakieni 
oikeudenmukaisuuden, tunnistatte myös ne 
rajat, jotka mielikuvituksenne ovat asettaneet 
teille ja jotka ovat estäneet teitä menemästä 
totuuden vähäistä tuntemusta pidemmälle. 
10 Pelko tai rangaistuksen pelko ei enää estä 
teitä tutkimasta ja löytämästä. Vain jos todella 
haluatte tietää sen, mikä on teille 
käsittämätöntä, omatuntonne kieltää teiltä 
tien; sillä teidän pitäisi tietää, ettei ihmisellä 
ole oikeutta koko totuuteen ja että hänen 
pitäisi käsittää siitä vain se osa, joka vastaa 
häntä itseään. 
11 Ihmiset: Kun minun tulemiseni ilmoitettiin 
tapahtuvan sotien, valloilleen päästettyjen 
luonnonvoimien, ruton ja kaaoksen keskellä, 
se ei johtunut siitä, että olisin tuonut teille 
kaiken tämän, vaan siitä, että läsnäoloni olisi 
hyödyksi ihmiskunnalle juuri tuona 
kriisiaikana. 
12 Tässä on nyt täyttymys kaikelle, mitä minun 
paluustani on sanottu. Tulen ihmisten luo, kun 
maailma painii kuoleman kanssa ja maa järisee 
ja tärisee kuoleman rytinässä tasoittaakseni 
tietä uudelle ihmiskunnalle. Siksi Jumalan 
kutsu "kolmannella aikakaudella" on 
rakkauden kutsu - rakkauden, joka kantaa ja 
innoittaa oikeudenmukaisuuteen, veljeyteen 
ja rauhaan. 
13 Kristuksen sana on kerran itänyt hänen 
opetuslapsissaan, ja hänen siemenensä on 
kasvanut kansassa, joka on seurannut heitä. 
Hänen opetuksensa levisi, ja sen merkitys 

levisi koko maailmaan. Niin leviää tämä 
nykyinen opetus, jonka kaikki ne, jotka 
kykenevät aistimaan ja ymmärtämään sen, 
hyväksyvät. (296, 17 - 27, 35) 
 
Kaikki silmät katsovat minua 
14 Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Minä olen 
poissa teistä vain vähän aikaa, mutta tulen 
takaisin". Silloin heille ilmoitettiin, että heidän 
Mestarinsa tulisi "pilven päällä", enkelien 
ympäröimänä ja valonsäteitä maan päälle 
lähettäen. 
15. Täällä olen nyt "pilvessä" enkelien 
ympäröimänä, jotka ovat hengellisiä olentoja, 
jotka ovat ilmoittautuneet teille Jumaluuteni 
sanansaattajina ja hyvinä neuvonantajinanne. 
Valonsäteet ovat minun sanani, joka tuo teille 
uusia ilmestyksiä, joka täyttää kaikki 
ymmärryksen kyvyt viisaudella. 
16 Autuaita ovat ne, jotka uskovat näkemättä, 
sillä he ovat ne, jotka tuntevat minun 
läsnäoloni. (142, 50 - 52) 
17 ihminen löytää totuuden henkensä kautta, 
kaikki tuntevat läsnäoloni; sillä olen jo 
aikanaan sanonut teille, että jokainen silmä 
näkee minut, kun aika on oikea. 
18 Tämä aika, jossa te elätte, on juuri se aika, 
jonka minun sanani ja menneiden aikojen 
profeettani ovat ilmoittaneet, jolloin kaikkien 
ihmisten on määrä nähdä minut henkensä 
aistimusten ja kykyjen kautta. 
19 Ei ole välttämätöntä, että he näkevät Minut 
rajoitetusti ihmismuodossa voidakseen sanoa 
nähneensä Minut, vaan riittää, että heidän 
henkensä tuntee Minut ja että heidän 
mielensä ymmärtää Minut, jotta he voivat 
aivan totuudenmukaisesti sanoa nähneensä 
Minut. 
20. Rakkaus ja usko sekä älykkyys näkevät 
äärettömän pitkälle kuin silmäsi näkevät. Siksi 
kerron teille, että minun ei tarvitse rajoittaa 
läsnäoloani ihmismuotoon tai minkään 
symbolisen hahmon avulla, jotta voisitte 
nähdä minut. 
21. Kuinka monet niistä, jotka näkivät Minut 
tai liikkuivat kanssani tuona "Toisena 
Aikakautena", eivät edes tienneet, kuka Minä 
olin. Toisaalta, kuinka monet niistä, jotka eivät 
edes tienneet, milloin synnyin ihmiseksi, 
näkivät minut hengessä, tunnistivat minut 
valostani ja nauttivat läsnäolostani uskonsa 
vuoksi. 
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22. Avatkaa kaikki silmänne ja osoittakaa 
uskollanne, että olette valon lapsia. Te kaikki 
voitte nähdä Minut, mutta tätä varten on 
välttämätöntä, että teillä on uskoa. (340, 45 - 
51) 
23 Minä sanon teille: Jos tämä ihmiskunta, 
koska se on niin epäystävällinen ja kääntynyt 
pois vanhurskaudesta ja hyvyydestä, on vielä 
enemmän minua vastaan, minä ilmestyn 
heidän tielleen täynnä kunniaa, kuten tein 
Saulin edessä, ja saan heidät kuulemaan 
ääneni. 
24 silloin näette, kuinka monet niistä, jotka 
ovat tietämättään vainonneet minua, lähtevät 
muuttuneina ja valaistuneina seuraamaan 
minua hyvyyden, rakkauden ja vanhurskauden 
tiellä. 
25. Heille minä sanon: "Pysykää paikoillanne, 
vaeltajat, ja juokaa tästä kristallivesien 
lähteestä". Lepää vaikeasta elämänmatkasta, 
jonka olen määrännyt sinulle. Luota murheesi 
Minulle ja anna katseeni tunkeutua syvälle 
henkeesi, sillä täytän sinut armolla ja lohdutan 
sinua. (82,46) 
26. Rakkauteni saa herkimmätkin säikeesi 
vapisemaan. Mutta juuri omantuntonne 
mukaisuus saa teidät kuulemaan Jumalallisen 
konserttini, ja monet teistä näkevät minut 
Jeesuksen suloisessa ilmestyksessä. 
27. Minun on huomautettava teille, että 
Jeesuksen muoto ei ole täydellisin tapa, jolla 
voitte nähdä minut. Kun sanoin teille 
menneinä aikoina: "Kaikki silmät tulevat 
näkemään minut", annoin teidän ymmärtää, 
että te kaikki tulisitte näkemään totuuden, 
vaikka minun on kerrottava teille, että rajoitan 
itseni kunkin hengen kehityksen mukaan. 
Mutta kun nousette ylös täydellisyyden 
tikapuita, näette minut varmasti kaikessa 
kirkkaudessani. 
28. Älkää nyt yrittäkö kuvitella Minua millään 
tavalla. Miettikää: Jos teidän henkenne, vaikka 
se onkin rajallinen, on olemusta, on valoa - 
millainen muoto voisi olla Herranne 
Universaalisella Hengellä, jolla ei ole alkua eikä 
loppua? Jättäkää käsittämätön jumalallisen 
viisauden kirjaani. (314,69 - 70) 
29. Toisen aikakauden Sanassani annoin 
teidän tietää, että tulisin luoksenne 
uudestaan, että hengelliset joukkoni 
laskeutuisivat kanssani. Mutta ihmiskunta ei 

ole ymmärtänyt ja tulkinnut sanani merkitystä 
oikein. 
30 Siksi jokainen uskonnollinen yhteisö 
odottaa minua keskuudessaan, siksi he 
odottavat näkevänsä minut kuolevaisten 
silmillään; mutta ne, jotka nyt odottavat 
minua tällä tavoin, ovat samoja, jotka kerran 
kielsivät Jeesuksen olevan Messias ja pitivät 
häntä uneksijana. 
31. Tänään minä sanon teille, opetuslapseni: 
Tulee hetki, jolloin saatte nähdä minut 
kaikessa kirkkaudessani. Tuolloin maa ja sen 
asukkaat puhdistetaan ja hengen hyveellisyys 
ja kauneus palautetaan. Kipu katoaa, ja kaikki 
tulee olemaan autuutta, tulee olemaan 
loputon "päivä" ilman loppua teille. Ettekö 
halua nähdä näitä ihmeitä? Ettekö halua, että 
lapsenne ovat yhteydessä Henkeni kanssa ja 
muodostavat rauhan maailman, joka on vapaa 
synnistä? (181, 74 , 81) 
32. Jos ihmiskunta olisi kyennyt ymmärtämään 
"Ensimmäisen" ja "Toisen aikakauden" 
profetiat, se ei olisi hämmentynyt niiden 
toteutumisen edessä. Sama tapahtui toisella 
aikakaudella, kun Messias syntyi ihmisten 
keskuuteen, aivan kuten tapahtuu nyt, kun 
olen tullut hengessä. 
33. Opetukseni merkitys on sama molempina 
aikoina. Se valmistaa teitä tekemään tästä 
elämästä rakastavan kodin, vaikkakin 
ohimenevän, jossa miehet pitävät toisiaan 
veljinä ja sisarina ja kohtelevat heitä ja 
osoittavat toisilleen todellisen veljeyden 
lämpöä. 
34. Valmistakaa myös henkeä pääsemään 
tämän elämän jälkeen niihin maailmoihin tai 
koteihin, jotka Herra on varannut lapsilleen. 
Toiveeni on, että kun saavutte niihin, ette 
tunne oloanne oudoksi, vaan henkistymisenne 
ja sisäinen tietämyksenne saa teidät 
näkemään kaiken kohtaamanne niin kuin 
olisitte olleet siellä jo aiemmin. Tässä on 
paljon totuutta, jos olette jo yhteydessä 
hengelliseen maailmaan rukouksen avulla. 
(82,9 - 10) 
35 Minä olen vaeltaja, joka kolkuttelen teidän 
sydämienne oville. Minä koputan, ettekä te 
tiedä, kuka se on; te avaatte ettekä tunnista 
minua. Olen kuin vaeltaja, joka tulee kylään 
eikä kukaan tunne häntä, kuin muukalainen, 
joka tulee vieraaseen maahan eikä häntä 
ymmärretä hänen kielellään. Näin tunnen 
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itseni teidän keskuudessanne. Milloin 
tunnette läsnäoloni? Oi kansa, milloin te 
tunnistatte minut, niin kuin veljensä aikanaan 
Joosef tunnistivat hänet Egyptissä?". (90, 1) 
 

4 luku - Jumalallisten ilmentymien 
antama opetus  
 
Ilmoitusten lähde 
1 Teille puhuu Sana, joka on aina ollut 
Jumalassa, sama, joka oli Kristuksessa, ja jonka 
te tunnette tänään Pyhän Hengen kautta; sillä 
Sana on Sana, on laki, on viesti, on ilmestys, 
on viisaus. Jos olet kuullut "Sanan" Kristuksen 
sanojen kautta ja nyt vastaanotat sen Pyhän 
Hengen innoituksen kautta - totisesti sanon 
sinulle, että se on Jumalan ääni, jonka olet 
kuullut. Sillä on vain yksi Jumala, vain yksi 
Sana ja vain yksi Pyhä Henki. (13, 19) 
2. Tiedättekö, mikä on sen valon alkuperä, 
joka on niissä sanoissa, jotka lausutaan 
äänenkantajien huulilla? Sen alkuperä on 
hyvässä, jumalallisessa rakkaudessa, Jumalasta 
lähtevässä universaalissa valossa. Se on säde 
tai kipinä siitä Kaikkivalosta, joka antaa teille 
elämän - se on osa sitä Ääretöntä Voimaa, 
joka liikuttaa kaikkea ja jonka avulla kaikki 
asiat värähtelevät, sykkivät ja kulkevat 
lakkaamatta omia ratojaan. Se on sitä, mitä te 
kutsutte jumalalliseksi säteilyksi; se on 
Jumalallisen Hengen valo, joka valaisee ja 
elävöittää henget. (329, 42) 
3 Hän puhuu teille tällä hetkellä, joka on aina 
tullut pelastuksenne puolesta: Kristus, 
jumalallinen lupaus, joka on tullut ihmiseksi 
Jeesuksessa "Toisessa aikakaudessa", 
ihmiseksi tullut Jumalan "Sana"; rakkauden, 
valon ja viisauden Henki, joka on rajattu 
säteenä, joka koskettaa ihmisen henkeä ja 
mieltä omantunnon kautta, opettamaan häntä 
välittämään ajatuksiani. (90, 33) 
4 Minä olen Kristus, jota on vainottu, pilkattu 
ja syytetty tässä maailmassa. Kaiken sen 
jälkeen, mitä teitte Minulle "toisella 
aikakaudella" Jeesuksessa, tulen luoksenne 
todistamaan teille jälleen kerran, että olen 
antanut teille anteeksi ja rakastan teitä. 
5 Alastomana te panitte minut ristille, ja 
samalla tavalla minä palaan luoksenne, sillä en 
kätke Henkeni ja totuuttani silmiltänne 
tekopyhyyden tai valheiden vaatteen taakse. 

Mutta jotta voitte tunnistaa Minut, teidän on 
ensin puhdistettava sydämenne. (29, 27 - 28) 
6 Tänään minä sanon teille: Tässä on Mestari - 
se, jota ihmiset kutsuivat Galilean rabbiksi. 
Annan teille Iankaikkisen opin, rakkauden 
opin. Juhlaillallinen, johon kutsun teidät 
tänään, on hengellinen, samoin leipä ja viini. 
Mutta tänään, kuten aina, olen Tie, Totuus ja 
Elämä. (68,33) 
 
Ilmestyspaikat ja ilmentymien 
vastaanottajat. 
7 Muistakaa, että minä olen Isän "Sana"; että 
se jumalallinen olemus, jonka saatte tässä 
Sanassa, on valoa tästä Luojan Hengestä; että 
olen jättänyt jokaiseen teistä osan Hengestäni. 
8 Mutta kun näette sen köyhyyden, joka 
ympäröi minua kuuntelevaa joukkoa, ja sen 
huoneen vaatimattomuuden, jossa olette 
kokoontuneet, kysytte minulta hiljaisuudessa: 
"Mestari, miksi et valinnut ilmestymisesi 
tapahtumapaikaksi tällä kertaa jotakin niistä 
suurista temppeleistä tai katedraaleista, joissa 
Sinulle olisi voitu tarjota rikkaita alttareita ja 
Sinulle arvoisia juhlallisia seremonioita?". 
9 Minä vastaan niille sydämille, jotka 
ajattelevat näin heidän Mestaristaan: "Ei 
ihmiset ole johdattaneet minua tähän 
köyhyyteen". Olen itse valinnut 
ilmestymispaikakseni nöyrän asunnon 
kaupunkinne köyhässä esikaupungissa, jotta 
ymmärtäisitte, etten pyydä teiltä aineellista 
palkkiota tai ulkoisia uhreja, vaan päinvastoin: 
olen palannut nimenomaan saarnaamaan 
nöyryyttä jälleen kerran, jotta löytäisitte siitä 
hengellisyyden. (36, 24 - 25) 
10. Jotkut eivät usko Läsnäolooni, koska nämä 
kokoontumispaikat ovat köyhiä ja 
vaatimattomia ja koska ne äänenkantajat, 
joiden kautta teen itseni tunnetuksi, ovat 
mitättömiä. Mutta jos epäilevät tutkisivat 
Kristuksen elämää, he näkisivät, ettei hän 
koskaan pyrkinyt näyttävyyteen, 
kunnianosoitukseen tai rikkauksiin. 
11 Nämä paikat voivat olla yhtä köyhiä ja 
alhaisia kuin se talli ja olki, jonka päällä minä 
tuolloin synnyin. (226, 38 - 39) 
12. Älkää ajatelko, että olen valinnut tämän 
kansan viimeisellä hetkellä uutta 
ilmestymistäni varten. Kaikki oli ennakoitu jo 
iankaikkisuudesta lähtien. Minä valmistelin 
tämän maan, tämän rodun ja teidän 
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henkenne, aivan kuten myös läsnäoloni aika 
oli ennalta määrätty tahdollani. 
13. Päätin aloittaa ilmestykseni 
vähäosaisimpien keskuudessa, niiden 
keskuudessa, jotka pitivät mielensä ja 
henkensä puhtaana. Sen jälkeen annoin 
kaikkien tulla luokseni, sillä minun pöydässäni 
ei ole erottelua eikä suosimista. Tälle kansalle 
lähettämäni Sana oli muodoltaan 
yksinkertainen ja nöyrä, teille helposti 
lähestyttävä, mutta sen merkitys, joka oli 
täynnä selkeyttä, oli syvällinen hengellenne, 
sillä vaikka olen kaiken tiedon varasto, 
ilmaisen ja ilmaisen itseni aina yksinkertaisesti 
ja selkeästi. En ole kenellekään mysteeri; 
mysteeri ja salaisuus ovat tietämättömyytesi 
lapsia. (87, 11 -12) 
14 ensimmäiset, jotka minua kuuntelivat, 
hoitivat 
Työni kuin puu, leikkaamalla ensimmäiset 
oksat pois ja istuttamalla ne eri alueille. Jotkut 
tulkitsivat opetuksiani hyvin, toiset eivät 
osanneet. 
15. Pienet olivat ne ryhmät, jotka 
kokoontuivat köyhien kokoushuoneiden 
varjossa. Mutta kun heidän lukumääränsä 
kasvoi ja väkijoukot lisääntyivät, kutsuin heitä 
yhdistymään, jotta kaikki tunnistaisivat itsensä 
yhden Mestarin opetuslapsiksi ja 
harjoittaisivat opetusta samalla tavalla; jotta 
siementä ei kylvettäisi "työläisten" harkinnan 
mukaan, vaan jumalallisen tahdon mukaan. 
- Viittaus Jeesuksen vertaukseen "viinitarhan 
työläisistä". 
16 Uuden Liiton hengellisen arkin edessä 
ihmisjoukot vannoivat antautumista, 
kuuliaisuutta ja hyvää tahtoa; mutta kun 
hurrikaanit ja pyörremyrskyt puhkesivat 
voimalla ja riepottelivat puun oksia, jotkut 
tulivat heikoiksi, kun taas toiset pysyivät 
lujana ja opettivat uusia "työläisiä" viljelemään 
"peltoja". 
17 Jotkut, jotka ymmärsivät tämän 
ilmoituksen suuruuden, aikoivat tunkeutua 
salaisuuksiini pidemmälle kuin minun tahtoni 
on, saadakseen tietoa ja voimaa, joka tekisi 
heistä muita parempia; mutta hyvin pian he 
kohtasivat oikeudenmukaisuuteni. 
18 Toiset, jotka eivät ole kyenneet 
havaitsemaan tämän työn suuruutta sen 
puhtaudessa, sen yksinkertaisuudessa, ovat 
omaksuneet riittejä, symboleja ja 

seremonioita lahkoista ja kirkoista luullessaan, 
että ne antaisivat juhlallisuutta ilmestyksilleni. 
(234, 27 - 30) 
19 Siitä lähtien, kun tämä ilmestys alkoi näkyä, 
teidän mielenne on valaistunut minun 
opetuksestani, vaikka myös epäuskoisia on 
ilmaantunut, sekä niiden joukossa, jotka ovat 
kouluttaneet mielensä, että 
kouluttamattomien ja tietämättömien 
joukossa. 
20 Kuinka monta perustetta onkaan tämän 
ilmoituksen kieltämiseksi! Kuinka monta 
yritystä tuhota tämä sana! Mikään ei 
kuitenkaan ole pysäyttänyt sanomani kulkua - 
päinvastoin, mitä enemmän tätä työtä vastaan 
on taisteltu, sitä enemmän ihmisten usko on 
syttynyt, ja mitä enemmän aikaa on kulunut, 
sitä suurempi on niiden määrä, joiden kautta 
välitän sanani. 
21 Mitä tästä on opittava? että inhimillinen 
voima ei koskaan pysty estämään jumalallista 
voimaa toteuttamasta neuvojaan. 
22. Kun ihmiset kokoontuivat näihin 
kokoontumispaikkoihin, he tekivät sen aina 
pelkäämättä maailmaa ja luottaen aina 
läsnäolooni ja suojelukseeni, ja minä osoitin 
heille, että heidän uskonsa perustui 
totuuteen. (329, 28 - 30;37) 
23. Tuossa yhteisössä syntyi uusi 
apostolikunta, joka koostui yksinkertaisista ja 
nöyristä sydämistä, mutta joka oli täynnä 
rakkautta ja uskoa seurata minua. Heidän 
joukostaan ei tietenkään puuttunut uusi 
Tuomas, jonka oli nähtävä uskoakseen 
läsnäolooni, uusi Pietari, joka uskoi minuun, 
mutta joka kuitenkin kielsi minut ihmisten 
pelosta, ja uusi Juudas Iskariot, joka pettäisi 
minut vääristelemällä sanani ja totuuteni 
rahan ja imartelun vuoksi. 
24 Tämän kansan muodostama joukko 
lisääntyi ja levittäytyi kaupunkeihin, 
maaseudulle ja kyliin; ja tästä kansasta nousi 
totuuden ja vanhurskauden apostoleja, 
omistautuneita työntekijöitä, jotka olivat 
täynnä kiihkoa Herransa opettamisessa, ja 
profeettoja, joilla oli puhdas sydän ja jotka 
puhuivat totuutta. (213, 72 - 73) 
25. Uudessa ilmestyksessäni olen muuttanut 
kaiken: paikat ja ilmaisukeinot, poistaakseni 
tietämättömyyden, erehdyksen ja 
väärintulkinnan, joka on annettu 
aikaisemmille ilmestyksilleni. Aivan kuten 
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aurinko nousee idässä ja näette sen 
korkeimmillaan keskipäivällä vain 
havaitaksenne sen laskevan lännessä, niin 
Henkeni valo on siirtynyt ajan kuluessa idästä 
länteen, jotta ette rajoittaisi kunniaani ja 
voimaani tiettyihin paikkoihin, ihmisiin tai 
rotuihin. (110, 9) 
26. Minulle riittää, että muutamat kuulevat 
minua, sillä huomenna he vievät todistuksen 
lähimmäisilleen. Tiedän, että jos olisin 
kutsunut kaikki ihmiset koolle, useimmat 
heistä eivät olisi tulleet, koska he ovat 
maailman asioiden keskellä. He kieltävät 
Minut ja estävät hyväntahtoisia ihmisiä 
tulemasta kuuntelemaan Minua. 
27. Täällä, näiden vähäpätöisten paikkojen 
eristäytyneisyydessä, joissa teen itseni 
tunnetuksi, synnytän siemeneni. Yhdistän 
yksinkertaiset sydämet yhteisöihin, ja sitten, 
kun he ovat poissa materialistisen elämän 
pauhusta, puhun heille rakkaudesta, ikuisesta, 
hengestä, todellisista inhimillisistä ja 
hengellisistä arvoista ja saan heidät 
tarkastelemaan elämää hengen eikä aistien 
kautta. 
28. Näitä lasten sydämiä kutsun 
opetuslapsiksi, ja he, jotka eivät ole koskaan 
omistaneet mitään, joita heidän 
lähimmäisensä eivät ole koskaan huomanneet, 
ovat täyttyneet tyytyväisyydellä siitä, että 
heidät on kutsuttu Minun luokseni, ja he ovat 
nousseet uuteen elämään. He ovat nousseet 
ylös vakuuttuneina ja riemuissaan siitä, että 
he voivat olla hyödyksi lähimmäisilleen, koska 
Herra on asettanut ilmestyksensä heidän 
sisimpäänsä ja näyttänyt heille rakkauden 
tien. 
29 Jotkut saattavat kieltää heidät ja pilkata 
heitä, koska he kutsuvat itseään Jeesuksen 
opetuslapsiksi, mutta totisesti minä sanon 
teille: vaikka tämä armo evättäisiinkin heiltä, 
he pysyvät minun opetuslapsinani. (191, 33 - 
36) 
30 Maailma odottaa, että minun ääneni 
kutsuisi sitä; ihmisen sydän, vaikka se on 
kuollut uskolle, odottaa, että Kristuksen ääni 
lähestyisi sitä ja sanoisi sille: "Nouse ja 
vaella"." 
31 "Kuolleet", "sokeat", sairaat ja hylkiöt 
muodostavat hyvin suuren kansanosan. Tulen 
heidän luokseen, sillä ne, jotka kärsivät 
hengellisesti tai fyysisesti, ovat 

vastaanottavaisimpia läsnäololleni. Maailman 
suuret - ne, joilla on valtaa, rikkauksia ja 
maallista loistoa - eivät usko tarvitsevansa 
Minua eivätkä odota Minua: mitä Kristus voisi 
antaa heille, kun he sanovat, että heillä on jo 
kaikki? Jotkin henkiset hyödykkeet vai paikka 
ikuisuudessa? Se ei kiinnosta heitä! 
32. Tämä on syy, miksi etsin nämä köyhien ja 
ruumiillisesti ja henkisesti sairaiden joukot 
tehdäkseni heille tunnetuksi oppini; sillä he 
kaipasivat minua, he etsivät minua. Niinpä oli 
vain luonnollista, että he tunsivat läsnäoloni, 
kun tuli aika näyttää Minut uudelleen 
ihmiskunnalle. (291,32 - 34) 
 
Jumalallisten julistusten välittäminen 
33 Se, joka epäilee tätä inhimillisen 
ymmärryksen kyvyn kautta tapahtuvaa 
ilmenemistä, toimii ikään kuin hän kieltäisi 
asemansa muita luotuja korkeampana - ikään 
kuin hän kieltäisi oman henkensä eikä haluaisi 
tulla tietoiseksi siitä hengellisestä ja älyllisestä 
tasosta, jonka hän on saavuttanut 
äärettömien koettelemusten, kärsimysten ja 
kamppailujen kautta. 
34 Jos kiellätte sen, että teen itseni tunnetuksi 
älynne tai henkenne avulla, kiellätte itsenne ja 
asetatte itsenne alempien luotujen asemaan. 
35 Kuka ei tiedä, että ihminen on Jumalan 
lapsi? Kuka ei tiedä, että hänellä on henki 
sisällään? Miksei sitten uskota, että Isän ja 
hänen lastensa välillä on oltava yksi tai 
useampi tapa kommunikoida toistensa 
kanssa? 
36. Koska olen älykkyys, osoitan itseni sinulle 
älysi kautta; koska olen henki, osoitan itseni 
hengellesi. Mutta miten ne, jotka kieltävät 
ilmentymäni, ymmärtävät ja hyväksyvät 
tämän totuuden, jos he eivät ole koskaan 
halunneet tarkastella ja tunnustaa Minua 
hengeksi? Heidän sydämissään on kehittynyt 
monia virheellisiä ajatuksia, kuten se, että he 
ajattelevat, että olen jumalallinen olento, jolla 
on ihmismuoto, jota on symbolisoitava 
symboleilla ja kuvilla, jotta he voivat 
kommunikoida kanssani niiden kautta. 
37. Vuosisatojen kuluessa minua tällä tavoin 
etsineet ihmiset ovat tottuneet kuviensa ja 
veistostensa mykkyyteen, joiden edessä he 
rukoilevat ja uhraavat riittejä, ja sydämissään 
he ovat lopulta muodostaneet mielipiteen, 
ettei kukaan ole sen arvoinen, että näkisi, 
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kuulisi tai tuntisi Jumalaa. He sanovat, että 
olen aivan liian korkea lähestyäkseni miehiä, ja 
uskovat, että he tarjoavat Minulle ihailevaa 
kunnianosoitusta. Mutta he ovat väärässä, 
sillä jokainen, joka sanoo, että olen liian suuri 
liittääkseni itseni niinkin pieniin olentoihin 
kuin ihminen, on tietämätön, joka kieltää 
kauneimman asian, jonka Henkeni on 
paljastanut teille: nöyryyden. 
38. Jos uskotte Kristukseen, jos väitätte 
olevanne kristittyjä, teidän ei pidä vaalia 
sellaisia järjettömiä ajatuksia kuin se, että 
ajattelette, että ette ole sen arvoisia, että 
Herra lähestyisi teitä. Oletteko unohtaneet, 
että itse kristillinen uskonne perustuu tuohon 
jumalallisen rakkauden todistukseen, kun 
Jumalan "Sana" tuli ihmiseksi? Mikä voisi olla 
konkreettisempi ja inhimillisempi 
lähestymistapa syntisten ja lihallisten 
ihmisten, joilla on pimennetyt sielut ja heikot 
henget, ymmärrykseen kuin se, jossa sain 
heidät kuulemaan Jumalallisen ääneni, joka on 
tehty ihmiseksi? 
39 tämä oli suurin todiste rakkaudesta, 
nöyryydestä ja myötätunnosta ihmisiä 
kohtaan, jonka sinetöin verellä, jotta teillä olisi 
aina mielessä, että kukaan ei ole kelvoton 
Minulle, sillä juuri niiden vuoksi, jotka olivat 
eniten eksyksissä mudassa, pimeydessä ja 
paheissa, tein Sanastani ihmisen ja vuodatin 
Vereni elämänveren; tämä oli suurin todiste 
rakkaudesta, nöyryydestä ja myötätunnosta 
ihmisiä kohtaan, jonka sinetöin verellä, jotta 
te aina tietäisitte, että kukaan ei ole kelvoton 
Minulle. 
40 Miksi sitten ne, jotka uskovat kaiken 
tämän, kieltävät nyt minun läsnäoloni ja 
ilmestymiseni? Miksi he pyrkivät sanomaan, 
että tämä ei ole mahdollista, koska Jumala on 
ääretön ja ihminen on aivan liian alhainen, 
aivan liian mitätön ja arvoton? Totisesti sanon 
teille, että jokainen, joka kieltää ilmestymiseni 
tänä aikana, kieltää myös läsnäoloni 
maailmassa tuona toisena aikakautena ja 
kieltää myös rakkauteni ja nöyryyteni. 
41. Teille syntisille on vain luonnollista, että 
tunnette itsenne kaukaisiksi Minusta syntinne 
tähden. Minä taas tunnen, että mitä 
enemmän rikoksia teette ja mitä enemmän 
tahraatte henkeänne ja sieluanne, sitä 
tarpeellisempaa on, että käännyn puoleenne 
antaakseni teille valoa, kurottautuakseni 

puoleenne parantaakseni ja pelastaakseni 
teidät. 
42. Tiesin, että kun tekisin itseni jälleen 
tunnetuksi lapsilleni, monet kieltäisivät minut, 
ja siksi ilmoitin paluustani jo silloin; mutta 
samalla tein selväksi, että läsnäoloni olisi 
hengellistä. Mutta jos epäilette tätä, 
vahvistakaa se niiden neljän opetuslapsen 
todistuksella, jotka kirjoittivat sanani 
evankeliumeihin. 
43. Täällä olen Hengessä, lähetän teille Sanani 
valoisasta "pilvestä" ja inhimillistän sen näiden 
suukappaleiden kautta valmistavana ohjeena 
sitä ilmentymää varten, johon te kaikki 
pääsette: hengen ja hengen vuoropuhelua 
varten. (331, 1 - 10; 13) 
44 Jumalalliset ajatukset ovat 
innostuneet äänenkantajani ovat kääntäneet 
sanoiksi, jotka yhdistettyinä lauseiksi ovat 
muodostaneet ja vakiinnuttaneet hengellisen 
opin, joka on täynnä ilmestyksiä ja täydellisiä 
opetuksia. 
45. Tämä on luvattu Lohduttaja, tämä on se 
ennustettu Totuuden Henki, joka opettaa 
teille kaiken. Valmistautuminen on jo alkanut, 
ja tulevat ajat, jolloin tarvitsette Häntä, joka 
Henkensä voimalla johdattaa teitä sydämen 
jaloudella ja yksinkertaisuudella, viisaudella ja 
laupeudella. (54, 51 - 52) 
46. Opetukseni tulee luoksenne tuomaan 
valoa mieleenne. Mutta älkää yllättykö 
tavasta, jolla olen tullut luoksenne tänä 
aikana; älkää hämmentykö siitä, mutta älkää 
myöskään antako sen muuttua rutiiniksi. 
47. Kun Jumalallinen valoni saavuttaa sen 
henkilön mielen, joka palvelee Minua 
äänenkantajana, se tiivistyy värähtelyiksi, 
jotka muuntuvat viisauden ja rakkauden 
sanoiksi. Kuinka monta askelmaa taivaan 
tikkailla minun henkeni onkaan laskeuduttava 
päästäkseni luoksenne tässä muodossa! 
Minun oli myös lähetettävä teille "Henkinen 
maailmani", jotta saisitte yksityiskohtaisen 
selityksen opetuksistani. (168, 48) 
48. Teen itseni tunnetuksi ihmisen mielen 
elimen kautta, koska aivot ovat Luojan 
täydellisesti luoma "laite", jotta älykkyys, joka 
on hengen valoa, voi ilmetä siinä. 
49. Tämä "laite" on malli, jota ette voi koskaan 
jäljitellä kaikella tieteellänne. Käytätte sen 
muotoa ja rakennetta mallina luomuksissanne, 
mutta ette koskaan saavuta sitä täydellisyyttä, 
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joka Isänne teoksilla on. Miksi sitten epäilet, 
että voin käyttää luomaani? (262, 40 - 41) 
50. Kaikkina aikoina rakkauteni Mestarina on 
ollut varovainen antaessani sitä opetusta, jota 
ihmiset ovat tarvinneet, ja olen aina tullut 
heidän luokseen puhumaan heille heidän 
hengellisen kypsyytensä ja älyllisen 
kehityksensä mukaisesti. 
51. Olen tullut luoksenne, koska olen nähnyt, 
että ihmisten sana ja luomanne opetukset 
eivät sammuta henkenne polttavaa janoa - 
valon janoa, totuuden janoa, ikuisuuden janoa 
ja rakkauden janoa. Siksi olen asettunut 
luoksenne ja palvelen itseäni nöyrille, 
tietämättömille ja kouluttamattomille 
ihmisille, saaden heidät lankeamaan mielen ja 
hengen haltioitumiseen, jotta kolmannen 
aikakauden sanoma voisi virrata heidän 
suustaan. 
52. Ollakseen kelvollisia vastaanottamaan ja 
välittämään Jumalallisia ajatuksiani heidän on 
täytynyt taistella aineellistumista ja maailman 
kiusauksia vastaan. Tällä tavoin he ovat oman 
persoonallisuutensa taaksepäin sysäämällä ja 
turhamaisuuttaan kurittamalla saavuttaneet 
olemuksensa täydellisen antautumisen niiden 
lyhyiden ajanjaksojen aikana, jolloin he 
tarjosivat ymmärryksensä elimen jumalalliselle 
inspiraatiolle, mikä teki mahdolliseksi sen, että 
heidän huuliltaan tuli sana, joka oli täynnä 
viisautta, hellyyttä, oikeudenmukaisuutta, 
balsamia ja rauhaa. 
53. Aina tulee olemaan niitä, jotka eivät voi 
ymmärtää, miten äänenkantajat voivat 
ilmaista niin paljon tietoa sanoin ja valaa niin 
paljon elämän olemusta kuulijoiden monien 
mieliin ilman, että Henkeni laskeutuu noihin 
aivoihin, ja vain valonsäteeni valaisee ne. 
Vastauksena sanon teille, että edes 
Kuninkaantähden, kuten te kutsutte Aurinkoa, 
ei tarvitse tulla maan päälle valaisemaan sitä, 
sillä valo, jonka se lähettää planeetallenne 
kaukaa, riittää kylvettämään sen valossa, 
lämmössä ja elämässä. 
54 Samoin Isän Henki valaisee ja elävöittää 
kaiken kuin äärettömän kirkas aurinko sillä 
valolla, jonka hän lähettää alas kaikille 
luoduille, sekä hengellisille että aineellisille. 
55 Ymmärtäkää siis, että missä minun valoni 
on, siellä on myös minun Henkeni. (91, 12 - 
16) 

56. Henkeni valonkipinä, jumalallisen Sanan 
heijastus, laskeutuu sen äänen kantajan 
henkeen, jonka kautta teen viestini 
kuultavaksi teille. Kuka ihmisen äänenkantaja 
voisi vastaanottaa kaiken "Sanan" voiman? Ei 
mitään. Ja totisesti sanon teille, että te ette 
vielä tiedä, mitä Sana on. 
57 "Sana" on Elämä, on Rakkaus, on Jumalan 
Sana, mutta kaikesta tästä äänen kantaja voi 
vastaanottaa vain atomin. Mutta täällä, tuossa 
valonsäteessä, tuossa olemuksessa, voitte 
löytää Äärettömän, Absoluutin, Ikuisen. 
58. Puhuakseni Minusta, voin tehdä sen sekä 
suurten tekojen että pienten ja rajoitettujen 
ilmentymien kautta. Minä olen kaikessa, kaikki 
puhuu Minusta, niin suuri kuin pieni on yhtä 
täydellistä. Ihmisen on vain osattava tarkkailla, 
pohtia ja tutkia. (284, 2 - 3) 
59. Minun 'Sanani' ei ole tullut ihmiseksi 
uudelleen. Olen tällä hetkellä "pilvessä", 
tuonpuoleisen symboli, josta säteeni lähtee ja 
joka valaisee äänen kantajan mielen. 
60. Minulle on ollut mieluisaa kertoa itsestäni 
ihmisen kautta, ja päätökseni on täydellinen. 
Minä tunnen ihmisen, sillä minä loin hänet. 
Pidän häntä sen arvoisena, sillä hän on minun 
lapseni, sillä hän on syntynyt minusta. Voin 
käyttää häntä hyväkseni, koska olen luonut 
hänet sitä varten, ja voin paljastaa kirkkauteni 
hänen välityksellään, koska olen luonut hänet 
kirkastaakseni itseni hänessä. 
61 Mies! Hän on minun kuvani, koska hän on 
älykkyyttä, elämää, tietoisuutta, tahtoa, koska 
hänessä on jotakin kaikista minun 
ominaisuuksistani, ja hänen henkensä kuuluu 
ikuisuuteen. 
62 Usein olet vähäpätöisempi kuin uskoitkaan, 
ja toisinaan olet suurempi kuin voit kuvitella. 
(217, 15 - 18) 
63. Jos pohditte hieman ja tutkitte Raamattua, 
huomaatte, että kaikissa profeetoissa 
ilmaistiin yksi ainoa hengellinen sisältö, jonka 
he toimittivat ihmisille sanoissaan. He antoivat 
kansalle kehotuksia, ilmestyksiä ja viestejä 
ilman aineellisen palvonnan virheitä, joita 
ihmiset tuolloin harjoittivat. He opettivat 
noudattamaan lakia ja Jumalan sanaa, ja he 
auttoivat ihmisiä kommunikoimaan 
taivaallisen Isänsä kanssa. 
64. Ihmiset, ettekö löydä suurta 
samankaltaisuutta noiden profeettojen ja 
näiden äänenkantajien välillä, joiden kautta 
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puhun teille tällä hetkellä? Näiden huulille 
asetan myös lakini ytimen, heidän sanojensa 
kautta inspiraationi saavuttaa teidät, ja heistä 
purkautuu säteilevästi opetusta, joka kutsuu 
kuulijoita etsimään Herraa äänekkäimmällä 
mahdollisella tavalla. He puhuvat ilman pelkoa 
siitä, että heitä kuuntelevien joukossa on 
myös partiolaisia tai fanaatikkoja. He täyttävät 
tehtävänsä omistautuneesti palvellessaan 
Isäänsä, jotta hän voi heidän kauttaan puhua 
ihmiskunnalle ja antaa sille näitä opetuksia, 
jotka avaavat ihmisille uusia valon polkuja. 
65. Ihmiset, näiden profeettojen ja näiden 
äänenkantajien välillä ei ole vain suurta 
samankaltaisuutta, vaan niiden välillä on myös 
täydellinen suhde. Nuo ennustivat nämä, ja 
mitä nuo ennustivat kauan sitten, sen nämä 
palvelijat nyt näkevät. (162, 9 - 11) 
66. Kaikki äänenkantajani eivät kyenneet ja 
halunneet valmistautua palvelemaan Minua, 
ja monta kertaa Minun oli lähetettävä valoni 
epäpuhtaisiin mieliin, jotka olivat kiireisiä 
hyödyttömien asioiden, ellei jopa syntisten 
asioiden kanssa. Rikkomuksellaan he toivat 
oikeudenmukaisuuteni näyttämölle, sillä 
heidän mielensä menetti kaiken inspiraation ja 
heidän huulensa kaiken kaunopuheisuuden 
ilmaista jumalallista sanomaa. 
67. Näissä tapauksissa kuulijajoukko sulki 
korvansa näiltä köyhiltä julistuksilta, mutta 
vastapainoksi he avasivat mielensä tuntemaan 
Läsnäoloni heissä ja vastaanottamaan 
Olemukseni. Ihmiset ravitsivat itseään 
olemuksella, jonka armoni lähetti heille sillä 
hetkellä; mutta äänenkantaja esti viestin, joka 
ei tullut hänen huuliltaan, ja pakotti näin 
läsnäolijat keskustelemaan hengestä henkeen 
Mestarinsa kanssa, vaikka he eivät olleet vielä 
valmiita vastaanottamaan innoitustani siinä 
muodossa. (294, 49) 
 
Ilmoitusten muoto 
68. Mestarin opetus alkaa aina samalla tavalla, 
koska se sisältää samaa rakkautta. Se alkaa 
rakkaudesta ja päättyy laupeuteen - kaksi 
sanaa, joihin kaikki opetukseni sisältyy. Nämä 
korkeat tunteet antavat hengelle voimaa 
päästä valon ja totuuden alueille. (159, 26) 
69. Voisitte sanoa, että kielen ulkoinen muoto, 
jolla puhuin toisella aikakaudella, ja se, jota 
käytän nyt, ovat erilaisia, ja osittain olisitte 
oikeassa. Sillä Jeesus puhui teille silloin niiden 

kansojen ilmaisuilla ja idiomeilla, joissa hän eli, 
niin kuin minä puhun tänään niiden hengestä, 
jotka kuulevat sanani. Mutta se hengellinen 
sisältö, jonka tuo sana välittää ja joka 
annettiin silloin ja nyt, on sama, yksi ja 
muuttumaton. Silti monet, joiden sydämet 
ovat paatuneet ja mielet sulkeutuneet, eivät 
ole ottaneet tätä huomioon. (247, 56) 
70. Oi epäuskoiset! Tulkaa ja kuunnelkaa 
minua usein, sanani voittaa epäilyksenne. Jos 
teillä on vaikutelma, että sanani ilmaisu ei ole 
sama kuin minulla kerran oli, sanon teille, että 
teidän ei pitäisi pitää kiinni muodosta, 
ulkoisesta olemuksesta, vaan etsiä merkitystä, 
joka on sama. 
71. Olemus, merkitys, on aina vain yksi, koska 
Jumalallinen on ikuinen ja muuttumaton; 
mutta se muoto, jossa ilmestys tulee teille tai 
jonka kautta annan teille tietää totuuden 
lisäosan, ilmenee aina sen vastaanottokyvyn 
tai kehityksen mukaisesti, jonka olette 
saavuttaneet. (262, 45) 
 
Tuonpuoleisten olentojen läsnäolo 
Kristuksen opetuksissa 
72. Totisesti sanon teille, että hetkinä, jolloin 
sanani loistaa ihmisen mielen läpi, tuhannet ja 
taas tuhannet ruumiittomat entiteetit ovat 
läsnä täällä ilmentymässäni ja kuuntelevat 
sanaani; heidän lukumääränsä on aina 
suurempi kuin niiden, jotka sopeutuvat 
materiaan. Kuten sinäkin, he etenevät hitaasti 
pimeydestä päästäkseen valon valtakuntaan. 
(213,16) 
73. Te kuulette tämän minun sanani maan 
päällä ihmisen älyllisen kyvyn kautta, ja teitä 
korkeammalla elämäntasolla sen asukkaat, 
muut henkiolennot, kuulevat sen myös; aivan 
kuten muiden, vielä korkeampien 
elämäntasojen henkiolennot, jotka ovat siellä 
kotonaan, kuulevat sen. Sillä tämä "konsertti", 
jonka Isä järjestää "Kolmannella ajalla" valon 
henkien kanssa, on universaalinen. 
74. Olen sanonut sen: säteeni on universaali, 
sanani ja henki-olemukseni (joka sisältyy 
siihen) ovat myös universaaleja, ja jopa 
korkeimmalla tasolla, jonka henget ovat 
saavuttaneet, ne kuulevat Minut. Tällä 
hetkellä kuulette Minut tässä ilmentymässä 
kaikkein epätäydellisimmällä tavalla, eli 
ihmisen kautta. 
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75. Siksi valmistelen teitä nyt korkeampiin 
julistuksiin, jotta kun astutte hengelliseen ja 
jätätte tämän maan kokonaan, voitte sitten 
yhdistyä uuteen elämänvaiheeseen 
kuullaksenne "konsertin", jonka Isä antaa 
yhdessä henkenne kanssa. 
76. Tänään sinä olet edelleen aineessa ja 
virkistät sydäntäsi ja henkeäsi tällä sanalla, ja 
ne olennot, jotka kuuluivat sinulle maan päällä 
ja joita sinä edelleen kutsut isäksi, 
aviomieheksi, vaimoksi, veljeksi, lapseksi, 
sukulaiseksi tai ystäväksi, ovat muissa 
elämänvaiheissa ja kuulevat saman sanan; 
mutta heille sen merkitys, sen ydin on 
erilainen, vaikka he nauttivat samaa onnea, 
samaa virkistystä, samaa rohkaisua ja samaa 
leipää. (345, 81 -82) 
77. Lähetän jokaiseen maailmaan 
valonsäteeni. Olen lähettänyt tämän valon 
teille inhimillisten sanojen muodossa, aivan 
kuten se saavuttaa muut kodit inspiraation 
kautta. 
78. Tuon Jumalallisen säteen valossa kaikki 
henkiset olennot yhdistyvät ja tekevät siitä 
Taivaan tikapuut, jotka johtavat heidät 
samaan pisteeseen, Henkiseen valtakuntaan, 
joka on luvattu kaikille teille, jotka olette 
Jumaluuteni henkisiä hiukkasia. (303, 13 - 14) 
 
Ilmiöiden aikaraja 
79 Valtakuntani laskeutuu kärsivän 
ihmiskunnan ylle, ja sanani kaikuu tämän ajan 
valittujen kautta, niin että niistä, jotka minua 
kuulevat, tulee lähimmäistensä lohdutus. 
80. Minulla on kaikkina aikoina ollut välittäjiä 
ihmisten ja Jumaluuteni välillä; he ovat olleet 
nöyriä ja nöyrää sydäntä, joita olen käyttänyt. 
Valmistelen nyt opetusteni uusia 
sanansaattajia, jotta tämä hyvä uutinen 
herättäisi ihmiset henkiseen elämään. 
81. Kuinka moni niistä, jotka kykenevät 
täyttämään jalon hengellisen tehtävän, 
nukkuu yhä, hajallaan eri puolilla maailmaa! 
He heräävät, ja heidän hengellinen 
edistymisensä tulee todistetuksi, kun he 
tunteittensa ylevyyden myötä tulevat 
hyödyllisiksi olennoiksi lähimmäisilleen. He 
ovat nöyriä eivätkä koskaan kerskaile 
ylivertaisuudellaan. (230, 61 - 63) 
82 Minun Työni on saavutettava ihmiskunta 
väärentämättömänä, jotta se voi ryhtyä 

täyttämään lakiani ottamalla vastaan 
lunastuksensa ristin. 
83. Olen luvannut sen ihmisille, koko 
ihmiskunnalle, ja täytän sen, koska sanani on 
kuninkaan sana; lähetän sen opetuslasteni 
kautta sanani kultaisen vehnän, ja tämä toimii 
valmistuksena ihmisille, jotta he voivat pian 
nauttia vuoropuhelusta hengestä henkeen. 
Sillä vuoden 1950 jälkeen en enää tee itseäni 
tunnetuksi täällä enkä missään muussakaan 
paikassa äänenkantajan ymmärryksen kautta. 
(291, 43 - 44) 
 

Luku 5 - Jumalan uuden ilmoituksen 
perustelut  
 
Jumalan lunastava tahto 
1. Jos maailmassa ei olisi tietämättömyyttä, 
jos ei olisi verta, jos ei olisi kipua ja kurjuutta, 
Henkeni ei olisi mitään syytä materialisoitua 
tekemällä itsensä aistienne havaittavaksi. 
Mutta te tarvitsette minua. Tiedän, että vain 
rakkauteni voi pelastaa teidät näinä aikoina, ja 
siksi olen tullut. 
2 Jos minä en rakastaisi teitä, mitä se 
merkitsisi teille, että te tuhoaisitte itsenne, ja 
mitä teidän tuskanne merkitsisi? Mutta minä 
olen teidän Isänne - Isä, joka tuntee lapsen 
tuskan sisällään, koska jokainen lapsi on pieni 
osa häntä. Siksi annan teille jokaisessa 
sanassani ja jokaisessa innoituksessani 
totuuden valon, joka merkitsee elämää 
hengelle. (178, 79 - 80) 
3 Tässä minä olen teidän keskuudessanne, 
sykkien teidän sydämeenne. Luuletteko, että 
rauhani on täydellinen, kun näen teidät 
kietoutuneina jatkuviin vihamielisyyksiin? Siksi 
olen tullut Suurena Soturina taistelemaan 
pimeyttä ja pahuutta vastaan, ja kanssani ovat 
tulleet myös Hyvän Henget, henkimaailma, 
saattamaan työni päätökseen; siksi olen tullut 
Suurena Soturina taistelemaan pimeyttä ja 
pahuutta vastaan, ja kanssani ovat tulleet 
Hyvän Henget, henkimaailma, saattamaan 
työni päätökseen. Kuinka kauan tämä taistelu 
kestää? Kunnes kaikki lapseni pelastuvat. 
Mutta en ole tuonut mukanani tuskaa, haluan 
vain muuttaa teitä rakkauden kautta. 268, 31) 
4 Minun sanani on jälleen oleva ihmisille 
epämiellyttävä, niinkuin ennenkin, mutta minä 
sanon heille totuuden. Ketään paljastamatta 
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kutsuin tekopyhää tekopyhäksi, avionrikkoja 
avionrikkojaksi ja jumalattomia 
jumalattomiksi. Totuus oli vääristynyt, ja oli 
välttämätöntä, että se loistaa jälleen, niin kuin 
nyt totuus on salattu, ja siksi sen on jälleen 
tultava ihmisten silmien eteen. (142, 31o.) 
5 En kerran, vaan useita kertoja ja eri tavoin 
ilmoitin ja lupasin opetuslapsilleni, että tulen 
takaisin. Ilmoitin teille merkeistä, jotka 
osoittaisivat tulostani - luonnonmerkeistä, 
tapahtumista ihmiskunnassa, 
maailmanlaajuisista sodista, synnistä sen 
huipulla. Jotta maailma ei lankeaisi 
erehdykseen ja odottaisi Minua jälleen 
ihmisenä, annoin heidän tietää, että Kristus 
tulisi "pilvessä", toisin sanoen Hengessä. 
6 Tämä lupaus toteutui. Tässä Mestari puhuu 
hengessä maailmalle. Tässä on rauhan ja 
valkeuden valtakunnan Herra rakentamassa 
mittaamattoman suurta arkkia, jossa ihmiset 
voivat löytää turvapaikan ja pelastua, kuten 
"ensimmäisellä kerralla", kun Nooa rakensi 
arkin pelastaakseen ihmissiemenen.(122, 52 - 
53). 
7. Tapa, jolla olen ilmoittanut itseni tänä 
aikana, on erilainen kuin toisen aikakauden 
aikana, mutta tarkoitukseni on sama: 
Pelastaakseen ihmiskunnan, poistaakseen sen 
siitä pyörremyrskystä, jonka se on kohdannut 
tiellään ja josta se ei ole kyennyt pakenemaan. 
8. Kiusaus on päässyt valloilleen kaikessa 
voimassaan, ja ihminen on langennut kuin 
pieni lapsi ja kokenut suurta kärsimystä. Hän 
tyhjentää kärsimysmaljansa ja huutaa minua 
syvällä hämmennyksessään, ja Isä on ollut 
hänen kanssaan. 
9. Hiivoja on vielä jäljellä maljassa, mutta 
autan teitä kestämään ne tuskat, jotka ovat 
seurausta tottelemattomuudestanne. 
Autuaita olette te, jotka kuulette minua, sillä 
teistä tulee vahvoja! Mutta mitä tapahtuu 
muille, kun tuo suuri kärsimys kohtaa heitä? 
Murtuuko heidän henkensä uskon 
puutteeseen? Israelin rukouksen on tuettava 
heitä. (337, 38) 
Tämä nimi viittaa Jumalan uuteen kansaan, 
"hengelliseen Israeliin", ei Israelin valtion 
asukkaisiin tai koko juutalaiseen kansaan 
(lisätietoja luvussa 39).  
10 Etsin sinua äärettömällä rakkaudella. Olen 
sijoittanut henkeenne niin paljon armoa ja niin 
monia lahjoja, etten ole valmis menettämään 

edes yhtä lastani. Olette osa henkeäni, olette 
jotakin olemuksestani - voiko olla väärin, että 
etsin teitä tällaisella innolla ja rakkaudella? 
11. Aina kun tulen alas antamaan teille sanani, 
löydän joukosta "viimeiset"; he ovat niitä, 
jotka pyytävät Minulta eniten sydämessään. 
Silti miellytän heitä ja vastaan aina heidän 
kysymyksiinsä. 
12 Tänään ne, jotka ovat tulleet viimeisinä, 
kysyvät Minulta, mikä on paluuni tarkoitus, ja 
vastaan, että tarkoitus on antaa ihmiselle 
mahdollisuus palata itsensä kautta 
alkuperäiseen puhtauteensa. (287, 19 - 20) 
 
Virheiden ja vieraantuneiden kultin 
muotojen poistaminen. 
13. Ihmiskunnan kolmas aikakausi on täysin 
alkanut. Noin 2000 vuotta on kulunut siitä, 
kun annoin teille sanani, mutta koko 
ihmiskunta ei ole kuluneesta ajasta huolimatta 
vielä tunnustanut tuota oppia, koska kaikki 
lapseni eivät rakasta minua. Silti kaikki 
palvovat Minua, kaikki etsivät yhtä 
Jumalallista Henkeä, joka on Minun. Mutta en 
näe yhtenäisyyttä ihmisten keskuudessa, en 
näe heidän keskuudessaan samaa uskoa, 
samaa kohotusta, samaa tietoa, ja siksi tulen 
Pyhänä Henkenä yhdistämään heidät Minussa, 
tekemään heidät täydellisiksi Totuusopillani, 
muuttumattomalla Sanallani, rakkauden ja 
oikeudenmukaisuuden laillani. (316, 4) 
14. Mielen sumentuminen, uskon puute ja 
tietämättömyys totuudesta ovat pimeyttä 
hengelle, ja siksi ihmiskunta on nykyään 
väärällä tiellä. Kuinka paljon onkaan 
lisääntynyt niiden ihmisten määrä, jotka elävät 
tietämättä tai haluamatta tietää, minne he 
ovat menossa! 
15. Tiesin, että ihmisille tulisi sellainen aika, 
joka on täynnä tuskaa, hämmennystä, 
epävarmuutta ja epäluottamusta. Lupasin 
pelastaa teidät tästä pimeydestä, ja tässä minä 
olen: olen Totuuden Henki. Miksi haluatte 
Minut jälleen miehenä? Ettekö muista, että 
kuolin ihmisenä ja kerroin teille, että 
odottaisin teitä valtakunnassani? Tämän 
avulla sain teidät ymmärtämään, että Henki 
on ikuinen, kuolematon. (99, 7 - 8) 
16 Minun sanani muistuttaa teitä tänä aikana 
menneestä, paljastaa teille salaisuudet ja 
ilmoittaa teille, mitä on tulossa. Se korjaa 
kaiken sen, mitä ihmiset ovat taivuttaneet ja 
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mitätöineet; sillä Minä, Totuuden Vartija, 
tulen kiihkoni ja oikeuteni miekan kanssa 
repimään alas kaiken valheellisen, 
murskaamaan tekopyhyyden ja 
valheellisuuden, karkottamaan jälleen kerran 
kauppiaat Totuuden temppelistä. 
17 Ymmärtäkää, että teidän ei tarvitse etsiä 
totuutta kirjoista, neuvoista tai ihmisten 
käskyistä saavuttaaksenne hengellisen 
ylösnousemuksenne. 
18. Te kaikki tarvitsette pelastusta, en löydä 
yhtään sellaista, joka on jo vakaalla pohjalla. 
Olette haaksirikkoutuneita keskellä myrskyisää 
yötä, jossa kukin taistelee oman henkensä 
puolesta ajattelematta lähimmäistään, koska 
hänen henkensä on vaarassa. 
19. Mutta totisesti, totisesti minä sanon teille: 
minä olen teidän ainoa Vapahtajanne, joka 
tulee toisen kerran etsimään niitä, jotka ovat 
eksyneet, koska he ovat eksyneet pois 
suunnistusreitiltä, joka on laki. Sytytän tienne, 
jotta voitte rantautua siihen siunattuun 
maahan, joka odottaa teitä, koska sen povessa 
on äärettömiä aarteita hengelle. (252, 37 - 40) 
20 Aivan kuten jumalalliset ohjeet saivat 
kerran väärän tulkinnan, niin myös minun 
oppini väärennettiin tällä kertaa; ja niinpä 
Mestarin oli välttämätöntä tulla uudelleen 
auttamaan teitä vapautumaan virheistänne, 
sillä vain harvat onnistuvat vapautumaan 
harhapoluistaan. 
21 vaikka lupasin teille jo silloin, että tulisin 
takaisin; mutta minun on myös kerrottava 
teille tämä, että tein sen, koska tiesin, että 
tulisi aika, jolloin ihmiskunta olisi hyvin 
kaukana siitä, että se olisi vakuuttunut siitä, 
että se vaeltaa opetusteni tiellä; ja tämä on se 
aika, jota varten ilmoitin toisesta 
tulemisestani. (264,35 - 36) 
22 Toisella aikakaudella Kristus - sama, joka 
puhuu teille tällä hetkellä - tuli ihmiseksi ja 
asui maan päällä. Mutta nyt hän on hengessä 
kanssanne ja täyttää lupauksen, jonka hän 
antoi ihmiskunnalle: hän lupasi palata uudella 
aikakaudella tuodakseen teille korkeimman 
lohdutuksen ja totuuden valon, valaisten ja 
selittäen kaiken sen, mikä on ilmoitettu 
ihmisille. (91, 33) 
23 Ihmiskunta on sekaisin, mutta minä olen 
tullut opastamaan heitä Pyhän Hengen 
valossa, jotta he tuntisivat sanani sen 
merkityksen. 

24. Ajan kuluessa ihmiset ovat muuttaneet 
niitä kirjoituksia, jotka opetuslapseni jättivät, 
ja siksi uskontokuntien välillä on 
erimielisyyttä. Mutta selitän kaikki opetukseni, 
jotta ihmiskunta yhdistyisi yhteen valoon ja 
yhteen tahtoon. (361, 28 - 29) 
25. Tänään maailmassa on alkamassa uusi 
vaihe, jossa ihminen etsii suurempaa ajattelun 
vapautta, jossa hän kamppailee rikkoakseen 
orjuuden kahleet, joita hänen henkensä on 
vetänyt mukanaan. Se on se aika, jolloin 
näette kansojen ylittävän fanaattisuuden 
esteet henkisen ravinnon ja todellisen valon 
halussa, ja sanon teille, että kukaan, joka 
kokee edes hetkeksi sen onnen, että tuntee 
itsensä vapaaksi ajattelemaan, tutkimaan ja 
toimimaan, ei enää koskaan vapaaehtoisesti 
palaa vankilaansa. Sillä nyt hänen silmänsä 
ovat nähneet valon, ja hänen mielensä on 
joutunut jumalallisten ilmestysten valtaan. 
(287, 51) 
26. Tiesin, että ihmiset mystifioisivat 
opetustani yhä enemmän sukupolvesta 
toiseen, muuttaisivat lakiani ja vääristelisivät 
totuutta. Tiesin, että miehet unohtaisivat 
lupaukseni palata ja että he eivät enää pitäisi 
itseään veljinä ja tappaisivat toisiaan 
julmimmilla, raukkamaisimmilla ja 
epäinhimillisimmillä aseilla. 
27. Mutta nyt aika ja luvattu päivä on tullut, ja 
tässä minä olen. Älkää tuomitko tapaa, jonka 
olen valinnut tehdäkseni itseni tunnetuksi 
teille, sillä ei maailma ole se, jonka tuomitsen, 
vaan minä olen se, joka tuomitsen 
ihmiskunnan, sillä nyt on heidän tuomionsa 
aika. 
28 Minä perustan valtakunnan ihmisten 
sydämeen - ei maallisen valtakunnan, kuten 
monet odottavat, vaan hengellisen 
valtakunnan - jonka voima kumpuaa 
rakkaudesta ja vanhurskaudesta eikä 
maailman voimista. 
29. Näen, että jotkut hämmästyvät 
kuullessaan Minun puhuvan näin, mutta kysyn 
teiltä: Miksi haluatte aina kuvitella Minut 
puettuna silkkiin, kultaan ja jalokiviin? Miksi 
haluatte aina, että valtakuntani olisi tästä 
maailmasta, vaikka paljastin teille 
päinvastaista? (279,61 - 64) 
30. Olen jo ennustanut teille, että taistelu 
tulee olemaan raju, sillä kukin pitää 
uskontoaan täydellisenä ja tapaansa harjoittaa 
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sitä moitteettomana. Sanon teille kuitenkin, 
että jos näin olisi, minulla ei olisi ollut mitään 
syytä tulla puhumaan teille tähän aikaan. 
31 Annan teille inspiraation kautta syvällisen 
hengellisen opetuksen, koska näen, että 
pakanuus vallitsee kulttienne muodoissa ja 
että fanatismin huono siemen on myrkyttänyt 
teidät tietämättömyydellä ja vihalla; Annan 
teille syvällisen hengellisen opetuksen, koska 
näen, että pakanuus vallitsee kulttienne 
muodoissa ja että fanatismin huono siemen 
on myrkyttänyt teidät tietämättömyydellä ja 
vihalla. 
32. Valon miekkani on oikeassa kädessäni, 
olen taistelija ja kuningas, joka tuhoaa kaiken 
vastakkaisen, kaiken olemassa olevan pahan ja 
kaiken väärän. Kun taisteluni on ohi ja 
sydämet ovat oppineet yhdistymään 
rukoilemaan ja elämään, henkenne katse 
löytää Minut äärettömässä valossa ja ikuisessa 
rauhassa. "Tämä on minun valtakuntani", 
kerron teille, "ja minä olen teidän 
kuninkaanne, sillä tätä varten olen täällä, ja 
tätä varten olen luonut teidät: hallitsemaan." 
(279, 72 - 74) 
 
Valaistuminen todellisesta elämästä 
33. Kaikki ihmiset tietävät, että minä olen 
kaiken luodun Isä ja että olentojen kohtalo on 
minussa. Silti en ole saanut heidän 
huomiotaan enkä kunnioitusta. He myös 
luovat, he ovat myös herroja, ja he uskovat, 
että heillä on valtaa lähimmäistensä 
kohtaloon, joten miksi kumartaisivat Minua? 
34. Tällä tavoin ihminen on koetellut 
kärsivällisyyttäni ja haastanut 
oikeudenmukaisuuteni. Olen antanut hänelle 
aikaa löytää totuus, mutta hän ei ole halunnut 
ottaa vastaan mitään minulta. Tulin Isänä, eikä 
minua rakastettu; sen jälkeen tulin Mestarina, 
eikä minua ymmärretty; mutta koska on 
välttämätöntä pelastaa ihmiskunta, tulen nyt 
Tuomarina. Minä tiedän, että ihminen kapinoi 
minun vanhurskauttani vastaan, sillä hän ei 
ymmärrä minua edes tuomarina ja sanoo, että 
Jumala on kostanut itselleen. 
35. Toivon, että kaikki ymmärtäisivät, että 
Jumala ei voi tuntea kostoa, koska hänen 
rakkautensa on täydellistä. Hän ei myöskään 
voi lähettää kipua, vaan te itse houkuttelette 
sitä synneillänne. Jumalallinen oikeuteni on 
kärsimyksenne ja jopa kuolemanne 

yläpuolella. Tuska, esteet ja epäonnistumiset 
ovat koettelemuksia, joita ihminen jatkuvasti 
asettaa itselleen, ja kylvön hedelmät hän 
niittää vähitellen. Minulle riittää, että annan 
valoni tavoittaa henkenne jokaisessa näistä 
elämän kriiseistä, jotta se voi saavuttaa 
pelastuksensa. (90,5 - 7) 
36. Totuuden Henki on se, joka tulee alas 
selventämään salaisuuksia ja paljastamaan 
teille tiedon, joka on tarpeen todellisen 
elämän nauttimiseksi. Jumalallinen lohdutus 
vuodattaa itseään kärsimyksiinne 
todistaakseen teille, että jumalallinen tuomio 
ei ole rangaistus eikä kosto, vaan rakkauden 
tuomio, joka tuo teidät valoon, rauhaan ja 
autuuteen. (107, 24) 
37. Tietäkää, että se, joka ymmärtää ja 
tunnistaa jotakin siitä, mikä on varattu niille, 
jotka kohoavat, ei voi enää repiä henkeään 
pois siitä valosta, joka hänelle on ilmoitettu. 
Meni hän sitten tuntemattomiin maailmoihin 
tai palasi maan päälle kerta toisensa jälkeen, 
se, minkä hän kerran sai jumalallisena 
valonkipinänä, nousee aina uudelleen esiin 
hänen olemuksensa puhtaimmasta osasta 
aavistuksena, jumalallisena inspiraationa. 
Toisinaan se herää henkiin kuin suloinen 
herätys tai kuin taivaallinen laulu, joka tulvii 
sydämeen iloa, kuin kaipaus palata 
hengelliseen kotiin. Tätä opetukseni tarkoittaa 
niille hengille, jotka palaavat tähän elämään. 
Näennäisesti henki unohtaa menneisyytensä, 
mutta todellisuudessa se ei menetä 
tietämystään opetuksestani. 
38. Niille, jotka epäilevät, että se on 
Jumalallinen Sana, joka puhuu heille tällä 
hetkellä ja tässä muodossa, sanon, että jos he 
eivät halua antaa Minulle tuota nimeä, jos he 
eivät halua liittää tätä sanaa Jumalalliseen 
Mestariin, heidän tulisi tutkia tämän 
opetuksen merkitystä, päästä perille 
jokaisesta sen ajatuksesta; ja jos he kuultua 
pohdiskeltuaan päättelevät, että se sisältää 
valoa ja totuutta ihmiskunnalle, heidän tulisi 
käyttää sitä maanpäällisten askeleidensa 
mittapuuna ja muuttaa elämäänsä sen avulla. 
39. Tiedän, että annan teille todellisen 
viisauden; se, mitä ihmiset uskovat, ei muuta 
totuuttani vähääkään. Mutta on 
välttämätöntä, että ihmisellä on varmuus siitä, 
mihin hän uskoo, mitä hän tietää ja mitä hän 
rakastaa. Ainoastaan tästä syystä asetun 
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joskus ilmentymissäni ihmiskunnan tasolle, 
jotta he tunnistaisivat Minut. (143, 54 - 56) 
40. Ihmisten käsitys minusta on hyvin 
rajallinen, heidän tietämyksensä hengellisestä 
hyvin vähäinen, heidän uskonsa hyvin pieni. 
41 Uskonnot uinuvat vuosisatoja kestäneessä 
unessa ottamatta askelta eteenpäin, ja kun ne 
heräävät, ne ovat vain levottomia itsessään 
eivätkä uskalla rikkoa sitä kehää, jonka ne ovat 
luoneet itselleen perinteidensä avulla. 
42. Juuri nöyrät, köyhät, yksinkertaiset ja 
tietämättömät lähtevät tuosta piiristä valon, 
puhtaan hengellisen ympäristön, totuuden ja 
edistyksen toivossa. He ovat ne, jotka 
soittavat kelloa ja herätyskutsua, kun he 
tuntevat, että uusien ilmestysteni aika on 
tulossa henkistymisen aikakaudella. 
43 Ihmiset haluavat löytää hengellisen elämän 
salaisuuden - sen olemassaolon, johon heidän 
on peruuttamattomasti astuttava ja johon he 
juuri siksi ovat kiinnostuneita tutustumaan. 
44 Ihmiset pyytävät, anovat, pyytävät valoa 
rakkaudesta, koska he tuntevat tarvetta 
valmistautua; mutta kaikkeen vastataan, että 
Hengellinen elämä on mysteeri ja että halu 
nostaa sitä peittävä verho on röyhkeyttä ja 
jumalanpilkkaa. 
45. Totisesti minä sanon teille: ne, jotka 
janoavat totuutta ja valoa, eivät löydä 
maailmasta lähdettä, jonka vesi sammuttaisi 
heidän janonsa. Minä olen se, joka lähettää 
taivaasta alas sitä Viisauden Vettä, jota henget 
haluavat juoda. Annan totuuden lähteeni 
vuodattaa jokaiseen henkeen ja jokaiseen 
mieleen, jotta "salaisuudet" voidaan 
mitätöidä. Sillä sanon teille vielä kerran, etten 
minä ole se, joka peittää itseni salaisuuksiin 
ihmisiä varten, vaan te olette ne, jotka luovat 
niitä. 
46. On totta, että Isässäsi on aina jotakin, mitä 
et koskaan voi tietää, kun otetaan huomioon, 
että Jumala on ääretön ja että te olette vain 
hiukkasia. Mutta se, että ette tiedä, keitä 
olette ikuisuudessa, että olette itsellenne 
läpipääsemätön mysteeri ja että teidän pitäisi 
odottaa, kunnes pääsette Hengelliseen 
elämään, jotta saisitte tietää sen - sitä en ole 
määrännyt. 
47. On totta, että menneinä aikoina teille ei 
puhuttu tällä tavoin eikä teitä kutsuttu pitkälle 
menevällä kutsulla tunkeutumaan hengellisen 
tiedon valoon; mutta tämä johtuu vain siitä, 

että menneinä aikoina ihmiskunta ei tuntenut 
niin kiireellistä tiedon tarvetta kuin nykyään, 
eikä se ollut henkisesti ja älyllisesti kykenevä 
ymmärtämään. Vaikka se aina etsi ja tökki, se 
teki sen enemmänkin uteliaisuudesta kuin 
todellisesta valonhalusta. 
48. Jotta ihmiset löytäisivät tien, joka johtaa 
heidät tuohon valoon, ja jotta he voisivat 
ottaa vastaan tuon elämän ja viisauden 
lähteen veden, heidän on ensin luovuttava 
kaikesta ulkoisesta palvonnasta ja poistettava 
sydämestään kaikki fanaattisuus. Sitten, kun 
he alkavat tuntea sydämessään elävän ja 
kaikkivaltiaan Jumalan läsnäolon, he tuntevat, 
kuinka heidän sisimmästään nousee uusi 
tuntematon hartaus, joka on täynnä tunnetta 
ja vilpittömyyttä, täynnä kohotusta ja 
sydämellisyyttä ja joka on todellinen rukous, 
Hengen kautta ilmestynyt. 
49. Tästä alkaa hänen nousunsa kohti Valoa, 
ensimmäinen askel tiellä kohti henkistymistä. 
Jos Henki voi paljastaa ihmiselle todellisen 
rukouksen, Hän voi myös paljastaa hänelle 
kaikki hänen hallussaan olevat kyvyt sekä 
tavan kehittää niitä ja ohjata niitä rakkauden 
tiellä. (315, 66 - 75) 
50. Löydätte ilmentymässäni samoja opetuksia 
kuin toisella aikakaudella; mutta tuolla 
aikakaudella olen Pyhän Henkeni valon kautta 
paljastanut teille käsittämätöntä, ja hengen ja 
hengen välisessä vuoropuhelussa tulen 
jatkossakin paljastamaan teille uusia ja hyvin 
suuria opetuksia. Kuudennen sinetin koko 
sisällön teen teille tunnetuksi tässä 
Ilmestyskirjan aikakaudessa, joka valmistaa 
teitä siihen aikaan, jolloin puran seitsemännen 
sinetin. Tällä tavoin tunnette yhä enemmän ja 
enemmän "käsittämätöntä"; tällä tavoin 
huomaatte, että henkimaailma on kaikkien 
henkisten olentojen koti, ääretön ja 
ihmeellinen Isän koti, joka odottaa teitä 
korkeassa tuonpuoleisessa, jossa saatte 
palkkion teoista, joita olette tehneet 
rakkaudella ja laupeudella lähimmäisiänne 
kohtaan. (316, 16) 
 
Ihmisen kehitys, henkistyminen ja lunastus 
51. En anna teille opetustani vain aineellisen 
luontonne moraaliseksi ohjenuoraksi; 
pikemminkin voitte sen avulla kiivetä 
hengellisen täydellisyytenne suurempiin 
korkeuksiin. 
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52. En ole perustamassa uutta uskontoa 
keskuuteenne, tämä oppi ei kiellä olemassa 
olevia uskontoja, jos ne perustuvat 
Totuuteeni. Tämä on viesti jumalallisesta 
rakkaudesta kaikille, kutsu kaikille 
yhteiskunnallisille instituutioille. Se, joka 
ymmärtää jumalallisen aikomuksen ja täyttää 
käskyni, tuntee itsensä johdatetuksi 
edistykseen ja henkensä korkeampaan 
kehitykseen. 
53. Niin kauan kuin ihminen ei ymmärrä 
henkistymistä, joka hänen elämässään on 
oltava, rauhasta ei tule todellisuutta 
maailmassa pitkään aikaan. Toisaalta se, joka 
täyttää rakkauden lakini, ei pelkää kuolemaa 
eikä tuomiota, joka odottaa hänen henkeään. 
(23, 12 - 13o.) 
54. Näillä ilmestyksillä en halua ainoastaan 
tuoda teille maailmanrauhaa ja lievittää 
kärsimyksiänne fyysisen helpotuksen kautta. 
Annan teille tämän ilmentymän myötä suuret 
opetukset, jotka puhuvat teille henkisestä 
kehityksestänne. Sillä jos olisin halunnut tuoda 
teille vain maailman hyödykkeitä, totisesti 
sanon teille, että olisi riittänyt, että olisin 
antanut sen tiedemiesten tehtäväksi, joita 
valistan intuition kautta ja joille olisin 
paljastanut luonnon salaisuudet, jotta he 
ottaisivat siitä parantavan balsamin 
parantaakseen teidät fyysisistä 
kärsimyksistänne. 
55 Työni haluaa näyttää teille muita 
horisontteja, planeettanne ulkopuolella, teitä 
ympäröivien maailmojen äärettömän määrän 
kanssa - horisontteja, joilla ei ole loppua, jotka 
näyttävät teille tien ikuisuuteen, joka on 
teidän. (311,13 - 14) 
56. Hengellisellä opillani on erilaisia 
tarkoituksia tai tehtäviä: yksi niistä on 
lohduttaa henkeä sen maanpaossa ja saada se 
ymmärtämään, että Jumala, joka loi sen, 
odottaa sitä ikuisesti rauhan valtakunnassaan. 
Toinen tapa on kertoa hänelle, kuinka monta 
lahjaa ja kykyä hänellä on käytettävissään 
pelastuksensa ja kohotuksensa tai 
täydellisyytensä saavuttamiseksi. 
57. Tämä sana tuo henkistymisen sanoman, 
joka avaa ihmisten silmät, jotta he voivat 
nähdä kasvokkain todellisuuden, jonka he 
luulevat löytävänsä vain siitä, mitä he näkevät, 
mitä he koskettavat tai mitä he todistavat 
inhimillisellä tieteellään, tajuamatta, että näin 

tehdessään he kutsuvat ohimenevää 
"todellisuudeksi" ja kieltävät ja arvioivat 
väärin ikuisen, jossa todellinen todellisuus on 
olemassa. 
58. Kulkekoon tämä sanoma kansakunnasta 
toiseen, talosta taloon, jättäen valon, 
lohdutuksen ja rauhan siemenensä, jotta 
ihmiset pysähtyisivät hetkeksi ja antaisivat 
hengelleen välttämättömän levon, jotta se 
voisi pohtia ja muistaa, että mikä tahansa 
hetki voi olla se hetki, jolloin se palaa 
hengelliseen maailmaan, ja että sen teoista ja 
kylvöstä maailmassa riippuu se hedelmä, 
jonka se niittää saapuessaan hengelliseen 
elämään. (322, 44 - 46). 
 

Luku 6 - Kolmas testamentti ja 
Elämän suuri kirja (Big Book of Life)  
 
Jumalan rakkauden, totuuden ja viisauden 
kirja. 
1 Minun sanani kirja on jumalallisen ja 
todellisen rakkauden kirja; siitä löydät 
muuttumattoman totuuden. Kurottautukaa 
sen puoleen, niin löydätte viisauden, joka 
auttaa teitä kehittymään ja saavuttamaan 
rauhan ikuisuudessa. Se, joka vääristelee tai 
muuttaa sen merkitystä, syyllistyy rikokseen, 
ja se, joka jättää pois tai lisää yhdenkin sanan, 
joka ei ole täydellisen oppini mukainen, rikkoo 
vakavasti lakiani. 
2. Säilyttäkää tämä sana alkuperäisessä 
puhtaudessaan, sillä se on kaunein perintö, 
jonka jätän ihmiselle. Kirjoittakaa opetukseni 
muistiin ja tehkää se tunnetuksi 
lähimmäisillenne; pitäkää se uskollisesti, sillä 
te olette vastuussa tästä perinnöstä. 
3 Huomenna ihminen löytää hänestä 
ilmestykseni ytimen, joka johdattaa hänet 
opetustensa valossa totuuden tielle. 
4. Vanhemmilta lapsille nämä kirjoitukset 
peritään elävän veden lähteenä, jonka virta 
pursuaa ehtymättömästi ja kulkee sydämestä 
sydämeen. Tutkikaa suurta Elämän kirjaa, 
Hengellisyyden kirjaa, joka selittää teille ne 
jumalalliset ilmoitukset, joita olette saaneet 
kautta aikojen. 
5 Enkö minä luvannut teille, että kaikki tieto 
palautettaisiin alkuperäiseen totuuteensa? 
No, tämä on se aika, joka on ilmoitettu teille. 
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6. Totuuden nimessä minä sanon teille: Se, 
joka pohtii Kirjani opetuksia ja tutkii niitä 
aidolla halulla lisätä tietämystään, saa 
hengelleen valoa ja tuntee Minut lähemmäksi 
itseään. 
7 Vanhat ja nykyiset myytit kaatuvat, kaikki 
keskinkertainen ja valheellinen kaatuu; sillä 
tulee aika, jolloin ette enää pysty syömään 
epätäydellisyydellä, ja silloin henki lähtee 
etsimään totuutta, jotta se olisi sen ainoa 
ravinto. 
8. Näissä opetuksissa ihmiskunta löytää 
ilmoitusteni ytimen, jota se ei ole tähän 
päivään mennessä henkistymisen puutteessa 
ymmärtänyt. Muinaisista ajoista lähtien olen 
antanut sen teille lähettiläideni, lähettiläideni 
ja tulkitsijoideni kautta, mutta se on palvellut 
teitä vain muodostamalla siitä myyttejä ja 
perinteitä. Pohtikaa ja tutkikaa tätä opetusta 
kunnioittavasti ja rakkaudella, jos haluatte 
säästää itseltänne vuosisatoja kestäneen 
hämmennyksen ja kärsimyksen. Mutta 
muistakaa, että ette saavuta tehtäväänne, jos 
tyydytte vain kirjan hallussapitoon; ei, sen 
tehtävänä on herättää ja opettaa teitä, jos 
todella haluatte olla opetuslapsiani. Opeta 
sillä esimerkillä, rakkaudella ja avuliaisuudella, 
jota olen osoittanut sinulle. (20, 1- 8) 
9. Opetukseni kirja koostuu opetuksista, jotka 
olen sanellut teille tänä aikana ihmisälyn 
avulla. Tämän kirjan avulla, jonka ihmiskunta 
lopulta tunnustaa Kolmanneksi testamentiksi, 
te puolustatte Jumalallista asiaani. 
10. Ihmiskunta tuntee vain ensimmäisen 
aikakauden lain ja sen, mikä on kirjoitettu 
ensimmäiseen ja toiseen testamenttiin; mutta 
kolmas yhdistää ja korjaa nyt sen, mitä ihmiset 
ovat vääristelleet valmistelun ja ymmärryksen 
puutteessa. Ihmiskunnan on tutkittava 
sanomaani, jotta se jokaisen sanan ytimeen 
tunkeutumalla löytäisi yhden ihanteen, yhden 
totuuden, yhden ja saman valon, joka 
johdattaa sen henkistymiseen. (348, 26) 
11. Minä paljastan teille sen, mitä tiedemies ei 
voi opettaa teille, koska hän ei tiedä sitä. Hän 
on nukkunut maallisessa suuruudessaan eikä 
ole noussut luokseni halutessaan viisauttani. 
12 Pappien sydämet ovat sulkeutuneet, sillä 
heidän pitäisi eri lahkoissa ja uskonnollisissa 
yhteisöissä opettaa hengellistä tietoa, joka on 
suuruutta ja rikkautta hengelle. 

13 Minä olen nähnyt, että laki ja opetukset, 
jotka minä perinnöksi jätin ihmiskunnalle 
menneinä aikoina, on kätketty ja korvattu 
rituaaleilla, ulkoisilla kultteilla ja perinteillä; 
Minä olen nähnyt, että laki ja opetukset, jotka 
minä perinnöksi jätin ihmiskunnalle menneinä 
aikoina, on kätketty ja korvattu rituaaleilla, 
ulkoisilla kultteilla ja perinteillä. 
14 Mutta te, jotka ymmärrätte syvästi, että 
tämän sanan ydin on sama, jonka Israel sai 
Siinain vuorella ja jonka ihmisjoukot kuulivat 
Jeesuksen huulilta "toisena aikakautena", 
opettakoon teidän Jumalan palvontanne ja 
tekonne, että jumalallista lakia ei saa unohtaa 
typerien perinteiden noudattamisen vuoksi, 
jotka eivät ole hengelle suotuisia. (93, 10 – 13) 
15 Olen muistuttanut teitä sanansaattajieni 
nimistä, joiden kautta olette saaneet viestejä, 
käskyjä, profetioita ja opetuksia. 
16 Tällä tavoin olen yhdistänyt kaikkien 
aiempien opetusten sisällön yhdeksi 
opetukseksi. 
17 Spiritualismi on perintö, jossa kolme 
testamenttia on yhdistetty yhdeksi 
hengelliseksi kirjaksi. (265, 62 - 64) 
18. Tämä oppi, jota kutsutaan hengelliseksi, 
koska se paljastaa hengellisen, on ihmiselle 
viitoitettu tie, jonka kautta hän oppii 
tuntemaan, palvelemaan ja rakastamaan 
Luojaansa. Se on "kirja", joka opettaa ihmisiä 
rakastamaan Isäänsä omassa 
lähimmäisessään. Spiritualismi on laki, joka 
vaatii hyvää, puhdasta ja täydellistä. 
19 Velvollisuus noudattaa tätä lakia koskee 
kaikkia, mutta se ei kuitenkaan pakota ketään 
noudattamaan sitä, koska jokainen mieli 
nauttii tahdonvapautta, niin että sen taistelu 
ja kaikki sen teot voidaan lukea sen omiksi 
ansioiksi, kun se tuomitaan. 
20 Tunnistakaa siis, että tämä oppi on 
jumalallisen rakkauden liekki, joka 
ensimmäisestä lapsestani viimeiseen on 
valaissut kaikki ja antanut heille lämpöä. (236, 
20 - 22) 
 
Hengen opin ja Jeesuksen opetuksen välinen 
suhde 
21 Hengen oppi ei ole teoriaa, vaan käytännön 
opetusta sekä ihmiselämää että hengen 
elämää varten. Mikään muu opetus ei ole 
täydellisempi ja täydellisempi kuin se. Se 
seuraa sinua jo ennen kuin tulet maan päälle, 
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se seuraa sinua koko työsi ajan tässä 
maailmassa, ja se sulautuu henkeesi, kun se 
palaa entiseen kotiinsa. 
22. En ole minä se, joka poistaa 
jumalanpalveluksistanne liturgian ja perinteet 
- se on ihmisen henki, joka nousee 
tahtomattaan vanhojen käsitystensä 
yläpuolelle, kun hän tarvitsee suurempaa 
valoa, joka valaisee hänen kehityspolkunsa. 
Pian ihminen ymmärtää, että ainoa asia, jonka 
hän voi tarjota Jumalalle, on rakkauden 
harjoittaminen, sillä rakkaus merkitsee 
hyvyyttä, armoa, viisautta ja 
oikeudenmukaisuutta. 
23 Spiritualismi ei pyyhi pois yhtäkään niistä 
sanoista, joita Kristus kerran julisti. Jos näin ei 
olisi, se ei saisi antaa itselleen tuota nimeä, 
koska se olisi totuuden vastainen. Miten tämä 
sana voisi olla sitä vastaan, koska se on sama 
Mestari, joka sen lausuu. Jos todella 
ymmärtäisitte tämän opin merkityksen, 
näkisitte, että tämän päivän Sanani on selitys 
tai selvennys kaikesta siitä, mitä olen kerran 
sanonut. Siksi tämän päivän ja tulevaisuuden 
ihmiskunta kykenee ymmärtämään enemmän 
kuin aiemmat sukupolvet ja siksi täyttämään 
lain puhtaammalla, korkeammalla ja 
totuudenmukaisemmalla tavalla. 
24. Jos tarkkailet tarkkaan lähimmäisiäsi 
heidän uskonnonharjoituksessaan, huomaat, 
että se, mikä ennen oli heidän palvontansa 
kohde, on nyt heidän tarkastelunsa kohteena 
ilman sisäistä myötätuntoa. Syynä tähän on 
se, että henki herää omasta tahdostaan ja 
haluaa sitä, mikä voi todella ravita sitä. Siksi 
kerron teille, että tämän ihmiskunnan ulkoisen 
palvonnan on määrä kadota. (283, 27 - 30) 
25 Tässä vaatimattomassa ja yksinkertaisessa 
kirjassa, joka on kuitenkin täynnä jumalallista 
valoa, ihmiset löytävät selvityksen kaikkiin 
epäilyksiinsä, he löytävät niiden opetusten 
loppuun saattamisen, jotka menneinä aikoina 
paljastettiin vain osittain, ja he löytävät 
selkeän ja yksinkertaisen tavan tulkita kaikki 
se, mikä on kätketty muinaisiin teksteihin 
allegorian muodossa. 
26. Joka tämän hengellisen viestin saatuaan 
vakuuttaa itsensä sen sisällön totuudesta ja 
alkaa taistella aistimusten himoa, 
epäjumalanpalvelusta ja fanaattisuutta 
vastaan puhdistaen mielensä ja sydämensä 
kaikista näistä epäpuhtauksista, vapauttaa 

henkensä ja antaa hänelle iloa ja rauhaa, sillä 
nyt hän voi taistella saadakseen sen 
ikuisuuden, joka häntä odottaa. Mutta ne, 
jotka jatkavat ulkoista palvontaansa, jotka 
pitävät kiinni siitä, että rakastavat sitä, mikä 
kuuluu maailmalle, ja jotka eivät usko hengen 
avautumiseen tai kehittymiseen - totisesti 
sanon teille, he jäävät jälkeen ja vuodattavat 
kyyneleitä, kun he tulevat tietoisiksi 
jälkeenjääneisyydestään ja 
tietämättömyydestään. (305, 4 - 5) 
 
Perustelut uuden sanan puolesta. 
27. Jos oppini tuntuu teistä niin oudolta, että 
luulette, ettette ole koskaan kuullut tällaisia 
sanoja, vaikka tunnette Minut, kerron teille, 
että hämmästyksenne on seurausta siitä, että 
olette epäonnistuneet tutkimaan sen 
olemusta, mitä olen paljastanut teille 
menneinä aikoina. Tästä syystä tämä oppi 
saattaa tuntua teistä oudolta tai uudelta, 
vaikka todellisuudessa tämä valo on aina ollut 
läsnä elämässänne. (336, 36) 
28. Minun oppini ravistelee ihmiskuntaa niin 
tällä kuin toisella aikakaudella. Tekopyhät 
joutuvat kohtaamaan totuudellisuuden. 
Valheellisuus pudottaa naamionsa, ja totuus 
loistaa. Totuus voittaa valheellisuuden, joka 
ympäröi tätä maailmaa. 
29. Ihminen kykenee ymmärtämään ja 
tunnustamaan kaiken, mikä sisältää järkeä ja 
totuutta; mutta kaiken sen, mitä hänen on 
pakko uskoa, hän hylkää itse, vaikka hän ei sitä 
ymmärtäisikään. Siksi opetukseni leviää, koska 
se antaa valoa, jota ihmiset tarvitsevat. Suuri 
osa tästä työstä on teidän ansiotanne, kun 
paljastatte lähimmäisillenne sen alun ja 
tarkoituksen. (237, 28 -29) 
- yleisö Meksikossa 
30 Ihmiskunta janoaa minun sanaani, minun 
totuuttani. Ihmiset vaativat ja kaipaavat valoa 
mieleensä, he vaativat oikeutta ja odottavat 
lohdutusta. Tämä on ratkaiseva hetki. Totisesti 
sanon teille, että monet ajatukset, teoriat ja 
jopa dogmit, joita vuosisatojen ajan on pidetty 
totuuksina, tulevat kaatumaan maahan ja 
hylätään väärinä. Fanaattisuutta ja 
epäjumalanpalvelusta vastaan taistelevat ja 
sen eliminoivat ne, jotka olivat eniten sen 
vietävissä ja sidottuja. Jumalan opetukset 
ymmärretään, niiden valo, sisältö ja olemus 
ymmärretään ja koetaan. 
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31 Kun tiedemiesten mielissä tulee valoisaksi, 
kun he kokeilujen jälkeen, jolloin he joutuvat 
kärsimään hyvin suurta hämmennystä, 
kuulevat henkensä äänen, he löytävät sen, 
mitä he eivät koskaan osanneet kuvitellakaan 
olevan mahdollista. 
32 Minä sanon teille jälleen: Katsokaa! Sillä 
uskontojen ja oppien, uskontojen ja tieteiden 
välisen konfliktin aikana monet ihmiset 
luulevat, että heidän kirjojensa antama tieto 
on ase, jolla he voivat voittaa uudet 
opetuslapseni, kun he tietävät, ettei teillä ole 
kirjoja mukananne. (150, 11 - 13) 
33 Minä olen sanonut teille, opetuslapset, että 
te joudutte kohtaamaan suuria kirkkoja ja 
pieniä lahkoja; mutta älkää pelätkö yhtä tai 
toista. Totuus, jonka olen teille uskonut, on 
ilmeinen, Sana, jonka olen opettanut teille, on 
ulkoisesti selkeä ja yksinkertainen, mutta 
merkitykseltään äärettömän syvällinen, ja ne 
ovat vahvoja aseita, joilla taistelette ja 
voitatte. 
34. Mutta minä sanon teille, että maan päällä 
nousee kansa, joka on täynnä materialismia ja 
epäuskoa, kieltääkseen teiltä oikeuden kutsua 
itseänne Israeliksi, kieltääkseen todistuksenne 
siitä, että olette todistaneet Messiaan 
uudistettua tulemista, ja tuo kansa on 
juutalainen. Ettekö ole ajatellut sitä? Tuo 
kansa odottaa keskuudessaan Messiaan, 
Vapahtajansa, tuloa, joka tekee sille oikeutta 
ja asettaa sen jälleen kerran kaikkien maan 
kansojen yläpuolelle. Tuo kansa tietää, että 
olen aina tullut sen luokse, ja tällä 
"Kolmannella kerralla" se sanoo: "Miksi 
Jumalan pitäisi tulla toisen kansan luokse?" - 
Mutta katso, tässä ovat opetukseni! (332, 10) 
35. Tämä hengellinen yhteisö elää täällä 
tunnistamattomana. Maailma ei tiedä mitään 
teidän olemassaolostanne, mahtavat eivät ota 
teistä vaarin, mutta spiritistien ja kristittyjen, 
spiritistien ja juutalaisten välinen taistelu 
lähestyy. Tämä taistelu on välttämätön, jotta 
oppini voidaan tuoda koko ihmiskunnalle. 
Silloin Vanha testamentti yhdistyy Toisen ja 
Kolmannen testamentin kanssa yhdeksi 
kokonaisuudeksi. 
36. Monista teistä tämä saattaa tuntua 
mahdottomalta; Minulle se on luonnollisinta, 
oikeinta ja täydellisintä. (235, 63 - 64) 
 
Todellisen elämän suuri kirja 

37 Minun Sanani pysyy kirjoitettuna kaikkia 
aikoja varten, siitä te kokoatte Kolmannen 
Aikakauden kirjan, Kolmannen Testamentin, 
Isän Viimeisen Viestin; sillä kaikkina kolmena 
Aikakautena Jumalalla oli "Kultaiset Sulkansa" 
jättääkseen Viisautensa ihmiskunnalle. 
38 Mooses oli ensimmäinen "kultakynä", jota 
Isä käytti kirjoittaakseen "Ensimmäisen 
aikakauden" tapahtumat pysyvin kirjaimin 
kääröön. Mooses oli Jehovan "kultakynä". 
Tämä termi viittaa niiden jumalallisiin 
ilmoituksiin osallistuneiden henkilöiden 
nimitykseen, joiden tehtävänä oli kirjoittaa 
Herran sana pikakirjoituksella. 
39. "Toisen aikakauden" apostoleistani ja 
seuraajistani Jeesuksella oli neljä "sulkaa", ja 
nämä olivat Matteus, Markus, Luukas ja 
Johannes. Ne olivat jumalallisen Mestarin 
"kultaiset sulat". Mutta kun tuli aika yhdistää 
Ensimmäinen testamentti ja Toinen 
testamentti rakkauden, tiedon ja hengellisen 
edistyksen siteillä, siitä tuli yksi kirja. 
40 Kolmannella kerralla, jolloin teillä on taas 
minun sanani, olen myöskin asettanut 
kultasulat, jotta se säilyisi kirjallisena." 
41 Kun aika on tullut, te kokoatte yhden 
kirjan, ja tämä kirja, "Kolmannen ajan" kirja, 
yhdistetään - kun aika on tullut - myös Toisen 
ja Ensimmäisen ajan kirjoihin, ja sitten 
"Kolmen ajan" ilmestyksistä, profetioista ja 
sanoista syntyy Suuri Elämän Kirja kaikkien 
henkisten olentojen rakentamiseksi. 
42. Silloin te tulette tietämään, että kaikki 
sanat - ensimmäisestä viimeiseen - ovat 
toteutuneet totuudessa ja hengessä, että 
kaikki profetiat olivat historian ennakoitua 
kulkua, jonka Isä ilmoitti ihmiskunnalle. Sillä 
Jumala yksin voi kirjoittaa ylös tapahtumat, 
jotka tulevat tapahtumaan. Kun profeetat 
puhuivat, he eivät tehneet sitä, vaan Jumala 
heidän välityksellään. 
43 Olen antanut uusille valituilleni, kuten 
Moosekselle ja neljälle "toisen aikakauden" 
opetuslapselle, riittävän valmistelun, jotta 
Sanani olisi kirjoitettu täydellisessä 
koskemattomuudessa, täydessä selvyydessä ja 
totuudessa, sillä se on tarkoitettu huomisille 
sukupolville; mutta jos joku aikoo lisätä tai 
poistaa tuosta Kirjasta jotain, minä kutsun 
teidät vastuuseen.  
Tämä varoitus viittaa sanan olemukseen, sen 
merkitykseen, ei kirjaimiin. 
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44. No niin, rakkaat lapseni, kuka pitää 
tärkeänä kirjaa, jota alatte laatia? Tosiasiassa 
ei kukaan! Mutta tulee aika, jolloin 
ihmiskunta, täynnä halua ja uteliaisuutta, 
pyytää teiltä kirjaanne, ja sitten he heräävät, 
tutkivat sanaani ja keskustelevat siitä. Tuossa 
ajatusten kiistassa tulee esiin osapuolia - 
tiedemiehiä, teologeja ja filosofeja. Kansoille 
tuodaan todistus Sanastasi ja Viisauden 
Kirjasta, ja kaikki puhuvat minun opistani. 
Tämä on uuden taistelun alku, sanojen, 
ajatusten ja ideologioiden sodan alku; mutta 
lopulta, kun kaikki ovat totuudessa ja 
hengessä oppineet tuntemaan, että Herra on 
kirjoittanut Elämän Suuren Kirjan, he syleilevät 
toisiaan veljinä ja rakastavat toisiaan, niin kuin 
minun tahtoni on. 
45. Miksi Jehovan sana ei riittänyt 
"ensimmäisellä aikakaudella" yhdistämään 
maailmaa, eikä Jeesuksen opetus kyennyt 
siihen toisella aikakaudella? Miksi ei ole 
riittänyt tänä aikana, että vuodesta 1866 
lähtien olen antanut sanani, jotta kansat 
voisivat rakastaa toisiaan ja elää rauhassa? On 
välttämätöntä, että nämä kolme kirjaa 
muodostavat yhden, jotta tämä sana voisi 
valaista koko maailman. Silloin ihmiskunta 
seuraa tuota valoa, ja Babylonin kirous 
poistetaan, sillä kaikki ihmiset lukevat Totisen 
Elämän Suurta Kirjaa, kaikki noudattavat 
samaa oppia ja rakastavat toisiaan hengessä ja 
totuudessa Jumalan lapsina. (358, 58– 66).  
1866 - 1884 Elian henki puhui äänenkantajien 
yli, 1884-1950 itse Herra. 
 

Luku 7 - Henkiopin vaikutus ja 
merkitys  
 
Julkilausumien vaikutus 
1 Tässä, tämän sanan edessä, ei ole ihmistä, 
joka ei vapisisi olemuksensa sisä- ja 
ulkopuolella, toisin sanoen hengessä ja 
lihassa. Kun hän kuuntelee minua, hän 
ajattelee elämää, kuolemaa, jumalallista 
oikeudenmukaisuutta, ikuisuutta, hengellistä 
elämää, hyvää ja pahaa. 
2 Kun hän kuulee minun ääneni, hän tuntee 
sisällään henkensä läsnäolon, ja hän muistaa, 
mistä hän on tullut. 
3 Siinä lyhyessä ajassa, jonka hän kuuntelee 
minua, hän tuntee olevansa yhtä kaikkien 

lähimmäistensä kanssa ja tunnistaa heidät 
syvimmältä olemuksestaan todellisiksi 
veljikseen ja sisarikseen, veljikseen ja 
sisarikseen hengellisessä iankaikkisuudessa, 
jotka ovat hänelle vielä läheisempiä kuin ne, 
jotka ovat vain lihan mukaan, sillä tämä on 
vain väliaikaisesti maan päällä. 
4. Ei ole yhtään miestä tai naista, joka minua 
kuunnellessaan ei tuntisi, että katson häntä. 
Siksi kukaan ei uskalla peitellä tai kaunistella 
tahrojaan edessäni. Ja teen heidät tietoisiksi, 
mutta paljastamatta ketään julkisesti, sillä 
olen Tuomari, joka ei koskaan paljasta. 
5 Minä sanon teille, että minä löydän 
keskuudestanne avionrikkojia, 
lapsenmurhaajia, varkaita, paheita ja 
sairauksia, jotka ovat kuin spitaali syntisten 
sielussa. Mutta en todista teille sanani 
totuutta ainoastaan näyttämällä teille, että 
pystyn paljastamaan sydämenne rikkomukset. 
Haluan myös todistaa teille opetusteni voiman 
antamalla teille aseet, joilla voitte voittaa 
pahuuden ja kiusaukset, opettamalla teille, 
miten saavutatte uudistumisen, ja 
herättämällä olemuksessanne halun hyvään, 
korkeaan ja puhtaaseen sekä ehdottoman 
vastenmielisyyden kaikkea halpamaista, 
väärää ja hengelle haitallista kohtaan. (145, 65 
- 68) 
6. Tänään elät vielä valoa edeltävissä 
hämärissä päivissä. Ja kuitenkin, käyttämällä 
sumuisen taivaanne pieniä kirkastuksia, tuo 
Valo tunkeutuu ohikiitävin valonsätein, jotka 
saavuttavat joitakin maan pisteitä, koskettavat 
sydämiä ja saavat henget vapisemaan ja 
heräämään. 
7 Kaikki, jotka olivat yllättyneet tästä valosta, 
pysähtyivät matkallaan ja kysyivät: "Kuka sinä 
olet?". Ja minä vastasin heille: "Minä olen 
maailman valo, minä olen ikuisuuden valo, 
minä olen totuus ja rakkaus. Minä olen Hän, 
joka lupasi palata puhumaan teille, Hän, josta 
sanottiin, että Hän oli Jumalan "Sana"."" 
8 Kuten Saul Damaskon tiellä, he ovat 
nöyryyttäneet kaiken ylpeytensä, voittaneet 
ylimielisyytensä ja nöyrästi kumartaneet 
kasvonsa sanoakseen Minulle sydämestään: 
"Isäni ja Herrani, anna minulle anteeksi, nyt 
ymmärrän, että olen tietämättäni vainonnut 
sinua!"." 
9 Siitä hetkestä lähtien näistä sydämistä tuli 
pieniä seuraajia; sillä tällä "Kolmannella 
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aikakaudella", tähän päivään asti, uusien 
opetuslasteni joukossa ei ole esiintynyt yhtään 
apostolia, joka olisi ollut yhtä omistautunut 
kuin se, joka niin vainosi minua 
opetuslapsissani ja joka sen jälkeen rakasti 
minua niin kiihkeästi. (279, 21 - 24) 
10. Kirkot ovat vajonneet vuosisatoja 
kestäneeseen rutiinin ja pysähtyneisyyden 
uneen, kun taas totuus on pysynyt piilossa. 
Mutta niiden, jotka tuntevat Jehovan käskyt ja 
jumalallisen Mestarin sanan, on tunnistettava 
tässä äänessä, joka nyt puhuu teille, totuuden 
hengen ääni, joka on luvattu näitä aikoja 
varten. (92,71) 
11 Tiedän, että monet närkästyvät, kun he 
tulevat tuntemaan tämän sanan; mutta ne 
ovat niitä, jotka mielensä sekavuudessa eivät 
halua nähdä, että ihmisessä, ihmisluonnon 
lisäksi, on myös olemisen henkinen osa - tai 
ne, jotka, vaikka uskovat ihmishenkeen, 
kiistävät perinteidensä ja uskomustensa tavan 
sitomina, että on olemassa äärettömän pitkä 
kehityksen tie. 
hengelle. (305, 65) 
12 Minä jätän nämä sanat kirjoitettuina 
muistiin, ja ne tulevat tuleville 
opetuslapsilleni, ja kun he tutkivat niitä, he 
huomaavat ne tuoreina, elävinä, ja heidän 
henkensä vapisee ihastuksesta tuntien, että 
heidän Mestarinsa puhuu heille juuri sillä 
hetkellä. 
13 Luuletteko, että kaikki se, mitä minä olen 
teille sanonut, on vain niille, jotka ovat minua 
kuunnelleet? Ei, rakkaat ihmiset, sanani puhun 
niille, jotka ovat läsnä, ja niille, jotka ovat 
poissa, tämän päivän, huomisen ja kaikkien 
aikojen puolesta; niille, jotka kuolevat, niille, 
jotka elävät, ja niille, jotka ovat vielä 
syntymässä. (97, 45 -46) 
 
Tietoa ja toivoa uudesta sanasta 
14. Minä olen rakkauden Sana, joka tuo lohtua 
kärsivälle, häiriintyneelle, itkevälle, syntiselle 
ja minua etsivälle. Sanani on elämän joki 
noissa sydämissä, jossa he sammuttavat 
janonsa ja pesevät pois epäpuhtautensa. Se on 
myös tie, joka johtaa ikuiseen kotiin, jossa on 
lepo ja rauha. 
15. Kuinka voitte ajatella, että elämän taistelu, 
sen uhraukset, vaikeudet ja koettelemukset 
päättyvät kuolemaan ilman oikeudenmukaista 
palkkiota ikuisuudessa? Siksi minun lakini ja 

opetukseni, niiden ilmoitukset ja lupaukset, 
ovat virikkeenä, hyväilynä ja balsamina 
sydämissänne päivätyönne aikana. Vain silloin, 
kun käännyt pois opetuksistani, tunnet nälkää 
ja heikkoutta. (229, 3 - 4) 
16 Jumalallisessa rakkaudessani ihmisolentoja 
kohtaan annan heidän tutkia tekojani ja 
hyödyntää kaikkea luotua, jotta heillä ei 
koskaan olisi syytä sanoa, että Jumala on 
epäoikeudenmukainen, koska hän salaa 
viisautensa lapsiltaan. 
17 Minä loin teidät ja annoin teille vapaan 
tahdon lahjan ja kunnioitin sitä, vaikka 
ihminen on käyttänyt tätä vapautta väärin, 
rikkonut minua ja häpäissyt lakini. 
18 Mutta tänään annan hänen tuntea 
anteeksiantoni hellyyden ja valistan hänen 
henkensä viisauteni valolla, niin että lapseni 
palaavat yksi toisensa jälkeen totuuden tielle. 
19 Totuuden Henki, joka on minun valkeuteni, 
loistaa hengessä, sillä te elätte ilmoitetuissa 
ajoissa, jolloin kaikki salaisuudet tulevat teille 
selviksi, jotta ymmärtäisitte sen, mitä ei ole 
tähän asti oikein tulkittu. (104, 9 - 10) 
20. Olen tehnyt itseni tunnetuksi tässä kohtaa 
maapalloa, ja jätän sanani lahjaksi kaikille 
ihmisille. Tämä lahja poistaa ihmiskunnan 
hengellisen köyhyyden. (95, 58) 
21 Minä opetan kaikille oikean tavan palvoa 
Jumalaa ja myös oikean tavan elää 
jumalallisen lain mukaisesti, jonka 
noudattaminen on ainoa asia, josta Herra 
antaa teille jokaiselle tunnustusta. 
22. Lopuksi, te ihmiset, te tulette tuntemaan 
sanani sisällön tai merkityksen. Silloin 
huomaatte, että oppini ei ole pelkästään 
jumalallinen ääni, joka puhuu ihmisille, vaan 
myös kaikkien henkien ilmaisu. 
23 Minun sanani on rohkaiseva ääni, on 
vapauden huuto, on pelastava ankkuri. (281, 
13 - 15) 
 
Jumalan sanan voima 
24 Opetukseni kehittää ihmistä kaikilla hänen 
olemisensa osa-alueilla: se herkistää ja 
jalostaa sydämen, herättää ja syventää mielen 
sekä täydellistää ja kohottaa hengen. 
Termeillä "sydän" ja "henki" on vuonna 
Kristuksen eri ilmenemismuodot 
Merkitys: "Sydän" (espanjaksi "corazon") 
symboloi sielun maallis-inhimillistä, myös 
ruumiista riippuvaista elämää, jota psykologia 
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käsittelee, kun taas "henki" (espanjaksi 
"espiritu") tarkoittaa olemisen korkeampaa, 
ikuista puolta, joka antaa Jumalan luontaisen 
kipinän, omantunnon, ohjata itseään 
"äänensä" kautta. 
25 Tutkikaa opetuksiani perusteellisesti, jotta 
voitte ymmärtää oikean tavan harjoittaa 
opetuksiani, jotta kehityksenne olisi 
sopusointuista; jotta ette kehittäisi vain 
mieltänne pyrkimättä kohti hengen ihanteita, 
joita teidän tulisi edistää. 
26. Kaikki olemuksenne kyvyt voivat löytää 
sanastani valoisan polun, jota pitkin ne voivat 
kasvaa ja täydellistyä äärettömyyteen asti. 
(176, 25 - 27) 
27. Opetukseni on olemukseltaan hengellistä, 
se on valoa ja voimaa, joka virtaa alas ja 
tunkeutuu henkeenne ja tekee siitä voittavan 
taistelussaan pahaa vastaan. Sanani ei ole vain 
korvien imartelua, vaan se on hengen valoa. 
28. Haluatteko kuulla minua hengellä, jotta se 
saisi ravintoa ja voisi käyttää tämän opetuksen 
merkitystä? Puhdista sitten sydämesi, 
puhdista mielesi ja anna omantuntosi ohjata 
sinua. Silloin huomaatte, että muutosta alkaa 
tapahtua olemuksessanne - ei vain henkisesti, 
vaan myös moraalisesti ja fyysisesti. Se 
kohotus, jonka henki vähitellen saavuttaa 
tiedon kautta - se puhtaus, jonka se vähitellen 
saavuttaa - heijastuu sydämen tunteisiin ja 
ruumiin terveyteen. 
29 Intohimot heikkenevät ja heikkenevät, 
paheet häviävät vähitellen, fanaattisuus ja 
tietämättömyys väistyvät yhä enemmän 
todellisen uskon ja syvän tiedon tieltä minun 
lakini suhteen. (284, 21 - 23) 
30. Tämä oppi, jonka vain harvat tuntevat ja 
jota ihmiskunta ei ota huomioon, tulee pian 
parantavaksi balsamiksi kaikille kärsiville, 
antamaan lohtua, sytyttämään uskoa, 
hälventämään pimeyttä ja herättämään 
toivoa. Se nostaa sinut synnin, kurjuuden, 
kivun ja kuoleman yläpuolelle. 
31 Toisin ei voi olla, sillä minä, jumalallinen 
lääkäri, luvattu lohduttaja, olen sen teille 
ilmoittanut. (295, 30 - 31) 
32. Kun olette päässeet transsendoituneiksi ja 
sitten tapaatte ihmisiä, jotka kärsivät ja ovat 
epätoivoisia, koska he eivät voi omistaa sitä, 
mitä he tavoittelevat maailmassa, näette, 
miten heidän materialisminsa on ristiriidassa 
opetuslasteni kohoamisen kanssa, joiden 

tyytyväisyys on suuri, koska heidän 
pyrkimyksensä ja toiveensa ovat jaloja, koska 
ne perustuvat vakaaseen vakaumukseen siitä, 
että tässä elämässä kaikki on ohimenevää. 
33 Opetuslapseni puhuvat maailmalle 
esimerkkien kautta hengellisyydestä - elämän 
kautta, joka kamppailee saadakseen hengen 
lähemmäs jumaluutta sen sijaan, että se 
kahlittaisiin maailman vääriin aarteisiin. 
34 Tiedän, että materialistit närkästyvät 
tulevina aikoina, kun he tulevat tuntemaan 
tämän opetuksen; mutta heidän omatuntonsa 
kertoo heille, että minun sanani puhuu vain 
totuutta. (275, 5 - 7) 
35. Sinua odottavassa suuressa päivätyössä 
minä olen apunasi. Oppini tulee aiheuttamaan 
suuria mullistuksia maailmassa. Tavat ja 
ajatukset muuttuvat suuresti, ja jopa 
luonnossa tapahtuu muutoksia. Kaikki tämä 
osoittaa ihmiskunnan uuden aikakauden 
alkamista, ja henget, jotka lähetän pian maan 
päälle, puhuvat kaikista näistä profetioista 
edistääkseen tämän maailman palauttamista 
ja kohottamista. He selittävät sanani ja 
tulkitsevat tapahtumia. (216, 27) 
36 Ylösnousemuksen aika on tämä "kolmas 
aika". Henget muistuttivat kuolleita ja ruumiit 
niiden hautakammioita. Mutta heidän 
luokseen on tullut Mestari, jonka Elämän Sana 
sanoi heille: "Tulkaa esiin ja nouskaa valoon, 
vapauteen!" 
37 Se, joka heistä on antanut silmänsä 
Jos ihminen avautuu totuudelle ja kykenee sen 
jälkeen kohottamaan elämänsä, työnsä ja 
tunteensa rakkauteen lähimmäisiään kohtaan, 
hän ei enää pidä tätä maailmaa 
maanpakolaisuuden paikkana tai kyynelten ja 
sovituksen laaksona, koska hän tuntee yhä 
enemmän todellisen rauhan iloa, jonka 
mielenrauha antaa. 
38. Tuo korotuksen tila tässä elämässä on 
heijastus täydellisestä rauhasta ja valosta, 
josta henki tulee nauttimaan paremmissa 
maailmoissa, joissa Minä itse otan sen vastaan 
antaakseni sille sen ansioiden arvoisen kodin. 
(286, 13) 
 
 
Teologien ja materialistien reaktiot. 
39. Älkää kauhistuko, kun teille sanotaan, että 
se, joka nyt puhui teille, oli kiusaaja ja että oli 
ennustettu, että hänkin tekisi ihmeitä, joilla 
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hän itse häiritsisi ja hämmentäisi valittuja. 
Totisesti sanon teille, että monet niistä, jotka 
tuomitsevat ilmestymiseni tällä tavoin, tulevat 
olemaan niitä, jotka ovat todellakin pahan ja 
pimeyden palveluksessa, vaikka heidän 
huulensa pyrkivätkin vakuuttamaan, että he 
aina levittävät totuutta. 
40. Älkää unohtako, että puu tunnetaan 
hedelmistään, ja minä sanon teille: Hedelmä 
on tämä Sana, joka on tullut kuultavaksi 
näiden äänenkantajien - yksinkertaisen 
sydämen miesten ja naisten - ymmärryksen 
yläpuolella. Hedelmistä ja niiden hengellisestä 
edistymisestä, jotka ovat nauttineet niitä, 
ihmiskunta tulee tuntemaan puun, joka minä 
olen. 
41 Kolminaisuuden ja Marian hengellinen työ 
alkaa levitä ja aiheuttaa todellisen hälytyksen 
monien keskuudessa, jotka vakuuttuneina 
siitä, että he ovat opiskelleet ja ymmärtäneet 
sen opetuksen, jonka he ovat aiemmin 
saaneet Isältä, ovat tulleet turhiksi 
filosofioidensa ja tieteidensä tietämyksen 
suhteen tajuamatta sitä hengellistä kehitystä, 
jonka ihmiskunta on saavuttanut. 
42 Herättyään horroksestaan he huomaavat, 
miten ihmisten mielet ajattelevat ja tuntevat 
nykyään, he heittävät kirouksia sitä vastaan, 
mitä he kutsuvat "uusiksi ajatuksiksi", ja 
levittävät sanaa, että tämä liike on 
Antikristuksen aikaansaannosta. 
43 Silloin he turvautuvat Raamattuihin, 
profetioihin ja Sanaani, jonka annoin teille 
"toisella aikakaudella", yrittäessään taistella 
uutta ilmenemismuotoa, uusia opetuksiani ja 
kaikkea sitä vastaan, mitä olen luvannut teille 
ja mitä täytän tänään. 
44 Sanani saavuttaa opetuslasteni huulilla ja 
kirjoitusten kautta jopa ne, jotka eivät hyväksy 
mitään, mikä on aineellisen ulkopuolella tai 
mikä on heidän tietämyksensä ja käsitystensä 
ulkopuolella, jotka he kerran hyväksyivät, ja he 
kutsuvat Minua vääräksi Jumalaksi, koska olen 
tuonut teille tämän sanan. 
45 Mutta kun kuulette tämän, uskonne ei 
haaksirikkoutuisi - vaikka sydämenne 
tuntuukin haavoittuneelta - koska muistatte 
sisäisellä liikkeellä, että Mestarinne oli jo 
ilmoittanut sen teille ja rohkaissut teitä 
sanallaan kestämään nämä koettelemukset. 
46. Kuitenkin sanon teille: vaikka kohtaatte 
tiellänne petollisuutta, tekopyhyyttä, 

taikauskoa, uskonnollista fanaattisuutta ja 
epäjumalanpalvelusta, teidän ei pidä tuomita 
ketään heidän rikkomuksistaan. Opeta heitä 
Minun sanallani ja jätä asia Minulle, joka olen 
ainoa, joka voi tuomita teidät ja joka tietää, 
kuka on väärä jumala, väärä Kristus, paha 
apostoli, tekopyhä fariseus. (27, 32 - 35) 
47. Aatteiden, uskontunnustusten, 
uskontojen, oppien, filosofioiden, teorioiden 
ja tieteiden sota tulee, ja minun nimeni ja 
oppini tulevat olemaan kaikkien huulilla. 
Minun paluustani keskustellaan ja se hylätään, 
ja sen jälkeen suuret uskovat nousevat ja 
julistavat, että Kristus on jälleen kerran ollut 
ihmisten keskellä. Tuolloin rohkaisen noita 
sydämiä äärettömyydestä ja teen ihmeitä 
heidän tiellään vahvistaakseni heidän 
uskoaan. (146, 8) 
 
Henkiopin vaikutus 
48. Valoni on levittäytyessään kaikkialle 
maailmaan saanut aikaan sen, että totuuttani 
etsitään jokaisessa opetuksessa. Tämä on syy 
siihen, miksi ihmiset käyttäytyvät eri tavoin eri 
uskomuksissaan. 
49. Se on ennustetun täyttymys. Mikä niistä 
edustaa totuutta? Kuka piilottaa nälkäisen 
suden lampaan vaatteisiin? Kuka vakuuttaa 
puhtaalla vaatteella ehdottoman sisäisen 
vilpittömyytensä? 
50 Teidän on käytettävä spiritismiä 
löytääksenne totuuteni, sillä ihmiskunta on 
jakautunut niin moneen uskontunnustukseen 
ja maailmankatsomukseen kuin on vastannut 
ihmisen ajattelun kehitystä. 
51 Näin on muodostunut yhä enemmän 
lahkoja ja uskontokuntia, ja teidän on hyvin 
vaikea arvioida, mikä on niiden kunkin 
sisältämä totuuspitoisuus. 
52 Minun opetukseni valaisee ajatukset 
ja ihmisten ajatuksia, ja vähitellen kukin 
ymmärtää perusasiat, jotta hän voi 
täydellistää teoksensa ja ohjata ne 
täydellisemmälle ja korkeammalle kurssille. 
53. Tulee aika, jolloin jokainen lahko ja kirkko 
tutkii itseään etsiäkseen sitä, mikä kuuluu 
minun työhöni. Mutta löytääkseen tuon 
aarteen heidän on kohotettava mielensä ja 
kuunneltava omantunnon ääntä. (363, 4 - 8 ; 
29) 
54. Tällä maapallolla on monia uskonnollisia 
yhteisöjä, mutta mikään niistä ei yhdistä 
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ihmisiä eikä saa heitä rakastamaan toisiaan. 
Henkinen oppini on se, joka toteuttaa tämän 
työn. Turhaan maailma vastustaa tämän valon 
etenemistä. 
55. Kun opetuslapsieni vaino on 
kiivaimmillaan, luonnonvoimat päästetään 
valloilleen; mutta näiden työntekijöitteni 
rukoukset tyynnyttävät ne, niin että maailma 
voi todistaa todisteeksi heille antamastani 
auktoriteetista. (243,30) 
56. Maailma on levoton, kun sanani kuullaan 
kansojen keskuudessa, sillä tätä ilmestystä 
varten valmisteltujen ihmisten henkeä 
liikuttaa ilo ja samalla pelko. Silloin se, joka 
haluaa tietää totuuden, vapautuu 
materialististen ajatustensa kahleista ja 
virkistyy valoisissa näköaloissa, jotka 
avautuvat hänen katseelleen. Mutta se, joka 
pysyy hengellisessä pimeydessään ja 
kamppailee tätä valoa vastaan, on edelleen 
vapaa tekemään niin. 
57. Sydämen muutos kohti hengellisyyttä saa 
aikaan ystävyyttä ja veljeyttä kansojen välille. 
Teidän on kuitenkin valmistauduttava, sillä 
vastakkainasettelu tulee olemaan suuri. Kun 
ihmiset nousevat sotimaan toisiaan vastaan, 
se ei johdu siitä, että se olisi minun tahtoni, 
vaan siitä, että he eivät ole ymmärtäneet 
Jumalan lakia. (249, 47 - 48) 
58. Kaiken kattavan tuomion aika on 
koittanut, ja Minä tuomitsen kaikki teot ja 
kaikki uskonnolliset yhteisöt. Ihmisen 
hengestä nousee tuskanhuuto, sillä kaikki 
valheellinen paljastuu; vain totuus loistaa. 
Ihmiskunnassa tapahtuu herääminen, ja silloin 
ihmiset sanovat Minulle: "Isä, anna meille 
apuasi, anna meille todellinen valo, joka 
opastaa meitä." Ja tuo valo ja apu tulee 
olemaan Pyhän Hengen opetusta, se tulee 
olemaan opetusta, jonka olen antanut teille ja 
joka kuuluu myös heille kaikille, koska minä 
olen kaikkien Isä. (347, 27) 
 
Uuden ilmestyssanan merkitys 
59 Tässä ilmoituksessa ei näytä olevan mitään 
suurta, mutta te tulette tulevaisuudessa 
näkemään, mikä merkitys sillä on ihmiskunnan 
keskuudessa. 
60. Tämän kansan joukossa on kaikenlaisia 
opetuslapsia; jotkut aavistavat tämän Työn 
suuruuden ja tuntevat jo sen järkytyksen, 
jonka sen ilmestyminen aiheuttaa maailmassa; 

toiset tyytyvät uskomaan, että tämä on hyvä 
tie, ja on myös niitä, jotka eivät voi havaita 
tämän Opin suuruutta ja jotka epäilevät sen 
voittoa ja sen pääsyä ihmisten sydämiin. 
Kerron teille, että se on teille uskottu jalokivi, 
jonka jumalallisia valonsäteitä ette ole 
halunneet tunnistaa, koska ette ole 
ymmärtäneet opetustani. Olen kertonut teille, 
että juuri pimeydessä valo loistaa 
kirkkaimmin, ja samoin näette tänä 
materialismin ja synnin aikana totuuden, jonka 
olen tuonut teille, loistavan täydessä 
kirkkaudessaan. 
61 Älkää unohtako, että jo hänen aikanaan 
epäiltiin Kristuksen sanaa, sillä ihmiset 
tuomitsivat Jeesuksen hänen taustansa ja 
vaatetuksensa perusteella, ja kun he saivat 
tietää, että hän oli nasaretilaisen puusepän ja 
köyhän naisen poika - joka myöhemmin lähti 
liikkeelle köyhien galilealaisten kalastajien 
seurassa, saarnaamaan oppeja, jotka tuntuivat 
heistä oudoilta - he eivät voineet uskoa, että 
tämä kiertävä saarnamies, joka kulki kylästä 
kylään ja näytti vaatteidensa niukkuutta, oli se 
kuningas, jonka Herra oli luvannut Israelin 
kansalle. 
62. Annan teille nämä merkit, koska ihmiset 
etsivät aisteja häikäisevää ulkoista loistoa 
voidakseen uskoa sen suuruuteen, joka on 
nähtävissä ja koettavissa vain hengellä. 
63. Minun täytyi vuodattaa vereni, antaa 
elämäni ja nousta ylös, jotta ihmiset avaisivat 
silmänsä. Minkä maljan Henkeni on nyt 
juotava, jotta te uskoisitte minuun?". 
Ihmisyys: Mitä en tekisi nähdäkseni sinut 
pelastettuna? (89, 68-69 & 71-73) 
64. Se, joka väittää, että opetukseni on 
vaaraksi ihmiskunnan aineelliselle kehitykselle, 
tekee vakavan virheen. Minä, kaikkien 
Mestareiden Mestari, näytän ihmiskunnalle 
tien ylöspäin suuntautuvaan kehitykseen ja 
todelliseen edistykseen. Sanani ei puhu vain 
hengelle, vaan myös mielelle, järjen ja jopa 
aistien kanssa. Opetukseni ei ainoastaan 
inspiroi ja opasta teitä hengelliseen elämään, 
vaan se tuo valoa jokaiseen tieteeseen ja 
kaikille poluille. Opetukseni ei rajoitu vain 
saattamaan kaikkia henkisiä olentoja matkalle 
tämän olemassaolon tuolla puolen olevaan 
kotiin, vaan se tavoittaa myös ihmisen 
sydämen ja innostaa häntä elämään 
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miellyttävää, inhimillistä ja hyödyllistä elämää 
tällä planeetalla. (173, 44) 
65. Kolmas aikakausi, jota nyt elätte, on 
suurten mysteerien paljastumisen aikaa. 
Tutkijoiden ja teologien on korjattava 
tietämystään sen totuuden edessä, jonka 
paljastan teille tällä hetkellä. 
66. Tämä on se aika, jolloin ihmiset avaavat 
silmänsä viisauteni valolle, valolle, jonka olen 
muuttanut opetukseksi, jotta voitte sen kautta 
nousta hengellisesti todelliseen elämään. 
(290,51 - 52) 
67. Ihmiset yrittävät kieltää totuuden 
ilmoitukseltani, mutta tosiasiat, todisteet, 
tapahtumat puhuvat ja todistavat tästä 
totuudesta, joka tulee kansani huulilta 
"Kolmannen aikakauden" suurena viestinä. Ja 
myös kirjoitusten kautta oppini leviää koko 
maailmaan, koska tämä on sallittu keino, 
jonka olen innoittanut sanansaattajiani 
varhaisimmista ajoista lähtien. Haluan vain, 
että valvotte totuuttani ja välitätte sen 
sydämiin puhtaimmalla ja yksinkertaisimmalla 
tavalla. (258, 6) 
68. Tuona "toisena aikakautena" vain harvat 
sydämet uskoivat minun tulooni ihmisenä. 
Myöhemmin ihmiskunta kuitenkin määritteli 
Vapahtajan syntymän uuden aikakauden 
alkamiseksi. Samoin tänä aikana, kun minun 
ilmestymiseni teille alkaa, toisin sanoen minun 
tulemiseni Pyhänä Henkenä, vahvistetaan 
huomenna toisen aikakauden alkuna. 
69. Kuunnelkaa, mitä Kristus, jumalallisen 
rakkauden ruumiillistuma, sanoo teille: rauha 
hyvätahtoisille ihmisille, niille, jotka rakastavat 
totuutta ja kylvävät rakkauden siemeniä. 
(258,41 - 43). 
 

Luku 8 - Kristuksen uudet kirkot, 
opetuslapset, apostolit ja Jumalan 
sanansaattajat  
 
Valo ja varjo ilmestyksen kirkoissa 
1 Jos olisin antanut sanani kaikille kansoille, 
enemmistö olisi hylännyt sen, koska ihmisten 
turhamaisuus, materialismi ja väärä suuruus 
eivät olisi hyväksyneet oppia, joka puhuu 
henkistymisestä, nöyryydestä ja veljeydestä. 
Maailma ei ole vielä valmis ymmärtämään 
Rakkautta, minkä vuoksi kaikki eivät olisi olleet 

vastaanottavaisia Läsnäololleni tässä 
muodossa. 
2 Aivan kuten Kristus silloin valitsi kallioluolan 
syntyäkseen ihmiseksi, niin löysin tänään 
tämän maan nurkan, joka on valmis 
kuulemaan minua ja joka muistuttaa luolaa ja 
seimeä, jotka ottivat Jumalan Pojan vastaan 
tuona siunattuna yönä. (124, 13 - 14) 
3 Tämän yksinkertaisen kansan esimerkki 
täällä, joka kulkee tietään ilman papistoa 
opastamassa heitä ja joka tarjoaa Minulle 
palvontaa ilman seremonioita ja symboleja, on 
kutsu, joka herättää ne, jotka vielä nukkuvat 
vuosisatoja kestäneessä yössään, ja se on 
kannustin monien lasteni uudistumiselle ja 
puhdistumiselle. (94, 39) 
4. Opetukseni varjolla ei pystytetä 
valtaistuimia, joilta kirkastetut ihmiset voisivat 
hallita lähimmäistensä henkiä. Ketään ei 
kruunata eikä peitetä purppuravaipalla 
yrittäen ottaa Herran paikkaa, eivätkä 
tunnustajat ilmesty tuomitsemaan, antamaan 
anteeksi, tuomitsemaan tai antamaan 
tuomiota ihmisten teoista. Minä yksin 
kykenen tuomitsemaan hengen 
oikeudenmukaisesta ja täydellisestä 
tuomarinistuimesta. 
5 Minä voin lähettää ihmisiä korjaamaan, 
opettamaan ja ohjaamaan, mutta en lähetä 
ketään tuomitsemaan ja rankaisemaan. Olen 
lähettänyt miehiä, jotka ovat olleet ihmisten 
paimenia, mutta eivät herroja tai isiä. Ainoa 
Isä Hengen mukaan olen Minä. (243, 13 - 14) 
6 Tänä aikana minä kasvatan kansan, joka 
todella noudattaa lakiani, joka rakastaa 
totuutta ja lähimmäistään. Nämä ihmiset ovat 
kuin peili, josta muut voivat nähdä tekemänsä 
virheet. Se ei ole kenenkään tuomari, mutta 
sen hyveet, teot ja henkinen velvollisuuksien 
täyttäminen koskettavat kaikkien niiden 
henkeä, jotka kulkevat sen tien yli, ja ne 
osoittavat heidän virheensä kaikille, jotka 
rikkovat lakiani. 
7 Kun tämä kansa on vahva ja runsaslukuinen, 
se herättää naapureidensa huomion, sillä sen 
tekojen puhtaus ja sen palvonnan vilpittömyys 
saavat ihmiset hämmästymään. Silloin ihmiset 
kysyvät: "Keitä ovat ne, jotka ilman 
temppeleitä osaavat rukoilla tuolla tavalla?". 
Kuka on opettanut näitä ihmisjoukkoja 
palvomaan Jumalaansa rukoillen tuntematta 
tarvetta pystyttää alttareita heidän 
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palvontaansa varten? Mistä ovat tulleet nämä 
kiertävät saarnaajat ja lähetyssaarnaajat, jotka 
lintujen tavoin eivät kylvä, eivät leikkaa 
eivätkä kehrää, ja jotka kuitenkin jatkavat 
olemassaoloaan?"." 
8 Silloin minä sanon heille: "Tätä köyhää ja 
nöyrää kansaa, joka kuitenkin kiihkeästi 
noudattaa minun lakiani ja on vahva maailman 
intohimoja vastaan, ei ole kukaan ihminen 
luonut. Näitä ihmisjoukkoja, jotka iloitsevat 
hyvän tekemisestä, joita inspiraatio valaisee ja 
jotka tuovat sydämiin rauhan sanoman ja 
pisaran parantavaa balsamia, eivät ole 
opastaneet minkään maan kulttiyhteisön 
opettajat tai papisto. Sillä totisesti minä sanon 
teille, että tänä aikana maailmassa ei ole 
yhtään ihmistä, joka kykenisi opettamaan 
Jumalan palvontaa todellisessa 
hengellisyydessä. Totuus ei ole riittien tai 
seremonioiden loistossa, ei rikkaudessa eikä 
maallisessa vallassa, sillä siinä on totuuden 
juuret, joka nöyränä etsii temppelikseen 
puhtaat, jalot, vilpittömät, totuutta rakastavat 
sydämet. Missä ovat nuo sydämet? (154, 12 – 
14) 
9. Olen kutsunut monia lapsiani antamaan 
heille erilaisia tehtäviä, erilaisia tehtäviä tässä 
työssä, ja olen antanut ne teille edistymisenne 
ja kykyjenne mukaan. Kaikista heistä yhdessä 
olen muodostanut kansani, uuden 
apostolikuntani. 
10 Minä olen antanut muutamille päämiesten 
viran, ja jotta heidän tehtävänsä ei olisi vaikea 
ja vaivalloinen, olen jakanut kansan 
yhteisöihin. 
11 toisille olen antanut äänenkantajan lahjan 
välittää inspiraationi luoma ihmisen sana 
näille ihmisjoukoille, jotka ovat kokoontuneet 
vastaanottamaan tämän ihmeen; olen antanut 
äänenkantajan lahjan toisille välittää 
inspiraationi luoma ihmisen sana näille 
ihmisjoukoille, jotka ovat kokoontuneet 
vastaanottamaan tämän ihmeen. 
12 Olen antanut joillekin selvänäkemisen 
etuoikeuden tehdäkseni heistä profeettoja ja 
ilmoittaakseni heidän välityksellään, mitä on 
tulossa. 
13 "Pylväiden" tehtävä on annettu niille, 
joiden tehtävänä on tukea ihmisiä heidän 
pyhiinvaelluksellaan ja olla kirkon johtajien 
apuna, auttaen heitä kantamaan ristin taakkaa 
kuulijajoukkojen kanssa. 

14 Toisille on annettu välittämisen lahja, ja 
heidät on koulutettu henkimaailman välineiksi 
välittämään sen viestejä, selityksiä työstäni, ja 
myös parantavan balsamin, sairaiden 
lohdutuksen, haltijoiksi, jotta he voivat 
terveellisten henkisten emanaatioidensa 
avulla antaa armoa yhdessä tarvitseville. 
15 "Kultakynäksi" olen kutsunut häntä, joka 
kirjoittaa kirjaan, jonka jätän teille, tämän ajan 
ilmoituksiani, opetuksiani ja profetioita. 
16 Olen antanut peruskiven viran niille, joiden 
on määrä olla esimerkkinä lujuudesta, 
kestävyydestä ja lujuudesta kansan 
keskuudessa. Heidän sanansa, neuvonsa ja 
esimerkkinsä kansan keskuudessa tulee 
olemaan muuttumaton kuin kallio. 
17. Mutta nyt, kun tämä ilmenemismuotoni 
kausi on päättymässä, puhuttelen kaikkia 
virkoja, ja kaikille niille, jotka on valittu 
vastaanottamaan näin suuria tehtäviä, annan 
kutsun, jotta he voisivat opiskella 
perusteellisesti ja tietää työnsä tuloksen. Tänä 
pohdinnan hetkenä seison kaikkien rinnalla. 
(335, 27 – 28) 
18 niinkuin kaikkina aikoina on ollut monia 
kutsuttuja ja harvoja valittuja, sillä minä 
valitsen vain ne, jotka ovat ajoissa valmiita 
täyttämään tehtävänsä; ja muille annan valon, 
jotta he osaisivat odottaa sitä aikaa, jolloin 
heidätkin valitaan. 
19. Kuinka monet, jotka on vain kutsuttu, 
ilman että olisi jo ollut aika valita heidät 
tehtävään, ovat asettuneet opetuslasteni ja 
työntekijöitteni joukkoon, ilman että heidän 
hengellään olisi ollut tarvittavaa kehitystä 
tämän ristin taakan kantamiseen eikä heidän 
mielellään tarvittavaa valoa inspiraationi 
vastaanottamiseen! Mitä monet heistä ovat 
tehneet sen jälkeen, kun he ovat olleet 
valittujen joukossa: he ovat häpäisseet, 
myrkyttäneet ilmapiirin, tartuttaneet muut 
pahoilla taipumuksillaan, valehdelleet, 
kylväneet eripuraa, anastaneet nimeni ja ne 
hengelliset lahjat, jotka olen asettanut 
opetuslapsilleni. 
20. Kukaan ei yritä selvittää, mitkä ne ovat, 
sillä et voisi. Ainoastaan minun läpitunkeva 
tuomitseva silmäni ei kadota heitä silmistään, 
ja annan sanani mennä heidän 
omaatuntoonsa sanoen heille: "Valvokaa ja 
rukoilkaa, jotta voitte aikanaan tehdä 
parannuksen rikkomuksistanne; sillä jos teette 
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niin, lupaan teille, että hengellisesti katsottuna 
istutan teidät nopeasti pöytääni ja vietämme 
sovinnon ja anteeksiannon juhlaa." Tämä on 
yksi niistä asioista, joita en voi jättää 
huomiotta. (306, 53 - 55) 
21 Tämä on totuus: kaikki eivät rakasta 
toisiaan minun työssäni, vaikka he kuuluvat 
siihen, eivätkä kaikki ole ymmärtäneet sitä. 
Siksi voin kertoa, että jotkut kuuluvat minun 
työhöni, ja toiset kuuluvat heidän työhönsä. 
22. Ne, jotka seuraavat minua rakkaudesta, 
rakastavat Sanaani, koska he tietävät, että se 
korjaa heitä satuttamatta heitä ja näyttää 
heille heidän virheensä paljastamatta niitä. 
Tämä saa heidät jatkamaan sinnikkäästi 
toimiensa täydellistämistä. 
23. Ne, jotka tämän täydellisyyden tavoittelun 
sijaan etsivät vain kiitosta, paremmuuden 
tunnetta, imartelua tai toimeentuloaan sen 
sijaan, että pyrkisivät hengen täydellisyyteen, 
eivät kestä sanaani, kun se osoittaa heille 
heidän virheensä. Sitten heidän on luotava 
teos, joka eroaa minun teoksestani ja jossa he 
voivat vapaasti tehdä tahtonsa. He eivät ole 
vielä ymmärtäneet, että ainoa asia, joka 
kuuntelijoiden on tehtävä ilmoitusteni aikana, 
on kuunnella Minua suurimmalla mahdollisella 
kohotuksella, jotta he voivat tulkita viestini 
jälkeenpäin. (140, 72 -74) 
24. Olen sanonut, että tulee hämmennyksen, 
tottelemattomuuden aika, jolloin "työläinen" 
nousee ja väittää, että julistukseni ihmisälyn 
kautta ei tule loppumaan. Mutta tulee aika, 
jolloin sanani toteutuu, vaikka ihminen 
haluaisi vastustaa tahtoani. 
25. Kuinka monta virhettä tiellä ovatkaan 
tehneet monet niistä, joille olen antanut 
tehtävän ja armon. Kuinka paljon 
ymmärtämättömyyttä näenkään leviävän 
lasteni keskuudessa vuoden 1950 jälkeen. 
26 Ymmärryksen puutteen ja tyhmyyden 
tähden ihminen kieltäytyy minun auttavasta 
rakkaudestani, auktoriteetistani ja armostani 
ja pysyy erossa lain, sopusoinnun ja totuuden 
todellisesta tiestä. 
27. Jälleen kerran Israel jakautuu heimosta 
toiseen, jälleen kerran se on jakautunut ja 
haluaa talloa jalkoihinsa sen puhtaan ja 
puhtaan lain, jonka minä annoin sen käsiin; 
jälleen kerran Israel etsii entisiä teitä ja 
lankeaa epäjumalanpalvelukseen ja 
fanaattisuuteen. Se kääntyy lahkojen puoleen 

ja vaipuu sekasortoon, pimeyteen, ja se 
herkuttelee miellyttävillä ja väärillä sanoilla, 
joita ihmiset sille tarjoavat. 
28. Kun kirkko ja lahkolaiset näkevät, että 
Israel on jakautunut, että Israel kieltää 
toisensa ja on heikko, he etsivät syitä tarttua 
korvaamattoman arvokkaaseen jalokiveen, 
ottaa Uuden Liiton arkin itselleen ja sanoa 
huomenna, että he ovat Jumalan todellisia 
sanansaattajia ihmiskunnan keskuudessa ja 
Jumaluuteni edustajia. (363, 47 – 49,51 , 57) 
 
Kuulijoille osoitetut kehotukset Hengen 
työstä. 
29. Haluan, että teillä on selkeä käsitys siitä, 
mitä tämä oppi on julistukseni päätyttyä, jotta 
voitte seurata sitä oikealla tavalla; sillä tähän 
asti niiden joukkojen joukossa, jotka ovat 
kuulleet sanani, ei ole esiintynyt todellisia 
spiritualisteja. Tähän asti se, mitä olette 
harjoittaneet, ei ole ollut spiritismiä, vaan 
ainoastaan teidän käsityksenne siitä, mitä 
Työni on, mikä on kaukana todellisesta 
hengellisyydestä. 
30 Teidän on oltava vahvoja myöntämään 
itsellenne, että olette eksyneet; teidän on 
ryhdistäydyttävä parantamaan tapojanne ja 
ponnisteltava innokkaasti, jotta tämän 
opetuksen totuus ja puhtaus loistaisi 
keskuudessanne. 
31 Älkää pelätkö muuttaa 
palvontamuotojenne ja kultuksenne ulkoista 
osaa, kunhan ette vääristä opetusteni ydintä. 
(252, 28 - 30) 
32 Hyödynnä jäljellä oleva aika parhaalla 
mahdollisella tavalla, 
kuunnelkaa opetustani, jotta se täyttäisi teidät 
valolla ja armolla, jotta voisitte ottaa lujan 
askeleen kohti hengellisyyttä - askeleen, jota 
ette ole ottaneet, koska olette jatkaneet 
materialismin ja erehdyksen kultissa. 
33. Tähän päivään asti teiltä on puuttunut 
usko luopua luvuista, riiteistä ja symboleista ja 
etsiä Minua hengellisesti äärettömästä. Teiltä 
on puuttunut rohkeus olla spiritistejä, ja olette 
keksineet jonkinlaisen 
näennäishengellisyyden, jonka taakse kätkette 
materialisminne ja virheenne. 
34. En halua, että olet tekopyhä, vaan vilpitön 
ja totuudellinen. Siksi puhun teille 
suurimmalla selvyydellä, jotta voitte puhdistaa 
elämänne perusteellisesti ja näyttää 
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maailmalle tämän Työn totuuden. Kutsutteko 
itseänne spiritisteiksi? Olkaa sitten todella 
niin. Älkää puhuko minun opistani niin kauan 
kuin teette täysin päinvastoin, sillä silloin vain 
hämmentätte ihmisiä teoillanne. 
35 Ennen kaikkea, hankkikaa tietoa siitä, mitä 
minun työni on - mitä minun lakini tarkoittaa, 
mikä on teidän tehtävänne ja miten teidän on 
se toteutettava, niin että - jos teillä ei ole 
tiellänne opasta, joka on arvollinen ohjaamaan 
askeleitanne - voitte ohjata itseänne 
omantuntonne ja sen tiedon avulla, jonka 
olette saaneet opetuksestani. Näin sinulla ei 
ole ketään, jota voit syyttää mistään harha-
askeleesta tai virheestä. (271, 27 - 30) 
36. Ihmisen mielen kautta tapahtuvan 
ilmentymiseni alusta alkaen tahtoni oli, että 
käytätte hengellisiä lahjoja käytäntöön ja 
aloitatte hengellisen tehtävänne, jotta olisitte 
lähdöni koittaessa jo kulkeneet osan matkasta 
ettekä tuntisi itseänne liian heikoiksi 
aloittaaksenne niin vaikean tehtävän 
täyttämisen. 
37. Jotkut ovat osanneet tulkita Jumalallista 
Ajatusta ja pyrkineet toteuttamaan sen. Mutta 
on myös niitä - ja heitä on enemmistö - jotka 
ovat ymmärtäneet väärin tämän Työn 
merkityksen. 
38. Vastustan näitä virheitä tämän kansan 
keskuudessa, koska en halua, että ihmiskunta 
pilkkaa niitä, joita on opetettu niin kauan. 
(267, 65 - 67) 
39. Kun jotkut olivat kiinnostuneita vain sanani 
merkityksestä ja halusivat aina edistyä ja 
kehittää henkeään, toiset taas olivat 
tyytyväisempiä ulkoiseen palvontaan. 
Vastaavasti, kun ensimmäiset iloitsivat 
saadessaan hengellisyyttä koskevia opetuksia, 
jälkimmäiset olivat järkyttyneitä, kun heidän 
vikansa mainittiin. 
40 Minä yksin tiedän, kuka joutuu vastaamaan 
Minulle kaikesta siitä, mikä olisi pitänyt olla 
tiedossa äänenkantajieni kautta, ja siitä, mitä 
on salattu.(270, 8 - 9).(270, 8 - 9) 
41 Ajattele, niin huomaat, että tarvitsemasi 
sopusointu on hengellistä, ja saavutat sen, kun 
nouset intohimojesi ja pomottelevaisuutesi 
yläpuolelle. 
42 Kuinka voitte tehdä rauhan, jos kukin 
julistaa omansa ainoaksi oikeaksi ja samalla 
taistelee toistensa väärää vastaan? 

43 Fanaattisuus on pimeyttä, sokeutta, 
tietämättömyyttä, eivätkä sen hedelmät voi 
koskaan olla valoa. (289, 8 - 10) 
44 Totisesti sanon teille: jos ette yhdisty, niin 
kuin minun tahtoni on, ihmiskunta hajottaa 
teidät ja ajaa teidät pois keskuudestaan, kun 
se näkee, että elämänne on erilaista kuin mitä 
julistatte. 
45 Mitä tapahtuu, kun ihmiset huomaavat, 
että jokaisessa seurakunnassa on erilainen 
hartausmuoto ja erilainen tapa harjoittaa 
opetustani? 
46. Luovutan teille kolme viimeistä vuotta, 
jotka olen ilmentänyt, jotta voisitte 
työskennellä tämän kansan yhdentymisen 
puolesta - yhdentymisen, joka käsittää sekä 
hengellisen että ulkoisen puolen, niin että 
työnne, joka on täynnä harmoniaa ja 
yksimielisyyttä, olisi suurin todiste siitä, että 
teitä kaikkia, eri kokoontumispaikoissa ja 
maan eri osissa, on opettanut yksi Mestari: 
JUMALA. (252, 69 - 71) 
 
Todellinen opetuslapseus, uudet apostolit 
47. Älkää yrittäkö rajoittaa tätä Työtä, joka on 
universaali ja ääretön, älkääkä asettako rajoja 
hengelliselle kehityksellenne, sillä mitä 
enemmän uppoudutte hyvien töiden ja 
opiskelun tielle, sitä suurempia ilmestyksiä 
saatte. Näette Jumalallisen Työn nousevan 
mitättömimmästä, näette sen ilmenevän 
kaikessa luodussa, tunnette sen sykkivän 
olemuksessanne. 
48. Tällä yksinkertaisuudella opetan 
spiritualistista oppilasta, jotta hänkin voisi olla 
yksinkertainen kuin Mestarinsa. Opetuslapsen 
on vakuutettava ja käännytettävä sanojensa 
totuudella ja tekojensa voimalla yrittämättä 
tehdä vaikutuksen salaperäisillä voimilla tai 
poikkeuksellisilla kyvyillä. 
49. Todellinen opetuslapsi on suuri 
yksinkertaisuudellaan. Hän ymmärtää 
Mestariaan ja samalla tekee itsensä 
ymmärrettäväksi lähimmäisilleen. (297, 15 - 
17) 
50 Jeesuksen opetuslapsi on se, joka voittaa 
sanalla, joka vakuuttaa ja lohduttaa, joka 
kohottaa ja herättää, joka tekee voitetusta 
itsensä ja vastoinkäymiset voittaneen. 
51. Kristuksen apostoli ei voi kantaa 
itsekkyyttä sydämessään ja ajatella vain omia 
kärsimyksiään tai murheitaan. Hän ei murehdi 
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omiaan vaan ajattelee muita, ja hän on täysin 
varma siitä, ettei hän ole laiminlyönyt mitään, 
sillä Isä auttaa välittömästi sitä, joka on 
jättänyt omansa taakseen omistaakseen 
itsensä hengellisen avun tarpeessa olevalle 
Herran lapselle. Ja se, joka unohtaa itsensä 
tuodakseen lähimmäiselleen toivon hymyn, 
lohdutuksen hänen suruunsa, balsamipisaran 
hänen tuskaansa, huomaa kotinsa valaistuvan 
palatessaan valolla, joka on siunausta, iloa ja 
rauhaa. (293, 32 - 33) 
52 Minun pöydässäni tänä aikana sekä mies 
että nainen ovat apostoleja; tähän pöytään 
minä panen teidän henkenne. 
53 Naiset ovat olleet ne, jotka ovat pitäneet 
spiritistien lippua korkealla tänä aikana ja 
jättäneet apostolin jäljen tielle, kun he ovat 
innokkaasti noudattaneet Herran lakia. 
54. Uudessa apostoliyhdistyksessäni nainen 
tulee olemaan miehen vieressä, eikä ole 
mitään erityistä ikää palvella Minua: sekä 
aikuinen että lapsi tai vanhus tekee sitä, nuori 
tyttö samoin kuin äiti. Sillä kerron teille vielä 
kerran, että etsin henkeänne ja että se on jo 
kauan sitten jättänyt lapsuutensa taakseen. 
(69, 16 u. - 17o.) 
55. Jos sanoin teille toisella aikakaudella, että 
valtakuntani ei ole tästä maailmasta, kerron 
teille tänään, että teidänkään valtakuntanne ei 
ole tästä maailmasta, koska tämä maailma, 
kuten jo tiedätte, on vain siirtymäkausi 
ihmiselle. 
56. Opetan teille todellista elämää, joka ei ole 
koskaan perustunut materialismiin. Siksi maan 
mahtavat nousevat jälleen kerran oppiani 
vastaan. Tulen luoksenne ikuisen oppini 
kanssa, ikuisesti voimassa olevan opetukseni 
kanssa, joka koostuu rakkaudesta, viisaudesta 
ja oikeudenmukaisuudesta. Sitä ei kuitenkaan 
ymmärretä heti, vaan ihmiskunta tuomitsee 
minut jälleen kerran, ristiinnaulitsee minut 
jälleen kerran. Tiedän kuitenkin, että 
opetukseni on käytävä kaiken tämän läpi, jotta 
se voidaan tunnistaa ja jotta sitä voidaan 
rakastaa. Tiedän, että sen jälkeen kiivaimmat 
vainoojani ovat uskollisimpia ja luopuvimpia 
kylväjiäni, sillä annan heille hyvin suuria 
todisteita totuudestani. 
57 että "toisen aikakauden" Nikodeemus, 
pappien ruhtinas, joka etsi Jeesusta 
puhuakseen hänen kanssaan viisaista ja 
syvällisistä opeista, ilmestyy jälleen tänä 

aikana tutkimaan ahkerasti työtäni ja 
kääntymään hänen puoleensa. 
58. Että Saul, jota kutsutaan Paavaliksi ja josta, 
vainottuaan minua raivokkaasti, tuli yksi 
suurimmista apostoleistani, ilmestyy jälleen 
polulleni, ja kaikkialla uudet opetuslapseni 
näyttäytyvät, toiset kiihkeästi, toiset itsensä 
kieltäen. Tämä hetki on erittäin tärkeä, aika, 
josta puhun teille, lähestyy ja lähestyy teitä. 
(173, 45 – 48) 
59. Ihmiset tarvitsevat niitä, jotka kykenevät 
pysymään lujana koettelemuksissa, niitä, jotka 
tuntevat maailman ja hengen suuret taistelut. 
Juuri he voivat antaa ihmiskunnalle suunnan ja 
ohjata sitä, sillä heidän sydämissään ei ole 
halua sortaa tai hallita ketään. He eivät voi 
antaa itsekkyydelle suojaa, koska he ovat 
kohotuksen hetkillä tunteneet Herran armon, 
joka vuodattaa heihin rakkautta, jotta he 
voisivat antaa tätä armoa veljilleen. (54, 53) 
 
Jumalan sanansaattajat koko maailmassa ja 
kaikkina aikoina. 
60. Maan kansat eivät ole koskaan olleet vailla 
Henkistä Valoa. Totisesti sanon teille, että ei 
ainoastaan tämä kansa täällä ole saanut 
profeettoja ja sanansaattajia, vaan kaikille 
olen lähettänyt sanansaattajia herättämään 
heitä. 
61. Heidän opetustensa valon ja totuuden 
sekä niiden samankaltaisuuden perusteella, 
mitä olen teille ilmoittanut, voitte arvioida 
heidän sanojaan. 
62 Jotkut elivät ennen Messiaan tuloa, toiset 
toimivat sen jälkeen, kun minä olin ihminen, 
mutta kaikki toivat hengellisen sanoman 
ihmisille. 
63 Nuo opetukset - aivan kuten minunkin - 
ovat kokeneet vääristymiä; sillä jos niiden 
merkitystä ei ole muutettu, niitä on silvottu tai 
ne on salattu totuutta janoavilta ihmisiltä. 
64. On olemassa yksi totuus ja yksi moraali, 
joka on ilmoitettu ihmisille sanansaattajien, 
profeettojen ja palvelijoiden kautta. Miksi 
sitten ihmisillä on erilaisia käsityksiä 
totuudesta, moraalista ja elämästä? 
65. Tämä totuus, jota ihmiskunta on kaikkina 
aikoina vääristellyt, palautetaan, ja sen valo 
loistaa sellaisella voimalla, että se näyttää 
ihmisistä aivan kuin se olisi jotakin uutta, 
vaikka se on sama valo, joka on aina valaissut 
Jumaluuteni lasten kehityspolkua. 
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66 Monet ovat kuolleet, koska he puhuivat 
totuuden; monet ovat myös joutuneet 
kidutuksen kohteeksi, koska he eivät 
hiljentäneet ääntään, joka puhui heidän 
sisällään. 
67. Älkää ajatelko, että Taivas on lähettänyt 
teille vain niitä, jotka ovat puhuneet teille 
hengestä, rakkaudesta ja moraalista - ei, Hän 
on lähettänyt teille myös niitä, jotka ovat 
antaneet teille tieteen hyviä hedelmiä, sitä 
tietoa, joka tuo valoa ihmisten elämään, joka 
keventää heidän taakkojaan ja lievittää heidän 
vaikeuksiaan. He kaikki ovat olleet 
sanansaattajiani. 
68. On myös muita, jotka, vaikka he eivät tuo 
hengellisen moraalin opetuksia tai tieteellisiä 
löytöjä, tuovat viestin, joka opettaa 
tuntemaan ja ihailemaan luomakunnan 
kauneutta. He ovat lähettiläitäni, joiden 
tehtävänä on tuoda iloa ja balsamia kärsivien 
sydämiin. 
69. He kaikki ovat juoneet katkeran maljan, 
kun he ovat tulleet tietoisiksi totuudelle 
sokean maailman ja kauneudelle ja hyvälle 
tunteettoman ihmiskunnan 
ymmärtämättömyydestä. Ja kuitenkin, kun 
olen kertonut teille, että tällä aikakaudella 
kaikki palautetaan ennalleen, kun olen 
ilmoittanut teille, että kaikki palaa oikealle 
tielle, ja kaikille opetuksilleni palautetaan 
niiden alkuperäinen merkitys, voitte uskoa, 
että henkisen loiston aika on lähellä tätä 
maailmaa, vaikka ette saa unohtaa, että ennen 
sitä kaikki tuomitaan ja puhdistetaan. (121, 9 - 
16) 
70. Aina kun Jumalan ilmestys on valaisemassa 
ihmisiä, olen lähettänyt heille tiennäyttäjiä tai 
profeettoja valmistamaan heitä, jotta he 
voisivat tuntea tuon valon. Mutta älkää 
ajatelko, että vain ne ovat lähettiläitäni, jotka 
tuovat viestejä hengelle. Ei, opetuslapset, 
jokainen, joka kylvää hyvää ihmisten 
keskuuteen missä tahansa muodossaan, on 
lähettiläs minulta. 
71. Voit tavata näitä sanansaattajia kaikilla 
elämäsi poluilla, sekä uskonnollisissa 
yhteisöissä että tieteissä - ihmisten 
keskuudessa, jotka hallitsevat, tai niiden 
keskuudessa, jotka antavat hyviä opetuksia. 
72 Hyvä palvelijani ei koskaan poikkea tieltä, 
joka hänen on kuljettava; mieluummin hän 
kuolee matkalla kuin perääntyy. Hänen 

esimerkkinsä on valon siemen hänen 
lähimmäistensä elämässä, ja hänen työnsä 
ovat esimerkkejä muille. Voi, jospa ihmiskunta 
vain ymmärtäisi viestit, joita lähetän sille 
niiden kautta! Mutta näin ei ole, sillä on monia 
ihmisiä, joilla on herkkiä tehtäviä maailmassa, 
mutta jotka antavat katseensa harhautua 
noista suurista esikuvista ja kulkevat heille 
mieluisampaa tietä. (105, 13 – 15) 
73 Mutta mitä olette tehneet niille ihmisille, 
ihmiskunnalle, jotka olen lähettänyt luoksenne 
muistuttamaan teitä Minun Tavastani, uskon 
Tiestä, joka on Viisauden, Rakkauden ja 
Rauhan Tie?". 
74. Ette halunneet tietää mitään heidän 
tehtävistään ja taistelitte heitä vastaan 
tekopyhällä uskolla, joka teillä on teorioidenne 
ja uskontunnustustenne vuoksi. 
75. Silmänne eivät halunneet nähdä valoa, 
jonka jokainen lähettilääni toi teille rakkauden 
viestinä, kutsuittepa heitä sitten profeetoiksi, 
näkijöiksi, valistuneiksi miehiksi, lääkäreiksi, 
filosofeiksi, tiedemiehiksi tai pastoreiksi. 
76. Näillä ihmisillä oli karismaa, mutta et 
halunnut tunnistaa heidän valoaan. He 
menivät ennen sinua, mutta sinä et halunnut 
seurata heidän askeleitaan. 
77. He jättivät teille esimerkin uhrautuvasta, 
tuskallisesta ja rakkaudellisesta elämästä, 
mutta te pelkäsitte jäljitellä heitä, koska ette 
tienneet, että niiden, jotka seuraavat minua, 
tuska on iloa hengelle, polku täynnä kukkia ja 
horisontti täynnä lupauksia. 
78 He eivät tulleet hengittämään maan 
kukkien tuoksua eivätkä huumaantumaan 
maailman katoavista nautinnoista, sillä heidän 
mielensä ei enää himoitsisi epäpuhdasta, vaan 
korkeaa. 
79. He kärsivät, mutta he eivät etsineet 
lohdutusta, sillä he tiesivät tulleensa 
lohduttamaan itseään. He eivät odottaneet 
maailmalta mitään, sillä elämän taistelun 
jälkeen he odottivat iloa todistaessaan 
henkiolentojen ylösnousemusta uskoon ja 
elämään - kaikkien niiden, jotka olivat 
luopuneet totuudesta. 
80. Keitä ovat ne ihmiset, joista puhun sinulle? 
Sanon teille, että he kaikki ovat niitä, jotka 
ovat tuoneet teille valon, rakkauden, toivon, 
terveyden, uskon ja pelastuksen viestejä. 
Nimi, joka heillä oli, ei ole tärkeä, eikä 
myöskään se, millä tavalla olette nähneet 
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heidän esiintyvän, eikä se arvonimi, jota he 
ovat kantaneet maan päällä. (263, 18- 24) 
81. Minun on kerrottava teille vielä kerran, 
että tämä kansakunta, joka on muodostunut 
minun ilmentymieni ympärille, ei ole kansa, 
jonka Isä rakkaudessaan asettaa maan muiden 
kansojen yläpuolelle. Herra on kiinnittänyt 
siihen katseensa vain siksi, että Hän on 
muodostanut sen hengellisistä olennoista, 
jotka ovat aina olleet maailmassa, kun uusi 
jumalallinen ilmestys on tullut alas. He ovat 
Israelin kansan, profeettojen, sanansaattajien, 
näkijöiden ja patriarkkojen kansan hengellisiä 
lapsia. 
82 Kuka voisi paremmin kuin he ottaa minut 
vastaan tänä aikana, ymmärtää ilmestykseni 
uuden muodon ja todistaa lupausteni 
täyttymistä? (159, 51 – 52) 
83. Olen tullut alas Israelin kansan syliin, jonka 
enemmistö on kotonaan tässä kansakunnassa. 
Loput ovat hajallaan eri kansojen 
keskuudessa, ja olen lähettänyt heidät, ja 
heille olen tehnyt itseni tunnetuksi 
hengellisesti. Nämä ovat valintojani, jotka ovat 
pysyneet uskollisina Minulle. Heidän 
sydämensä ei ole saanut tartuntaa, ja heidän 
henkensä voi vastaanottaa innoituksiani. 
Heidän välityksensä kautta annan nykyiselle 
maailmalle suuren viisauden aarteen. (269,2 
u.) 
...se tarkoittaa Meksikoa. 
84. Rakkaat lapset, te, jotka olette tulleet 
pienellä joukolla, totisesti sanon teille: 
läpitunkeva katseeni löytää kaikkialla valittuni, 
jotka tuntevat hengessään, että nyt on 
Läsnäoloni aika. He eivät ole kuulleet sanaani 
kuten te, mutta heidän hengessään he 
kuulevat äänen, joka kertoo heille, että olen 
jälleen kerran ihmiskunnan keskellä, että olen 
tullut hengellisesti "pilvessä". Joillekin annan 
mahdollisuuden nähdä minut hengen silmin, 
toisille intuition avulla, ja lopuille annan 
rakkauteni tuntua voimakkaasti, jotta he 
voivat tuntea henkeni läsnäolon. (346, 13) 
85. Pian intuitiiviset, inspiroituneet, 
hengellisesti herkät nousevat ja todistavat 
kansakunnissa siitä, mitä he näkevät hengellä, 
mitä he tuntevat, mitä he kuulevat ja saavat. 
Kerron teille jälleen, että kansani ei rajoitu 
niihin, jotka ovat kuulleet minut näiden 
äänenkantajien kautta, vaan että olen 
lähettänyt palvelijoitani eri puolille maapalloa 

valmistelemaan polkuja ja raivaamaan peltoja, 
joille kylväjien on myöhemmin tultava. 
86 Minä vahvistan heitä ja siunaan heitä, sillä 
heidän päivätyönsä on raskas, heidän tiensä 
on täynnä orjantappuroita. Pilkka, 
halveksunta, panettelu ja petollisuus 
seuraavat heitä kaikkialla. Mutta he - 
ennakoiden ja innoittuneina - tietävät, että 
olen lähettänyt heidät, ja he ovat valmiita 
menemään tien päähän täyttääkseen 
tehtävänsä. (284,50 - 51) 
87. Kutsun teidät valtakuntaani. Kutsun kaikkia 
maan kansoja ilman minkäänlaista 
ennakkoluuloa, mutta tiedän, etteivät kaikki 
kuuntele minua. 
88. Ihmiskunta on sammuttanut lamppunsa ja 
kulkee pimeydessä. Mutta siellä, missä 
erehdys tuntuu, minusta ilmestyy valaistunut, 
joka levittää valoa ympäristöönsä - henkinen 
vartija, joka valvoo ja odottaa merkkiäni, jotta 
hälytyssoitto soisi, joka herättää ja ravistelee. 
89. Olkoon näiden lähettiläiden rakkaus 
hedelmää tuottava siemen sydämissänne. 
Älkää hylätkö heitä, kun he näyttäytyvät teille 
ulkoisessa köyhyydessään. Kuunnelkaa heitä, 
sillä he tulevat minun nimessäni välittämään 
teille kyvyn, jota ette tällä hetkellä tunne. He 
opettavat teille täydellisen rukouksen, 
vapauttavat teidät materialismin kahleista, 
joihin olette kahlittuja, ja auttavat teitä 
saavuttamaan hengellisen vapauden, joka 
kohottaa teidät Minun luokseni. (281,33) 
90. Jos joku ilmestyy ja väittää olevansa 
uudelleen ihmiseksi tullut Kristus, älkää 
uskoko häntä. Sillä kun ilmoitin teille, että 
palaisin, kerroin teille, että se tapahtuisi 
hengessä. Jos joku sanoo teille, että minä olen 
Jumalan sanansaattaja, älkää luottako häneen, 
sillä todelliset sanansaattajat eivät kerskaile 
eivätkä julistele heille uskottua tehtävää. He 
tunnistavat itsensä vain töidensä perusteella. 
Ihmisten asia on sanoa, onko hän Herran 
lähettiläs. Muistatteko, että sanoin teille, että 
puu tunnetaan hedelmistään? 
91. En kiellä teitä maistamasta "puiden 
hedelmiä", mutta teidän on oltava 
varustautuneita, jotta voitte erottaa hyvän 
hedelmän huonosta. 
92. Ne, jotka rakastavat totuutta, asetan 
lampunjaloiksi valaisemaan lähimmäistensä 
tietä. (131, 5 - 7). 
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93. Ajat, jolloin maailmassa tarvittiin henkistä 
opasta, ovat ohi. Tästä lähtien jokaisella, joka 
seuraa tätä polkua, ei ole muuta tietä kuin 
minun lakini, eikä muuta opasta kuin hänen 
omaatuntonsa. 
94 Kuitenkin tulee aina olemaan suuren valon 
ja hengellisen voiman miehiä ja naisia, jotka 
auttavat ihmisjoukkoja esimerkillään ja 
innoituksellaan. 
95. Jos olisi toisin, olisin jo lähettänyt teille 
Mooseksen tai Elian kaltaisia henkiä maan 
päälle, jotta he näyttäisivät teille tietä ja 
muistuttaisivat teitä jatkuvasti laista. He myös 
seisovat rinnallanne, suojelevat ja seuraavat 
teitä, mutta eivät enää ihmismuodossa, vaan 
hengellisestä maailmasta käsin. 
96. Kuka niitä näkee?: Ei kukaan. Mutta jos 
varustautuu, tuntee yläpuolellaan sellaisten 
suurten henkien läsnäolon, jotka ovat aina 
olleet tekemisissä ihmiskunnan kanssa ja joilla 
on ollut siinä suuria tehtäviä suoritettavana. 
(255,40–41) 
 

II Katsaus ensimmäiseen 
ja toiseen 

ilmestymisajankohtaan  
 

9 luku - Israelin kansan tarinat ja 
henkilöhahmot  
 
Syntiinlankeemuksen historia 
1 Historiallinen perimätieto ensimmäisistä 
ihmisistä, jotka asuttivat maan, siirtyi 
sukupolvelta toiselle, kunnes se kirjoitettiin 
ylös "Ensimmäisen kerran" kirjaan. Se on elävä 
vertaus niistä ensimmäisistä ihmisistä, jotka 
elivät maan päällä. Heidän puhtautensa ja 
viattomuutensa ansiosta he pystyivät 
tuntemaan luontoäidin hellästi. Kaikkien 
olentojen välillä vallitsi ystävällinen suhde, ja 
kaikkien luotujen välillä vallitsi varaukseton 
veljeys. (105,42) 
2 Jumalallisessa vertauksessa innoitin 
ensimmäiset ihmiset, jotta he saisivat 
ensitietoa kohtalostaan, mutta ilmoitusteni 
merkitys tulkittiin väärin. 

3 Kun teille puhuttiin elämän puusta, josta 
ihminen söi, hyvän ja pahan tiedon puusta, se 
tapahtui vain siksi, että te ymmärtäisitte, että 
kun ihmisellä oli riittävästi tietoa erottaa oikea 
ja väärä toisistaan ja hän tuli siten 
vastuulliseksi teoistaan, hän alkoi siitä lähtien 
korjata tekojensa hedelmiä. (150,42) 
4 Te tiedätte, että Jumala on sanonut kansalle: 
"Kasva ja lisääntykää ja täyttäkää maa". Tämä 
oli alkuperäinen laki, joka annettiin teille, oi 
ihmiset. Myöhemmin Isä määräsi ihmisiä 
lisääntymään ja ihmissukua kasvattamaan, 
mutta myös siihen, että heidän tunteensa 
kehittyisivät yhä ylevämmiksi ja että heidän 
mielensä kehittyisi esteettömästi. Mutta jos 
ensimmäisen lain tarkoituksena oli ihmissuvun 
lisääntyminen, kuinka voitte olettaa, että 
sama Isä rankaisisi teitä siitä, että tottelette ja 
täytätte Hänen käskynsä? Ihmiset, onko 
mahdollista, että teidän Jumalassanne on 
tällainen ristiriita? 
5. Katsokaa, millaisen aineellisen tulkinnan 
ihmiset antoivat vertaukselle, joka puhui teille 
vain hengen heräämisestä ihmisessä. Sen 
vuoksi ymmärtäkää opetustani älkääkä enää 
sanoko, että maksatte velkaa, jonka maan 
ensimmäiset asukkaat saivat 
tottelemattomuudellaan Isäänsä kohtaan. 
Korkeampi käsitys jumalallisesta 
oikeudenmukaisuudesta. (150,45-46) 
6. Nyt on aika, jolloin voitte ymmärtää sanani: 
"Kasvakaa ja lisääntykää", nimittäin sen, että 
tämä on tehtävä myös hengellisesti ja että 
teidän pitäisi täyttää maailmankaikkeus hyvillä 
teoillanne ja valoisilla ajatuksillanne. Toivotan 
tervetulleiksi kaikki, jotka haluavat tulla 
lähemmäksi Minua - kaikki, jotka pyrkivät 
täydellisyyteen. (150, 48-49) 
 
Vapaa tahto ja perisynti 
7. Kerrotte Minulle, että vapaan tahtonne 
vuoksi olette langenneet virheisiin ja 
erehdyksiin. Vastaan teille, että tämän lahjan 
avulla voitte nousta äärettömän paljon 
pidemmälle kuin siitä pisteestä, josta lähditte 
liikkeelle evoluutionne alussa. 
8 tahdonvapauden lisäksi annoin jokaiselle 
hengelle valoni hänen omassatunnossaan, 
jotta kukaan ei eksyisi; mutta ne, jotka eivät 
halunneet kuulla ääntäni tai eivät halunneet 
päästä sisimpäänsä hengellisen valon 
kaipuuseen, joutuivat pian ihmiselämän 
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lukemattomien kauneuksien vietäviksi, 
menettivät henkensä laini tuen ja joutuivat 
kompastumaan ja lankeamaan. 
9. Yksittäinen rikkomus johti moniin 
tuskallisiin seurauksiin, ja se johtuu siitä, että 
epätäydellisyys ei ole sopusoinnussa 
jumalallisen rakkauden kanssa. 
10 Ne, jotka omistautuneina ja katuvaisina 
palasivat välittömästi Isän luo ja pyysivät 
nöyrästi Häntä puhdistamaan heidät ja 
antamaan heille synninpäästön juuri 
tekemästään vääryydestä, Herra otti heidät 
vastaan äärettömällä rakkaudella ja armolla, 
lohdutti heidän henkeään, lähetti heidät 
hyvittämään virheensä ja vahvisti heidät 
tehtävässään. 
11 Älkää luulko, että kaikki palasivat nöyrinä ja 
katuvaisina ensimmäisen 
tottelemattomuutensa jälkeen. Ei, monet 
tulivat täynnä ylimielisyyttä ja kaunaa. Toiset, 
jotka olivat täynnä häpeää ja tiesivät 
syyllisyytensä, halusivat oikeuttaa 
rikkomuksensa Minun edessäni, ja kaukana 
siitä, että he olisivat puhdistaneet itsensä 
katumuksen ja korjauksen kautta, jotka ovat 
osoitus nöyryydestä, he päättivät luoda 
itselleen elämän oman tapansa mukaan, 
rakkauteni määräämien lakien ulkopuolella. 
12 Silloin minun vanhurskauteni tuli voimaan - 
mutta ei rankaistakseni heitä, vaan tehdäkseni 
heistä parempia - ei tuhotakseni heitä, vaan 
säilyttääkseni heidät iankaikkisesti ja 
antaakseni heille täyden mahdollisuuden 
täydellistää itsensä. 
13 Kuinka moni noista ensimmäisistä syntisistä 
ei vieläkään onnistu vapautumaan 
tahroistaan, sillä he putosivat lankeemuksesta 
toiseen yhä syvemmälle ja syvemmälle 
kuiluun, josta ainoastaan minun lakini 
noudattaminen voi pelastaa heidät. (20, 40-
46) 
 
Tulva 
14 Ihmiskunnan alkuaikoina ihmisten 
keskuudessa vallitsi viattomuus ja 
yksinkertaisuus; mutta siinä määrin kuin 
heidän lukumääränsä kasvoi heidän 
kehittymisensä ja tahdonvapautensa vuoksi, 
myös heidän syntinsä lisääntyivät ja 
kehittyivät nopeammin - ei niinkään heidän 
hyveensä, vaan heidän rikkomuksensa minun 
lakiani vastaan. 

15 Silloin minä valmistin Nooan, jolle minä 
ilmoitin itseni hengestä henkeen, tähän 
yhteyteen, joka minulla on ollut ihmisten 
kanssa ihmiskunnan alusta asti. 
16 Minä sanoin Nooalle: "Minä puhdistan 
ihmiskunnan hengen kaikista heidän 
synneistään; sitä varten minä lähetän suuren 
vedenpaisumuksen". Rakentakaa arkki ja 
antakaa lastenne, heidän vaimojensa ja 
lastenne lastenlasten ja parin kutakin eläinlajia 
mennä siihen." 
17 Nooa oli kuuliainen minun käskyni edessä, 
ja onnettomuus tuli minun sanani mukaisesti. 
Paha siemen kitkettiin ja hyvä siemen 
säilytettiin viljavarastossani, josta loin uuden 
ihmiskunnan, joka kantoi 
oikeudenmukaisuuteni valoa ja tiesi, miten 
täyttää lakini ja elää hyvää moraalia 
noudattaen. 
18. Uskotteko, että ne ihmiset, jotka kuolivat 
niin tuskallisen kuoleman, menehtyivät 
fyysisesti ja hengellisesti? Totisesti sanon 
teille: ei, lapseni. Minä säilytin heidän 
henkensä, ja he heräsivät oman 
omantuntonsa tuomarin edessä, ja he olivat 
valmiita palaamaan jälleen kerran elämän 
tielle, jotta he voisivat saavuttaa siinä 
hengellisen edistyksen. (302, 14 - 16) 
 
Aabrahamin halukkuus uhrauksiin 
19 Teidän ei tarvitse aina tyhjentää 
kärsimyksen maljaa täyteen. Minulle riittää, 
että näen uskonne, kuuliaisuutenne, 
päättäväisyytenne ja aikomuksenne totella 
käskyjäni, jotta säästän teidät 
koettelemuksenne vaikeimmalta hetkeltä. 
20. Muistakaa, että Aabrahamin piti uhrata 
poikansa Iisakin henki, jota hän rakasti hyvin 
paljon ja jonka patriarkka, voittaen tuskansa ja 
rakkautensa poikaansa kohtaan, aikoi uhrata 
kuuliaisuuden, uskon, rakkauden ja nöyryyden 
koetuksena, jota ette vielä voi käsittää. Mutta 
hänen ei sallittu lopettaa uhria Pojalle, koska 
hän oli sydämensä pohjassa jo osoittanut 
kuuliaisuutensa jumalalliselle tahdolle, ja se 
riitti. Kuinka suuri olikaan Aabrahamin sisäinen 
riemu, kun korkeampi voima pysäytti hänen 
kätensä ja esti häntä uhraamasta Iisakia! 
Kuinka hän siunasi Herransa nimeä ja 
ihmetteli hänen viisauttaan! (308,11) 
21 Aabrahamin ja hänen poikansa Iisakin 
kohdalla annoin teille vertauksen siitä, mitä 
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Vapahtajan uhrikuolema merkitsisi, kun 
koettelin Aabrahamin rakkautta Minua 
kohtaan pyytämällä häntä uhraamaan 
poikansa, rakkaan Iisakin; annoin teille 
vertauksen siitä, mitä Vapahtajan uhrikuolema 
merkitsisi, kun koettelin Aabrahamin 
rakkautta Minua kohtaan pyytämällä häntä 
uhraamaan poikansa, rakkaan Iisakin. 
22 Jos sitä oikein tarkastelee, näkee siinä 
samankaltaisuutta sen kanssa, joka 
myöhemmin merkitsi "ainokaisen Pojan" 
uhria, joka oli Jumalan puolesta maailman 
pelastamiseksi. 
Tämä raamatullinen ilmaus tarkoittaa: 
Jumalan Poika syntyi (tai ruumiillistui) 
maailmaan.  
23 Aabraham oli tässä Jumalan ruumiillistuma 
ja Iisak Jeesuksen kuva. Tuona hetkenä 
patriarkka ajatteli, että Herra siis vaati häneltä 
poikansa henkeä, jotta viattoman veri voisi 
pestä pois kansan synnit, ja vaikka hän syvästi 
rakasti häntä, joka oli lihaa hänen lihastaan, 
kuuliaisuus Jumalalle sekä laupeus ja rakkaus 
kansaansa kohtaan olivat hänelle raskaampia 
kuin hänen rakkaan poikansa henki. 
24 Kuuliainen Aabraham oli lähellä antaa 
kuolettavan iskun pojalleen. Sillä hetkellä, kun 
hän tuskan vallassa nosti kätensä uhratakseen 
pojan, minun voimani pysäytti hänet ja käski 
häntä uhraamaan karitsan poikansa sijaan, 
jotta tuo symboli jäisi rakkauden ja 
kuuliaisuuden todistukseksi. (119, 18 - 19) 
 
Jaakobin unen kuva tikkaista taivaaseen 
25. Tiedätkö, mitä tarkoittavat tikapuut, jotka 
Jaakob näki unessaan? Tikkaat symboloivat 
henkien elämää ja kehitystä. 
26 Jaakobin ruumis nukkui ilmestyksen aikaan, 
mutta hänen henkensä oli hereillä. Hän oli 
noussut ylös rukoilemalla Isää, ja kun hänen 
henkensä saavutti valon alueet, hänet 
vastaanotti taivaallinen viesti, joka oli määrä 
säilyttää hengellisistä ilmoituksista ja 
totuuksista kertovana testamenttina hänen 
kansalleen, joka on koko ihmiskunta; sillä 
"Israel" ei ole maallinen vaan hengellinen 
nimi. 
27. Jaakob näki, että tikapuut seisoivat maan 
päällä ja niiden huippu ulottui taivaaseen. 
Tämä osoittaa hengellisen ylösnousemuksen 
polun, joka alkaa maan päällä lihallisesta 
ruumiista ja päättyy, kun henki yhdistää 

valonsa ja olemuksensa Isänsä valoon ja 
olemukseen, kaukana kaikesta aineellisesta 
vaikutuksesta. 
28 Patriarkka näki, että tikapuilla enkelit 
nousivat ja laskeutuivat. Tämä symbolisoi 
lakkaamatonta syntymistä ja kuolemaa, 
henkien jatkuvaa tulemista ja menemistä, kun 
he etsivät valoa tai kun heidän tehtävänään on 
sovittaa ja puhdistaa itsensä voidakseen 
nousta hieman korkeammalle palatessaan 
henkimaailmaan. Se on henkisen kehityksen 
tie, joka johtaa täydellisyyteen. 
29 Siksi Jaakob näki tikapuiden huipulla 
Jehovan vertauskuvallisen hahmon, joka 
osoitti, että Jumala on täydellisyytesi, 
ponnistelujesi päämäärä ja äärettömän 
autuuden ylin palkinto - palkinto kovista 
ponnisteluista, pitkistä kärsimyksistä ja 
sinnikkyydestä päästäksesi Isän syliin. 
30. Henki löysi aina kohtalon iskuista ja 
koettelemuksista tilaisuuden hankkia ansioita 
noustakseen ylöspäin. Jokaisessa koetuksessa 
symbolisoitiin aina Jaakobin tikapuita, jotka 
kehottivat sinua kiipeämään toiselle 
porrasaskelmalle. 
31 Tämä oli suuri ilmestys, oi opetuslapset, 
sillä siinä puhuttiin teille Hengellisestä 
elämästä aikana, jolloin hengen herääminen 
Jumalallisen, Korkean, Puhtaan, Hyvän ja 
Totisen palvomiseen oli tuskin alkanut. 
32 Tätä viestiä ei voitu suunnata vain yhdelle 
perheelle, ei edes yhdelle kansalle; sen ydin oli 
hengellinen, ja siksi sillä oli yleismaailmallinen 
merkitys. Juuri tästä syystä Isän ääni puhui 
Jaakobille: "Minä olen Jehova, Aabrahamin ja 
Iisakin Jumala. Sen maan, jossa sinä olet, minä 
annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi, ja sinun 
jälkeläisiäsi on oleva niin paljon kuin maan 
tomua. Sinä levittäydyt länteen ja itään, 
pohjoiseen ja etelään, ja kaikki maan 
sukukunnat tulevat siunatuiksi sinussa ja sinun 
jälkeläisissäsi." (315, 45-50) 
 
Joosef ja hänen veljensä 
33 Omat veljensä olivat myyneet Joosefin, 
Jaakobin pojan, kauppiaille, jotka olivat 
matkalla Egyptiin. Joosef oli vielä pieni, mutta 
hän oli jo antanut todisteita suuresta profetian 
lahjasta. Kateus valtasi hänen veljensä, ja he 
luopuivat hänestä ajatellen, etteivät enää 
näkisi häntä. Mutta Herra, joka varjeli 
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palvelijaansa, suojeli häntä ja teki hänet 
suureksi Egyptin faraon edessä. 
34 Monien vuosien ajan sen jälkeen, kun 
maailmaa vaivasi kuivuus ja nälänhätä, Egypti 
oli Joosefin neuvojen ja innoitusten 
johdattamana kerännyt riittävästi 
elintarvikkeita kestääkseen nämä vitsaukset. 
35 Ja tapahtui, että Jaakobin pojat tulivat 
Egyptiin etsimään ruokaa. He olivat hyvin 
järkyttyneitä, kun he tajusivat, että heidän 
veljestään Joosefista oli tullut faraon ministeri 
ja neuvonantaja. Kun he näkivät hänet, he 
lankesivat polvilleen hänen jalkojensa juureen 
täynnä katumusta rikkomuksistaan, ja he 
ymmärsivät, että heidän veljensä ennustukset 
olivat käyneet toteen. Hän, jota he luulivat 
kuolleeksi, oli täällä heidän edessään täynnä 
voimaa, hyveellisyyttä ja viisautta. Profeetta, 
jonka he olivat myyneet, osoitti heille sen 
profetian totuuden, jonka Herra oli asettanut 
hänen huulilleen, kun hän oli ollut lapsi. Veli, 
jota he olivat piinanneet ja myyneet, antoi 
heille anteeksi. Ymmärrättekö, ihmiset? Nyt 
tiedätte, miksi olen kertonut teille tämän 
päivän: Milloin te tulette tuntemaan minut, 
niin kuin veljensä tunsivat Joosefin?(90:2). 
 
Israelin kansan erämaavaellus Mooseksen 
johdolla 
36 "Ensimmäisellä kerralla" Mooses seisoi 
Israelin johdossa ja johti heitä aavikon läpi 
Kanaanin maahan neljänkymmenen vuoden 
ajan. Mutta tottelemattomuudesta, 
epäuskosta ja materialismista johtuen jotkut 
pilkkasivat, toisista tuli luopioita, ja vielä toiset 
kapinoivat. Silti Mooses puhui heille tässä 
tilanteessa viisaasti ja kärsivällisesti, jotta he 
eivät rikkoisi korkeinta tahtoa, vaan olisivat 
nöyriä ja kuuliaisia Isälle, joka - katsomatta 
heidän tottelemattomuuteensa - sai mannan 
putoamaan taivaasta ja veden virtaamaan 
kalliosta. (343,53) 
37 Mooses oli antanut riittävästi todisteita 
siitä, että oikea Jumala oli hänen kanssaan; 
mutta kansa halusi vielä enemmän todistusta, 
ja kun sanansaattaja oli tuonut kansanjoukot 
Siinain vuoren juurelle, hän vetosi Herran 
voimaan, ja Herra kunnioitti häntä ja antoi 
hänelle suuria todistuksia ja ihmeitä. 
38. Kansa halusi kuulla ja nähdä Hänet, jonka 
Mooses uskonsa kautta kuuli ja näki, ja niinpä 
minä ilmoitin itseni kansalle pilvessä ja sain 

heidät kuulemaan ääneni tuntikausia. Mutta 
se oli niin voimakas, että ihmiset luulivat 
kuolevansa pelkoon; heidän ruumiinsa 
vapisivat ja heidän henkensä värisi tuon 
oikeuden äänen edessä. Silloin kansa pyysi 
Moosesta pyytämään Jehovaa olemaan 
puhumatta enää kansalleen, koska se ei enää 
kuullut häntä. He ymmärsivät, että he olivat 
aivan liian epäkypsiä voidakseen 
kommunikoida suoraan Iankaikkisen kanssa. 
(29,32 + 34) 
39 Vahvista henkeäsi elämän suurissa 
taisteluissa, niin kuin se kansa Israel vahvistui 
erämaassa. Tiedättekö, miten laaja on 
aavikko, jolla ei tunnu olevan loppua, jossa on 
armoton aurinko ja polttava hiekka? 
Tiedättekö, millaista on yksinäisyys ja 
hiljaisuus ja tarve yölliseen valppauteen, koska 
viholliset väijyvät? Totisesti minä sanon teille, 
että juuri erämaassa ihmiset ymmärsivät sen 
suuruuden, joka oli uskoa Jumalaan, ja siellä 
he oppivat rakastamaan Häntä. Mitä ihmiset 
voisivat odottaa aavikolta? Silti heillä oli 
kaikkea: leipää, vettä, koti, jossa levätä, keidas 
ja pyhäkkö, joka kohotti heidän mielensä 
kiitollisuuteen Isäänsä ja Luojaansa kohtaan. 
(107,28) 
 
Elian taistelu todellisen Jumalan puolesta 
40 "Ensimmäisenä aikakautena" Elia tuli maan 
päälle, lähestyi ihmisten sydämiä ja löysi 
heidät pakanuuden ja epäjumalanpalveluksen 
orjina. Maailmaa hallitsivat kuninkaat ja papit, 
ja molemmat olivat kääntyneet pois 
jumalallisten lakien täyttämisestä ja johtaneet 
kansansa erehdyksen ja valheen poluille. He 
olivat pystyttäneet alttareita eri jumalille ja 
palvoneet niitä. 
41 Niin Elia nousi noina päivinä ja puhui heille 
sanoilla, jotka olivat täynnä vanhurskautta: 
"Avatkaa silmänne ja ymmärtäkää, että olette 
rikkoneet Herran lain. Olette unohtaneet 
Hänen sanansaattajiensa esimerkin ja 
langenneet kultteihin, jotka eivät ole elävän ja 
mahtavan Jumalan arvoisia. On välttämätöntä, 
että heräätte, katsotte Häneen ja tunnustatte 
Hänet. Poistakaa epäjumalanpalveluksenne ja 
kohottakaa silmänne jokaisen kuvan 
yläpuolelle, jolla olette esittäneet Häntä." 
42 Ja Elia kuuli minun ääneni, joka sanoi 
hänelle: "Mene pois tämän jumalattoman 
kansan luota. Sano hänelle, että sadetta ei 
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tule satamaan enää pitkään aikaan, ennen 
kuin käsket sitä minun nimessäni." 
43 Ja Elia sanoi: "Ei enää sada, ennenkuin 
Herrani ilmoittaa sen hetken ja minun ääneni 
käskee", ja sanoi tämän ja lähti. 
44 Siitä päivästä lähtien maa oli kuiva, ja 
sateelle määrätyt ajat menivät ohi, eikä sitä 
tullut. Taivaalla ei näkynyt merkkejä sateesta, 
pellot tunsivat kuivuuden, karja alkoi 
vähitellen kuihtua, ihmiset kaivoivat maasta 
vettä janonsa sammuttamiseksi löytämättä 
sitä; joet kuivuivat, ruoho kuihtui, koska se 
altistui paahtavan auringon säteille, ja ihmiset 
huusivat jumaliaan ja pyysivät, että elementti 
palaisi heidän luokseen, jotta he voisivat 
kylvää ja korjata siemeniä, jotka ravitsisivat 
heitä. 
45 Elia oli vetäytynyt Jumalan käskystä, 
rukoillen ja odottaen Herransa tahtoa. Miehet 
ja naiset alkoivat lähteä kodeistaan etsimään 
uusia maita, joissa heiltä ei puuttuisi vettä. 
Kaikkialla näkyi karavaanareita, ja kaikkialla 
maa oli kuivunut. 
46 Vuodet kuluivat, ja eräänä päivänä, kun Elia 
nosti henkensä Isän puoleen, hän kuuli Isän 
äänen sanovan hänelle: "Etsi kuningas, ja kun 
minä annan sinulle merkin, niin sade sataa 
jälleen tähän maahan." 
47 Ja Elia, nöyrä ja kuuliainen, meni sen 
kansan kuninkaan luo ja osoitti voimansa 
väärän jumalan palvojien edessä. Tämän 
jälkeen hän puhui Isästä ja hänen voimastaan, 
ja merkkejä ilmestyi: Taivaalla näkyi salamoita, 
ukkosta ja tulta, ja sitten elämää antava sade 
kaatui vyöryinä. Pellot olivat taas vihreitä, 
puut täynnä hedelmiä, ja kukoistus oli 
kukoistava. 
48 Kansa havahtui tähän todisteeseen ja 
muisti Isänsä, joka oli kutsunut ja varoittanut 
heitä Elian kautta. Elia teki tuohon aikaan 
lukuisia ja hyvin suuria ihmeitä, joilla hän 
herätti ihmiskunnan. (53, 34 - 40) 
 
Israelin kaksitoista heimoa 
49. Älkää luulko, että vain Israelin kansan 
helmassa oli profeettoja, pioneereja ja valon 
henkiä. Olen myös lähettänyt joitakin heistä 
muille kansoille, mutta ihmiset pitivät heitä 
jumalina eivätkä sanansaattajina ja loivat 
heidän opetustensa ympärille uskontoja ja 
kultteja. 

50 Israelin kansa ei ymmärtänyt, mikä tehtävä 
sillä oli muita kansoja kohtaan, ja se nukkui 
siunausten ja mukavuuksien leirissä. 
51 Isä oli muodostanut sen täydelliseksi 
perheeksi, jossa yksi heimo huolehti kansan 
puolustamisesta ja rauhan säilyttämisestä, 
toinen heimo viljeli maata, ja toinen heimo 
koostui kalastajista ja merimiehistä. Toiselle 
uskottiin Jumalan hengellinen palvonta, ja 
näin kukin kansan muodostaneista 
kahdestatoista heimosta hoiti erilaista 
tehtävää, jotka yhdessä näyttivät esimerkkiä 
harmoniasta. Mutta totisesti minä sanon 
teille: teillä on yhä ne hengelliset kyvyt, jotka 
teillä oli noina entisinä aikoina. (135,15 - 16) 
 
Israelin profeetat ja ensimmäiset kuninkaat 
52 Profeetat puhuivat suurella 
totuudellisuudella, ja he tulivat maan päälle 
lähes aina sekasorron ja eksytyksen aikoina. 
He varoittivat kansoja ja kehottivat niitä 
parannukseen ja kääntymykseen ja ilmoittivat, 
että jos ne eivät kääntyisi hyvään, ne 
joutuisivat suuren oikeuden eteen. Toisinaan 
he ennustivat siunauksia jumalallisen lain 
noudattamisesta ja kuuliaisuudesta. 
53. Mutta se, mitä nuo profeetat puhuivat, oli 
kehotus hyvyyden, oikeudenmukaisuuden ja 
keskinäisen kunnioituksen harjoittamiseen. Ne 
eivät paljastaneet hengen elämää, sen 
kohtaloa ja kehitystä. Edes Mooses, jonka 
valitsin sijaisekseni ja jonka välityksellä annoin 
lain kaikkia aikoja varten, ei puhunut teille 
hengellisestä elämästä. 
54. Isän laki sisältää viisautta ja 
oikeudenmukaisuutta. Se opettaa miehiä 
elämään rauhassa, rakastamaan ja 
kunnioittamaan toisiaan ja osoittamaan 
olevansa minun silmissäni arvokkaita miehiä. 
Mutta Mooses ei näyttänyt ihmiskunnalle, 
mitä fyysisen kuoleman kynnyksen takana on, 
eikä sitä, mikä on tottelemattomien henkien 
hyvitys, eikä sitä, mikä on viisaan ja ahkeran 
elämäntehtävässä toimimisen palkkio. 
55 Myöhemmin Daavid hallitsi täynnä 
hengellisiä lahjoja ja innoituksia, ja 
haltioituneena hetkenä hän kuuli virsiä ja 
hengellisiä lauluja, joista hän loi psalmit. 
Heidän kanssaan hänen oli määrä kutsua 
Israelin kansa rukoilemaan ja uhraamaan 
Herralleen sydämensä parhaat uhrilahjat. 
Mutta kaikesta rakkaudestaan ja 
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innoituksestaan huolimatta Daavid ei pystynyt 
paljastamaan ihmisille henkiolentojen 
ihmeellistä olemassaoloa, niiden kehitystä ja 
tarkoitusta. 
56. Ja Salomo, joka seurasi häntä 
valtakunnassa ja osoitti niin ikään hänelle 
suotuja suuria viisauden ja voiman lahjoja, 
joiden vuoksi häntä rakastettiin ja ihailtiin ja 
jonka neuvoja, tuomioita ja sananlaskuja 
muistetaan vielä nykyäänkin - jos hänen 
kansansa olisi kääntynyt hänen puoleensa ja 
kysynyt häneltä: "Herra, millaista on 
hengellinen elämä? Mitä on kuoleman 
jälkeen? Mikä on Henki?" - Salomo kaikessa 
viisaudessaan ei olisi voinut vastata siihen. 
(339,12 – 15) 
 

10 luku - Kun aika oli täyttynyt  
 
Profetaaliset profetiat  
1 Isänne valmisti kaiken, jotta Jumalan "Sana" 
voisi asua ihmisten keskellä ja näyttää heille 
parannuksen tien rakkautensa ylevillä 
esimerkeillä. 
2 Ensinnäkin hän innoitti profeettoja, joiden 
oli ilmoitettava, missä muodossa Messias tulisi 
maailmaan, mikä olisi hänen työnsä luonne, 
hänen kärsimyksensä ja hänen kuolemansa 
ihmisenä, jotta ne, jotka tunsivat profetiat, 
tunnistaisivat hänet heti, kun Kristus ilmestyi 
maan päälle. 
3 Vuosisatoja ennen läsnäoloani Jeesuksessa 
profeetta Jesaja sanoi: "Sentähden Herra 
antaa teille tämän merkin: Katso, neitsyt tulee 
raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänen 
nimensä on oltava Imanuel." 
(Se tarkoittaa, että Jumala on kanssamme). 
Hän ilmoitti muun muassa tällä ennustuksella 
minun tulostani. 
4 Daavid, monta vuosisataa ennen minun 
saapumistani, lauloi psalmeissa, jotka olivat 
täynnä tuskaa ja profeetallista aistimusta 
Messiaan kärsimyksistä ristiinnaulitsemisen 
aikana. Näissä psalmeissa hän puhuu yhdestä 
seitsemästä sanastani ristillä, mikä osoittaa 
halveksuntaa, jolla väkijoukot veisivät minut 
ristiinnaulittavaksi, ihmisten pilkanilmaisuja, 
kun he kuulivat minun sanovan, että minussa 
on Isä; hylkäämistä, jota ruumiini tuntisi 
ihmisten kiittämättömyyden edessä, kaikkia 

kidutuksia, joille minut altistettaisiin, ja jopa 
tapaa, jolla he heittäisivät arpaa vaatteistani. 
5 Jokainen minun profeettani ilmoitti minun 
tulostani, valmisti tiet ja antoi tarkat 
tuntomerkit, jotta kukaan ei erehtyisi, kun se 
päivä koittaisi. (40, 1-5) 
 
Messiaan odotus juutalaisten keskuudessa 
6. Maailma ei ollut nykyaikana valmis 
odottamaan Minua niin kuin Israelin kansa 
odotti Minua tuossa "toisessa aikakaudessa". 
Suuret profeettani olivat ilmoittaneet 
Messiaasta, Vapahtajasta, Jumalan Pojasta, 
joka tulisi vapauttamaan sorretut ja 
valaisemaan maailmaa Sanan valolla. Mitä 
enemmän ihmiset kärsivät, sitä enemmän he 
kaipasivat Luvattua; mitä enemmän he joivat 
nöyryytyksen ja sorron maljaa, sitä enemmän 
he kaipasivat Messiaan läsnäoloa, ja kaikkialla 
he etsivät merkkejä ja merkkejä, jotka 
puhuisivat heille Lunastajan tulon 
läheisyydestä. 
7 Sukupolvelta toiselle ja vanhemmalta 
lapselle siirtyi jumalallinen lupaus, ja Herran 
valittu kansa valvoi ja rukoili pitkään. 
8 Lopulta tulin kansani luo, mutta kaikki eivät 
kyenneet tunnistamaan minua, vaikka kaikki 
odottivat minua; toiset tekivät sen 
hengellisellä tavalla ja toiset aineellisella 
tulkinnalla. 
9. Mutta minulle riitti niiden vilpittömyys ja 
rakkaus, jotka tunsivat läsnäoloni ja näkivät 
taivasten valtakunnan sanani valossa ja 
uskoivat ilmestymiseeni. Minulle riitti niitä, 
jotka uskollisesti seurasivat minua ja näkivät 
minussa hengellisen lunastajansa, koska he 
olivat niitä, jotka todistivat totuudestani sen 
jälkeen, kun olin poistunut tästä maailmasta. 
10 Vaikka sanomani oli tarkoitettu kaikille 
kansoille maan päällä, kutsuni meni valitun 
kansan sydämeen, niin että heistä tuli sanani 
sanansaattajia. Siitä huolimatta - ei ainoastaan 
se, että ihmiset tunsivat läsnäoloni, vaan myös 
muissa kansakunnissa ihmiset pystyivät 
havaitsemaan merkkejä tulemisestani ja 
arvaamaan läsnäoloni ajankohdan maan 
päällä. (315, 17 - 19) 
11 Jokaisena aikakautena ja jokaisen 
jumalallisen ilmestyksen yhteydessä Elia 
ilmestyy kansalle. 
12 Messias ei ollut vielä tullut maan päälle, ei 
kauan ennen kuin hän syntyisi ihmiseksi, ja jo 
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nyt profeetan henki ruumiillistui 
Johannesessa, jota myöhemmin kutsuttiin 
Kastajaksi, ilmoittaakseen taivaan valtakunnan 
läheisyydestä, joka olisi "Sanan" läsnäolo 
ihmisten keskuudessa. (31, 61-62) 
 
Maria, Jeesuksen äiti 
13 Jo "ensimmäisellä aikakaudella" patriarkat 
ja profeetat alkoivat puhua Messiaan 
tulemisesta. Mutta Messias ei tullut vain 
hengessä - hän tuli syntymään naisesta, 
tulemaan ihmiseksi, saamaan ruumiin naiselta. 
14 Jumalan äidillisen Hengen oli myös tultava 
ihmiseksi, tultava naiseksi, puhtaaksi kukaksi, 
jotta Jumalan "Sanan", joka oli Jeesus, tuoksu 
voisi virrata hänen kukkakruunustaan. 
(360,26) 
15 Nasaretissa asui puhtauden ja hellyyden 
kukka, kihlattu neitsyt Maria, joka oli juuri se, 
josta profeetta Jesaja oli ilmoittanut, että 
hänen kohdustaan oli määrä tulla todellisen 
elämän hedelmä. 
16 Ja Herran hengellinen sanansaattaja tuli 
hänen luokseen ilmoittamaan hänen maan 
päälle tuomastaan tehtävästä ja sanoi: "Terve, 
sinä armoitettu, Herra on sinun kanssasi; sinä 
olet siunattu naisten joukossa." 
17. Hetki, jolloin jumalallisen salaisuuden oli 
määrä paljastua, oli koittanut, ja kaiken, mitä 
oli sanottu Messiaan, Vapahtajan, Lunastajan 
läsnäolosta, oli nyt välittömästi täytyttävä. 
Mutta kuinka harvat olivatkaan ne sydämet, 
jotka tunsivat läsnäoloni, kuinka harvat 
olivatkaan ne henget, jotka olivat valmiita 
tuntemaan taivaan valtakunnan totuuteni 
valossa. (40,6-7) 
 
Lapsi Jeesuksen palvonta 
18. Ihmiskunta muistaa tänään sitä päivää, 
jolloin itämaiset tietäjät tulivat Betlehemin 
seimelle palvomaan jumalallista lasta. Tänään 
jotkut sydämet kysyvät Minulta: "Herra, onko 
totta, että nuo voimakkaat ja viisaat herrat 
kumarsivat Sinun edessäsi ja tunnustivat 
jumaluutesi?" 
19 Niin, lapseni, tiede, valta ja rikkaus 
polvistuvat minun edessäni. 
20 Siellä olivat myös paimenet, heidän 
vaimonsa ja lapsensa nöyrine, terveellisine ja 
yksinkertaisine lahjoineen, joilla he ottivat 
vastaan ja toivottivat tervetulleeksi maailman 
Vapahtajan, ja myös Maria, taivaallisen 

hellyyden ruumiillistuma. Ne edustivat 
nöyryyttä, viattomuutta ja yksinkertaisuutta. 
Mutta ne, joilla oli pergamenttikääröissään 
Messiaasta kertovat profetiat ja lupaukset, 
nukkuivat sikeästi epäilemättä, kuka oli tullut 
maailmaan. (146,9 - 11) 
 
Jeesuksen ja Marian välinen rakkausside 
21. Jeesus vietti lapsuutensa ja nuoruutensa 
Marian rinnalla, ja hänen rinnallaan ja hänen 
vierellään hän nautti äidinrakkaudesta. 
Jumalallinen hellyys, joka oli muuttunut 
naiseksi, makeutti Vapahtajan ensimmäiset 
vuodet maailmassa, sillä kun se hetki koitti, 
Hänen oli juotava niin suurta katkeruutta. 
22 Kuinka on mahdollista, että joku voisi 
ajatella, että Marialta, jonka kohdussa 
Jeesuksen ruumis muodostui ja jonka rinnalla 
Mestari eli, olisi voinut puuttua hengellinen 
korkeus, puhtaus ja pyhyys?". 
23 Joka rakastaa minua, sen on ensin 
rakastettava kaikkea, mikä on minun - kaikkea, 
mitä minä rakastan. (39,52-54) 
 
Jeesuksen tieto ja viisaus 
24. Ihmiset väittävät kirjoissaan, että Jeesus 
oli esessorien kanssa saadakseen tietonsa. 
Mutta Hänellä, joka tiesi kaiken ja eli ennen 
kuin maailmat syntyivät, ei ollut mitään 
opittavaa ihmisiltä. Jumalallinen ei voinut 
oppia mitään ihmiseltä. Missä tahansa 
olinkaan, se oli opettamista varten. Voiko 
maailmassa olla ketään Jumalaa viisaampaa? 
Kristus tuli Isältä tuodakseen jumalallisen 
viisauden ihmisille. Eikö Mestarinne antanut 
teille tästä todisteen, kun hän kahdentoista 
vuoden ikäisenä hämmästytti silloiset teologit, 
filosofit ja lainopettajat? 
25. Jotkut ovat syyttäneet Jeesusta kaikkien 
ihmisten heikkouksista, ja he heittävät 
mielihyvin sydämissään kantavan saastan 
tuota Miestä vastaan, joka on jumalallinen ja 
virheetön. Nämä eivät tunne minua. 
26. Jos kaikki luonnon ihmeet, joita katselette, 
eivät ole mitään muuta kuin jumalallisten 
ajatusten aineellinen ruumiillistuma, ettekö 
ajattele, että Kristuksen ruumis oli Isänne 
rakkauden ylevän ajatuksen aineellistuma? 
Siksi Kristus rakasti teitä vain hengessä, ei 
lihassa. Totuuttani ei voi koskaan väärentää, 
koska siinä on absoluuttinen valo ja rajaton 
voima. (146,35 - 36) 
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27 Annoin teille esimerkin "Toisella kerralla" 
siitä, kuinka teidän on odotettava oikeaa 
hetkeä suorittaaksenne tehtävän, joka toi 
teidät maan päälle. 
28 Odotin, kunnes ruumiini - tuo Jeesus, jonka 
ihmiset näkivät silmiensä edessä - olisi 
saavuttanut parhaan ikänsä, jotta voisin 
täyttää hänen kauttaan jumalallisen tehtäväni 
opettaa teille rakkautta. 
29 Kun tuo ruumis - sydän ja mieli - oli 
saavuttanut täyden kehityksensä, Henkeni 
puhui sen huulten kautta, Viisauteni tulvi sen 
mieleen, Rakkauteni asettui sen sydämeen, ja 
harmonia tuon ruumiin ja sitä valaisevan 
Jumalallisen Valon välillä oli niin täydellinen, 
että sanoin usein kansanjoukoille: "Joka 
tuntee Pojan, tuntee Isän." 
30 Kristus käytti Jumalan totuutta 
opettaakseen ihmisiä. Hän ei ottanut sitä 
maailmasta. Hän ei ottanut valoa 
kreikkalaisilta, kaldealaisilta, eessealaisilta tai 
foinikialaisilta eikä keneltäkään muultakaan. 
He eivät vielä tienneet tietä taivasten 
valtakuntaan, ja minä opetin sitä, mikä oli 
vielä tuntematonta maan päällä. 
31 Jeesus oli omistanut lapsuutensa ja 
nuoruutensa aktiiviselle hyväntekeväisyydelle 
ja rukoukselle, kunnes tuli hetki julistaa 
taivasten valtakuntaa, rakkauden ja 
oikeudenmukaisuuden lakia, valon ja elämän 
oppia. 
32 Etsikää, mitä minun sanani, joka julistettiin 
niinä päivinä, tarkoitti, ja sanokaa minulle, 
oliko se peräisin mistään inhimillisestä 
opetuksesta tai mistään silloin tunnetusta 
tieteestä. 
33 Minä sanon teille, että jos olisin todella 
vaatinut noiden miesten oppineisuutta, olisin 
etsinyt opetuslapsiani heidän keskuudestaan 
enkä niiden kouluttamattomien ja 
tietämättömien miesten keskuudesta, joista 
muodostin apostolisen joukkoni. (169,62 -68) 
 
Ihmisen ympäristön ymmärtämättömyys 
Nasaretissa 
34. Minun oli etsittävä Egyptin kaltaisen 
kansan syliä, sillä se kansa, jonka luokse olin 
tullut, ei kyennyt antamaan minulle suojaa. 
Mutta tämä ei ollut ainoa kipu, jota sydämeni 
joutui kärsimään. 
35 Kun palasin Egyptistä ja sitten asuin 
Nasaretissa, minua pilkattiin ja loukattiin 

jatkuvasti epäuskon ja pahansuopuuden 
ilmauksilla. 
36 Minä tein siellä ihmeitä, osoitin rakkauteni 
ja voimani - ja minut tuomittiin väärin. Kukaan 
niistä, jotka tunsivat elämäni ja työni läheltä, 
ei uskonut minuun. 
37 Kun siis saarnan hetki oli tullut, minun 
täytyi Nasaretista lähtiessäni sanoa: "Totisesti 
minä sanon teille: yksikään profeetta ei löydä 
uskoa isänmaassaan". Hänen on jätettävä se, 
jotta hänen sanansa tulisi kuulluksi." (299, 70 - 
72) 
 

Luku 11 - Jeesuksen toiminta maan 
päällä  
 
Kaste Jordanissa; valmistautumisaika 
erämaassa.  
1 Jeesus, rakastava ja nöyrä nasaretilainen, 
joka oli odottanut hetkeä, jolloin jumalallinen 
Sana tulisi hänen suustaan, etsi Johanneksen 
Jordanin rannalla ottaakseen vastaan kasteen 
vettä. Menikö Jeesus sinne puhdistautumaan? 
Ei, kansani. Menikö hän suorittamaan riittiä? 
Ei kumpaakaan. Jeesus tiesi, että oli tullut 
hetki, jolloin hän itse lakkaisi olemasta, jolloin 
ihminen katoaisi päästääkseen Hengen 
puhumaan, ja hän halusi merkitä tuon hetken 
teolla, joka kaiverrettaisiin ihmisten muistiin. 
2 Symbolisella vedellä ei ollut mitään tahraa, 
jonka se olisi voinut pestä pois, mutta se teki 
tuon ruumiin - esimerkkinä ihmiskunnalle - 
vapaaksi kaikesta kiintymyksestä maailmaan, 
jotta se voisi tulla yhdeksi tahdoksi Hengen 
kanssa. Tämä tapahtui, kun läsnäolijat kuulivat 
jumalallisen äänen, joka puhui inhimillisin 
sanoin: "Tämä on minun rakas Poikani, johon 
minä olen mielistynyt. Kuuntele häntä." 
3 Siitä hetkestä lähtien Jumalan sana tuli 
Jeesuksen huulilla iankaikkisen elämän 
sanaksi, koska Kristus ilmoitti itsensä 
täydellisesti hänen kauttaan. Ihmiset kutsuivat 
häntä rabbiksi, mestariksi, lähettilääksi, 
messiaaksi ja Jumalan pojaksi. (308,25-27) 
4 Sen jälkeen vetäydyin autiomaahan 
mietiskelemään ja opettamaan teitä käymään 
vuoropuhelua Luojan kanssa ja miettimään 
autiomaan hiljaisuudessa minua odottavaa 
työtä ja opettamaan teille, että teidän on 
ensin puhdistettava itsenne, ennen kuin 
lähdette toteuttamaan teille uskomaani työtä. 
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Sen jälkeen etsi olemuksesi hiljaisuudessa 
suoraa yhteyttä Isääsi, ja näin 
valmistautuneena - äänekkäämmin, 
vahvistuneena ja määrätietoisena - ryhdy 
tinkimättömästi täyttämään vaikeaa 
tehtävääsi. (113,9) 
 
Jeesuksen ykseys Jumalan kanssa 
5. Kolmen vuoden ajan puhuin maailmalle 
Jeesuksen suun kautta ilman, että yksikään 
sanani tai ajatukseni olisi ollut tuon mielen 
vääristämä, ilman, että yksikään hänen 
toimistaan ei olisi ollut minun tahtoni 
mukainen. Syynä oli se, että Jeesus ja Kristus, 
ihminen ja henki, olivat yhtä, niin kuin Kristus 
on yhtä Isän kanssa. (308,28) 
6 tuntekaa minussa Isä; sillä totisesti minä 
sanon teille: Kristus on yksi Isän kanssa 
iankaikkisuudesta, jo ennen kuin maailmat 
olivat. 
7 "Toisella aikakaudella" tämä Kristus, joka on 
yksi Jumalan kanssa, tuli ihmiseksi maan päällä 
Jeesuksen siunatussa ruumiissa ja tuli siten 
Jumalan Pojaksi, mutta vain ihmisyydessään. 
Sillä minä sanon teille jälleen, että on vain yksi 
Jumala. (9,48) 
8 Kun minä tulin ihmiseksi Jeesuksessa, se ei 
ollut sitä varten, että te ymmärtäisitte, että 
Jumala on ihmismuodossa, vaan jotta minä 
tulisin näkyväksi ja kuultavaksi niille, jotka 
olivat sokeita ja kuuroja kaikelle jumalalliselle; 
minä tulin ihmiseksi Jeesuksessa, jotta te 
ymmärtäisitte, että Jumala on ihmismuodossa. 
9. Totisesti minä sanon teille: jos Jeesuksen 
ruumis olisi ollut Jehovan muotoinen, se ei 
olisi vuotanut verta eikä kuollut. Se oli 
täydellinen ruumis, mutta silti inhimillinen ja 
herkkä, jotta ihmiset näkisivät sen ja kuulisivat 
taivaallisen Isänsä äänen sen kautta. (3,82) 
10. Jeesuksessa oli kaksi luontoa: yksi 
aineellinen, inhimillinen, joka luotiin minun 
tahdostani Marian neitseellisessä kohdussa ja 
jota kutsuin Ihmisen Pojaksi, ja toinen, 
jumalallinen, Henki, jota kutsuin Jumalan 
Pojaksi. Tässä toisessa oli Isän "jumalallinen 
Sana", joka puhui Jeesuksessa; toinen oli vain 
aineellinen ja näkyvä. (21,29) 
11 Se oli Kristus, Jumalan "Sana", joka puhui 
Jeesuksen, puhtaan ja oikeamielisen ihmisen, 
suun kautta. 
12 Ihminen Jeesus syntyi, eli ja kuoli; mutta 
Kristus ei syntynyt eikä kasvanut maailmassa 

eikä kuollut, sillä hän on rakkauden ääni, 
rakkauden henki, jumalallinen sana, Luojan 
viisauden ilmaus, joka on aina ollut Isässä. 
(91,28-29) 
 
Jeesuksen tunnustamatta jättäminen 
odotetuksi Messiaaksi. 
13. Toisella aikakaudella kaikki eivät 
tunnistaneet minua. Kun ilmestyin juutalaisen 
kansan helmassa, joka jo odotti Minua, koska 
he näkivät profeettojen antamien enteiden 
täyttyvän, läsnäoloni aiheutti hämmennystä 
monille, jotka eivät ymmärtäneet tulkita 
profeettoja oikein ja jotka odottivat näkevänsä 
Messiaan voimakkaana ruhtinaana, joka 
kukistaisi vihollisensa, nöyryyttäisi kuninkaat 
ja sortajat ja antaisi omaisuutta ja maallisia 
hyödykkeitä niille, jotka odottavat häntä. 
14 Kun nuo ihmiset näkivät Jeesuksen - 
köyhän ja vailla vaatetta jaloissaan ja vain 
yksinkertaisella vaatteella peitettynä; hän oli 
syntynyt tallissa ja myöhemmin työskennellyt 
yksinkertaisena käsityöläisenä, he eivät 
voineet uskoa, että hän oli Isän lähettämä, 
luvattu. Mestarin oli tehtävä näkyviä ihmeitä 
ja tekoja, jotta he uskoisivat Häneen ja 
ymmärtäisivät Hänen jumalallisen sanomansa. 
(227,12-13) 
15 Aina nöyrät ja köyhät ovat olleet ne, jotka 
ovat löytäneet minun läsnäoloni, koska heidän 
mielensä ei ole täynnä inhimillisiä teorioita, 
jotka hämärtävät heidän selkeää 
arvostelukykyään. 
16 "Toisena aikakautena" tapahtui myös, että 
vaikka Messiaan tulosta oli ilmoitettu, vain 
yksinkertaisen mielen, nöyrän hengen ja 
rasittamattoman älyn omaavat ihmiset 
tunnistivat hänet tunteella, kun hän tuli. 
17. Teologeilla oli käsissään profeettojen kirja, 
ja päivittäin he toistivat sanoja, joissa 
ilmoitettiin Messiaan tulemisen merkit, aika ja 
tapa, ja silti - he näkivät Minut eivätkä 
tunnistaneet Minua, he kuuntelivat Minua ja 
kielsivät, että Minä olin luvattu Vapahtaja. He 
näkivät tekoni, mutta ainoa asia, jonka he 
osasivat tehdä, oli suuttua niistä, vaikka 
todellisuudessa ne kaikki oli ennustettu. (150, 
21 - 23) 
18. Nykyään kukaan ei enää epäile Jeesusta, 
mutta monet väittelevät ja jopa kieltävät 
Jumaluuteni. Jotkut myöntävät Minulle suuren 
hengellisen kohotuksen; toiset väittävät, että 
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minäkin kuljen hengen evoluutiopolkua 
voidakseni saavuttaa Isän. Mutta jos näin olisi, 
en olisi sanonut teille: "Minä olen tie, totuus ja 
elämä". (170,7) 
 
Jeesus pelastuksen vieraana tavallisen 
kansan keskuudessa 
19 Tehtävänne on elää jumalallisen 
Mestarinne esimerkin mukaisesti hänen 
maallisilla teillään. Muista: Aina kun ilmestyin 
koteihin, jätin kaikkiin koteihin rauhan viestin, 
paransin sairaita ja lohdutin kärsiviä 
rakkauden hallussa olevalla jumalallisella 
voimalla. 
20 En koskaan pidättäytynyt astumasta taloon 
sen vuoksi, ettei minua uskottaisi sinne; tiesin, 
että lähtiessäni tästä paikasta sen asukkaiden 
sydämet olisivat täynnä ylenpalttista iloa, sillä 
tietämättään heidän henkensä oli katsonut 
Taivasten valtakuntaan minun opetukseni 
kautta. 
21 Toisinaan minä etsin sydämiä, toisinaan he 
etsivät minua, mutta kaikissa tapauksissa 
rakkauteni oli iankaikkisen elämän leipä, jonka 
annoin heille sanani merkityksessä. (28,3-5) 
 
Väsymätön saarnaaja Jeesus 
22. Joissakin tapauksissa, kun vetäydyin jonkin 
laakson yksinäisyyteen, jäin yksin vain hetkiksi, 
koska väkijoukot, jotka halusivat innokkaasti 
kuulla Minua, lähestyivät Mestariaan haluten 
Hänen katseensa ääretöntä hyvyyttä. Otin 
heidät vastaan ja annoin äärettömän 
laupeuteni hellyyttä noille miehille, naisille ja 
lapsille, koska tiesin, että jokaisessa luodussa 
on Henki, jonka vuoksi tulin maailmaan. Sitten 
puhuin heille Taivasten valtakunnasta, joka on 
hengen todellinen koti, jotta he rauhoittaisivat 
sisäisen levottomuutensa sanani avulla ja 
vahvistuisivat toivossa saavuttaa ikuinen 
elämä. 
23. Tapahtui, että väkijoukon joukossa oli 
joku, joka aikoi kieltää totuuteni huutaen ja 
väittäen, että olin väärä profeetta; mutta 
sanani ehti hänen edellään, ennen kuin hän 
ehti avata huulensa. Toisinaan annoin jonkun 
pilkkaajan herjata Minua, jotta voisin todistaa 
väkijoukon edessä, että Mestari ei suuttunut 
loukkauksista, ja antaa heille näin esimerkin 
nöyryydestä ja rakkaudesta. 
24. Oli joitakin, jotka häpesivät minun 
lempeyttäni ja lähtivät heti pois katuen sitä, 

että olivat epäilyksillään loukanneet sitä, joka 
teoillaan julisti totuutta. Heti kun tilaisuus 
tarjoutui, he tulivat luokseni, seurasivat Minua 
poluilla itkien, sanani liikuttamina, eivätkä 
edes uskaltaneet kääntyä puoleeni 
pyytääkseen anteeksi loukkauksia, joita he 
olivat aiemmin aiheuttaneet Minulle. Kutsuin 
heidät luokseen, hyväilin heitä Sanallani ja 
annoin heille armoa. (28,6-7) 
25 Kuuntele: Kun olin kanssanne maan päällä, 
ihmiset tulivat joukoittain luokseni - ihmiset 
korkeissa asemissa, täynnä turhamaisuutta, 
hallitsijat, jotka salaa etsivät Minua 
kuullakseen Minua. Jotkut ihailivat Minua, 
mutta pelosta he eivät tunnustaneet sitä 
avoimesti; toiset taas hylkäsivät Minut. 
26. Minun luokseni tuli ihmisjoukkoja, miehiä, 
naisia ja lapsia, jotka kuuntelivat minua 
aamulla, iltapäivällä ja illalla, ja aina he 
löysivät Mestarin valmiina antamaan heille 
Jumalan sanan. He näkivät, että Mestari 
unohti itsensä eikä voinut selittää, mihin 
aikaan hän otti ruokaa, jottei hänen ruumiinsa 
heikkenisi ja hänen äänensä tylsistyisi. Syynä 
oli se, etteivät he tienneet, että Jeesus sai 
voimaa omasta hengestään ja sai ravintoa 
itsestään. (241,23) 
 
Lasten rakkaus ja Jeesuksen luonne 
27 Toisinaan, kun olin yksin, Minut löysivät 
lapset, jotka tulivat luokseni tarjoamaan 
Minulle pieniä kukkia, kertomaan Minulle 
pieniä suruja ja suutelemaan Minua. 
28 Äidit olivat huolissaan, kun he löysivät 
pienokaisensa sylissäni kuuntelemassa 
sanojani. Opetuslapset ajattelivat, että tämä 
merkitsi kunnioituksen puutetta Mestaria 
kohtaan, ja yrittivät ajaa heidät pois läheltäni. 
Silloin minun oli sanottava heille: "Antakaa 
lasten tulla luokseni, sillä päästäksenne 
taivasten valtakuntaan teidän on oltava 
puhtaita, yksinkertaisia ja yksinkertaisia kuin 
lapset." 
29. Iloitsin tuosta viattomuudesta ja 
puolueettomuudesta, aivan kuten juuri 
avautuvan kukannupun näkeminen ilahduttaa. 
(262,62-64) 
30 Kuinka usein opetuslapset löysivätkään 
Jeesuksen keskustelemasta 
maailmankaikkeuden eri olentojen kanssa. 
Kuinka usein Mestari yllättyi keskusteluissaan 
lintujen, käytävän ja meren kanssa! Mutta he 
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tiesivät, että heidän Mestarinsa ei ollut 
temmattu, he tiesivät, että heidän 
Mestarissaan eli Isän Luova Henki, joka oli 
antanut kaikille olennoille kielen, joka 
ymmärsi kaikkia "lapsiaan", joka sai kiitosta ja 
rakkautta kaikilta Hänen luomiltaan. 
31 Kuinka usein opetuslapset ja kansa 
näkivätkään Jeesuksen hyväilevän lintua tai 
kukkaa ja siunaavan kaikkea, ja kuinka usein 
he näkivätkään hänen silmissään ääretöntä 
rakkautta kaikkia luodutuksia kohtaan! 
Opetuslapset näkivät vilaukselta Herran 
jumalallisen ihastuksen, kun hän näki itsensä 
niin suuren kirkkauden ympäröimänä, niin 
suuren ihmeellisyyden ympäröimänä, joka oli 
syntynyt hänen viisaudestaan, ja he näkivät 
myös usein kyyneleet Mestarin silmissä, kun 
hän näki ihmisten välinpitämättömyyden 
tällaisen kirkkauden edessä, ihmisolentojen 
tylsyyden ja sokeuden niin suurta loistoa 
kohtaan. He näkivät usein Mestarin itkevän, 
kun hän näki spitaalisen vuodattavan 
kyyneleitä spitaalinsa vuoksi, tai miesten ja 
naisten valittavan kohtaloaan, vaikka heitä 
ympäröi täydellisen rakkauden sfääri! (332,25 
-26) 
 
Jeesuksen opetukset 
32 Jeesus opetti teille laupeutta, lempeyttä ja 
rakkautta. Hän opetti sinua antamaan 
vihollisillesi sydämestä anteeksi, hän käski 
sinua hylkäämään valheet ja rakastamaan 
totuutta. Hän julisti teille, että teidän tulisi 
aina korvata sekä paha että hyvä, jonka saatte, 
hyvällä. Hän opetti teille kunnioitusta jokaista 
lähimmäistänne kohtaan ja paljasti teille tien, 
jolla löydätte ruumiin ja hengen terveyden; 
miten kunnioittaa vanhempienne nimeä 
elämällänne, jotta lapsenne kunnioittaisivat 
teitä samalla. 
33 Nämä ovat joitakin käskyjä, joita jokaisen, 
joka todella haluaa olla kristitty, on 
noudatettava. (151,35-36) 
34 Kun kirjanoppineet ja fariseukset 
tarkkailivat Jeesuksen tekoja ja huomasivat, 
että ne poikkesivat heidän teoistaan, he 
väittivät, että hänen julistamansa opetus oli 
Mooseksen lain vastaista. Syynä oli se, että he 
sekoittivat lain ja perinteet. Mutta minä 
osoitin heille, etten ollut rikkonut lakia, jonka 
Isä oli ilmoittanut Moosekselle, vaan täytin 
sen sanoilla ja teoilla. 

35. Toki kumosin monia tuon kansan 
perinteitä, koska oli jo tullut aika, jolloin niiden 
oli kadottava, jotta uusi aika korkeampien 
opetusten kanssa voisi alkaa. (149,42 - 43) 
36. Muistakaa, että lain ensimmäisessä 
käskyssä, jonka annoin ihmiskunnalle 
Mooseksen kautta, sanoin: "Älkää tehkö 
itsellenne kuvaa tai kaltaista taivaallisista 
asioista, jotta voisitte polvistua niiden edessä 
ja palvoa niitä." Siitä lähtien ihmisen tie ja 
hengen tie on merkitty selvästi. 
37 Mooses ei tyytynyt vain välittämään 
ihmiskunnalle Kymmenen käskyä; hän antoi 
myös ihmiselämää koskevia toissijaisia lakeja 
ja loi perinteitä, riittejä ja symboleja Jumalan 
hengelliseen palvontaan, ja kaikki tämä 
tapahtui ihmishengen tuolloin ottamien 
kehitysaskelten mukaisesti. 
38. Mutta luvattu Messias tuli ja poisti 
perinteet, riitit, symbolit ja uhrit ja jätti vain 
lain koskemattomaksi. Kun fariseukset 
sanoivat ihmisille, että Jeesus vastusti 
Mooseksen lakeja, vastasin heille, etten 
vastusta lakia, vaan olen tullut täyttämään 
sen. Jos opetukseni poistaisivat perinteet, se 
johtuisi siitä, että ihmiset olisivat unohtaneet 
noudattaa lakia täyttääkseen ne. (254, 17 - 18) 
39. Minun sanani nykyhetkessä ei pyyhi pois 
niitä sanoja, jotka annoin teille "toisella 
aikakaudella". Aikakaudet, vuosisadat ja 
aikakaudet katoavat, mutta Jeesuksen sanat 
eivät katoa. Tänään selitän ja paljastan teille 
sen merkityksen, jonka kerroin teille silloin, 
ettekä te ymmärtäneet. (114, 47) 
 
Jeesuksen "ihmeet" 
40 jotta tämä oppi sytyttäisi uskoa sydämissä, 
tein samalla ihmeitä, jotta he rakastaisivat 
sitä; ja jotta nämä "ihmeet" olisivat 
mahdollisimman konkreettisia, tein niitä 
sairaiden ruumiilla, parantaen sokeita, 
kuuroja, mykkiä, ontuvia, riivattuja, spitaalisia, 
ja herätin myös kuolleita henkiin; ja jotta he 
rakastaisivat minua, tein niitä sairaiden 
ruumiilla, parantaen sokeita, kuuroja, mykkiä, 
ontuvia, riivattuja, spitaalisia, ja herätin myös 
kuolleita henkiin. 
41 Kuinka monta rakkauden ihmettä Kristus 
teki ihmisten keskuudessa! Heidän nimensä 
säilytetään historiassa esimerkkinä tuleville 
sukupolville. (151,37 - 38) 
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42. Jumalallisen Työn palveluksessa olevat 
Valo-olennot ja muut kapinalliset ja 
tietämättömät tekivät vaikutuksen kaikkialle, 
ja tuon ihmiskunnan keskuuteen ilmestyi 
riivattuja, joita Tiede ei kyennyt vapauttamaan 
ja jotka ihmiset karkottivat. Lainopettajat tai 
tiedemiehet eivät kyenneet palauttamaan 
sairaiden terveyttä. 
43. Kuitenkin kaiken tämän tarkoitukseni oli 
opettaa teitä ja antaa teille todisteita 
rakkaudesta. Myönsin teille Jeesuksen kautta 
hänen luotujensa parantumisen, monien 
hämmästykseksi. 
44. Epäuskoiset, jotka olivat kuulleet 
Jeesuksen puhuvan voimastaan ja jotka 
tiesivät hänen ihmeistään, pyysivät mitä 
vaikeimpia todisteita saadakseen hänet 
hetkeksi epävarmaksi ja osoittaakseen, ettei 
hän ollut erehtymätön. Mutta tämä riivattujen 
vapauttaminen, se tosiasia, että palautin 
heidät normaalien ihmisten tilaan vain 
koskettamalla heitä tai katsomalla heitä tai 
puhuttelemalla heitä käskysanalla, niin että 
nuo henget poistuisivat heidän mielestään ja 
molemmat vapautuisivat raskaasta 
taakastaan, hämmensi heitä. 
45 Tämän voiman edessä fariseukset, 
tiedemiehet, kirjanoppineet ja veronkerääjät 
reagoivat eri tavoin. Toiset tunnustivat 
Jeesuksen auktoriteetin, toiset katsoivat 
hänen voimansa johtuvan tuntemattomista 
vaikutteista, ja taas toiset eivät osanneet 
sanoa siitä mitään. Mutta sairaat, jotka olivat 
parantuneet, siunasivat hänen nimeään. 
46 Joitakin oli riivannut yksi ainoa henki, toisia 
seitsemän, kuten Magdalan Mariaa, ja joitakin 
niin suuri määrä, että he itse sanoivat 
olevansa legioona. 
47 Koko Mestarin elämän ajan yksi 
hengellinen ilmentymä seurasi toista. Joitakin 
todistivat kaksitoista opetuslasta, toisia 
ihmiset - ulkona ja kodeissa. Se oli ihmeiden, 
"ihmeiden" aikaa. (339, 20 -22) 
48 Ihmettä, sellaisena kuin te sen ymmärrätte, 
ei ole olemassa; jumalallisen ja aineellisen 
välillä ei ole ristiriitaa. 
49. Omistatte Jeesukselle monia ihmeitä, 
mutta totisesti sanon teille, että hänen 
tekonsa olivat rakkauden luonnollinen 
seuraus, sen jumalallisen voiman luonnollinen 
seuraus, jota te ette vielä osaa käyttää, vaikka 
se on läsnä jokaisessa hengessä, 

käyttämättömänä. Sillä te ette ole halunneet 
tuntea rakkauden voimaa. 
50 Mikä kaikissa Jeesuksen tekemissä ihmeissä 
oli vaikuttavaa, paitsi rakkaus? 
51. Kuunnelkaa, opetuslapset: Jotta Jumalan 
rakkaus voisi tehdä itsensä tunnetuksi 
ihmiskunnalle, tarvittiin välineen nöyryyttä, ja 
Jeesus oli aina nöyrä; ja antaessaan tästä 
esimerkin ihmisille hän kertoi teille eräässä 
tilaisuudessa, ettei hän voisi tehdä mitään 
ilman taivaallisen Isänsä tahtoa. Ne, jotka 
eivät ymmärrä näiden sanojen nöyryyttä, 
luulevat, että Jeesus oli ihminen kuten kuka 
tahansa muukin, mutta totuus on, että hän 
halusi antaa teille nöyryyden oppitunnin. 
52 Hän tiesi, että tämä nöyryys, tämä ykseys 
Isän kanssa teki hänestä kaikkivoipaisen 
ihmiskuntaa kohtaan. 
53 Oi ylen suuri ja kaunis kirkastuminen, joka 
antaa rakkautta, nöyryyttä ja viisautta! 
54 Nyt te tiedätte, miksi Jeesus, vaikka hän 
sanoi, ettei hän voinut tehdä mitään, ellei se 
ollut Isänsä tahdon mukaista, pystyi 
todellisuudessa tekemään kaiken; sillä hän oli 
kuuliainen, sillä hän oli nöyrä, sillä hän teki 
itsensä lain ja ihmisten palvelijaksi ja hän osasi 
rakastaa. 
55 Tunnistakaa siis, että vaikka te itse 
tunnette joitakin hengellisen rakkauden 
kykyjä, ette tunne niitä, ettekä siksi voi 
ymmärtää syitä kaikkeen siihen, mitä te 
kutsutte ihmeeksi tai mysteeriksi, jotka ovat 
teot, joita jumalallinen rakkaus tekee. 
56. Mitä opetuksia Jeesus antoi sinulle, jotka 
eivät olleet rakkaudesta? Mitä tiedettä, mitä 
harjoituksia tai salaperäistä tietoa Hän käytti 
antaakseen teille esimerkkejä voimasta ja 
viisaudesta?...: Ainoastaan se siunattu 
rakkaus, jolla ihminen pystyy tekemään 
kaiken. 
57. Isän laeissa ei ole mitään ristiriitaista, sillä 
ne ovat yksinkertaisia, koska ne ovat viisaita, 
ja viisaita, koska ne ovat rakkauden 
läpäisemiä. 
58 Ymmärtäkää Mestaria, hän on 
oppikirjanne. (17,11 - 21) 
59. Henki, joka elävöitti Jeesusta, oli minun, 
teidän Jumalanne, joka tuli ihmiseksi 
asuakseen teidän keskuudessanne ja ollakseen 
katseltavana, koska se oli välttämätöntä. 
Tunsin ihmisenä kaikki inhimilliset 
kärsimykset. Luonnon olemusta tutkineet 
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tiedemiehet tulivat luokseni ja huomasivat, 
etteivät he tienneet mitään minun opistani. 
Suuret ja pienet, hyveelliset ja syntiset, 
viattomat ja syylliset saivat sanani ytimen, ja 
kunnioitin heitä kaikkia läsnäolollani. Mutta 
vaikka monet olivat kutsuttuja, oli vain 
muutamia valittuja, ja vielä vähemmän niitä, 
jotka olivat Minun ympärilläni. (44, 10) 
 
Aviorikollinen 
60 Minä puolustin syntisiä. Ettekö muista 
avionrikkojaa? Kun hänet tuotiin luokseni, 
vainottuna ja tuomittuna väkijoukon toimesta, 
fariseukset tulivat ja kysyivät Minulta: "Mitä 
me teemme hänelle?" - Papit odottivat Minun 
sanovan: "Tapahtukoon oikeus", mutta saivat 
vastaukseksi: "Miten on mahdollista, että sinä 
saarnaat rakkautta ja sallit tämän syntisen 
rangaistuksen?"." Ja jos olisin sanonut: 
"Päästäkää hänet vapaaksi", he olisivat 
vastanneet: "Mooseksen laeissa, joita te 
vahvistatte, kuten sanotte, on säännös, jossa 
sanotaan: "Jokainen aviorikoksesta kiinni 
jäänyt nainen on kivitettävä."" 
61 Kun minä tiesin heidän aikomuksensa, en 
vastannut heidän sanoihinsa, vaan kumarruin 
ja kirjoitin maan tomuun niiden synnit, jotka 
he tuomitsivat. Jälleen he kysyivät Minulta, 
mitä heidän pitäisi tehdä tuolle naiselle, ja 
Minä vastasin heille: "Se, joka on vapaa 
synnistä, heittäköön ensimmäisen kiven." 
Silloin he tunnustivat rikkomuksensa ja 
lähtivät pois peittäen kasvonsa. Kukaan ei 
ollut puhdas, ja koska he tunsivat, että olin 
nähnyt heidän sydämensä pohjasta läpi, he 
eivät enää syyttäneet tuota naista, sillä he 
kaikki olivat tehneet syntiä. Mutta nainen ja 
hänen kanssaan muutkin, jotka olivat niin 
ikään rikkoneet avioliiton, tekivät 
parannuksen eivätkä enää tehneet syntiä. 
Sanon teille, että syntinen on helpompi 
käännyttää rakkaudella kuin ankaruudella. (44, 
11) 
 
Maria Magdaleena 
62 Maria Magdaleena - syntinen, kuten 
maailma häntä kutsui - oli ansainnut hellyyteni 
ja anteeksiantoni. 
63. Hän sai pian pelastuksensa, mitä ei 
tapahdu muille, jotka pyytävät syntejään 
anteeksi vain heikolla uskolla. Hän löysi pian 
etsimänsä, mutta muut eivät. 

64 Magdaleenalle annettiin anteeksi ilman, 
että hän kerskui katumuksellaan. Hän oli 
tehnyt syntiä, niin kuin tekin teette syntiä; 
mutta hän oli rakastanut paljon. 
65. Se, joka rakastaa, voi osoittaa 
poikkeavuuksia inhimillisessä 
käyttäytymisessään, mutta rakkaus on 
sydämestä pursuavaa hellyyttä. Jos haluatte 
saada anteeksi - niin kuin te olette - 
kiinnittäkää katseenne Minuun, täynnä 
rakkautta ja luottamusta, ja saatte anteeksi 
kaikki rikkomuksenne. 
66 Tämä nainen ei enää tehnyt syntiä; 
rakkauden, joka hänen sydämessään virtasi, 
hän omisti Mestarin opetukselle. 
67. Hän sai anteeksi, vaikka oli tehnyt virheitä. 
Mutta hänen sydämessään paloi puhdistava 
tuli, ja syntisen saaman anteeksiannon vuoksi 
hän ei eronnut hetkeksikään Jeesuksesta; 
opetuslapseni sen sijaan jättivät minut yksin 
verisimpinä tunteina. Mutta se Maria, joka oli 
halveksittu, ei eronnut minusta, hän ei 
kieltänyt minua, hän ei pelännyt eikä häpeillyt. 
68. Siksi hänelle annettiin lupa vuodattaa 
kyyneleitä ristini juurella ja hautani yllä. Hänen 
henkensä löysi pian pelastuksen, koska se 
rakasti paljon. 
69. Hänen sydämessään oli myös apostolinen 
henki. Hänen kääntymyksensä loistaa kuin 
totuuden valo. Hän oli kumartunut jalkojeni 
juureen sanoakseen Minulle: "Herra, jos Sinä 
tahdot, minä olen vapaa synnistä." 
70 Sinä taas - kuinka usein haluatkaan 
vakuuttaa minut syyttömyydestäsi peittämällä 
rikkomuksesi pitkillä rukouksilla. 
71 Ei, opetuslapset, ottakaa hänestä oppia, 
rakastakaa Herraa todella jokaisessa 
lähimmäisessänne. Rakastakaa paljon, niin 
syntinne annetaan anteeksi. Teistä tulee 
suuria, jos saatte tämän totuuden 
kukoistamaan sydämissänne. (212, 68 – 75) 
 
Nikodeemus ja reinkarnaatiokysymys 
72. Siihen aikaan sanoin Nikodeemukselle, 
joka oli hyvässä hengessä etsinyt Minua 
puhuakseen kanssani: "Se, mikä syntyy lihasta, 
on lihaa, ja se, mikä syntyy hengestä, on 
henkeä". Älkää yllättykö, kun sanon teille, että 
ihmisen on synnyttävä uudelleen." Kuka 
ymmärsi nuo sanat? 
73. Halusin kertoa teille heidän kanssaan, että 
yksi ihmiselämä ei riitä ymmärtämään yhtä 
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ainoaa opetustani, ja että ymmärtääksenne 
sen oppikirjan, jonka tämä elämä sisältää 
sisällään, tarvitsette monta maallista elämää. 
Siksi lihan tehtävänä on vain toimia hengen 
tukena sen vaeltaessa maan päällä. (151, 59) 
 
Jeesuksen kirkastuminen 
74 Eräänä toisen aikakauden aikana Jeesus 
käveli, ja häntä seurasivat muutamat hänen 
opetuslapsistaan. He olivat kiivenneet 
vuorelle, ja samalla kun Mestari täytti nuo 
miehet ihailullaan sanoillaan, he yhtäkkiä 
näkivät Herransa ruumiin kirkastuneena, 
leijumassa avaruudessa, Mooseksen henki 
hänen oikealla puolellaan ja Elian henki hänen 
vasemmalla puolellaan. 
75 Tuosta yliluonnollisesta näystä 
opetuslapset heittäytyivät maahan 
jumalallisen valon sokaisemina. Mutta he 
rauhoittuivat heti ja ehdottivat Mestarilleen, 
että tämä asettaisi hänen harteilleen 
kuninkaiden purppuravaipan, samoin kuin 
Mooseksen ja Elian harteille. Silloin he kuulivat 
Äärettömästä laskeutuvan äänen, joka sanoi: 
"Tämä on minun rakas Poikani, johon minä 
olen mielistynyt; kuunnelkaa häntä!" 
76 Kun opetuslapset kuulivat tuon äänen, he 
pelkäsivät suuresti, ja kun he katsoivat ylös, 
näkivät he vain Mestarin, joka sanoi heille: 
"Älkää pelätkö, älkääkä kertoko kenellekään 
näitä kasvoja, ennen kuin minä nousen 
kuolleista." Silloin he kysyivät Herralta: "Miksi 
kirjanoppineet sanovat, että Elian on tultava 
ennen heitä?" He kysyivät Herralta: "Miksi 
kirjanoppineet sanovat, että Elian on tultava 
ennen heitä?" Ja Jeesus vastasi heille: 
"Totisesti, Elia tulee ennen heitä ja panee 
kaiken kuntoon. Mutta minä sanon teille, että 
Elia on jo tullut, eivätkä he tunnistaneet häntä, 
vaan tekivät hänelle, mitä halusivat." Silloin 
opetuslapset ymmärsivät, että hän puhui 
heille Johannes Kastajasta. 
77. Kuinka monta kertaa olenkaan nykyaikana 
tehnyt silmienne edessä näkymättömäksi 
ruumiin, jonka kautta ilmoitan itseni, jotta 
voisitte nähdä minut siinä ihmismuodossa, 
jossa ihmiskunta tunsi Jeesuksen, ettekä silti 
ole kumartuneet uuden kirkastumisen edessä. 
(29,15 - 18) 
Tämä ilmiö tunnetaan parapsykologiassa 
myös nimellä "transfiguraatio", joka tarkoittaa 

ilmenevän henkiolennon lisääntyvää 
näkyvyyttä.  
 
Rohkeuden puute tunnustaa 
78. Kun asuin keskuudessanne 
ruumiillistuneena, tapahtui usein, että yöllä, 
kun kaikki lepäsivät, ihmiset tulivat luokseni 
etsien Minua salaa, koska pelkäsivät tulevansa 
löydetyksi. He etsivät Minua, koska he tunsivat 
katumusta siitä, että olivat huutaneet Minulle 
ja loukanneet Minua, kun puhuin yleisölle. 
Heidän katumuksensa oli vieläkin 
voimakkaampi, kun he tajusivat, että sanani 
oli jättänyt rauhan ja valon lahjan heidän 
sydämiinsä, ja olin vuodattanut parantavaa 
balsamia heidän ruumiiseensa. 
79. Kumartaen päätään he ilmestyivät 
luokseni ja sanoivat: "Mestari, anna meille 
anteeksi, olemme huomanneet, että sanasi 
sisältää totuuden." Vastasin heille: "Jos olette 
huomanneet, että puhun vain totuutta, miksi 
piiloudutte? Ettekö mene ulos avoimeen tilaan 
ottamaan vastaan auringon säteitä, kun se 
ilmestyy - mutta milloin olette häpeilleet sitä? 
Se, joka rakastaa totuutta, ei koskaan salaa 
sitä, ei kiellä sitä eikä häpeä sitä." 
80. Kerron teille tämän, koska näen, että 
monet kuuntelevat minua vain salassa, 
kieltävät, missä ovat käyneet, salaavat, mitä 
ovat kuulleet, ja joskus kieltävät olleensa 
kanssani. Mitä te sitten häpeätte? (133,23 - 
26) 
 
Vihollisuudet Jeesusta vastaan 
81. Kun puhuin ihmisjoukoille toisella 
aikakaudella, kaikki kuulivat sanani, joka oli 
merkitykseltään ja muodoltaan täydellinen. 
Katseeni tunkeutui sydämiin ja löysi kaiken 
sen, mitä kukin piti sisällään. Joissakin oli 
epäilystä, toisissa uskoa, ja toisissa taas pelon 
täyttämä ääni puhui minulle: se oli sairaiden 
ääni, joiden kipu sai heidät toivomaan minulta 
ihmettä. Oli niitä, jotka yrittivät peittää 
pilkkansa, kun he kuulivat Minun sanovan, 
että tulin Isältä tuomaan taivaan valtakunnan 
ihmisille, ja oli myös sydämiä, joissa havaitsin 
vihan Minua kohtaan ja aikomuksen vaientaa 
tai eliminoida Minut. 
82. Ylimieliset, fariseukset, tunsivat, että 
totuuteni iski heihin. Sillä vaikka sanani oli niin 
selkeä, niin täynnä rakkautta ja niin lohduttava 
- vaikka se vahvistettiin aina voimakkailla 
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teoilla - monet ihmiset halusivat edelleen 
löytää totuuden Läsnäolostani tuomitsemalla 
Minut ihmisen Jeesuksen mukaan, tutkimalla 
elämääni ja kiinnittämällä huomionsa 
vaatteideni vaatimattomuuteen ja aineellisten 
hyödykkeiden absoluuttiseen köyhyyteeni. 
83. Mutta he eivät tyytyneet tuomitsemaan 
minua, vaan tuomitsivat myös opetuslapseni, 
sillä he tarkkailivat heitä tarkasti, puhuivatko 
he, seurasivatko he minua teillä tai istuivatko 
he pöytään. Kuinka järkyttyneitä fariseukset 
olivatkaan, kun he eräässä tilanteessa näkivät, 
että opetuslapseni eivät olleet pesseet käsiään 
ennen pöytään istumista!: pääparat, jotka 
sekoittivat ruumiin puhtauden hengen 
puhtauteen! He eivät olleet tietoisia siitä, että 
kun he koskivat pyhään leipään temppelissä, 
heidän kätensä olivat puhtaat, mutta heidän 
sydämensä oli täynnä mätää. (356,37 - 38) 
84. Joka käänteessä he tutkivat Minua. Kaikki 
tekoni ja sanani tuomittiin pahassa 
tarkoituksessa, ja useimmiten he olivat 
hämmentyneitä tekojeni ja todisteideni 
edessä, sillä heidän mielensä ei kyennyt 
ymmärtämään sitä, mitä vain henki voi 
käsittää. 
85 Kun minä rukoilin, he sanoivat: "Mitä hän 
rukoilee, kun hän sanoo olevansa täynnä 
voimaa ja viisautta? Mitä hän voi tarvita tai 
pyytää?" Ja kun en rukoillut, he sanoivat, 
etten noudattanut heidän uskonnollisia 
käskyjään. 
86. Kun he näkivät, etten ottanut ravintoa, 
kun opetuslapseni söivät, he päättelivät, että 
olin Jumalan asettamien lakien ulkopuolella; ja 
kun he näkivät, että otin ravintoa, he kysyivät 
itseltään: "Miksi hänen täytyy syödä, jotta hän 
voisi elää - hänen, joka väitti olevansa 
elämä?"." He eivät ymmärtäneet, että olin 
tullut maailmaan paljastamaan ihmisille, 
miten ihmiskunta eläisi pitkän 
puhdistumisjakson jälkeen, jotta siitä syntyisi 
henkistynyt sukupolvi, joka olisi inhimillisen 
kurjuuden, lihan välttämättömien tarpeiden ja 
ruumiillisten aistien intohimojen yläpuolella. 
(40,11 - 13) 
 
Jäähyväisilmoitus 
87.Jeesus eli kolme vuotta opetuslastensa 
kanssa. Häntä ympäröi suuri joukko ihmisiä, 
jotka rakastivat häntä syvästi. Noille 
opetuslapsille ei jäänyt muuta tehtäväksi kuin 

kuunnella Mestariaan, kun hän saarnasi 
jumalallista opetustaan. He eivät tunteneet 
nälkää eivätkä janoa, ei ollut minkäänlaista 
kompastumista tai estettä, kaikki oli 
rauhallista ja onnellista ilmapiirissä, joka 
ympäröi tuota ryhmää, ja kuitenkin - erään 
kerran, kun he olivat erityisen haltioituneita 
rakkaan Jeesuksen katselemisesta, hän sanoi 
heille: "Nyt tulee toinen aika; minä lähden 
pois teistä, ja te jäätte kuin lampaat susien 
keskelle." Tämä on kuitenkin totta. Tuo hetki 
lähestyy, ja minun on palattava sinne, mistä 
tulin. Olet jonkin aikaa yksin ja viet 
todistuksen siitä, mitä olet nähnyt ja kuullut, 
niille, jotka janoavat ja janoavat rakkautta ja 
oikeudenmukaisuutta. Tehkää työtä minun 
nimessäni, ja sen jälkeen otan teidät luokseni 
ikuiseen kotiin." 
88 Nuo sanat surettivat opetuslapsia, ja kun 
hetki lähestyi, Jeesus toisti tämän ilmoituksen 
entistä painokkaammin puhuessaan 
lähdöstään. Samalla hän kuitenkin lohdutti 
kuulijoidensa sydämiä kertomalla, että hänen 
henkensä ei poistuisi ja että hän valvoisi 
edelleen maailmaa. Jos he valmistautuisivat 
viemään hänen sanansa lohdutuksen ja toivon 
sanomana tuon ajan ihmisille, hän puhuisi 
heidän suunsa kautta ja tekisi ihmeitä. (354,26 
- 27) 
 
Jeesuksen saapuminen Jerusalemiin 
89. Kansanjoukot ottivat minut riemuiten 
vastaan, kun tulin Jerusalemin kaupunkiin. 
Kylistä ja kujilta tuli väkijoukkoja - miehiä, 
naisia ja lapsia - todistamaan Mestarin tuloa 
kaupunkiin. He olivat niitä, jotka olivat saaneet 
ihmeen ja todisteen Jumalan Pojan voimasta - 
sokeat, jotka nyt näkivät, mykät, jotka nyt 
pystyivät laulamaan Hoosiannaa, rammat, 
jotka olivat jättäneet vuoteensa ja tulleet 
kiireesti tapaamaan Mestaria pääsiäisenä. 
90. Tiesin, että tämä voitto oli ohimenevä, olin 
jo ennustanut opetuslapsilleni, mitä sen 
jälkeen tapahtuisi. Tämä oli vähän enemmän 
kuin taisteluni alku, ja tänään, kaukana noista 
tapahtumista, kerron teille, että totuuteni valo 
jatkaa taistelua tietämättömyyden, synnin ja 
petoksen pimeyttä vastaan, ja siksi minun on 
lisättävä, että lopullinen voittoni ei ole vielä 
tullut. 
91 Kuinka voitte uskoa, että tuo Jerusalemiin 
tulo oli asiani voitto, kun vain harvat 
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kääntyivät ja monet eivät tunnistaneet, kuka 
Minä olin? 
92 Ja vaikka kaikki nuo ihmiset olisivat 
kääntyneet minun sanaani, eikö monien 
sukupolvien olisi vielä seurattava? 
93 Tuo riemun hetki, tuo lyhyt, voitokas 
sisääntulo, oli vain symboli valon, hyvyyden, 
totuuden, rakkauden ja oikeudenmukaisuuden 
voitosta - siitä päivästä, jonka on tultava ja 
johon teidät kaikki on kutsuttu. 
94. Tietäkää, että jos yksikin lapseni olisi silloin 
Uuden Jerusalemin ulkopuolella, ei juhlia olisi, 
sillä Jumala ei voisi silloin puhua voitosta, Hän 
ei voisi juhlia voittoa, jos Hänen voimansa ei 
olisi kyennyt pelastamaan viimeistäkin lastaan. 
(268, 17 - 21) 
95. Olette samoja kuin ne, jotka lauloivat 
Hoosiannaa toisella aikakaudella, kun Jeesus 
astui Jerusalemiin. Tänään, kun teen itseni 
tunnetuksi teille hengessä, ette enää levitä 
viittojanne tielleni, vaan tarjoatte sydämenne 
asunnoksi Herralle. Hoosiannanne ei tule enää 
tänään kurkusta, vaan tämä hoosianna 
kumpuaa hengestänne nöyryyden, rakkauden 
ja Isän tuntemisen virtenä, uskon virtenä 
tähän ilmentymään, jonka Herra on tuonut 
teille kolmannella aikakaudella. 
96. Kerran, kuten tänäänkin, seurasitte minua, 
kun tulin Jerusalemiin. Suuret väkijoukot 
ympäröivät Minua, rakkauden sanojeni 
lumoissa. Miehet ja naiset, vanhat ja lapset, 
järisyttivät kaupunkia riemuhuudoillaan, ja 
jopa papit ja fariseukset, jotka pelkäsivät, että 
kansa kapinoisi, sanoivat Minulle: "Mestari, 
jos Sinä opetat rauhaa - miksi annat 
seuraajiesi aiheuttaa tuollaista meteliä?" 
Mutta minä vastasin heille: "Totisesti minä 
sanon teille: jos nämä olisivat hiljaa, kivet 
puhuisivat." Sillä nämä olivat riemun hetkiä, se 
oli Messiaan huipentuma ja kirkastuminen 
niiden keskuudessa, jotka janosivat ja janoavat 
vanhurskautta - niiden keskuudessa, jotka 
olivat kauan odottaneet Herran tulemista 
ennustusten täyttymyksenä. 
97. Tuolla riemulla ja ilolla myös kansani juhli 
vapautusta Egyptistä. Halusin tehdä tuosta 
pääsiäisjuhlasta kansalleni unohtumattoman. 
Mutta totisesti, sanon teille, en vain 
noudattanut perinnettä uhraamalla karitsan - 
en, vaan tarjosin itseni Jeesuksessa, 
uhrilampaassa, keinona, jonka kautta kaikki 
lapseni löytäisivät pelastuksen. (318,57 - 59) 

 
Viimeinen ehtoollinen 
98 Kun Jeesus vietti opetuslastensa kanssa 
pääsiäisaterian sen kansan perinteen 
mukaisesti, hän sanoi heille: "Jotakin uutta 
minä nyt teille ilmoitan: ottakaa tästä viinistä 
ja syökää tästä leivästä, jotka ovat minun 
vereni ja ruumiini, ja tehkää tämä minun 
muistokseni. 
99 Mestarin poismenon jälkeen opetuslapset 
muistivat Herransa uhrausta ottamalla viiniä ja 
syömällä leipää, jotka olivat symboleja 
Hänestä, joka ihmiskunnan rakkauden tähden 
luopui kaikesta. 
100 Vuosisatojen kuluessa uskontokuntiin 
jakautuneet kansat antoivat sanoilleni erilaisia 
tulkintoja. 
101. Tänään haluan kertoa teille, mitä tunsin 
tuona hetkenä, viimeisellä ehtoollisella, jolloin 
Jeesuksen jokainen sana ja teko oli syvän 
viisauden ja äärettömän rakkauden kirjan 
opetus. Kun käytin leipää ja viiniä, halusin 
saada teidät ymmärtämään, että ne ovat kuin 
rakkaus, joka on hengen ravintoa ja elämää; ja 
kun sanoin teille: "Tehkää tämä minun 
muistokseni", Mestari tarkoitti, että teidän 
tulisi rakastaa lähimmäisiänne Jeesuksen 
rakkauden kaltaisella rakkaudella ja antaa 
itsenne ihmisille todellisena ravintona. 
102. Mikä tahansa riitti, jonka teette näistä 
opetuksista, jää hedelmättömäksi, jos ette 
sovella opetuksiani ja esimerkkejäni 
elämäänne. Juuri tämä on teille vaikeaa, 
mutta juuri tässä on sen etu. (151, 29 - 32, 34) 
103. Aivan kuten te olette nyt ympärilläni, niin 
oli myös tuona toisen aikakauden viimeisenä 
iltana. Aurinko oli juuri laskemassa, kun Jeesus 
tuossa huoneessa keskusteli opetuslastensa 
kanssa viimeisen kerran. Ne olivat kuolevan 
isän sanat rakastetuille lapsilleen. Suru oli 
Jeesuksessa ja myös opetuslapsissa, jotka 
eivät vielä tienneet, mikä odotti heitä 
opettanutta ja niin paljon rakastanutta ihmistä 
muutaman tunnin kuluttua. Heidän Herransa 
oli lähdössä, mutta he eivät vielä tienneet, 
miten. Pietari itki ja puristi maljan 
sydämeensä; Johanneksen kyyneleet 
kostuttivat Mestarin rinnan; Matteus ja 
Bartolomeus olivat sanoistani aivan poissa 
tolaltaan. Philip ja Thomas kätkivät 
sydänsurunsa syödessään. Jaakob nuorempi ja 
vanhempi, Taddeus, Andreas ja Simon olivat 
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mykkiä surusta, mutta he puhuivat minulle 
paljon sydämestään. Myös Juudas Iskariot 
kantoi sydämessään tuskaa, mutta myös 
pelkoa ja katumusta. Mutta hän ei voinut 
palata takaisin, koska pimeys oli vallannut 
hänet. 
104. Kun Jeesus oli lausunut viimeiset sanansa 
ja kehotuksensa, opetuslapset itkivät. Mutta 
yksi heistä ei ollut enää siellä, hänen henkensä 
ei voinut ottaa vastaan niin paljon rakkautta 
eikä nähdä niin paljon valoa, ja niin hän lähti, 
koska tuo sana poltti hänen sydäntään. (94, 
56-58) 
105 Jeesuksen jumalallinen toive oli, että 
hänen opetuslapsistaan tulisi hänen 
lunastavan opetuksensa kylväjiä. 
106 Opetuslapsille osoittamansa viimeisen 
puheen, joka oli samalla viimeinen keskustelu 
isän ja lasten välillä, huipentuessa hän sanoi 
heille rakastavaan sävyyn: "Minä annan teille 
uuden käskyn: rakastakaa toisianne". 
107 Tämän korkeimman käskyn valossa hän 
sytytti ihmiskunnan suurimman toivon. (254, 
59) 
 

12 luku - Kärsimys, kuolema ja 
ylösnousemus  
 
Jeesuksen elinikäinen ponnistelu ja kärsimys 
1 Minä elin ihmisten keskellä ja tein 
elämästäni esimerkin, oppikirjan. Opin kaikki 
kärsimykset, kiusaukset ja kamppailut, 
köyhyyden, työn ja vainot. Koin sukulaisten 
hylkäämisen, kiittämättömyyden ja petoksen, 
pitkän päivätyön, nälän ja janon, pilkan, 
yksinäisyyden ja kuoleman. Minä annoin 
ihmisen synnin koko taakan langeta päälleni. 
Annoin ihmisen tutkia mieltäni sanoissani ja 
lävistetyssä ruumiissani, jossa jopa 
viimeisetkin kylkiluuni olivat nähtävissä. 
Vaikka Jumala oli Jumala, minusta tehtiin 
pilkkakuningas, paljastettu kuningas, ja minun 
oli myös kannettava häpeän ristiä ja kiivettävä 
sen kanssa ylös kukkulalle, jossa rosvot 
kuolivat. Siellä ihmiselämäni päättyi 
todisteena siitä, etten ole vain sanojen Jumala, 
vaan myös tekojen Jumala. (217, 11) 
2 Kun hetki lähestyi ja ateria oli päättynyt, 
Jeesus oli antanut opetuslapsilleen viimeiset 
ohjeet. Hän lähti öljypuutarhaan, jossa hänellä 
oli tapana rukoilla, ja sanoi Isälle: "Herra, jos 

se on mahdollista, ota tämä malja pois 
minulta. Mutta älköön minun tahtoni 
tapahtuko, vaan tapahtukoon sinun tahtosi." 
Silloin lähestyi se yksi opetuslapsistani, jonka 
oli määrä luovuttaa minut, ja hänen 
mukanaan oli joukko, joka aikoi pidättää 
minut. Kun he kysyivät: "Kuka on Jeesus, 
Nasaretilainen?" Juudas lähestyi mestariaan ja 
suuteli häntä. Kun nuo miehet näkivät 
Jeesuksen rauhallisen tyyneyden, heidän 
sydämissään oli pelkoa ja kauhua, ja he 
kysyivät jälleen: "Kuka on Jeesus?" "Kuka hän 
on?", kysyivät he. Sitten menin heidän 
luokseen ja sanoin heille: "Tässä minä olen, se 
olen minä". Silloin intohimoni alkoi. 
3 He veivät minut pappien, tuomareiden ja 
päämiesten eteen. He kuulustelivat minua, 
tuomitsivat minut ja syyttivät minua 
Mooseksen lain rikkomisesta ja siitä, että 
halusin luoda valtakunnan, joka tuhoaisi 
keisarin valtakunnan. (152,6 - 7) 
 
Juudaksen petos 
4 Ettekö muista, kuinka monta kertaa olen 
paljastanut rakkauteni, en ainoastaan niille, 
jotka uskoivat minuun, vaan myös sille, joka 
petti minut, ja niille, jotka vainosivat ja 
tuomitsivat minut?". Nyt voitte kysyä Minulta, 
mikä oli se syy, joka sai Minut sallimaan kaikki 
nuo pilkat. Vastaan teille: Oli välttämätöntä, 
että jätin heille täydellisen ajatuksen- ja 
toiminnanvapauden, jotta voisin luoda sopivia 
tilaisuuksia paljastaa itseni ja jotta kaikki 
voisivat kokea sen armon ja rakkauden, jota 
opetin maailmalle. 
5 Minä en liikuttanut Juudaksen sydäntä 
pettämään minua; hän oli pahan ajatuksen 
väline, kun hänen sydämensä oli täynnä 
pimeyttä. Silti osoitin tuon opetuslapsen 
uskottomuuden edessä hänelle 
anteeksiantoni. 
6. Ei olisi tarvinnut, että yksi minun jäsenistäni 
olisi pettänyt minut antaakseen teille tuon 
esimerkin nöyryydestä. Mestari olisi 
osoittanut sen missä tahansa tilaisuudessa, 
jonka ihmiset olisivat hänelle tarjonneet. 
Tämän opetuslapsen tehtäväksi tuli olla väline, 
jonka kautta Mestari osoitti jumalallisen 
nöyryytensä maailmalle. Vaikka ajattelisitte, 
että Jeesuksen kuolema johtui tuon miehen 
heikkoudesta, sanon teille, että olette 
erehtyneet, sillä tulin antamaan itseni 
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kokonaan teille, ja jos se ei olisi tapahtunut 
tuolla tavalla, voitte olla varmoja, että se olisi 
tapahtunut toisella. Siksi teillä ei ole oikeutta 
kirota tai tuomita sitä, joka on veljenne, joka 
pimeyden hetkellä ei osoittanut rakkautta ja 
uskollisuutta, jonka hän oli velkaa 
Mestarilleen. Jos syytätte häntä kuolemastani, 
miksi ette siunaa häntä, kun tiedätte, että 
minun vereni vuodatettiin kaikkien ihmisten 
pelastukseksi? Olisi parempi, että rukoilisitte 
ja pyytäisitte, ettei kukaan teistä lankeaisi 
kiusaukseen, sillä kirjanoppineiden ja 
fariseusten tekopyhyys on yhä olemassa tässä 
maailmassa. (90,37 - 39) 
 
Jeesuksen kärsimys 
7 Kun ylimmäinen pappi Kaifas kuulusteli 
minua ja sanoi minulle: "Minä pyydän sinua 
kertomaan minulle, oletko sinä Kristus, 
Messias, Jumalan Poika", minä vastasin 
hänelle: "Sinä olet sen sanonut"." (21, 30) 
8. Kuinka monet sydämet, jotka muutama 
päivä aiemmin olivat ihailleet ja siunanneet 
tekojani, unohtivat ne, osoittivat itsensä 
kiittämättömiksi ja liittyivät niihin, jotka 
pilkkasivat minua. Mutta oli välttämätöntä, 
että tuo uhraus oli hyvin suuri, jotta se ei 
koskaan pyyhkiytyisi pois ihmisten muistista. 
9 Maailma ja te sen osana olette nähneet, 
kuinka Minua on pilkattu, pilkattu ja 
nöyryytetty niin kuin ei kukaan ihminen olisi 
voinut. Mutta kärsivällisesti tyhjensin maljan, 
jonka annoit minulle juoda. Askel askeleelta 
täytin rakkauden kohtaloni ihmisten 
keskuudessa ja annoin itseni kokonaan 
lapsilleni. 
10 Autuaita ovat ne, jotka uskoivat 
Jumalaansa, vaikka he näkivät hänet verisenä 
ja henkeä huohottavan. 
11 Mutta minua odotti vielä vaikeampi asia: 
minun piti kuolla naulittuna puuhun kahden 
rosvon väliin. Mutta se oli kirjoitettu, ja siksi 
sen täytyi toteutua, jotta minut 
tunnistettaisiin oikeaksi Messiaaksi. (152, 8 -
11) 
12 Tästä opetuksesta, jonka minä teille annan, 
olen jo antanut teille esimerkin toisella 
aikakaudella. Jeesus roikkui ristillä, Vapahtaja 
paini kuoleman kanssa niiden 
kansanjoukkojen edessä, joita hän oli niin 
kovasti rakastanut. Jokainen sydän oli ovi, 
johon hän oli koputtanut. Katsojien joukossa 

oli mies, joka hallitsi kansanjoukkoja, 
seurakunnan ruhtinas, publikaani, fariseus, 
rikas, köyhä, kadotettu ja hän, joka oli 
yksinkertainen. Mutta vaikka jotkut tiesivät, 
kuka oli Hän, joka kuoli tuona hetkenä, 
nähtyään Hänen tekonsa ja saatuaan Hänen 
hyvyytensä, toiset janosivat viatonta verta ja 
ahnehtivat kostoa, ja kiirehtivät Hänen 
kuolemaansa, jota he kutsuivat pilkallisesti 
"juutalaisten kuninkaaksi", tietämättä, että 
Hän ei ollut vain erään kansan kuningas, vaan 
kaikkien maan kansojen ja 
maailmankaikkeuden kaikkien maailmojen 
kuningas. Kun Jeesus kiinnitti yhden 
viimeisistä katseistaan noihin ihmisjoukkoihin, 
hän, täynnä armollista rakkautta ja 
myötätuntoa, kohotti rukouksensa Isän 
puoleen sanoen: "Isäni, anna heille anteeksi, 
sillä he eivät tiedä, mitä tekevät." 
13 Tuo katse kattoi sekä ne, jotka itkivät 
hänen puolestaan, että ne, jotka iloitsivat 
hänen ahdistuksestaan, sillä Mestarin rakkaus, 
joka oli Isän rakkaus, kohdistui yhtä lailla 
kaikkiin. (103, 26 - 27) 
14 Kun koitti päivä, jolloin väkijoukko, jota 
Jeesuksen läsnäolosta huolestuneet 
kiihottivat, haavoitti ja ruoskitti häntä ja näki 
hänen lyöntien seurauksena vuotavan verta 
kuin tavallinen kuolevainen ja myöhemmin 
painivan kuoleman kanssa ja kuolevan kuin 
kuka tahansa muu ihminen, fariseukset, 
kansan valtiaat ja papit huudahtivat 
tyytyväisinä: "Katsokaa häntä, joka kutsuu 
itseään Jumalan pojaksi, joka luuli olevansa 
kuningas ja väitti olevansa Messias!"." 
15 Enemmän kuin muita varten Jeesus pyysi 
Isäänsä antamaan anteeksi heille - niille, jotka, 
vaikka tunsivat kirjoitukset, kielsivät hänet ja 
tekivät hänestä ihmisjoukon silmissä 
petkuttajan. Vaikka he väittivät olevansa 
lainopettajia, he eivät todellisuudessa 
tienneet, mitä he tekivät Jeesuksen 
tuomitsemisessa, kun taas väkijoukossa oli 
sydämiä, jotka olivat tuskan repimiä 
todistamansa epäoikeudenmukaisuuden 
vuoksi, ja kasvoja, jotka pursuivat kyyneleitä 
vanhurskaan uhrikuoleman vuoksi. He olivat 
miehiä ja naisia, joilla oli yksinkertainen mieli 
ja nöyrä ja antelias henki, jotka tiesivät, Kuka 
oli ollut ihmisten kanssa maailmassa, ja jotka 
ymmärsivät, mitä he menettivät Mestarin 
poismenon myötä. (150,24 - 25) 
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16 Teille puhuu hän, joka ristillä paini 
kuoleman kanssa ja pyövelien 
pahoinpitelemänä ja kiduttamana nosti 
katseensa äärettömyyteen ja sanoi: "Isä, anna 
heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä 
tekevät." 
17. Tuohon Jumalalliseen anteeksiantoon 
sisällytin kaikki ihmiset kaikkina aikoina, sillä 
pystyin näkemään ihmiskunnan 
menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden. 
Voin kertoa teille totuudessa ja hengessä, että 
olen myös nähnyt teidät sillä siunatulla 
hetkellä, jolloin kuulette uutta sanaani tänä 
aikana. (268, 38 -39) 
18 Kun katselin ristin korkeudelta alaspäin 
ihmisjoukkoon, näin Marian ja sanoin hänelle 
viitaten Johannekseen: "Nainen, tämä on 
sinun poikasi", ja Johannekselle: "Poika, tämä 
on sinun äitisi"." 
19 Johannes oli tuona hetkenä ainoa, joka 
kykeni ymmärtämään seuraavan lauseen 
merkityksen, sillä väkijoukko oli niin sokea, 
että kun sanoin: "Minua janottaa", he luulivat, 
että se oli fyysistä janoa, ja antoivat Minulle 
sappea ja etikkaa, vaikka Henkeni tunsi 
rakkauden janoa. 
20 kaksi pahantekijää painivat myös kuoleman 
kanssa Minun rinnallani; mutta kun toinen 
pilkkasi ja syöksyi kadotukseen, toinen antoi 
uskon valon valaista itsensä; ja vaikka hän näki 
Jumalansa naulittuna häpeälliseen ristin 
palkkiin ja lähellä kuolemaa, hän uskoi Hänen 
Jumaluuteensa ja sanoi Hänelle: "Jos Sinä olet 
taivasten valtakunnassa, muista Minua", johon 
Minä, niin suuren uskon liikuttamana, 
vastasin: "Totisesti Minä sanon sinulle, että 
juuri tänä päivänä Sinä olet kanssani 
paratiisissa." 
21. Kukaan ei tiedä niitä myrskyjä, jotka 
raivosivat Jeesuksen sydämessä tuona 
hetkenä. Vapautuneet luonnonvoimat olivat 
vain heikko heijastus siitä, mitä tuon ihmisen 
yksinäisyydessä tapahtui, ja jumalallisen 
Hengen aiheuttama tuska oli niin suurta ja 
todellista, että liha, joka tunsi hetkeksi 
olevansa heikossa tilassa, huusi: "Jumalani, 
Jumalani, miksi olet hylännyt minut?". 
22 Niin kuin minä opetin ihmisiä elämään, niin 
opetin heitä myös kuolemaan, antamalla 
anteeksi ja siunaamalla jopa ne, jotka 
solvasivat minua ja tekivät minusta marttyyrin, 

kun sanoin Isälle: "Anna heille anteeksi, sillä 
he eivät tiedä, mitä he tekevät." 
23 Ja kun Henki lähti tästä maailmasta, hän 
sanoi: "Isä, sinun käsiisi minä annan Henkeni." 
Täydellinen opetusesimerkki oli toteutunut, 
Jumalana ja ihmisenä olin puhunut. (152, 12 - 
17) 
24. Dimasille riitti yksi hetki pelastuksen 
löytämiseen, ja se oli hänen elämänsä 
viimeinen. Hän puhui minulle ristiltä, ja vaikka 
hän näki, että Jeesus, jota kutsuttiin Jumalan 
Pojaksi, oli tuskissaan, hän tunsi, että Hän oli 
Messias, Vapahtaja; ja hän antautui Hänelle 
koko sydämensä katumuksella ja koko 
henkensä nöyryydellä. Siksi lupasin hänelle 
Paratiisin juuri sinä päivänä. 
25 Minä sanon teille, että teen jokaisen, joka 
tekee syntiä tietämättään, mutta joka 
elämänsä lopussa puhuu Minulle sydämellä, 
joka on täynnä nöyryyttä ja uskoa, tuntemaan 
armollisen rakkauteni hellyyttä, joka nostaa 
hänet ylös maan vaikeuksista ja saa hänet 
tuntemaan jalon ja ylevän elämän autuuden. 
(94, 71 - 72) 
26. Kyllä, rakas Dimas, olit kanssani valon ja 
hengellisen rauhan paratiisissa, jossa kannoin 
henkeäsi palkkioksi uskostasi. Kuka olisi voinut 
kertoa niille, jotka epäilivät, että Jeesuksessa, 
joka oli kuolemaisillaan ja verissään, asui 
Jumala, että ryöstäjässä, joka makasi hänen 
oikealla kädellään kuoleman kourissa, oli 
kätkettynä valon henki? 
27. Aika kului, ja kun mielenrauha palasi, 
monet niistä, jotka hylkäsivät ja pilkkasivat 
Minua, läpäisivät totuuteni valon, minkä 
vuoksi heidän katumuksensa oli suuri ja 
heidän rakkautensa Minua seuratessaan 
tuhoutumaton. (320, 67) 
28 Kun ruumis, joka palveli Minua kuorena 
toisella aikakaudella, astui tuskiin ja Minä 
puhuin viimeiset sanat ristiltä, viimeisten 
lauseideni joukossa oli yksi, jota ei ymmärretty 
niinä hetkinä eikä pitkään aikaan sen jälkeen: 
"Jumalani, Jumalani, miksi olet hylännyt 
minut?"." 
29 Näiden sanojen tähden monet epäilivät, 
toiset olivat hämmentyneitä ja luulivat, että se 
oli piittaamattomuutta, horjumista, 
heikkoutta. Mutta he eivät ottaneet 
huomioon, että tämä ei ollut viimeinen lause, 
vaan että sen jälkeen puhuin muita lauseita, 
jotka paljastivat täyden voiman ja selkeyden: 
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"Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni"; ja: 
"Kaikki on täytetty". 
30 Nyt kun olen palannut valaisemaan teidän 
erehdyksiänne ja valaisemaan sitä, mitä te 
olette kutsuneet salaisuuksiksi, minä sanon 
teille: kun roikuin ristillä, tuska oli pitkä ja 
verinen, ja Jeesuksen ruumis, joka oli 
äärettömän herkempi kuin kaikkien muiden 
ihmisten ruumis, kesti pitkän tuskan, eikä 
kuolema tullut. Jeesus oli täyttänyt tehtävänsä 
maailmassa, hän oli jo puhunut viimeisen 
sanan ja antanut viimeisen opetuksen. Silloin 
tuo marttyyrikuoleman kärsinyt ruumis, tuo 
revitty liha, joka tunsi eron Hengestä, kysyi 
tuskissaan Herralta: "Isä, Isä, miksi olet 
hylännyt minut?" - Se oli haavoittuneen 
karitsan lempeää ja kärsivää valitusta 
paimenensa puolesta. Se oli todiste siitä, että 
Kristus, "Sana", oli todella tullut ihmiseksi 
Jeesuksessa ja että hänen kärsimyksensä oli 
todellista. 
31. Voitteko liittää nämä sanat Kristukseen, 
joka on ikuisesti yhtä Isän kanssa? - Nyt te 
tiedätte, että se oli Jeesuksen ruumiin vikinä, 
jonka ihmisten sokeus oli saastuttanut. Mutta 
kun Herran hyväily laskeutui tuohon 
marttyyrikuoleman kokeneeseen lihaan, 
Jeesus jatkoi puhumista, ja hänen sanansa 
olivat: "Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni." 
- "Kaikki on ohi". (34, 27 -30) 
32. Kun Jeesus roikkui ristillä, ei ollut henkeä, 
joka ei olisi tuntenut itsensä järkyttyneeksi 
Hänen kuolemansa rakkauden ja 
oikeudenmukaisuuden äänestä, joka oli 
alastomana kuin itse totuus, jonka Hän toi 
sanassaan. Ne, jotka ovat tutkineet Jeesuksen 
elämää, ovat huomanneet, että kukaan ennen 
tai jälkeen häntä ei ole tehnyt hänen 
kaltaistaan työtä, sillä se oli jumalallinen työ, 
joka hänen esimerkkinsä kautta pelastaa 
ihmiskunnan. 
33. Tulin nöyrästi uhrille, sillä tiesin, että 
Vereni muuttaisi teidät ja pelastaisi teidät. 
Viimeiseen hetkeen asti puhuin rakkaudella ja 
annoin teille anteeksi, sillä tulin tuomaan teille 
ylevän opin ja näyttämään teille tien 
ikuisuuteen täydellisten esimerkkien avulla. 
34. Ihmiskunta halusi saada Minut luopumaan 
tarkoituksestani etsimällä lihan heikkoutta, 
mutta Minä en antanut periksi. Ihmiset 
halusivat houkutella Minua pilkkaamaan, 
mutta Minä en pilkannut. Mitä enemmän 

väkijoukko loukkasi Minua, sitä enemmän 
tunsin myötätuntoa ja rakkautta heitä 
kohtaan, ja mitä enemmän he loukkasivat 
ruumistani, sitä enemmän siitä virtasi verta, 
joka antoi elämän niille, jotka olivat kuolleet 
uskolle. 
35. Tuo veri on sen rakkauden symboli, jolla 
olen osoittanut tietä ihmishengelle. Jätin 
uskon ja toivon sanani niille, jotka janoavat 
oikeudenmukaisuutta, ja ilmestysteni aarteen 
hengellisesti köyhille. 
36 Vasta tämän jälkeen ihmiskunta tuli 
tietoiseksi siitä, kuka oli ollut maailmassa. Sen 
jälkeen Jeesuksen työ ymmärrettiin 
täydelliseksi ja jumalalliseksi, se tunnustettiin 
yli-inhimilliseksi - kuinka monta katumuksen 
kyyneltä! Kuinka paljon omantunnon tuskia 
hengellisissä olennoissa on (29,37-41). 
37 Jos Jeesus, joka oli "tie, totuus ja elämä", 
päätti tehtävänsä tuohon seitsemän sanan 
rukoukseen ja sanoi lopuksi Isälleen: "Sinun 
käsiisi minä annan henkeni", niin miettikää, 
voitteko te, jotka olette tuon Mestarin 
opetuslapsia ja seuraajia, lähteä tästä 
elämästä uhraamatta sitä Isälle kuuliaisuuden 
ja nöyryyden kunnianosoituksena, ja voitteko 
sulkea silmänne tältä maailmalta pyytämättä 
Herralta hänen suojelustaan, sillä avaatte ne 
vasta toisella alueella. 
38 Jeesuksen koko elämä oli rakkauden uhraus 
Isälle. Hänen tuskansa tunnit ristillä olivat 
rakkauden, esirukouksen ja anteeksiannon 
rukous. 
39. Tämä on tie, jonka näytin sinulle, 
ihmiskunta. Eläkää Mestarinne mukaan, ja 
lupaan johdattaa teidät syliini, joka on kaiken 
autuuden lähde. (94, 78 - 80) 
40. Minä, Kristus, paljastin ihmisen Jeesuksen 
kautta Isän kirkkauden, hänen viisautensa ja 
voimansa. Voimaa käytettiin ihmeiden 
tekemiseen niiden hyväksi, jotka tarvitsivat 
uskoa hengessään, valoa mielessään ja rauhaa 
sydämessään. Tuo voima, joka on itse 
rakkauden voima, vuodatettiin niille, jotka sitä 
tarvitsivat, antaakseni heille kaiken Itsestäni 
siinä määrin, etten käyttänyt sitä omaan 
ruumiiseeni, joka myös tarvitsi sitä kuoleman 
hetkellä. 
41. En halunnut käyttää voimaani välttääkseni 
ruumiini lävistävää kipua. Sillä kun tulin 
ihmiseksi, tarkoituksenani oli kärsiä teidän 
vuoksenne ja antaa teille konkreettinen 
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jumalallinen ja inhimillinen todiste 
äärettömästä rakkaudestani ja 
myötätunnostani epäkypsiä, hädänalaisia ja 
syntisiä kohtaan. 
42. Kaikkea sitä voimaa, jonka paljastin 
toisissa, paransinpa sitten spitaalisen, palautin 
sokealle näön ja ontuvalle liikuntakyvyn tai 
käännytin syntisiä ja herätin kuolleita, kaikkea 
sitä valtaa, jonka paljastin väkijoukkojen 
edessä antaakseni heille todisteita 
totuudestani, osoittaakseni heille valtani 
luonnon valtakuntiin nähden ja valtani 
elämään ja kuolemaan nähden, en halunnut 
käyttää itselleni sallimalla ruumiini kokea tuon 
kärsimyksen ja kärsiä tuon kivun. 
43. On totta, että voimani olisi voinut säästää 
ruumiini tuskalta, mutta mitä ansioita minulla 
olisi silloin ollut teidän silmissänne? 
Minkälaisen, ihmiselle ymmärrettävän 
esimerkin olisin jättänyt, jos olisin käyttänyt 
voimaani säästääkseni itseäni tuskalta? Noina 
hetkinä oli välttämätöntä luopua voimastani, 
hylätä jumalallinen voima, jotta voisin tuntea 
ja kokea lihan tuskan, surun 
kiittämättömyyden edessä, yksinäisyyden, 
tuskan ja kuoleman. 
44 Sen tähden Jeesuksen huulet pyysivät 
kuolinhetkellä apua, koska hänen tuskansa oli 
todellinen. Mutta se ei ollut vain fyysinen kipu, 
joka valtasi Jeesuksen kuumeisen ja uupuneen 
ruumiin - se oli myös hengellinen tunne 
Jumalasta, jota sokeat, kiittämättömät ja 
ylimieliset lapsensa, joiden puolesta hän 
vuodatti tuon veren, tämän ruumiin kautta 
pahoinpitelivät ja pilkkasivat. 
45 Jeesus oli vahva häntä elävöittävän 
Hengen, joka oli jumalallinen Henki, ansiosta, 
ja hän olisi voinut olla kivuttomana ja 
voittamattomana vainoojiensa hyökkäyksille; 
mutta oli välttämätöntä, että hän vuodatti 
kyyneleitä, että hän tunsi jatkuvasti 
kaatuvansa maahan kansan silmien edessä, 
että hänen ruumiinsa voimat uupuivat ja että 
hän kuoli sen jälkeen, kun hänen ruumiinsa oli 
menettänyt viimeisenkin veripisaran. 
46 Näin oli minun tehtäväni maan päällä 
täytetty; näin päättyi hänen maanpäällinen 
olemassaolonsa, jonka kansa oli julistanut 
kuninkaaksi muutamaa päivää aikaisemmin, 
kun hän oli astunut Jerusalemiin. (320,56 - 61) 
 

Jeesuksen lunastustoimi tuonpuoleisissa 
maailmoissa 
47. Ihmiskunnan ensimmäisinä aikoina sen 
hengellinen kehitys oli niin vähäistä, että sen 
(sisäisen) tiedon (puute) hengen elämästä 
ruumiillisen kuoleman jälkeen ja (tiedon) 
puute lopullisesta kohtalosta saivat aikaan 
sen, että henki vaipui syvään uneen 
jättäessään lihan kuorensa, josta se heräsi 
hitaasti. Mutta kun Kristus tuli Jeesuksessa 
ihmiseksi antaakseen opetuksensa kaikille 
henkisille olennoille, hän lähetti valonsa 
suurille joukoille olentoja, jotka olivat 
odottaneet hänen saapumistaan maailman 
alusta asti, jotta he vapautuisivat 
hämmennyksestään ja voisivat nousta Luojan 
luo. 
48. Vain Kristus saattoi valaista tuon 
pimeyden, vain Hänen äänensä saattoi 
herättää nuo nukkuvat henget evoluutioonsa. 
Kun Kristus kuoli ihmisenä, jumalallinen Henki 
toi valoa henkimaailmoihin ja jopa hautoihin, 
joista nousivat esiin henkiolennot, jotka olivat 
ruumiinsa kanssa kuoleman unessa. Nämä 
olennot kulkivat tuona yönä maailman halki ja 
tekivät itsensä näkyviksi ihmisten katseille 
todisteena siitä, että Lunastaja oli elämä 
kaikille olennoille ja että Henki on 
kuolematon. (41,5 - 6) 
49. Miehet ja naiset saivat merkkejä ja kutsuja 
tuonpuoleisesta. Myös muinaiset ja lapset 
todistivat näitä ilmentymiä, ja Vapahtajan 
ristinkuolemaa edeltävinä päivinä Taivaallinen 
Valo tunkeutui ihmisten sydämiin; Henkisen 
laakson olennot kutsuivat ihmisten sydämiä; ja 
sinä päivänä, kun Mestari puhalsi viimeisen 
henkäyksensä ihmisenä ja hänen valonsa 
tunkeutui kaikkiin luoliin ja kaikkiin nurkkiin, 
aineellisiin ja henkisiin koteihin, halutessaan 
olentoja, jotka olivat pitkään odottaneet häntä 
- aineellistuneita, hämmentyneitä ja sairaita 
olentoja, jotka olivat eksyneet polulta, 
sidottuna katumuksen kahleisiin ja raahaten 
mukanaan vääryyksien taakkoja, ja muita 
henkiä, jotka luulivat olevansa kuolleita ja 
jotka olivat sidottuja kehoihinsa - silloin kaikki 
heräsivät syvästä unestaan ja nousivat 
elämään. 
50. Mutta ennen kuin he lähtivät tältä 
maapallolta, he antoivat todistuksen 
ylösnousemuksestaan ja olemassaolostaan 
niille, jotka olivat olleet heidän läheisiään. 
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Kaiken tämän kautta maailma näki nämä 
ilmentymät tuona surun ja murheen yönä. 
51. Ihmisten sydämet vapisivat ja lapset itkivät 
niiden edessä, jotka olivat olleet kuolleita jo 
kauan aikaa ja jotka tuona päivänä palasivat 
vain hetkeksi todistamaan siitä Mestarista, 
joka oli tullut maan päälle levittämään 
rakkauden siemenensä ja joka samalla viljeli 
hengellisiä peltoja, joita asuttivat äärettömän 
monet henkiset olennot, jotka olivat niin ikään 
hänen lapsiaan ja jotka hän paransi ja vapautti 
tietämättömyydestään. (339, 22) 
52. Kun jätin ruumiini, Henkeni astui henkien 
maailmaan puhuakseni heille totuuden sanaa. 
Kuten teille, puhuin heillekin jumalallisesta 
rakkaudesta, sillä se on todellista tietoa 
elämästä. 
53. Totisesti minä sanon teille, että Jeesuksen 
Henki ei ollut hetkeäkään haudassa; hänellä oli 
monia palveluksia suoritettavana muissa 
maailmoissa. Äärettömällä Hengelläni oli 
monia ilmoituksia heille, kuten aiemmin teille. 
54. On myös maailmoja, joissa henget eivät 
osaa rakastaa; ne elävät pimeydessä ja 
kaipaavat valoa. Nykyään ihmiset tietävät, että 
siellä, missä epäystävällisyys ja itsekkyys 
vallitsevat, vallitsee pimeys, että sota ja 
intohimot ovat avaimia, jotka sulkevat oven 
tielle, joka johtaa Jumalan valtakuntaan. 
55 Rakkaus taas on avain, joka avaa valon 
valtakunnan, joka on totuus. 
56. Täällä (maan päällä) olen tehnyt itseni 
tunnetuksi aineellisin keinoin, mutta 
tuonpuoleisessa olen välittänyt itseni suoraan 
korkeille henkisille olennoille, jotta he 
opettaisivat niitä, jotka eivät kykene 
vastaanottamaan inspiraatiotani suoraan. Nuo 
korkeat, valovoimaiset olennot ovat - kuten 
täällä teille - äänenkantajia. (213, 6 - 11) 
 
Jeesuksen ilmestyminen ylösnousemuksensa 
jälkeen 
57. Muutama päivä ristiinnaulitsemiseni 
jälkeen, kun opetuslapseni olivat 
kokoontuneet Marian ympärille, sain heidät 
tuntemaan Läsnäoloni, jota symbolisoi 
kyyhkysen hengellinen näky. Tuona siunattuna 
hetkenä kukaan ei uskaltanut liikkua eikä 
puhua sanaakaan. Tuon hengellisen kuvan 
katseleminen oli todellista hurmosta, ja 
heidän sydämensä sykki voimasta ja 
luottamuksesta, koska he tiesivät, että 

Mestari, joka oli näennäisesti poistunut heistä, 
olisi aina hengessä läsnä heidän kanssaan. (8, 
15) 
58. Miksi luulette, että minun tulemisellani 
hengessä ei ole merkitystä? Muistakaa, että 
sen jälkeen, kun olin kuollut ihmisenä, jatkoin 
puhumista opetuslapsilleni ja osoitin itseni 
heille hengessä. 
59. Mitä heille olisi käynyt ilman niitä 
ilmestyksiä, jotka annoin heille ja jotka 
vahvistivat heidän uskoaan ja antoivat heille 
uutta rohkeutta lähetystehtäväänsä varten? 
60. Surullinen oli se kuva, jonka he antoivat 
lähtöni jälkeen: kyyneleet valuivat 
lakkaamatta heidän kasvoillaan, nyyhkytykset 
pakenivat heidän rinnoistaan joka hetki, he 
rukoilivat paljon, ja pelko ja katumus painoivat 
heitä. He tiesivät, että yksi oli myynyt Minut, 
toinen oli kieltänyt Minut, ja lähes kaikki olivat 
hylänneet Minut kuoleman hetkellä. 
61. Kuinka he voisivat olla tuon kaiken 
täydellisyyden Mestarin todistajia? Miten 
heillä saattoi olla rohkeutta ja voimaa kohdata 
miehiä, joilla oli niin erilaiset uskomukset ja 
ajattelu- ja elämäntavat? 
62 Juuri silloin Henkeni ilmestyi heidän 
keskuuteensa lievittämään heidän tuskaansa, 
sytyttämään heidän uskonsa ja sytyttämään 
heidän sydämensä opetukseni ihanteella. 
63. Annoin Hengelleni inhimillisen muodon, 
jotta se näkyisi ja olisi käsin kosketeltavissa 
opetuslasten keskuudessa, mutta läsnäoloni 
oli silti hengellinen, ja katsokaa, mikä vaikutus 
ja merkitys tuolla esiintymisellä oli apostolieni 
keskuudessa. (279, 47 - 52) 
64. Uhraukseni oli suoritettu, mutta koska 
tiesin, että nuo sydämet tarvitsivat Minua 
enemmän kuin koskaan, koska heidän 
sisällään oli noussut epäilyjen, kärsimysten, 
hämmennyksen ja pelkojen myrsky, lähestyin 
heitä välittömästi antaakseni heille toisen 
todisteen äärettömästä armostani. 
Rakkaudessani ja myötätunnossani noita 
sanani lapsia kohtaan inhimillistin itseni 
ottamalla sen ruumiin muodon tai 
kaltaisuuden, joka minulla oli ollut 
maailmassa, ja tein itseni näkyväksi ja 
kuultavaksi, ja sanoillani sytytin uudelleen 
uskon noissa lannistuneissa hengissä. Se oli 
uusi oppitunti, uusi tapa kertoa Minusta niille, 
jotka olivat seuranneet Minua maan päällä; ja 
he tunsivat itsensä vahvistetuiksi, 
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innostetuiksi, muuttuneiksi uskon ja totuuteni 
tuntemisen kautta. 
65. Näistä todisteista huolimatta, joiden 
todistajia he kaikki olivat, oli yksi, joka 
itsepäisesti kielsi ne ilmestykset ja todisteet, 
jotka annoin hengellisesti opetuslapsilleni, ja 
niinpä oli tarpeen antaa hänen koskettaa 
hengellistä Läsnäoloani jopa fyysisillä 
aisteillaan, jotta hän voisi uskoa. 
66. Mutta tämä epäilys ei herännyt vain niiden 
opetuslasten keskuudessa, jotka olivat 
lähempänä minua - ei, myös seuraajien 
joukoissa, kaupungeissa, kaupungeissa ja 
kylissä, niiden keskuudessa, jotka olivat 
saaneet todisteita voimastani ja seuranneet 
minua näiden tekojen vuoksi, syntyi 
hämmennystä, huolestunutta 
kyseenalaistamista, tyrmistystä; kukaan ei 
osannut selittää, miksi kaikki oli päättynyt tällä 
tavalla. 
67. Minulla oli myötätuntoa kaikkia kohtaan, 
ja siksi, aivan kuten annoin lähimmille 
opetuslapsilleni todisteen siitä, etten ollut 
etääntynyt heistä, vaikka en enää avustanut 
heitä maanpäällisenä ihmisenä. Jokaisessa 
kodissa, jokaisessa perheessä ja jokaisessa 
kansakunnassa osoitin itseni niihin sydämiin, 
jotka uskoivat minuun, tekemällä hengellisen 
läsnäoloni heille tuntuvaksi monin tavoin. 
Silloin alkoi sen kristittyjen kansan taistelu, 
jonka oli menetettävä Mestarinsa maan päällä 
noustakseen ylös ja julistaakseen totuutta, 
jonka hän oli heille ilmoittanut. Te kaikki 
tunnette heidän suuret työnsä. (333,38-41) 
68. Kun toisella aikakaudella tein itseni 
näkyväksi opetuslapsilleni viimeisen kerran 
pilvien välissä, he olivat surullisia, kun katosin 
heidän näkyvistään, koska he tunsivat itsensä 
sillä hetkellä hylätyiksi; mutta sen jälkeen he 
kuulivat Herran enkelin lähettilään äänen 
sanovan heille: "Te Galilean miehet, mitä te 
etsitte? Tämän Jeesuksen, jonka näitte tänään 
nousevan taivaaseen, tulette näkemään 
tulevan alas samalla tavalla." 
69 Silloin he ymmärsivät, että kun Mestari 
palaisi ihmisten luo, hän tekisi sen 
hengellisesti. (8, l3 - 14)  
 

Luku 13 - Jeesuksen ja hänen 
apostoliensa tehtävä ja merkitys  
 

Vanhan jumalakuvan ja sen perinteiden 
oikaiseminen.  
1 Jeesus, Kristus, on ollut selkein 
opetusesimerkki, jonka annoin teille maan 
päällä osoittaakseni, kuinka suuri on Isän 
rakkaus ja viisaus. Jeesus oli elävä viesti, jonka 
Luoja lähetti maan päälle, jotta voisit 
tunnistaa sinut luoneen Jumalan korkeat 
ominaisuudet. Ihmiset näkivät Jehovassa 
vihaisen ja anteeksiantamattoman Jumalan, 
kauhean ja kostonhimoisen tuomarin, mutta 
Jeesuksen kautta hän vapautti teidät 
virheestänne. 
2 Katsokaa Mestarissa ihmiseksi tullutta 
jumalallista rakkautta. Hän tuomitsi kaikki 
tekosi nöyryyden, uhrautumisen ja laupeuden 
elämänsä kautta. Mutta sen sijaan, että hän 
olisi rankaissut teitä kuolemalla, hän tarjosi 
teille verensä osoittaakseen teille todellisen 
elämän, rakkauden elämän. Tuo jumalallinen 
viesti valaisi ihmiskunnan elämän, ja sanasta, 
jonka jumalallinen Mestari antoi ihmisille, tuli 
kirkkojen ja lahkojen alkuperä, joiden avulla 
he ovat etsineet ja etsivät minua edelleen. 
Mutta totisesti, sanon teille, he eivät ole vielä 
ymmärtäneet tuon viestin sisältöä. 
3. Ihmiskunta uskoo, että Jumalan rakkaus 
lapsiaan kohtaan on rajatonta, koska hän kuoli 
Jeesuksessa rakkaudesta ihmiskuntaa 
kohtaan. Se on jopa sisäisesti liikuttunut 
Jeesuksen kärsimyksistä tuomareidensa ja 
pyöveliensä edessä ja vähitellen tunnistanut 
Pojassa myös Isän, mutta kaiken sen 
merkitystä ja laajuutta, mitä Herra halusi 
sanoa ihmisille tuon neitsyestä alkaneen ja 
Betanian "pilvessä" päättyneen ilmestyksen 
kautta, ei ole tulkittu kunnolla tähän päivään 
asti. 
4 Minun oli palattava takaisin samalla 
"pilvellä", jolla "Sana" nousi Isän luo, 
antaakseni teille selityksen ja osoittaakseni 
teille kaiken sen merkityksen, joka teille 
paljastettiin Jeesuksen syntymän, elämän, 
tekojen ja kuoleman yhteydessä. 
5 Totuuden Henki, se, jonka Kristus tuolloin 
lupasi, on tämä (Meksikossa 1866-1950) 
jumalallinen ilmentymä, joka tuli valaisemaan 
pimeyksiä ja selittämään salaisuuksia, joihin 
ihmisten mieli tai sydämet eivät ole kyenneet 
tunkeutumaan. ( 81, 46 - 49) 
6. Saarnasin totuuttani toisella aikakaudella 
ihmisenä esimerkkini kautta. Poistin 
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viattomien ja tiedostamattomien olentojen 
hyödyttömät uhrit uhraamalla itseni 
täydellisen rakkausopin vuoksi. Olette 
kutsuneet Minua "Jumalan Karitsaksi", koska 
ihmiset uhrasivat Minut perinteisinä 
juhlapyhinään. 
7 Itse asiassa minun vereni vuodatettiin 
näyttääkseni ihmiskunnalle tien pelastukseen 
(osan on mentävä vasemmalle). Jumalallinen 
rakkauteni vuodatettiin ristiltä tuon ajan ja 
kaikkien aikojen ihmiskunnalle, jotta 
ihmiskunta saisi innoitusta tuosta esimerkistä, 
noista sanoista ja tuosta täydellisestä 
elämästä ja löytäisi pelastuksen, syntien 
puhdistamisen ja hengen kohottamisen. (276, 
15) 
 
Jeesuksen esimerkki 
8 Jeesuksen oli tarpeen osoittaa teille ne 
periaatteet, joiden mukaan teidän oli 
toimittava ja joista te olitte poikenneet. 
9 Minä todistin teille kaikille minun 
lempeyteni, rakkauteni, viisauteni ja 
laupeuteni ja join kanssanne kärsimyksen 
maljan, jotta sydämenne liikahtaisi ja 
mielenne heräisi. Sydämien oli synnyttävä 
hyvyyteen, ja se tuska, että minut 
ristiinnaulittiin rakkaudesta heihin, oli kuin 
pisto muistuttamassa heitä siitä, että teidän 
kaikkien on kärsittävä rakkauden tähden 
päästäksenne Isän luo. Lupaukseni jokaiselle, 
joka ottaisi ristinsä ja seuraisi minua, oli 
iankaikkinen rauha, korkein siunaus, jolla ei 
ole loppua Hengessä. (240, 23 -24) 
10 Kristus on teidän esikuvanne ja hänen tulee 
olla teidän esikuvanne; sitä varten minä sitten 
tulin ihmiseksi. Mikä oli se ilmestys, jonka 
Jeesus toi ihmiskunnalle? Hänen ääretön 
rakkautensa, Hänen jumalallinen viisautensa, 
Hänen rajaton armonsa ja Hänen voimansa. 
11. Minä sanoin teille: Ottakaa minusta mallia, 
niin teette samoja tekoja kuin minä. Koska 
tulin Mestarina, teidän pitäisi ymmärtää, että 
tämä ei tapahtunut antaakseni teille 
toteutumattomia opetuksia tai sellaisia, jotka 
ovat ihmisen käsityskyvyn ulkopuolella. 
12 Ymmärtäkää siis, että jos teette 
samanlaisia tekoja kuin ne, joita Jeesus opetti 
teille, olette saavuttaneet sen elämän 
täyteyden, josta puhuin teille aiemmin. (156, 
25 - 27) 
 

Jeesuksen opetusten merkitys 
13. Jeesuksen oppeja, jotka on annettu 
oppaaksi, avoimeksi kirjaksi ihmiskunnan 
tutkittavaksi, ei voi verrata mihinkään muuhun 
missään muussa maailman kansassa, missään 
sukupolvessa, missään rodussa. Sillä ne, jotka 
ovat lähteneet jakamaan vanhurskauden 
käskyjä tai hyväntekeväisyysoppeja, ovat 
minun lähettämiäni polunetsijöitä, 
sanansaattajia, mutta eivät Jumaluutta. 
Kristus yksin tuli luoksenne Jumaluutena. Hän 
toi teille selkeimmän ja suurimman 
opetuksen, jonka ihmissydän on saanut. (219, 
33) 
 
Jeesuksen opetuslasten kutsuminen, 
oppisopimuskoulutus ja koettelemukset. 
14. Olette muistaneet tänä aikana ne vuodet, 
jolloin saarnasin - ne kolme vuotta, jolloin 
valmistin opetuslapsiani ja jolloin asuin heidän 
kanssaan. He näkivät kaikki työni, ja 
valmistautuessaan he pystyivät tunkeutumaan 
sydämeeni ja näkemään puhtauden, kaiken 
majesteettisuuden ja viisauden, joka oli 
Mestarissa. 
15 Minun tekoni eivät tuolloin olleet huomiota 
herättäviä, minun vaellukseni maan päällä oli 
nöyrä; mutta sillä, joka oli valmistautunut, oli 
käsitys minun läsnäoloni suuruudesta ja 
ajasta, jossa hän eli. 
16 Niin minä valitsin opetuslapseni, joista 
jotkut löysin joen rannalta, ja kutsuin heidät 
sanoen: "Seuratkaa minua". Kun he kiinnittivät 
katseensa Minuun, he ymmärsivät, kuka oli 
Hän, joka puhui heille, ja niin valitsin heidät 
yksi kerrallaan. (342, 21) 
17. Niin kauan kuin saarnasin maailmassa, en 
koskaan sanonut, että opetuslapseni olisivat jo 
mestareita tai että heitä pitäisi kuunnella. He 
olivat edelleen opetuslapsia, jotka sanani 
valon vallassa seurasivat minua 
vapaaehtoisesti, mutta jotka tekivät edelleen 
virheitä, sillä heidän muuttumisensa ja sen 
jälkeen esimerkkinä toimimisensa ihmisille vei 
aikaa. He olivat lohkareita, joita Jumalallisen 
Rakkauden taltta vielä hioi, jotta hekin 
myöhemmin muuttuisivat kivistä timanteiksi. 
(356,39) 
18 Kaikkina aikoina olen koetellut 
opetuslapsia. Kuinka monta kertaa olenkaan 
asettanut Pietarin koetukselle, ja vain yhdessä 
niistä hän horjahti. Älkää kuitenkaan tuomitko 
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häntä huonosti tämän teon vuoksi, sillä kun 
hänen uskonsa oli syttynyt, hän oli kuin soihtu 
ihmisten keskuudessa, kun hän saarnasi ja 
todisti totuudesta. 
19 Älkää tuomitko Tuomasta; ajatelkaa, kuinka 
usein te olette voineet käsillänne käsittää 
minun tekoni, mutta silti olette epäilleet. 
Älkää katsoko halveksivasti Juudas Iskariotia, 
tuota rakasta opetuslasta, joka myi Mestarinsa 
kolmestakymmenestä hopearahasta; sillä 
koskaan ei ole ollut suurempaa parannusta 
kuin hän. 
20. Käytin jokaista heistä jättääkseni teille 
opetuksia, jotka toimisivat esimerkkinä ja 
jäisivät ikuisesti ihmiskunnan muistiin. He 
katuivat, muuttuivat ja omistautuivat 
varauksetta tehtävänsä täyttämiselle. He 
olivat todellisia apostoleja ja jättivät esimerkin 
kaikille sukupolville. (9,22 - 23) 
 
Apostoli Johannes 
21. Muistakaa, että kun ruumiini otettiin 
ristiltä ja sitten haudattiin, opetuslapset, jotka 
olivat tyrmistyneitä eivätkä kyenneet 
ymmärtämään, mitä oli tapahtunut, uskoivat, 
että Mestarin kuoleman myötä kaikki oli ohi. 
Oli välttämätöntä, että heidän silmänsä 
näkisivät minut uudelleen ja heidän korvansa 
kuulisivat minut uudelleen, jotta heidän 
uskonsa syttyisi ja heidän tietonsa sanoistani 
vahvistuisi. 
22. Nyt voin kertoa teille, että noiden 
opetuslasten joukossa oli yksi, joka ei koskaan 
epäillyt Minua, joka ei koskaan horjunut 
koettelemusten edessä eikä koskaan hylännyt 
Minua hetkeksikään. Se oli Johannes, 
uskollinen, rohkea, tulinen ja rakastavin 
opetuslapsi. 
23 Tämän rakkauden tähden annoin Marian 
hänen haltuunsa, kun he seisoivat ristin 
juurella, jotta hän löytäisi edelleen rakkauden 
tuossa virheettömässä sydämessä, ja jotta hän 
vahvistuisi Marian rinnalla vielä enemmän 
häntä odottavaan taisteluun. 
24 Kun hänen veljensä, muut opetuslapset, 
kaatuivat yksi toisensa jälkeen pyövelin 
kuolemaniskun alle ja sinetöivät verellään ja 
hengellään kaiken julistamansa totuuden ja 
Mestarinsa nimen, Johannes voitti kuoleman 
ja vältti marttyyrikuoleman. 
25 Koska hänet oli karkotettu erämaahan, 
hänen vainoojansa eivät ajatelleet, että siellä, 

sillä saarella, jonne he olivat hänet ajaneet, 
tuolle miehelle tulisi taivaasta alas suuri 
aikakausien ilmoitus, jota te elätte - profetia, 
joka puhuu ihmisille kaikesta, mikä tulee 
tapahtumaan ja täyttymään. 
26 Kun Johannes oli antanut paljon rakkautta 
veljilleen ja omistanut elämänsä heidän 
palvelemiselleen Mestarinsa nimessä, hänen 
täytyi elää erillään heistä, yksin; mutta aina 
hän rukoili ihmisten puolesta, aina hän ajatteli 
niitä, joiden puolesta Jeesus oli vuodattanut 
verensä. 
27 Rukous, hiljaisuus, itsetutkiskelu, hänen 
olemassaolonsa vilpittömyys ja hänen 
ajatustensa hyvyys saivat aikaan sen ihmeen, 
että tuo ihminen, tuo henki, kehitti lyhyessä 
ajassa sen, mihin muut henkiset olennot 
tarvitsevat vuosituhansia päästäkseen. 
(309,41 - 44) 
28 Kun katson tämän maailman asukkaita, 
näen, että kaikki kansat tuntevat nimeni, että 
miljoonat ihmiset toistavat sanojani; mutta 
totisesti sanon teille, että en näe ihmisten 
rakkautta toisiaan kohtaan! 
29 Kaikki, mitä opetan teille tänä aikana ja 
mitä maailmassa tapahtuu, on sen ilmoituksen 
selitys ja täyttymys, jonka annoin 
ihmiskunnalle apostolini Johanneksen kautta, 
kun hänen asuessaan Patmoksen saarella vein 
hänet hengessä taivaan korkeuksiin, 
jumalalliselle tasolle, äärettömyyteen, 
näyttääkseni hänelle vertauskuvien kautta 
alkuperän ja määränpään, alfan ja omegan; ja 
hän näki tapahtumat, jotka olivat tapahtuneet 
- ne, jotka olivat tapahtumassa, ja ne, jotka 
olivat vielä tapahtumassa. 
30 Silloin hän ei ymmärtänyt siitä mitään, 
mutta minun ääneni sanoi hänelle: "Kirjoita 
ylös, mitä näet ja kuulet", ja niin hän kirjoitti. 
31 Johanneksella oli opetuslapsia, jotka 
ylittivät meren laivoilla etsiäkseen häntä 
hänen turvapaikastaan. Nuo miehet kysyivät 
innokkaasti häneltä, joka oli ollut Jeesuksen 
opetuslapsi, millainen Mestari oli ollut ja 
millainen hänen sanansa ja ihmeensä olivat 
olleet; ja Johannes, joka jäljitteli Mestariaan 
rakkaudessa ja viisaudessa, hämmästytti heitä 
sanoillaan. Jopa vanhuuden lähestyessä, kun 
aika oli jo painanut hänen ruumiinsa alas, 
hänellä oli vielä tarpeeksi voimaa todistaa 
Mestaristaan ja sanoa opetuslapsilleen: 
"Rakastakaa toisianne." 
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32 Kun ne, jotka etsivät häntä, huomasivat, 
että Johanneksen poismenon päivä oli 
lähestymässä, he halusivat saada haltuunsa 
kaiken sen viisauden, jonka apostoli oli 
kerännyt, ja pyysivät häntä paljastamaan 
heille kaiken, mitä hän oli oppinut 
Mestariltaan; mutta vastauksen sijasta he 
saivat kuulla vain lauseen: "Rakastakaa 
toisianne." 
33 Ne, jotka kysyivät niin innokkaasti ja 
kiinnostuneina, tunsivat itsensä petetyiksi ja 
luulivat, että vanhuus oli pyyhkinyt Kristuksen 
sanat hänen muististaan. 
34 Minä sanon teille, että Johannes ei ollut 
unohtanut yhtäkään minun sanaani, vaan hän 
antoi kaikista opetuksistani ainoana 
kiteytyksenä sen opetuksen, joka koko lain 
kiteyttää: rakastakaa toisianne!". 
35 Kuinka Mestarin opetus, jota hän niin 
paljon rakasti, olisi voinut kadota tuon rakkaan 
opetuslapsen muistista? (167, 32 - 37) 
36. "Toisella kerralla", lähdöni jälkeen, 
Taivaallinen Äitinne jatkoi opetuslasteni 
vahvistamista ja heidän tukenaan olemista. 
Tuskan ja koettelemusten jälkeen he löysivät 
turvaa rakastavasta Marian sydämestä, ja 
hänen sanansa ravitsi heitä päivästä toiseen. 
He jatkoivat matkaansa Marian rohkaisemina, 
joka opetti heitä edelleen jumalallisen 
Mestarin puolesta. Kun hän kuoli, heidän 
kamppailunsa alkoi, ja kukin seurasi tietä, joka 
hänelle osoitettiin. (183, 15) 
 
Apostolit Pietari ja Paavali 
37. Älkää unohtako opetuslapseni Pietarin 
tapausta, kun Saul vainosi häntä kuolemaan 
asti. Todistin uskolliselle apostolille, ettei hän 
ollut yksin koettelemuksessaan, ja jos hän 
luottaisi voimaani, suojelisin häntä vainoojilta. 
38. Saul yllättyi jumalallisesta valostani, kun 
hän lähti etsimään Pietaria pidättääkseen 
hänet. Valoni saavutti Saulin sydämen 
syvyydet, ja Saul, joka oli heittäytynyt maahan 
läsnäoloni edessä, rakkauteni lyömässä hänet, 
kykenemättömänä saattamaan loppuun 
tehtävänsä, jonka hän oli suunnitellut 
opetuslastani vastaan, tunsi syvimmässä 
sisimmässään koko olemuksensa muuttuvan; 
ja nyt kääntyneenä uskoon Kristukseen hän 
kiirehti etsimään Pietaria, mutta ei enää 
tappaakseen hänet, vaan pyytääkseen häntä 

opettamaan häntä Herran sanassa ja saamaan 
hänet osalliseksi hänen työstään. 
39 Siitä lähtien Saul oli Paavali, ja tämä 
nimenmuutos osoitti tämän miehen 
täydellistä hengellistä muutosta, hänen 
täydellistä kääntymystään. (308, 46 - 47) 
40. Paavali ei kuulunut kahdentoista apostolin 
joukkoon, hän ei syönyt pöydässäni eikä 
seurannut minua tiellä kuullakseen 
opetuksiani. Pikemminkin hän ei uskonut 
minuun eikä katsonut ystävällisin silmin niitä, 
jotka seurasivat minua. Hänen sydämessään 
oli ajatus tuhota siemen, jonka olin antanut 
opetuslapsilleni ja joka oli juuri alkanut levitä. 
Mutta Paavali ei tiennyt, että hän oli yksi 
Minun. Hän tiesi, että Messiaan oli tultava, ja 
hän uskoi siihen. Mutta hän ei voinut kuvitella, 
että nöyrä Jeesus olisi luvattu Vapahtaja. 
Hänen sydämensä oli täynnä maailman 
ylpeyttä, ja siksi hän ei ollut tuntenut Herransa 
läsnäoloa. 
41 Saul oli noussut Vapahtajaansa vastaan. 
Hän vainosi opetuslapsiani sekä ihmisiä, jotka 
kääntyivät heidän puoleensa kuullakseen 
sanomani noiden apostolien huulilta. Ja niinpä 
yllätin hänet, kun hän oli aikeissa vainota 
omiani. Kosketin häntä hänen sydämensä 
herkimmässä kohdassa, ja heti hän tunnisti 
Minut, koska hänen henkensä odotti Minua. 
Siksi hän kuuli ääneni. 
42 Minun tahtoni oli, että tämä laajalti 
tunnettu mies kääntyisi tällä tavoin, jotta 
maailma saisi todistaa kaikissa hänen 
teoissaan niitä ihmeellisiä tekoja, joiden tulisi 
toimia kannustimena uskolle ja 
ymmärrykselle. 
43 Miksi mennä yksityiskohtiin tämän miehen 
elämästä, joka siitä lähtien omisti elämänsä 
lähimmäisenrakkaudelle Mestarinsa 
rakkauden ja hänen jumalallisten opetustensa 
innoittamana? 
44. Paavali oli yksi suurimmista sanani 
apostoleista, hänen todistuksensa oli aina 
rakkauden, vilpittömyyden, 
totuudenmukaisuuden ja valon läpäisemä. 
Hänen entisestä materialismistaan tuli hyvin 
korkeaa hengellisyyttä, hänen kovuudestaan 
tuli ääretöntä hellyyttä, ja näin apostolieni 
vainoajasta tuli innokkain sanani kylväjä, 
väsymätön kiertävä saarnaaja, joka vei 
Herransa jumalallisen viestin, jolle hän eli ja 
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jolle hän omisti elämänsä, eri kansoille, 
maakunnille ja kylille. 
45 Tässä teillä, rakkaat ihmiset, on kaunis 
esimerkki kääntymyksestä ja todiste siitä, että 
vaikka ihmiset eivät ole vielä kuulleet Minua, 
he voivat tulla suuriksi Minun apostoleikseni. 
(157, 42 - 47) 
 
Apostolien esimerkillisyys 
46. Kuka muu kuin minä rohkaisin 
opetuslapsia tuona "toisena aikakautena", kun 
he silloin kulkivat ympäri maailmaa ilman 
Mestariaan? Eikö jokaisen heidän työnsä 
tunnu teistä ihailtavalta? Mutta kerron teille, 
että heilläkin oli heikkouksia, kuten kaikilla 
muillakin ihmisillä. Myöhemmin he olivat 
täynnä rakkautta ja uskoa, eikä se saanut heitä 
lannistumaan siitä, että he olivat maailmassa 
kuin lampaat susien keskellä ja kulkivat tietään 
aina ihmisten vainon ja pilkan alla. 
47 Heillä oli voima tehdä ihmeitä, ja he 
osasivat käyttää tätä armoa kääntääkseen 
sydämet totuuteen. 
48. Autuaita ovat kaikki ne, jotka ovat kuulleet 
Jeesuksen sanan apostolieni suusta, sillä 
heidän kanssaan opetukseni ei ole kärsinyt 
mitään muutosta, vaan se on annettu kaikessa 
puhtaudessaan ja totuudessaan. Kun ihmiset 
kuuntelivat heitä, he tunsivat hengessään 
Herran läsnäolon ja tunsivat olemuksessaan 
tuntemattoman voiman, viisauden ja 
majesteettisuuden tunteen. 
49. Näissä Galilean köyhissä ja nöyrissä 
kalastajissa on arvokas esimerkki: rakkauden 
muuttamina hengellisiksi kalastajiksi he 
järisyttivät Jeesukselta oppimansa sanan 
avulla kansoja ja valtakuntia, ja 
sinnikkyydellään ja uhrauksellaan he 
valmistivat kansojen kääntymystä ja 
hengellisen rauhan tuloa. Kuninkaista 
kerjäläisiin, he kaikki kokivat rauhani niinä 
todellisen kristinuskon päivinä. 
50. Tuo henkisyyden aikakausi ihmisten 
keskuudessa ei kestänyt, mutta Minä, joka 
tiedän kaiken, olin ilmoittanut ja luvannut 
teille paluutani tietäen, että tarvitsette minua 
jälleen. (279, 56 -60) 
 
Kristinuskon leviäminen 
51. Opetukseni oli opetuslasteni huulilla ja 
teoissa rakkauden ja valon miekka, joka 
taisteli tietämättömyyttä, 

epäjumalanpalvelusta ja materialismia 
vastaan. Närkästyksen huuto nousi niiltä, jotka 
näkivät myyttiensä ja perinteidensä 
lähestyvän tuhon, kun taas samaan aikaan 
toisista sydämistä kuului riemuvirsi valoisasta 
polusta, joka avautui totuutta janoavien ja 
synnin rasittamien ihmisten toivolle ja uskolle. 
52. Ne, jotka kielsivät Hengellisen elämän, 
raivostuivat kuullessaan ilmestyksiä taivasten 
valtakunnasta, kun taas ne, jotka aavistivat 
tuon olemassaolon ja toivoivat siitä 
vanhurskautta ja pelastusta, kiittivät Isää siitä, 
että hän oli lähettänyt Ainosyntyisen Poikansa 
maailmaan. 
53. Ihmiset, jotka olivat säilyttäneet 
sydämessään siunatun halun palvella 
Jumalaansa vilpittömästi ja rakastaa Häntä, 
näkivät tiensä tulevan valoisaksi ja mielensä 
kirkastuvan, kun he uppoutuivat Sanaani, ja he 
tunsivat herätyksen hengessään ja 
sydämessään. Kristuksen opetus täytti 
todellisena hengellisenä leipänä heidän 
valtavan tyhjyyden, joka heissä oli, ja täytti 
täydellisyydellään ja merkityksellisyydellään 
yltäkylläisesti kaikki heidän henkensä 
kaipaukset. 
54 Uusi aikakausi nousi, valoisampi tie avautui, 
joka johti ikuisuuteen. 
55. Kuinka kauniita hengellisen kohotuksen, 
rakkauden ja hellyyden tunteita heräsi niissä, 
jotka olivat uskon kautta valaistuneet 
ottamaan vastaan sanani! Mikä rohkeus ja 
lujuus seurasi niitä sydämiä, jotka osasivat 
kärsiä ja voittaa kaiken epätoivoon vaipumatta 
hetkeäkään! 
56 Koska Mestarin veri oli vielä tuore? Ei, 
ihmiset: tuon veren hengellinen olemus, joka 
oli jumalallisen rakkauden aineellinen 
ruumiillistuma, ei kuivu eikä se koskaan 
sammu; se on läsnä nytkin, kuten se oli silloin, 
elävänä ja lämpimänä elämästä. 
57 Syynä tähän on se, että noissa sydämissä 
oli myös rakkautta totuutta kohtaan, jolle he 
pyhittivät elämänsä ja jonka puolesta he jopa 
antoivat verensä osoittaen näin, että he olivat 
oppineet Mestarinsa opetuksen. 
58 Tuo veri, anteliaasti annettu, voitti esteet ja 
kärsimykset. 
59 Mikä kontrasti näkyi Sanani opetuslasten 
hengellisyyden ja muinaisiin perinteisiin 
liittyvien fanaatikkojen tai pakanoiden 
epäjumalanpalveluksen, materialismin, 
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itsekkyyden ja tietämättömyyden välillä, jotka 
elivät vain ruumiin nautintojen 
kunnioittamiseksi! (316, 34 - 42) 
60. Siementäkää elämänpolku hyvillä 
esimerkillisillä teoilla, älkää vääristäkö 
opetuksiani. Ottakaa tässä esimerkkinä toisen 
aikakauden apostolini, jotka eivät koskaan 
sortuneet aistillisiin kultteihin opettaakseen ja 
selittääkseen oppiani. Heitä ei voida syyttää 
epäjumalanpalveluksesta, johon ihmiskunta 
myöhemmin sortui. Heidän kätensä eivät 
koskaan pystyttäneet alttareita eivätkä 
rakentaneet palatseja Jumalan hengellistä 
palvontaa varten. Mutta he toivat Kristuksen 
opetusta ihmiskunnalle, terveyttä sairaille, 
toivoa ja lohdutusta köyhille ja kärsiville, ja 
Mestarinsa tavoin he osoittivat kadonneille 
tien pelastukseen. 
61 Kristillinen uskonto, jonka te tunnette tänä 
päivänä, ei ole edes heijastus siitä 
opetuksesta, jota apostolini harjoittivat ja 
opettivat! 
62. Sanon teille vielä kerran, että noista 
opetuslapsista löydätte täydellisiä malleja 
nöyryydestä, rakkaudesta, laupeudesta ja 
korotuksesta. He sinetöivät verellään 
totuuden, jonka heidän suunsa lausuivat. 
63 Ihmiskunta ei vaadi teiltä enempää verta 
uskoakseen todistukseenne, mutta se vaatii 
teiltä totuudellisuutta. (256,30-33) 
 

III Kirkkokristillisyyden 
aika  

  

14 luku - Kristinusko, kirkot ja kultit  
 
 Kristinuskon kehitys  
1 Lähdettyäni "toisella aikakaudella" apostolini 
jatkoivat työtäni, ja ne, jotka seurasivat 
apostoleitani, jatkoivat heidän työtään. He 
olivat uusia työläisiä, sen pellon viljelijöitä, 
jonka Herra oli valmistanut, jonka hänen 
verensä, kyyneleensä ja sanansa tekivät 
hedelmälliseksi, jonka ensimmäisten 
kahdentoista apostolin ja myös heitä 
seuranneiden työ oli valmistanut. Mutta ajan 
kuluessa ja sukupolvesta toiseen ihmiset 

mystifioivat tai väärensivät yhä enemmän 
työtäni ja opetustani. 
2 Kuka on sanonut miehelle, että hän voi 
tehdä minusta kuvan? Kuka käski häntä 
edustamaan Minua ristillä roikkuvana? Kuka 
kertoi hänelle, että hän voisi tehdä Marian 
kuvan, enkelten kuvan tai Isän kasvot? Voi te 
vähäuskoiset ihmiset, joiden piti tehdä 
hengellinen aineellisesti näkyväksi, jotta he 
voisivat tuntea läsnäoloni! 
3 Isän kuva oli Jeesus, Mestarin kuva hänen 
opetuslapsensa. Sanoin toisella aikakaudella: 
"Se, joka tuntee Pojan, tuntee Isän." Tällä 
haluttiin sanoa, että Kristus, joka puhui 
Jeesuksessa, on itse Isä. Isä yksin voisi luoda 
oman kuvansa. 
4. Kuoltuani ihmisenä ilmoitin itseni 
apostoleilleni elävänä, jotta he tietäisivät, että 
minä olen elämä ja iankaikkisuus ja että olen 
läsnä keskuudessanne, olkoon se ruumiissa tai 
sen ulkopuolella. Kaikki ihmiset eivät 
ymmärtäneet tätä, ja siksi he sortuivat 
epäjumalanpalvelukseen ja fanaattisuuteen. 
(113, 13 - 17) 
5 Minä sanoin Samarian naiselle: "Joka juo 
tätä vettä, jonka minä annan, ei enää koskaan 
janoa". Ja tänään kerron teille: Jos ihmiskunta 
olisi juonut tuosta elävästä vedestä, siinä ei 
olisi niin suurta kurjuutta. 
6. Ihmiset eivät pysyneet horjumatta 
opetuksessani ja käyttivät mieluummin 
nimeäni perustamaan seurakuntia oman 
tulkintansa ja mukavuutensa mukaan. 
Hylkäsin perinteet ja opastin heitä 
Rakkausopissa, mutta tänään tulette luokseni 
tarjoamaan Minulle epäolennaisia riittejä ja 
seremonioita, jotka eivät hyödytä henkeänne 
vähääkään. Jos teoissanne ei ole 
hengellisyyttä, niissä ei voi olla totuutta, ja se, 
missä ei ole totuutta, ei saavuta Isäänne. 
7 Kun tuo samarialainen nainen tunsi, että 
silmieni valo tunkeutui hänen sydämensä 
pohjalle, hän sanoi minulle: "Herra, te 
juutalaiset sanotte, että Jerusalem on paikka, 
jossa meidän Jumalaamme palvotaan." Sitten 
sanoin hänelle: "Nainen, totisesti minä sanon 
sinulle, että tulee aika, jolloin et enää palvo 
Isää tällä vuorella tai Jerusalemissa niin kuin 
nyt teet. Lähestyy aika, jolloin te palvotte Isää 
'hengessä ja totuudessa', sillä Jumala on 
henki." 
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8 Tämä on minun opetukseni kaikkina aikoina. 
Totuus oli silmiesi edessä, etkä halunnut 
nähdä sitä. Miten voit elää sitä, jos et tiedä 
sitä? (151, 2 - 5) 
 
Kultit 
9 Jos rakastat, et tarvitse aistillisia riittejä tai 
rituaaleja, koska sinulla on valo, joka valaisee 
sisäisen temppelisi, johon kaikkien sinua 
mahdollisesti riepottelevien myrskyjen aallot 
murtuvat ja joka hälventää ihmiskunnan 
pimeät sumut. 
10 Älkää enää häpäiskö jumalallista, sillä 
totisesti minä sanon teille: on suuri se 
kiittämättömyys, jolla osoitatte itseänne 
Jumalan edessä, kun suoritatte näitä ulkoisia 
palvontatapahtumia, jotka olette perineet esi-
isiltänne ja joissa olette tulleet fanaattisiksi. 
(21, 13 - 14) 
11. Pohtikaa harhaanjohdettua ihmiskuntaa - 
harhaanjohdettua siksi, että suuret kirkot, 
jotka kutsuvat itseään kristityiksi, antavat 
suuremman merkityksen rituaalille ja 
ulkoiselle asialle kuin itse Opetukselleni. Tuo 
Elämän Sana, jonka sinetöin rakkauden teoilla 
ja ristin verellä, ei enää elä ihmisten 
sydämissä; se on lukittu ja mykistetty 
vanhoihin ja pölyisiin kirjoihin.  Niinpä on 
olemassa "kristitty" ihmiskunta, joka ei 
ymmärrä eikä osaa seurata Kristusta. 
12 Siksi minulla on tänä aikana vähän 
opetuslapsia - niitä, jotka rakastavat kärsiviä 
veljiään, jotka lievittävät tuskaa - niitä, jotka 
elävät hyveessä ja saarnaavat sitä 
esimerkillään: nämä ovat Kristuksen 
opetuslapsia. 
13 Joka tuntee minun oppini ja salaa sen tai 
ilmoittaa sen vain huulillaan eikä 
sydämestään, se ei ole minun opetuslapseni. 
14 Minä en ole tullut tähän aikaan etsimään 
kivitemppeleitä ja tekemään itseäni 
tunnetuksi niissä. Etsin henkeäsi, sydäntäsi, en 
aineellista loistoa. (72, 47 - 50) 
15. Niin kauan kuin uskonnolliset yhteisöt 
pysyvät uppoutuneina syvään uneen eivätkä 
poistu tavanomaisilta poluiltaan, ei tapahdu 
hengellistä heräämistä eikä hengellisten 
ihanteiden toteuttamista; ja siksi ei tule 
olemaan rauhaa ihmisten kesken eikä tilaa 
aktiiviselle hyväntekeväisyydelle. Valo, joka 
ratkaisee vakavat inhimilliset ristiriidat, ei 
pysty loistamaan.(100, 38) 

 
Papisto 
16 Koska ette tiedä, mitä todellinen rauha on, 
tyytykää kaipaamaan sitä ja yrittäkää kaikin 
mahdollisin keinoin ja tavoin saada vähän 
rauhaa, 
mukavuuksia ja tyydytyksiä, mutta ei koskaan 
sitä, mikä on todellista henkistä rauhaa. 
Kerron teille, että vain lapsen kuuliaisuus 
Herran tahtoa kohtaan saa sen aikaan. 
17 Maailmassa on puute minun sanani hyvistä 
tulkitsijoista, minun opetusteni hyvistä 
tulkitsijoista. Siksi ihmiskunta, vaikka se 
kutsuukin itseään kristityksi, elää hengellisesti 
jälkeenjääneenä, koska ei ole ketään, joka 
ravistelisi sitä oikealla opillani, ei ole ketään, 
joka ravitsisi sydämiä rakkaudella, jolla opetin 
ihmisiä. 
18. Päivä toisensa jälkeen seurakuntasaleissa, 
kirkoissa ja katedraaleissa lausutaan nimeni ja 
toistetaan sanojani, mutta kukaan ei liiku 
sisäisesti, kukaan ei vapise niiden valossa, ja 
tämä johtuu siitä, että ihmiset ovat 
ymmärtäneet väärin niiden merkityksen. 
Useimmat uskovat, että Kristuksen sanan 
tehokkuus perustuu sen mekaaniseen 
toistamiseen yhä uudelleen ja uudelleen 
ymmärtämättä, että sitä ei tarvitse lausua, 
vaan sitä on tutkittava, pohdittava, 
harjoitettava ja elettävä. 
19 Jos ihmiset etsisivät Kristuksen sanan 
merkitystä, se olisi heille aina uutta, tuoretta, 
elävää ja todellista. Mutta he tuntevat sen 
vain pintapuolisesti, joten he eivät voi eikä 
tule koskaan kykenemäänkään syömään siitä. 
20. Ihmiskunta parka - vaeltaa pimeydessä, 
vaikka Valo on niin lähellä sitä, valittaa 
pelokkaasti, vaikka rauha on käden ulottuvilla! 
Ihmiset eivät kuitenkaan pysty näkemään 
tuota jumalallista valoa, koska on ollut niitä, 
jotka ovat säälimättä sulkeneet heidän 
silmänsä. Minä, joka todella rakastan teitä, 
tulen avuksenne, vapautan teidät pimeydestä 
ja todistan teille, että kaikki se, mitä kerroin 
teille tuolloin, oli tarkoitettu kaikkia aikoja 
varten ja että teidän ei pidä pitää tuota 
Jumalallista Sanaa muinaisena, menneen 
aikakauden oppina. Sillä rakkaus, joka oli 
kaiken opetukseni ydin, on ikuinen, ja siinä 
piilee pelastuksenne salaisuus tänä harhojen, 
suunnattoman kärsimyksen ja hillittömien 
intohimojen aikana. (307, 4 - 8) 
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21 Minä nuhtelen niitä, jotka saarnaavat 
sokeaa uskoa, uskoa ilman tietoa, uskoa, joka 
on hankittu pelkojen ja taikauskon kautta. 
22 Älkää kuunnelko niiden sanoja, jotka 
luulevat Jumalan syyksi kaikki ihmiskuntaa 
piinaavat pahuudet, kaikki vitsaukset, 
nälänhädät ja ruttouhat, ja kutsuvat niitä 
rangaistuksiksi tai Jumalan vihaksi. Nämä ovat 
vääriä profeettoja. 
23 Kääntykää pois heistä, sillä he eivät tunne 
minua, ja kuitenkin he tahtovat opettaa 
ihmisille, millainen Jumala on. 
24. Tämä on sen huonon tulkinnan hedelmä, 
joka on annettu menneiden aikojen 
kirjoituksille, joiden jumalallista kieltä ei ole 
vielä löydetty sen inhimillisen kielen ytimestä, 
jolla ilmoitukset ja profetiat kirjoitettiin 
muistiin. Monet puhuvat maailmanlopusta, 
viimeisestä tuomiosta, kuolemasta ja 
helvetistä ilman pienintäkään tietoa 
totuudesta. (290, 16 - 19) 
25. Elätte jo "Kolmatta aikakautta", ja 
ihmiskunta on edelleen hengellisesti 
jälkeenjäänyt. Heidän pastorinsa, teologinsa ja 
hengelliset paimenensa paljastavat heille 
varsin vähän ja joskus ei mitään iankaikkisesta 
elämästä. Heillekin paljastan Viisauden Kirjani 
salaisuudet, ja siksi pyydän teitä: Miksi he ovat 
hiljaa? Miksi he pelkäävät herättää ihmisen 
uneliasta henkeä? (245, 5) 
26 Opetukseni opettaa teitä täydelliseen, 
hengelliseen ja puhtaaseen Isän palvontaan, 
sillä ihmiskunnan henki on saapunut - 
huomaamattaan - Herran temppelin 
kynnyksille, jonne hän astuu tuntiakseen 
läsnäoloni, kuullakseen ääneni omantuntonsa 
yli ja nähdäkseen minut valossa, joka lankeaa 
hänen mielensä päälle. 
27. Tyhjyys, jota ihmiset tuntevat tällä hetkellä 
erilaisissa uskonnollisissa yhteisöissään, johtuu 
siitä, että henki janoaa ja janoaa 
hengellistymistä. Riitit ja perinteet eivät enää 
riitä sille; se kaipaa tietää totuuteni. (138, 43 - 
44) 
 
Ehtoollinen ja messu 
28. En ole koskaan tullut salaisuuksiin 
käärittyjen miesten luo. Jos olen puhunut 
teille kuvaannollisesti, paljastaakseni teille 
jumalallisen tai esittääkseni Iankaikkista 
jossakin aineellisessa muodossa, se on 
tapahtunut, jotta voisitte ymmärtää Minua. 

Mutta jos ihmiset jatkavat muotojen, 
esineiden tai symbolien palvomista sen sijaan, 
että he etsisivät näiden opetusten merkitystä, 
on vain luonnollista, että he kärsivät 
vuosisatoja kestäneestä pysähtyneisyydestä ja 
näkevät kaikessa mysteerin. 
29 Siitä lähtien, kun Israel oleskeli Egyptissä ja 
minun vertani edusti karitsan veri, on ollut 
ihmisiä, jotka elävät vain perinteiden ja riittien 
mukaan ymmärtämättä, että tuo uhri oli kuva 
verestä, jonka Kristuksen oli määrä vuodattaa 
antaakseen teille hengellisen elämän. Toiset, 
jotka uskovat saavansa ravintoa ruumiistani, 
syövät aineellista leipää haluamatta 
ymmärtää, että kun annoin leivän 
opetuslapsilleni viimeisellä ehtoollisella, se 
tapahtui saadakseni heidät ymmärtämään, 
että se, joka ottaa sanani merkityksen ruoan 
tavoin, ravitsee itseään minun kanssani. 
30. Kuinka harvassa ovatkaan ne, jotka 
totuudessa kykenevät ymmärtämään 
Jumalalliset opetukseni, ja kuinka harvassa 
ovatkaan ne, jotka tulkitsevat niitä hengellä. 
Muistakaa kuitenkin, etten ole antanut teille 
jumalallista ilmoitusta kerralla, vaan selitän 
sen teille vähitellen jokaisessa opetuksessani. 
(36, 7 - 9) 
31 Näiden kansanjoukkojen sydämissä on ilo, 
koska he tietävät, että heidän mielessään on 
taivaallinen juhlaillallinen, johon Mestari 
odottaa heitä antaakseen heille syödä ja juoda 
todellisen elämän leipää ja viiniä. 
32. Pöytä, jonka ympärille Jeesus kokoontui 
tuolloin apostoliensa kanssa, oli taivasten 
kuningaskunnan symboli. Siellä Isä oli lastensa 
ympäröimänä, siellä oli ruokaa, joka edusti 
elämää ja rakkautta; siellä kuului jumalallinen 
ääni, ja sen ydin oli koko maailman kattava 
harmonia, ja siellä vallinnut rauha oli se rauha, 
joka vallitsee Jumalan valtakunnassa. 
33. Olette yrittäneet puhdistautua näinä 
aamun tunteina ja ajatelleet, että Mestari toisi 
teille uuden testamentin sanoissaan, ja niin se 
on: Tänään annan teidän muistaa leipää ja 
viiniä, joilla edustin ruumistani ja vertani. 
Mutta samoin sanon teille, että tänä uutena 
aikana löydätte ravintoa vain sanani 
jumalallisessa merkityksessä. Jos etsitte 
Ruumistani ja Vertäni, teidän on etsittävä niitä 
luomakunnan jumaluudesta, sillä minä olen 
vain Henki. Syö tuota leipää ja juo tuota viiniä, 
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mutta täytä myös minun maljani, haluan juoda 
kanssasi: Janoan rakkauttasi. 
34. Viekää tämä viesti veljillenne ja oppikaa, 
että veri, koska se on elämää, on vain symboli 
ikuisesta elämästä, joka on todellista 
rakkautta. - Teidän kauttanne (tarkoitan 
ensimmäisiä kuulijoita Meksikossa) alan 
valaista ihmiskuntaa uusilla ilmestyksilläni. 
35. Minä tuon teille rauhan ja uuden 
opetuksen. Jos toisen aikakauden uhrini 
kumosi viattomien eläinten uhrin, jonka te 
tarjositte Jehovan alttarilla, niin tänään 
jumalallisen sanani ravinto on saanut aikaan 
sen, että te ette enää symbolisoi ruumistani ja 
vertani tämän maailman leivän ja viinin 
kautta. 
36. Jokaisen hengen, joka haluaa elää, on 
ravittava itseään Jumalallisella Hengellä. Joka 
kuulee sanani ja tuntee sen sydämessään, on 
ravinnut itseään totuudessa. Tämä ei ole 
ainoastaan syönyt ruumistani ja juonut 
vertani, vaan on myös ottanut hengestäni 
ravinnokseen. 
37 Kuka, maistettuaan tätä taivaallista ruokaa, 
etsii Minua uudelleen ihmiskäsin tehdyissä 
muodoissa ja muodoissa?". 
38. Tulen aika ajoin ja hävitän perinteet, riitit 
ja tavat ja jätän mieliinne vain lain ja 
opetusteni hengellisen ytimen. (68,27) 
 
Kaste 
39 Kansa, hänen aikanaan Johannes, jota myös 
Kastajaksi kutsutaan, kastoi vedellä ne, jotka 
uskoivat hänen profetiaansa. Tämä teko 
symboloi puhdistumista perisynnistä. Hän 
kertoi kansanjoukoille, jotka tulivat Jordanille 
kuulemaan pioneerin sanoja: 
"Katso, minä kastan teidät vedellä, mutta hän 
on jo matkalla ja kastaa teidät Pyhän Hengen 
tulella." "Minä kastan teidät vedellä." 
40. Tästä Jumalallisesta tulesta syntyivät kaikki 
henget, ne tulivat esiin puhtaina ja puhtaina. 
Mutta jos he ovat matkalla tahranneet itsensä 
synnillä, jonka tottelemattomuus toi 
mukanaan, Henkeni tuli vuodattaa heidän 
päälleen uudestaan pyyhkiäkseen pois heidän 
syntinsä, pyyhkiäkseen pois heidän tahransa ja 
palauttaakseen heidät alkuperäiseen 
puhtauteensa. 
41. Jos sen sijaan, että ymmärtäisitte tämän 
hengellisen kasteen puhdistuksena, jonka 
ihminen saa vilpittömän katumuksen kautta 

Luojaansa kohtaan, teette siitä riitin ja 
tyydytte teon symboliikkaan - totisesti, sanon 
teille, teidän henkenne ei saa mitään. 
42 Joka toimii näin, elää yhä Kasteen aikana, ja 
on kuin hän ei olisi uskonut hänen 
profetioihinsa ja sanoihinsa, joissa puhuttiin 
hengellisestä kasteesta, jumalallisesta tulesta, 
jonka avulla Jumala puhdistaa lapsensa ja 
tekee heistä kuolemattomia valossa. 
43. Johannes kutsui aikuiset ihmiset luokseen 
kaatamaan vettä heidän päälleen 
puhdistuksen symbolina. He tulivat hänen 
luokseen, kun he olivat jo tietoisia teoistaan ja 
heillä saattoi jo olla luja tahto pysyä hyvyyden, 
vanhurskauden ja oikeudenmukaisuuden 
tiellä. Katsokaa, kuinka ihmiskunta on 
mieluummin suorittanut symbolisen 
puhdistautumisen vedellä kuin tehnyt 
todellisen uudistumisen katumuksen kautta ja 
päättänyt vakaasti parantaa itseään, mikä on 
syntynyt rakkaudesta Jumalaa kohtaan. 
Rituaalinen teko ei edellytä minkäänlaista 
ponnistelua; sydämen puhdistaminen ja 
pyrkimys pysyä puhtaana edellyttää kuitenkin 
ponnistelua, luopumista ja jopa uhrausta 
ihmisen puolesta. Siksi ihmiset ovat 
mieluummin peittäneet syntinsä ulkoisesti ja 
tyytyneet noudattamaan seremonioita, 
tiettyjä tekoja ja riittejä, jotka eivät paranna 
heidän moraalista tai hengellistä tilaansa 
vähääkään, jos omatunto ei ole mukana niissä. 
44. Opetuslapset, tämän vuoksi en halua, että 
teidän keskuudessanne tapahtuu rituaalisia 
toimia, jotta niitä suorittaessanne ette 
unohtaisi sitä, mikä todella vaikuttaa henkeen. 
(99,56 - 61) 
45. Minä olen se, joka lähetän henget 
ruumiillistumaan evoluution lain mukaisesti, ja 
totisesti sanon teille, että tämän maailman 
vaikutteet eivät muuta jumalallisia 
suunnitelmiani. Sillä kaiken kunnianhimoisen 
vallan tavoittelun yläpuolella tapahtukoon 
minun tahtoni. 
46. Jokainen ihminen tuo maan päälle 
tehtävän, Isä on määrännyt hänen kohtalonsa, 
ja hänen henkensä on voideltu rakkaudellani 
Isää kohtaan. Turhaan ihmiset pitävät 
seremonioita ja siunaavat pienokaisia. 
Totisesti minä sanon teille, että missään 
aineellisessa ajassa vesi ei puhdista henkeä 
sen rikkomuksista minun lakiani vastaan. Ja jos 
minä lähetän hengen, joka on puhdas kaikesta 
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synnistä, mistä saastaisuudesta 
uskontokuntien papisto puhdistaa sen 
kasteella?". 
47. Teidän on aika ymmärtää, että ihmisen 
alkuperä ei ole synti, vaan että hänen 
syntymänsä on seurausta erään luonnonlain 
täyttymisestä, sellaisen lain täyttymisestä, jota 
ei täytä ainoastaan ihminen, vaan kaikki 
luontoon kuuluvat olennot. Huomaa, että 
sanoin "ihminen" enkä "hänen henkensä". 
Ihmisellä on Minun valtuuteni luoda hänen 
kaltaisiaan olentoja, mutta hengelliset olennot 
syntyvät vain Minusta. 
48. Kasvaminen ja lisääntyminen on 
universaali laki. Tähdet syntyivät myös muista, 
suuremmista tähdistä, kun siemen lisääntyi, 
enkä ole koskaan sanonut, että ne tekivät 
tämän vuoksi syntiä tai loukkasivat Luojaa. 
Miksi teitä sitten, tämän jumalallisen käskyn 
täyttämisen vuoksi, pitäisi pitää syntisinä? 
Ymmärtäkää, että lain täyttäminen ei voi 
koskaan tahraa ihmistä. 
49 Se, mikä saastuttaa ihmisen ja vie hengen 
pois kehityksen tieltä, ovat alemmat 
intohimot: siveettömyys, siveettömyys, 
haureus, sillä ne kaikki ovat vastoin lakia. 
50. Tutki ja etsi, kunnes löydät totuuden. 
Silloin ette enää kutsu elämän Luojan käskyjä 
synniksi, ja pyhitätte lastenne olemassaolon 
hyvien tekojenne esimerkillä. (37, 18 -23) 
 
Kuolleiden muistaminen 
51 Ihmiset pitävät kiinni perinteistään ja 
tavoistaan. On ymmärrettävää, että heillä on 
lähtemätön muisto ihmisistä, joiden ruumiit 
he laskivat hautaan, ja paikka, johon he 
hautasivat jäänteet, vetää heitä puoleensa. 
Mutta jos he perehtyisivät aineellisen elämän 
todelliseen merkitykseen, he tajuaisivat, että 
kun tuo ruumis hajoaa, se ei ole enää 
olemassa. 
Atomi atomilta palaa takaisin niihin luonnon 
valtakuntiin, joista se muodostui, ja elämä 
jatkaa kehittymistään. 
52. Mutta koska ihminen ei ole tutkinut 
hengellistä, hän on kaikkina aikoina luonut 
fanaattisten kulttien ketjun ruumiin puolesta. 
Hän yrittää tehdä aineellisesta elämästä 
katoamatonta ja unohtaa hengen, joka on se, 
jolla on todellisuudessa ikuinen elämä. Kuinka 
kaukana he ovatkaan hengellisen elämän 
ymmärtämisestä! 

53. Nyt ymmärrätte, että on tarpeetonta 
tuoda lahjoja niihin paikkoihin, joissa 
"kuolemaa" ilmaisevan hautakiven pitäisi 
ilmaista "hajoamista ja elämää"; sillä siellä 
luonto on täydessä kukoistuksessa, siellä on 
maaperä, joka on hedelmällinen ja ehtymätön 
olentojen ja elämänmuotojen kohtu. 
54. Kun nämä opetukset ymmärretään, 
ihmiskunta osaa antaa paikkansa aineelliselle 
ja omansa Jumalalliselle. Silloin edeltäjien 
epäjumalanpalvelus katoaa. 
55 Ihmisen on tunnettava ja rakastettava 
Luojaansa hengestä henkeen. 
56. Alttarit ovat surulippuja ja haudat 
todistavat tietämättömyydestä ja 
epäjumalanpalveluksesta. Annan anteeksi 
kaikki rikkomuksenne, mutta minun on todella 
ravistettava teidät hereille. Opetukseni tullaan 
ymmärtämään, ja tulee aika, jolloin ihmiset 
korvaavat aineelliset lahjat korkeilla 
ajatuksilla. (245, 16 - 21) 
 
 
Aineelliset symbolit, ristit ja 
pyhäinjäännökset. 
57. "Ensimmäisellä aikakaudella" tunsitte 
symbolit: ilmestysmajan tai pyhäkön, joka 
vartioi liitonarkkia, jossa säilytettiin lain 
tauluja. Kun nuo symbolit olivat täyttäneet 
tarkoituksensa, Minun Tahtoni poisti ne maan 
päältä ja poisti ne ihmisten näkyvistä, jotta 
maailma ei sortuisi epäjumalanpalvelukseen; 
mutta noiden opettavaisten symbolien 
merkityksen tai olemuksen jätin kirjoitettuna 
palvelijoideni henkeen. 
58. Toisella aikakaudella, sen jälkeen kun 
Kristuksen uhri oli suoritettu, hävitin 
kristinuskon korkeimman symbolin, ristin, 
yhdessä orjantappurakruunun, maljan ja 
kaiken sen kanssa, josta olisi voinut tulla 
ihmiskunnan hurmioituneen kunnioituksen 
kohde. (138, 36) 
59. Ihmiskunta näki Jeesuksen kärsivän, ja te 
uskotte hänen opetuksensa ja todistuksensa. 
Miksi jatkatte Hänen ristiinnaulitsemista 
veistoksissanne? Eivätkö ne vuosisadat, jotka 
olet viettänyt näyttämällä Häntä pahuutesi 
uhrina, riitä sinulle? 
60 Sen sijaan, että muistaisitte minua 
Jeesuksen kidutuksista ja kuolemantaistelusta, 
miksi ette muista minun ylösnousemustani, 
joka on täynnä valoa ja kirkkautta? 
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61 On joitakin, jotka katsellessaan kuvia 
Minusta Jeesuksen muodossa ristillä ovat 
joskus ajatelleet, että se oli heikko, 
pelkurimainen tai pelokas mies, ajattelematta, 
että Minä olen Henki ja että Minä kärsin sen, 
mitä te kutsutte uhraukseksi ja mitä Minä 
kutsun rakkauden velvollisuudeksi, 
esimerkkinä koko ihmiskunnalle. 
62 Kun ajattelette, että olin yhtä Isän kanssa, 
muistakaa, että ei ollut aseita, voimia eikä 
kidutuksia, jotka olisivat voineet taivuttaa 
Minua; mutta kun kärsin, vuodatin verta ja 
kuolin ihmisenä, se tapahtui antaakseni teille 
ylevän esimerkin nöyryydestä. 
63 Ihmiset eivät ole ymmärtäneet tuon 
opetuksen suuruutta, ja kaikkialla he ovat 
pystyttäneet ristiinnaulitun kuvan, joka on 
häpeäksi tälle ihmiskunnalle, joka ilman 
rakkautta ja kunnioitusta Häntä kohtaan, jota 
se väittää rakastavansa, jatkaa Hänen 
ristiinnaulitsemistaan ja haavoittaa Häntä joka 
päivä, niin kuin ihmiset haavoittavat 
lähimmäistensä sydämiä, joiden puolesta 
Mestari antoi henkensä.  
(21, l5 - 19) 
64 En tuomitsisi teitä, jos saisitte katoamaan 
itse maasta viimeisen ristin, jolla symbolisitte 
kristillistä uskoanne, ja korvaukseksi tästä 
symbolista. 
rakastamalla aidosti toisianne, sillä silloin 
uskostanne ja Jumalan ulkoisesta palvonnasta 
tulisi hengen palvontaa ja uskoa, mitä odotan 
teiltä. 
65. Kunpa palvonnallanne ja symboleillanne 
olisi voima estää sotanne, estää teitä 
vajoamasta paheisiin ja pitää teidät rauhassa. 
Mutta katsokaa, kuinka te sanojenne mukaan 
ylenkatsotte kaiken sen, mikä on pyhää; 
katsokaa, kuinka poljette jalkoihinne sen, mitä 
olette pitäneet jumalallisena. 
66 Minä sanon teille vielä kerran, että teidän 
olisi parempi, jos teillä ei olisi yhtään kirkkoa, 
yhtään alttaria, yhtään symbolia tai kuvaa 
koko maan päällä, vaan osaisitte rukoilla 
hengessä ja rakastaa Isäänne ja uskoa Häneen 
ilman, että tarvitsisitte 
ja että rakastaisitte toisianne, niin kuin olen 
opettanut teitä oppini mukaan. Silloin olisitte 
pelastuneet ja kulkisitte veritahrojeni 
merkitsemää tietä - tahrojen, joilla tulin 
sinetöimään opetusteni totuuden. (280, 69 - 
70) 

 
Pyhien palvonta 
67. Annan teille nämä opetukset, koska olette 
julistaneet pyhimyksiksi monien 
vanhurskaiden henget, joita pyydätte ja 
palvotte kuin jumalia. Kuinka paljon 
tietämättömyyttä, ihmiskunta! Miten ihmiset 
voivat arvioida pyhyyttä ja täydellisyyttä 
henkiolento, vain 
heidän inhimillisten tekojensa vuoksi? 
68 Minä olen ensimmäinen, joka käsken teitä 
ottamaan mallia niistä hyvistä esimerkeistä, 
joita veljenne ovat teille antaneet teoillaan, 
elämällään ja hyveellisyydellään. 
Kerron teille myös, että kun ajattelette heitä, 
voitte toivoa heidän hengellistä apuaan ja 
vaikutusvaltaansa. Mutta miksi pystytätte 
heille alttareita, jotka vain loukkaavat näiden 
henkisten olentojen nöyryyttä? Miksi luotte 
kultteja heidän muistonsa ympärille, ikään 
kuin he olisivat Jumaluus, ja asetatte heidät 
Isän tilalle, jonka unohdatte omien veljienne 
palvonnan yläpuolelle? Kuinka raskas onkaan 
ollut heille se kunnia, jonka olette heille täällä 
antaneet! 
69. Mitä ihmiset tietävät minun tuomiostani 
niitä kohtaan, joita he kutsuvat pyhimyksiksi? 
Mitä he tietävät näiden entiteettien 
hengellisestä elämästä tai siitä paikasta, jonka 
kukin on saavuttanut Herran luona? 
70. Kukaan ei luule, että haluan näillä 
ilmestyksillä pyyhkiä sydämistänne ne ansiot, 
joita palvelijani ovat tehneet ihmisten 
keskuudessa; päinvastoin, haluan teidän 
tietävän, että se armo, jonka he ovat 
löytäneet Minulta, on suuri ja että annan teille 
monia asioita heidän rukoustensa kautta; 
mutta on välttämätöntä, että poistatte 
tietämättömyytenne, josta kumpuaa 
uskonnollinen fanatismi, epäjumalanpalvelus 
ja taikausko. 
71. Jos tunnet, että näiden entiteettien henki 
hallitsee elävää maailmaasi, luota heihin, jotka 
ovat osa henkimaailmaa, jotta sinä ja he, 
yhdistyneinä Herran tiellä, voitte toteuttaa 
hengellisen veljeyden työn - sen työn, jota 
odotan kaikkien opetusteni tuloksena. (115, 
52 - 56) 
 
Kirkon festivaalit 
72. Tänä päivänä, jolloin ihmisjoukot ryntäävät 
kirkkoihinsa suurella huudolla juhlimaan 
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hetkeä, jolloin taivas avautui vastaanottamaan 
Minut, kerron teille, että kaikki tämä on vain 
perinnettä, jolla pyritään vaikuttamaan 
ihmisten sydämiin. Ne ovat vain rituaaleja, 
jotka nykyään materialisoivat Jumalallisen 
Intohimoni. 
73. Älkää seuratko tätä suuntausta 
pystyttämällä alttareita ja kuvia. Älä tee 
esityksiä pyhistä tapahtumista äläkä käytä 
erityisiä vaatteita herättääksesi huomiota, 
sillä kaikki tämä on epäjumalanpalvelusta. 
74. Kutsukaa minua sydämellänne, muistakaa 
opetukseni ja seuratkaa esimerkkejäni. Tarjoa 
Minulle kunnianosoitus korjauksestasi, ja 
tunnet, että taivaan portit avautuvat 
vastaanottamaan sinut. 
75. Välttäkää vääriä ja epäpyhiä esityksiä, joita 
minusta ja intohimostani tehdään, sillä kukaan 
ei voi ruumiillistaa minua. Eläkää esimerkkini 
ja opetukseni mukaan. Se, joka tekee niin, on 
ruumiillistanut Mestarinsa maan päällä. (131, 
11 - 13, 16) 
76. Ihmiskunta: Näinä päivinä, jolloin 
muistatte Jeesuksen syntymää, tulkoot rauha 
sydämiinne ja näyttäytykää yhtenä 
yhtenäisenä ja onnellisena perheenä. 
77. Tiedän, että kaikki sydämet eivät tunne 
vilpitöntä iloa, kun ne muistavat minun tuloni 
maailmaan tuolloin. Hyvin harvat käyttävät 
aikaa pohdiskeluun ja kokoontumiseen, jolloin 
ilo voi olla sisäistä ja muistojuhla voi tapahtua 
hengessä. 
78 Nykyään, kuten kaikkina aikoina, ihmiset 
ovat tehneet muistopäivistä epäpyhiä ja 
järjettömiä juhlia etsiäkseen aistien nautintoa, 
kaukana siitä, mitä hengen ilojen pitäisi olla. 
79. Jos ihmiset käyttäisivät tämän päivän 
pyhittääkseen sen hengelle ja pohtisivat 
jumalallista rakkautta, josta se, että tulin 
ihmiseksi asuakseni kanssanne, oli kiistaton 
todiste, totisesti sanon teille, että uskonne 
loistaisi olemuksenne korkeimmalla tasolla, ja 
se olisi tähti, joka näyttäisi teille polun, joka 
johtaa luokseni. Henkesi olisi niin hyvyyden 
läpäisemä, että elämänpolullasi tulisit 
jakamaan apua tarvitseville etuja, lohdutusta 
ja hellyyttä. Tunnet olosi enemmän veljeksi ja 
sisareksi, antaisit anteeksi rikoksentekijöille 
sydämestäsi. Sinä tuntisit hellyyttä nähdessäsi 
hylkiöitä, lapsia, joilla ei ole vanhempia, ei 
suojaa eikä rakkautta. 

Ajattelette kansoja, joilla ei ole rauhaa ja joilla 
sota on tuhonnut kaiken hyvän, jalon ja pyhän 
ihmiselämässä. Silloin rukouksenne nousisi 
puhtaasti Minun luokseni ja sanoisi: "Herra, 
mikä oikeus meillä on rauhaan, kun niin monet 
veljemme ja sisaremme kärsivät hirvittävällä 
tavalla. 
80 Vastaukseni tähän olisi seuraava: Koska 
olette tunteneet lähimmäistenne tuskan ja 
olette rukoilleet ja olleet myötätuntoisia, 
kokoontukaa kotiinne, istukaa pöydän ääreen 
ja iloitkaa tuosta siunatusta hetkestä, sillä 
minä olen siellä läsnä. Älkää epäröikö olla 
iloisia, vaikka tiedätte, että sillä hetkellä 
monet kärsivät; sillä totisesti sanon teille, että 
jos ilonne on vilpitöntä, siitä lähtee rauhan ja 
toivon henkäys, joka koskettaa niitä, jotka sitä 
tarvitsevat, kuin rakkauden tuulahdus. 
81. Kukaan ei tarkoita, että haluan pyyhkiä 
sydämistänne puhtaimman juhlan, jota 
vietätte vuoden aikana, kun muistatte 
Jeesuksen syntymää. Haluan vain opettaa teitä 
antamaan maailmalle sen, mikä sille kuuluu, ja 
Hengelle sen, mikä sille kuuluu; sillä jos 
vietätte niin monia juhlia juhlistaaksenne 
inhimillisiä tapahtumia, miksi ette jätä tätä 
juhlaa Hengelle, niin että hän, kun hänestä on 
tullut lapsi, voi tulla tarjoamaan Minulle 
rakkauden lahjansa, niin että hän voi 
saavuttaa paimenten yksinkertaisuuden 
palvoa Minua ja viisaiden nöyryyden kumartaa 
kaulaansa ja tarjota tietämyksensä todellisen 
viisauden Herran edessä? 
82. En halua himmentää iloa, joka ympäröi 
miesten elämää näinä päivinä. Kyse ei ole vain 
perinteen voimasta - kyse on siitä, että armoni 
koskettaa teitä, valoni valaisee teidät, 
rakkauteni kietoo teidät kuin viitta. Silloin 
tunnet sydämen täynnä toivoa, iloa ja 
hellyyttä, täynnä tarvetta antaa, kokea ja 
rakastaa. Te ette vain aina anna noiden 
tunteiden ja innoitusten ilmaantua 
todellisessa anteliaisuudessaan ja 
vilpittömyydessään, sillä te tuhlaatte tuon ilon 
maailman nautintoihin antamatta sen hengen, 
jonka tähden Lunastaja tuli maailmaan, elää 
tuota hetkeä, astua tuohon valoon, 
puhdistautua ja pelastua. Sillä se Jumalallinen 
Rakkaus, joka tuli ihmiseksi, on ikuisesti läsnä 
jokaisen ihmisen elämänpolulla, jotta hän 
löytäisi siinä elämän. (299,43 - 48) 
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Jumalan läsnäolo vääristä 
palvontamuodoista huolimatta 
83. Koska ihminen on aineellistunut, hänen on 
etsittävä Minua järkevän palvonnan kautta, ja 
koska hänen henkensä silmät eivät ole 
avoimet, hänen on luotava kuvani nähdäkseen 
Minut. Koska hän ei ole tehnyt itsestään 
henkisesti tuntevaa, hän vaatii aina aineellisia 
ihmeitä ja todisteita uskoakseen 
olemassaolooni ja asettaa Minulle ehtoja, 
jotta hän palvelisi Minua, seuraisi Minua, 
rakastaisi Minua ja palauttaisi Minulle jotakin 
siitä, mitä annan hänelle. Näin näen kaikki 
kirkot, kaikki uskonnolliset yhteisöt, kaikki 
lahkot, joita ihmiset ovat luoneet kaikkialla 
maailmassa. He ovat syvällä materialismissa, 
fanaattisuudessa ja epäjumalanpalveluksessa, 
salailussa, petollisuudessa ja häpäisyssä. 
84 Mitä otan siitä irti?: Vain aikomus. Mikä 
saavuttaa Minut kaikesta tästä?: Lapseni 
henkinen tai fyysinen tarve, heidän vähäinen 
rakkautensa, heidän valonhalunsa. Tämä on 
se, mikä tavoittaa Minut, ja Minä olen kaikkien 
kanssa. En katso kirkkoja, muotoja tai riittejä. 
Tulen kaikkien lasteni luo yhtä lailla. Otan 
heidän henkensä vastaan rukouksessa. Vedän 
hänet rintani luo syleilemään häntä, jotta hän 
voi tuntea lämpöni ja jotta tämä lämpö voi olla 
kannustimena ja rohkaisuna hänen vierailujen 
ja koettelemusten tiellään. Mutta koska 
hyväksyn ihmiskunnan hyvän aikomuksen, 
minun ei tarvitse antaa sen jäädä ikuisesti 
pimeyteen, kietoutuneena 
epäjumalanpalvelukseensa ja 
fanaattisuuteensa. 
85. Haluan, että ihminen herää, että henki 
nousee luokseni ja että hän kohotessaan 
näkee Isänsä todellisen kirkkauden unohtaen 
liturgioiden ja riittien väärän loiston. Haluan, 
että kun hän saavuttaa todellisen 
ylösnousemuksensa, hän uudistuu, hän 
vapautuu 
Hänen on vapautettava itsensä inhimillisistä 
tarpeista ja voitettava aistillisuus, intohimot ja 
paheet ja löydettävä itsensä, jotta hän ei 
koskaan sanoisi Isälle olevansa maan mato; 
jotta hän tietäisi, että Isä on luonut hänet 
kuvakseen ja kaltaisekseen. (360, 14 - 16) 
86. Maapallolla on monia uskonnollisia 
yhteisöjä, ja niiden enemmistön perustana on 
usko Kristukseen. Silti he eivät rakasta toisiaan 

eivätkä tunnusta toisiaan jumalallisen 
Mestarin opetuslapsiksi. 
87. Ettekö ajattele, että jos he kaikki olisivat 
ymmärtäneet opetukseni, he olisivat 
toteuttaneet sen käytännössä ja johtaneet 
kirkkokunnat sovintoon ja rauhaan? Mutta 
näin ei ollut. He kaikki ottivat etäisyyttä 
toisiinsa, mikä erotti ja jakoi hengellisesti 
ihmisiä, jotka sitten pitävät itseään vihollisina 
tai muukalaisina. Kukin etsii keinoja ja 
argumentteja todistaakseen muille, että hän 
on totuuden haltija ja että muut ovat 
väärässä. Mutta kenelläkään ei ole voimaa ja 
rohkeutta taistella kaikkien yhdistymisen 
puolesta, eikä kenelläkään ole hyvää tahtoa 
havaita, että jokaisessa uskossa ja jokaisessa 
Jumalan palvonnassa on jotain totuutta. (326, 
19 -20) 
 

Luku 15- Valekristityt, kirkon 
harhaopit ja väärinkäytökset.  
 
Nimi Kristityt 
1 Suurin osa tästä ihmiskunnasta kutsuu 
itseään kristityksi, mutta Mestari sanoo teille: 
Jos se olisi todella kristillinen, se olisi jo 
voittanut muun ihmiskunnan rakkaudellaan, 
nöyryydellään ja rauhallaan. Mutta minun jo 
jätti testamenttina "toisen aikakauden". 
Oppi ei ole ihmiskunnan sydämessä, se ei elä 
ja kukoista ihmisten töissä. Sitä säilytetään 
pölyisissä kirjoissa, enkä ole tullut puhumaan 
ihmisille kirjojen kautta. 
2 Kirjan sijasta toin teille elämäni, sanani ja 
tekoni, kärsimykseni ja kuolemani ihmisenä. 
Syy siihen, miksi suurimmalla osalla 
ihmiskunnasta, joka kutsuu itseään kristityksi, 
ei ole Kristuksen rauhaa eikä armoa, on tämä: 
koska ihmiset eivät ota Häntä esikuvakseen. 
koska he eivät elä hänen opetustensa 
mukaisesti. (316, 5) 
3 Kuunnelkaa minua, opetuslapset, jotta voitte 
poistaa mielestänne vanhat uskomukset. 
Kristinusko jakautuu uskontokuntiin, jotka 
eivät rakasta toisiaan, jotka nöyryyttävät, 
halveksivat ja uhkaavat veljiään väärillä 
tuomioilla. Minä sanon teille, että he ovat 
kristittyjä ilman rakkautta, ja siksi he eivät ole 
kristittyjä, sillä Kristus on rakkaus. 
4 Jotkut kuvaavat Jehovan vanhaksi mieheksi, 
joka on täynnä inhimillisiä vikoja, 
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kostonhimoiseksi, julmaksi ja kauheammaksi 
kuin pahimmat tuomarinne maan päällä. 
5 En kerro tätä pilkatakseen ketään, vaan 
puhdistaakseni käsityksenne Jumalallisesta 
Rakkaudesta. Ette tiedä nyt, millä tavalla 
palvoitte Minua menneisyydessä. (22, 33 - 35) 
6 Kuinka on mahdollista, että kansat, jotka 
kutsuvat itseään kristityiksi, tuhoavat itsensä 
sotimalla ja jopa rukoilevat ennen kuin 
menevät tappamaan veljiään, pyytäen Minua 
antamaan heille voiton vihollisistaan? Voiko 
siemeneni olla olemassa siellä, missä 
rakkauden sijasta on viha, ja anteeksiannon 
sijasta on 
kosto vallitsee? (67, 28) 
7. Kaikille eri uskontokuntiin ja uskontoihin 
kuuluville ihmisille sanon, että he eivät 
osanneet laittaa aineelliset rikkaudet 
paikoilleen ja sitten laittaa henkiset rikkaudet 
niille kuuluvalle paikalle. Jos ihmiset 
noudattaisivat lakejani, 
he näkisivät jo täältä käsin Luvatun maan 
heijastuksen ja kuulisivat sen asukkaiden 
äänet. 
8. Väitätte uskovanne olemassaolooni ja 
uskovanne jumaluuteeni; sanotte myös, että 
tahtoni tapahtukoon. Mutta totisesti, minä 
sanon teille: Kuinka vähäistä onkaan teidän 
uskonne ja alistumisenne siihen, mitä Minä 
määrään! Mutta minä herätän teissä 
todellisen uskon, jotta teistä tulisi vahvoja. 
kulkekaa polkua, jonka olen valmistanut teille. 
(70, 12 - 13) 
9. Tänään en vaadi verta, enkä sitä, että 
uhraat henkesi. Pyydän teiltä rakkautta, 
vilpittömyyttä, totuudellisuutta ja 
epäitsekkyyttä. 
10 Näin minä opetan teitä, näin minä opastan 
teitä, näin minä kasvatan Jumaluuteni 
opetuslapsia tällä Kolmannella Aikakaudella, 
sillä näen teidän katsovan maailman menoa 
välinpitämättömästi, 
ja se johtuu siitä, että ette osaa asettua 
ihmisten sydämeen, joissa on niin paljon 
kurjuutta ja tuskaa. 
11. Eriarvoisuus on suurta, sillä näen isäntiä, 
joilta puuttuu vain kruunu, jotta he voisivat 
kutsua itseään kuninkaiksi, ja näen alamaisia, 
jotka ovat todellisia orjia. Tästä on syntynyt 
taistelu. Niiden herrojen joukossa, jotka ovat 
rikastuneet maailmassa, on monia, jotka 

kutsuvat itseään kristityiksi, mutta sanon 
teille, että he tuskin tuntevat nimeäni. 
12 Ne, jotka eivät näe lähimmäistä 
lähimmäisissään, jotka kartuttavat rikkauksia 
ja ottavat toisten omaisuutta, eivät ole 
kristittyjä, sillä heillä ei ole myötätuntoa. 
13. Henkisen ja aineellisen välinen taistelu 
tulee, ja ihmiskunta joutuu tähän 
yhteenottoon. Mutta kuinka monta kärsimystä 
sen onkaan kestettävä, jotta oikeuden voitto 
tulisi! (222, 43 - 45) 
 
Epäuskoiset ja uskon fanaatikot 
14 Minä sanon teille, että teidän on parempi 
olla täynnä epävarmuutta ja kieltämistä kuin 
olla täynnä vääriä uskomuksia tai valheita, 
joita luulette totuuksiksi. Rehellinen 
kieltäminen, 
joka johtuu epäilystä tai tietämättömyydestä, 
on vähemmän haitaksi kuin vilpitön 
suostumus johonkin valheelliseen. Rehellinen 
epäilys, joka kaipaa ymmärrystä, on parempi 
kuin luja usko johonkin myyttiin. Epätoivoinen 
epävarmuus, joka huutaa valoa... 
on parempi kuin fanaattinen tai 
epäjumalanpalveluksellinen varmuus. 
15 Tänä päivänä epäuskoiset, pettyneet ja 
katkeroituneet vallitsevat kaikkialla. He ovat 
kapinallisia, jotka usein näkevät selkeämmin 
kuin muut, jotka eivät havaitse rituaalista 
käyttäytymistä sellaisenaan. He eivät 
myöskään ole vakuuttuneita vakuutteluista, 
joita he ovat kuulleet niiltä, jotka ohjaavat 
ihmisiä hengellisesti. Sillä kaikki nuo 
monimutkaiset teoriat eivät tyydytä heidän 
sydäntään, joka janoaa puhdasta vettä, joka 
rauhoittaa heidän pelkonsa. 
16. Ne, joita pidätte kapinallisina, osoittavat 
usein kysymyksissään enemmän tiedon valoa 
kuin ne, jotka vastaavat mielestään oppineina 
ja suurina. He tuntevat, näkevät, aistivat, 
kuulevat ja ymmärtävät selkeämmin kuin 
monet, jotka kutsuvat itseään jumalallisten 
opetusten mestareiksi. (248, 12) 
17 Kuinka selvä ja yksinkertainen onkaan 
totuus! Kuinka selkeää ja yksinkertaista 
hengellisyys onkaan! Ja kuitenkin - kuinka 
vaikeaa hänen onkaan ymmärtää sitä, joka 
itsepäisesti pysyy "fanaattisuutensa" ja 
perinteidensä pimeydessä. Hänen mielensä ei 
voi käsittää, että on olemassa jotakin 
muutakin kuin se, mitä hän ymmärtää; hänen 
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sydämensä vastustaa sen hylkäämistä, mikä oli 
hänelle hänen Jumalansa ja lakinsa: perinne ja 
riitti. 
18 Luuletteko, että inhoan niitä, jotka eivät 
halua lainkaan tietää totuuttani? Ei, lapseni, 
armoni on ääretön, ja juuri heidän puoleensa 
käännyn auttaakseni heitä poistumaan 
vankilastaan, jotta he voivat osallistua 
Jumalan silmäilyyn. 
He ovat niitä, joille uskon koettelemukset on 
varattu. Heille on varattu koettelemukset, 
jotka ovat välttämättömiä heidän 
heräämisekseen uskoon. Ne eivät ole 
koettelemuksia, jotka ylittävät heidän 
voimansa, vaan ne ovat oppitunteja, jotka on 
viisaasti sovitettu kullekin hengelle, kullekin 
elämälle ja kullekin ihmiselle. 
19 sieltä, noiden pimennettyjen aivojen 
keskeltä, noiden uskonnollisen fanaattisuuden 
ja tietämättömyyden sairaiden sydämien 
keskeltä, näette ilmestyvän suuria ja 
intohimoisia Totuuden sotilaita. Sillä sinä 
päivänä, kun he vapautuvat kahleistaan, 
pimeydestään, ja näkevät valon, he eivät pysty 
hillitsemään riemuaan ja huutavat kurkku 
suorana, että olen palannut pelastamaan 
maailman ja nostamaan sen henkistymisen 
tikapuita ylöspäin todelliseen valtakuntaan. 
(318, 48 - 50) 
 
Jeesuksen opetusten vääristelyt ja niiden 
seuraukset. 
20 Annan teille Sanani, jolla on sama 
hengellinen sisältö kuin sillä, jolla puhuin teille 
toisella aikakaudella, ja olen muistuttanut 
teitä monista opetuksistani, jotka olitte 
unohtaneet tai joista olitte kääntyneet pois 
esi-isienne virheellisten tulkintojen vuoksi. 
21. Olette rikkoneet oppiani niin, että voin 
sanoa teille: Olet luonut tavan, joka on täysin 
erilainen kuin minun tapani, mutta jolle olet 
antanut saman nimen. Kukaan muu kuin minä 
en voisi vapauttaa sinua erehdyksestäsi - 
elämän, rakkauden ja totuuden sanoilla. 
22. Sen vuoksi, kun nyt kuuntelette minua, 
tutkikaa ja ymmärtäkää sanaani, ja teissä tulee 
valo. Nyt on aika, jolloin kerron teille täydellä 
selvyydellä, että hengen jälleensyntyminen on 
tosiasia, että se on ollut olemassa jumalallisen 
oikeudenmukaisuuden ja rakkauden valona 
ihmiskunnan alusta lähtien, jota ilman ette 

voisi edetä hengen täydellisyyden pitkällä 
tiellä. 
(66, 63 - 65) 
23. Aika vähän on sitä, mitä kirkot ovat 
paljastaneet ihmisille hengestä. Mutta nyt he 
heräävät uneliaisuudestaan, ja ne, joilla on 
epäilyksiä Hengen suhteen, tulevat siunatuiksi. 
ja pelot ja paljastaa ihmiskunnalle totuuden, 
jonka he ovat kätkeneet. Täytän heidät 
anteeksiantoni, armoni ja viisauteni valolla. 
valaista. 
24 Kun ihmiskunta sitten ymmärtää, että 
kirkot eivät ole olemassa vain siksi, että 
ihmiset voisivat elää moraalisesti maan päällä, 
vaan että niiden tehtävänä on johtaa henki 
ikuiseen kotiinsa, ihmiskunta on ottanut 
askeleen eteenpäin hengellisellä 
kehityspolullaan. (109, 15 - 16) 
25. Olemassaoloni jälkeen Jeesuksena 
ihmisten keskellä lähetin aina niitä, jotka 
tulivat "sotilaina" tai apostoleina 
vahvistamaan oppini tekojensa kautta ja 
estämään ihmiskuntaa vääristämästä 
opetuksiani. Mutta monet "kuurot" ja 
"sokeat", jotka tulkitsivat sanaani 
epätäydellisesti, jakautuivat ja loivat näin 
lahkojen moninaisuuden. Mutta jos ihmiset 
olisivat silloin hengellisesti erimielisiä - miten 
he voisivat rakastaa toisiaan minun lakini 
korkeimman käskyn mukaisesti? 
26. Sen vuoksi sanon teille, että tämä 
sivilisaatio on vain huijausta, koska ihmiset 
itse tuhoavat sen. Niin kauan kuin ihmiskunta 
ei rakenna maailmaa oikeudenmukaisuuden ja 
rakkauden lakini perustalle, se ei pysty 
saamaan hengen rauhaa ja valoa, jonka 
hyveiden varaan se voisi luoda ja muokata 
todellisen ylöspäin kehittyvän maailman - sekä 
henkisellä että tieteellisellä ja moraalisella 
tasolla. (192, 17) 
27 Vain uudistuminen ja täydellisyyden ihanne 
saavat teidät palaamaan totuuden tielle. 
28. Ne, jotka pitävät itseään jumalallisen lain 
tulkitsijoina, kertovat teille, että helvetin 
kidutukset odottavat teitä 
turmeltuneisuutenne ja hillittömyytenne 
vuoksi ja että vain jos osoitatte 
katumuksenne, kuolettaa ja haavoittaa 
lihaanne ja uhraatte aineellisia uhreja 
Jumalalle, Hän antaa teille anteeksi ja ottaa 
teidät valtakuntaansa - totisesti, sanon teille, 
he ovat erehtyneet. 
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29. Mihin te, miehet, päädytte niiden johdolla, 
joita ihailette pyhien ilmoitusten suurina 
mestareina ja joita minä pidän erehtyvinä? 
Siksi tulen pelastamaan teidät tämän opin 
valolla, joka saa teidät etenemään rakkauteni 
tiellä. (24,46 - 47) 
30 Ihmiset ovat kätkeneet opetukseni 
todellisen merkityksen ja näyttäneet teille sen 
sijaan Kristuksen, joka ei ole edes heijastus 
siitä, joka kuoli antaakseen teille elämän. 
31. Tänään koet seuraukset siitä, että olet 
hylännyt Mestarin, joka opetti sinua. Tuska 
ympäröi sinua, köyhyytesi masentaa sinua, 
tietämättömyys piinaa sinua. Mutta on tullut 
aika, jolloin ihmisessä uinuvat kyvyt ja lahjat 
heräävät, ja ne ovat kuin 
Sanansaattajat ilmoittavat, että uusi aika on 
koittanut. 
32. Kirkot, tiede ja ihmisten oikeus pyrkivät 
estämään sen etenemisen, joka on niille vieras 
ja haitallinen vaikutus. Mutta mikään voima ei 
voi pysäyttää hengen heräämistä ja 
edistymistä. Vapautumisen päivä on 
lähellä. (114, 5 - 8) 
33 Huonosti minua ovat maan päällä 
edustaneet ne, jotka väittävät tuntevansa 
minut, ja tämä on syy siihen, että monet ovat 
kääntäneet selkänsä minulle. 
34 Minä en aseta vastuuseen niitä, jotka 
kutsuvat itseään ateisteiksi, koska he ovat 
karkottaneet minut sydämestään, vaan niitä, 
jotka totuutta vääristelemällä ovat esittäneet 
Jumalan, jota monet eivät ole voineet 
hyväksyä. 
35. Kaikki, mikä on oikeudenmukaista, 
terveellistä ja hyvää, sisältää totuuden, jota 
olen julistanut kaikkina aikoina. 
36. On tullut hetki, jolloin saatte jälleen 
rakastaa totuutta, toisin sanoen, jolloin saatte 
jälleen tietää, mikä on vanhurskasta ja hyvää. 
Koska olette syntyneet minusta, teidän on 
tultava etsimään korkeaa, ikuista ja puhdasta. 
(125, 22 - 25) 
37. Kyllä, Israel, ihmisen sydän on aina 
pyrkinyt ihailemaan aineellisia asioita, korva 
on nauttinut miellyttävästä sanasta. Siksi 
ihminen on muuttanut sen, minkä toin 
kristillisenä oppina "toisella aikakaudella", kun 
hän muutti sen "uskonnoksi". 
38 Itsekkyys, ahneus ja turhamaisuus ovat 
aina heränneet ihmissydämessä, ja he ovat 
tehneet itsestään kuninkaita ja herroja, jotta 

ihmiset kumartuisivat heidän eteensä ja 
tekisivät heistä vasallejani, orjiani, kahlitsisivat 
heidät syntiin ja johdattaisivat heidät 
pimeyteen, sekasortoon ja hämmennykseen. 
(363, 36) 
39 Tämän aikakauden teologit tutkivat minun 
sanaani ja uusia kirjoituksia ja kysyvät: "Keitä 
te olette, jotka olette puhuneet näin?". Aivan 
kuten entisaikojen kirjanoppineet ja 
fariseukset kapinoivat ja sanoivat Minulle: 
"Kuka te olette, että te olette tottelemattomia 
ja korvaatte Mooseksen lain?" Sitten annan 
heidän ymmärtää, että kolme ilmestystä... 
ovat ainoa laki, jota olen aina opettanut ja 
noudattanut. 
40. Monet niistä, jotka tuomitsevat minut tällä 
aikakaudella, ovat niitä, jotka epäilivät toisella 
aikakaudella, mutta olen säilyttänyt heidät ja 
lähettänyt heidät jälleen maan päälle 
todistamaan Laini voittoa ja avaamaan heidän 
silmänsä Valolle. (234, 46 - 47) 
 
Kehitysvirheet ja epäkohdat kristinuskossa 
41 "Kristityksi" kutsuu itseään suuri osa tästä 
ihmiskunnasta tietämättä edes, mitä sana 
"Kristus" tarkoittaa, eikä sen opetuksia. 
42 Mitä te olette tehneet minun sanastani, 
minun esimerkistäni, minun opetuksestani, 
jonka minä teille kerran annoin? 
43. Oletteko todellakin kehittyneempiä kuin 
tuon aikakauden ihmiset? Miksi ette todista 
sitä mielenne teoilla? Luuletteko, että tämä 
elämä on ikuista, vai luuletteko kenties, että 
teidän pitäisi kehittyä vain ihmistieteiden 
avulla? 
44 Opetin teille lain todellisen täyttämisen, 
jotta muuttaisitte tämän maailman suureksi 
temppeliksi, jossa palvottaisiin todellista 
Jumalaa ja jossa ihmisen elämä olisi jatkuva 
rakkauden uhri Isälle, jota hänen tulisi 
rakastaa jokaisessa lähimmäisessään, ja tällä 
tavoin osoittaa kunnioitusta Luojalleen ja 
Mestarilleen. 
45. Mutta tänään, kun olen palannut ihmisten 
luo, mitä minä löydän? Valheet ja itsekkyys 
ovat korvanneet totuuden ja rakkauden; 
ylpeys ja turhamaisuus ovat korvanneet 
lempeyden ja nöyryyden; epäjumalanpalvelus, 
fanaattisuus ja tietämättömyys ovat 
korvanneet valon, ylevyyden ja 
hengellisyyden; 
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Veljien ja sisarten välinen viha ja villiintynyt 
riita ovat korvanneet veljeyden, rauhan ja 
rakkauden. 
46. Mutta tulen temppeliini karkottamaan 
kauppiaat sieltä, kuten tein "toisena 
aikakautena" Jerusalemin temppelissä, ja 
sanon heille vielä kerran: "Älkää tehkö 
rukoushuoneesta ruokakauppaa." Minä 
opetan ihmisiä, jotta jokainen voi palvella 
oikean alttarin edessä, jotta he eivät enää 
erehdy eivätkä eksy tietämättömyydestä 
niiden huonojen tulkintojen vuoksi, joita he 
antavat lailleni. (154, 15 -20) 
47. Kaikki, jotka ovat yrittäneet seurata 
Minua, eivät ole ottaneet esimerkkiä minusta 
ja apostoleistani. Monet ovat muuttuneet 
herroiksi sen sijaan, että olisivat olleet 
palvelijoita; he ovat täyttäneet sydämensä 
ylemmyydentunteella ja ylimielisyydellä ja 
tavoittelevat vain rikkautta, loistoa ja kunniaa. 
He ovat unohtaneet köyhien tarpeet, ja heistä 
on tullut välinpitämättömiä ja tunteettomia 
muiden kurjuutta ja kärsimystä kohtaan. Siksi 
ihmiset kulkevat uskontokunnasta toiseen 
etsiessään totuutta, siksi heidän henkinen 
tarpeensa luoda uusia lahkoja etsiäkseen 
Minua vapaasti. 
48 Pettynyt ihmiskunta hylkää nyt ne, joita 
kerran pidettiin pyhimyksinä ja puolijumalina. 
49. Ihmiset eivät enää pyri rippikoulun 
pitäjään antamaan heille synninpäästöä 
vääryyksistään, koska he pitävät sitä 
arvottomana. Eikä ikuisen helvetin tulen uhka 
enää tee vaikutusta tai pelota syntisen 
sydäntä. 
50 Susi käyttää tätä henkistä hämmennystä 
hyväkseen ja väijyy pensasaidan takana. 
51. Jokaisen Jumaluuteni palvelijan ja jokaisen 
edustajan tehtävänä on luoda rauhaa ihmisten 
välille, mutta se on päinvastaista kuin mitä he 
tekevät tällä hetkellä. Jokainen luulee 
olevansa ensimmäinen, jokainen haluaa olla 
vahvin, unohtaen, että ainoa vahva, joka olen 
Minä, on kaikissa. 
52. Nyt voitte selittää itsellenne, miksi lupasin 
tulla uudelleen 'Toisella aikakaudella'; nyt 
ymmärrätte, miksi opetan teitä uudestaan. 
Sillä vain Minun sanani voi poistaa hengen 
tumman siteen, ja vain Minun rakkauteni voi 
lunastaa teidät synneistänne. (230, 23 - 28) 
53. Vakaville rikoksille ja rikkomuksille, jotka 
on tehty minun lakiani vastaan, tulee minun 

tuomioni. Ei tule olemaan yhtäkään 
rikkomusta, jota täydellinen Mestari ei 
korjaisi. Älkää olko hämmentyneitä: korjatkaa 
virheenne ja älkää tuomitko. Ymmärtäkää, 
etten koskaan rankaise teitä - te rankaisette 
itseänne. 
54. Minä teen valoa siinä, joka on tehnyt 
syntiä tietämättömyyttään, ja minä teen 
parannuksen siinä, joka on tehnyt syntiä 
tietoisesti, jotta molemmat, anteeksiantooni 
luottaen, voivat alkaa hyvittää tekemänsä 
virheen. Tämä on ainoa tapa tavoittaa Minut. 
55. Miettikää tätä kaikkea, te papit, jotka 
johdatte ihmisiä uskontokunnan eri poluilla. 
Rukoilkaa ja tuokaa omanne henkistymiseen. 
Nyt on aika, 
että te kadutte virheitänne ja aloitatte 
taistelun inhimillistä materialismia vastaan, 
joka on hengelle kuolemaa ja pimeyttä. Tätä 
varten teidän on käytettävä totuuttani, 
otettava sanani aseeksi ja elettävä oppini 
mukaan. 
56. En suosi yhtä tai toista uskontokuntaa. 
Minä en ole teidän puolellanne, mutta teidän 
on oltava minun puolellani. Sillä jos teette 
näin, olette onnistuneet yhdistämään teidät 
kaikki henkisesti. (162, 27 - 30) 
57. Minun oppini, joka on täynnä 

hengellisyyttä, itää tämän kansan 
sydämessä, jotta se voi tulevaisuudessa antaa 
totuuden ja elämän hedelmiä. Sanani leviää 
maan päälle, eikä jätä mitään paikkaa, jossa se 
ei puhdista, valaise ja tuomitse. 

 Meksikon kansalle, jos ihmiset eivät ole 
hyväntahtoisia eivätkä rakasta toisiaan? 
58. Silloin kansat alkavat herätä Henkiseen 
elämään, todelliseen ja ikuiseen, ja ne 
poistavat ulkoisen ja materialistisen osan 
erilaisista palvontamuodoistaan rajoituakseen 
kääntymään kohti Laini olemusta. 
59 Ihmiskunta löytää henkisyyden antaman 
voiman ja kääntää katseensa pois kaikesta 
siitä, mikä on pitänyt sitä loitolla niin monien 
vuosisatojen ajan. 
60 Mitä hyötyä on siitä, että kristinuskon 
symboli, eli risti, löytyy miljoona kertaa maan 
päältä, 
61. Ulkoisella ei ole enää valtaa ihmisiin, ei ole 
enää kunnioitusta, ei hyväuskoisuutta, ei 
katumusta siitä, että on loukannut. Siksi 
kerron teille, että palvonnan symbolit ja 
muodot katoavat, koska niiden aika on ohi, ja 
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se on sisäinen palvonta, joka vie ihmisen ylös 
valoon, kohottaa hänet ja johtaa hänet 
luokseni. (280, 63 - 67) 
 

IV. Laki - Jumalan ja 
lähimmäisen rakkaus  

 

16 luku - Jumalallinen laki  
 
Jumalallisen lain voima  
1 On monia ihmisiä, jotka pitävät opetuksiani 
ajan ulkopuolella, mutta syynä on se, että 
heidän aineellistumisensa ei salli heidän 
ymmärtää opetusteni ikuista merkitystä. 
tutustu 
2 Minun lakini on muuttumaton. Ihmiset ovat 
kulttuureineen, sivilisaatioineen ja lakeineen 
ohimeneviä, ja kaikesta tästä vain se, minkä 
Henki on rakentanut rakkauden ja laupeuden 
teoillaan, säilyy. Hän on se, joka jokaisen 
päivän työn, jokaisen koettelemuksen jälkeen, 
kun hän kääntyy jumalallisen viisauden 
lähteen puoleen, näkee laini liikkumattoman 
kallion ja aina auki olevan kirjan, joka sisältää 
Hengen opetuksen. (104, 31 -32) 
3 Minä olen varjostanut kaikki ihmiset 
valollani ja paljastanut heille ainoan olemassa 
olevan totuuden; mutta te näette, miten 
jokainen ihminen ja jokainen kansa tuntee, 
ajattelee, uskoo ja tulkitsee eri tavoin. 
4 Nämä ihmisten erilaiset ajattelutavat ovat 
aiheuttaneet heidän erimielisyytensä, sillä 
jokainen kansa ja rotu noudattaa erilaisia 
tapoja ja ihanteita. 
5. Suurin osa on poikennut valoisalta ja 
oikealta tieltä ja luulee, että jumalallisen lain 
täyttäminen edellyttää yli-inhimillisiä 
uhrauksia, luopumisia ja ponnistuksia, ja on 
mieluummin perustanut itselleen 
uskonnollisia yhteisöjä ja lahkoja, joiden lain 
täyttäminen ja riitit ovat heille helpompia 
noudattaa. Tällä tavoin ihmiset uskovat 
voivansa tyydyttää sielussaan tuntemansa 
valon ja kohotuksen kaipuun. 
6 Monta vuosisataa ja monia aikakausia on 
kulunut ilman, että ihmiset ovat ymmärtäneet, 
että minun lakini täyttäminen ei ole ihmisuhri, 
vaan että he voivat päinvastoin hyvinkin 

uhrata ruumiin ja hengen maailmalle, kun he 
eivät tottele minun käskyjäni. Heillä on 
ei ymmärtänyt, ei halunnut ymmärtää, että se, 
joka elää sanani mukaan, löytää todellisen 
onnen, rauhan, viisauden ja kunnian, jonka 
materialisoitunut maailma on saanut. 
Ihmiset kuvittelevat niin eri tavoin. 
7 moraalinen ja tieteellinen maailma, joka 
ympäröi teitä, on materialististen ihanteiden 
omaavien miesten työtä - miesten, jotka ovat 
pyrkineet vain ihmiskunnan aineelliseen 
parantamiseen, ja olen antanut heidän tehdä 
työnsä ja viedä sen loppuun asti, 
tuntea sen seuraukset ja korjata sen 
hedelmät, jotta he voivat ammentaa siitä 
kokemuksen valon. Tuossa valossa 
oikeudenmukaisuuteni ilmenee, ja tuossa 
oikeudenmukaisuudessa lakini, joka on 
rakkaus, on läsnä. (313, 60 - 64) 
8 Jos antaisin teidän soveltaa oppiani 
elämäänne oman tahtonne eikä minun tahtoni 
mukaan, totisesti sanon teille, että ette 
koskaan pääsisi hengellisestä 
pysähtyneisyydestänne ettekä koskaan antaisi 
henkenne kehittyä, kehittyä ja tulla 
täydelliseksi. 
9 Siellä näette ihmisiä, jotka ovat 
lamaantuneet uskonnoissaan, jotka eivät enää 
ota askeltakaan kohti valoa, koska he eivät ole 
alistuneet siihen, mitä jumalallinen laki 
käskee, vaan ovat yrittäneet alistaa lain 
tahtoonsa ja täyttäneet sen myyteillä ja 
harhaoppeilla. 
10 Monien tämän ajan ihmisten on ollut 
välttämätöntä vapautua kaikesta uskonnosta 
voidakseen etsiä Minua hengessä ja kehittää 
kaikkia niitä ominaisuuksia, lahjoja ja kykyjä, 
joita he tuntevat olemuksensa sisimmässä. 
(205, 6 - 8) 
 
Jumalan rakkauden laki hengellisessä työssä 
11 Sinun Jumalasi puhuu sinulle: "Minun 
ääneni on laki". Tänään kuulette sen 
uudestaan, ilman tarvetta kaivertaa sitä 
kiveen tai ilman, että Minun tarvitsee lähettää 
keskuuteenne ruumiillistunut Sanani. Se on 
Jumalallinen ääneni, joka tulee henkeenne ja 
ilmoittaa sille uuden elämän alkamisesta. 
Aikakausi, jossa ihminen vanhurskautetaan, 
sovitetaan Luojansa kanssa ja puhdistetaan, 
kuten kirjoitettu on. (15, 8) 



83 
 

12. Jeesuksen kautta annoin teille täydellisen 
opetuksen. Tarkastelkaa elämääni ihmisenä 
syntymästä kuolemaan, niin rakkaus paljastuu 
teille elävänä ja elävänä. 
täydellisellä tavalla. 
13. En pyydä teitä olemaan Jeesuksen 
kaltaisia, sillä hänessä oli jotakin sellaista, mitä 
ette voi saavuttaa: täydellisyyttä ihmisenä, 
sillä hän, joka oli hänessä, oli itse Jumala 
rajoitetussa muodossa. Mutta sanon teille 
kuitenkin, että teidän pitäisi ottaa hänestä 
mallia. 
14 Iankaikkinen lakini on aina puhunut teille 
tästä rakkaudesta. Kerroin teille ensimmäisillä 
kerroilla: "Rakasta Jumalaa kaikesta 
sydämestäsi ja kaikesta mielestäsi" ja "Rakasta 
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi". 
15 Myöhemmin annoin teille nämä innoittavat 
sanat: "Rakastakaa veljiänne ja sisarianne, niin 
kuin Isä on rakastanut teitä"; "Rakastakaa 
toisianne". 
16. Tänä aikana olen ilmoittanut teille, että 
teidän tulisi rakastaa Jumalaa enemmän kuin 
kaikkea luotua, että teidän tulisi rakastaa 
Jumalaa kaikessa, mikä on olemassa, ja 
kaikkea, mikä on olemassa Jumalassa. Että te 
osoittaisitte armoa lähimmäisillenne ja taas 
armoa, jotta voisitte nähdä Isän kaikessa 
kirkkaudessaan; sillä armo on rakkautta. (167, 
15 - 19) 
17. En edes sano teille, että tämä Hengen oppi 
tulee olemaan maailman uskonto, sillä en ole 
koskaan tuonut uskontoa, vaan lain. Rajoitan 
itseni kertomaan teille, että laki, joka tulee 
voittamaan ja jolla tulee olemaan pysyvä 
voimassaolo maan päällä ja joka tulee 
valaisemaan ihmisten olemassaoloa, tulee 
olemaan rakkauden laki, jonka olen selittänyt 
teille opissani, jotta voisitte tuntea sen täysin. 
18 Ihmiskunta tekee vielä monia vääriä 
rakkauden ja hyväntekeväisyyden tekoja, 
kunnes se oppii rakastamaan ja harjoittamaan 
todellista rakastavaa toimintaa, ja monet 
joutuvat vielä vaeltamaan uskontokunnasta 
toiseen, kunnes heidän henkensä nousee 
korkeampaan tietoon ja he lopulta 
ymmärtävät, 
että ainoa laki, Hengen yleinen ja ikuinen oppi 
on rakkauden laki, johon kaikki pääsevät. 
19 Kaikki uskonnot katoavat, ja jäljelle jää vain 
Jumalan temppelin valo, joka loistaa ihmisen 
sisällä ja ulkopuolella - temppelin, jossa te 

kaikki tarjoatte yhden ainoan kuuliaisuuden, 
rakkauden, uskon ja hyvän tahdon palvonnan. 
(12,63 - 65) 
 
Jumalallisten lakien laiminlyönti ja sen 
seuraukset. 
20 Tänä juhlallisena muistoaamuna minä 
kysyn teiltä: Mitä te olette tehneet laista, 
jonka minä lähetin ihmiskunnalle Mooseksen 
kautta? Annettiinko nämä käskyt vain tuon 
ajan ihmisille? 
21 Totuudessa minä sanon teille, että sitä 
siunattua siementä ei ole ihmisten sydämessä, 
sillä he eivät rakasta minua eivätkä toisiaan, 
eivät kunnioita vanhempiaan eivätkä kunnioita 
toisten omaisuutta, vaan riistävät toistensa 
hengen, rikkovat avioliiton ja häpäisevät 
itsensä. 
22 Ettekö kuule valhetta jokaiselta huulelta? 
Ettekö ole tulleet tietoisiksi siitä, miten yksi 
kansa riistää toiselta rauhaa? Ja silti 
ihmiskunta sanoo tuntevansa minun lakini. 
Mitä ihmiskunnalle tapahtuisi, jos se unohtaisi 
kokonaan minun käskyni? (15, 1 - 3) 
23 "Toisena aikakautena", kun Jeesus oli 
saapunut Jerusalemiin, hän huomasi, että 
temppeli, rukoukselle ja Jumalan palvonnalle 
pyhitetty paikka, oli muuttunut 
markkinapaikaksi, ja Mestari, täynnä kiihkoa, 
heitti ulos ne, jotka häpäisivät temppelin tällä 
tavoin, sanoen heille: "Minun Isäni temppeli ei 
ole markkinapaikka." Nämä olivat vähemmän 
syyllisiä kuin ne, jotka oli määrätty johtamaan 
ihmisten mieliä Jumalan lain täyttämisessä. 
Papit olivat tehneet temppelistä paikan, jossa 
vallitsi kunnianhakuisuus ja loistokkuuden 
rakastaminen, ja tämä valta oli tuhottu. 
24. Tänään en ole käyttänyt ruoskaa 
rankaistakseni niitä, jotka ovat häpäisseet 
lakiani. Olen kuitenkin sallinut heidän omien 
rikkomustensa seurausten tuntua ihmisissä, 
jotta he osaisivat tulkita niiden merkityksen ja 
jotta he ymmärtäisivät, että minun lakini on 
taipumaton ja muuttumaton. Olen näyttänyt 
ihmiselle tien, suoran polun, ja kun hän 
poikkeaa siitä, hän altistuu oikeudenmukaisen 
lain aiheuttamille vaikeuksille, sillä siinä 
ilmenee rakkauteni. (41, 55 -56) 
25 Minä nostan temppelini jälleen, temppelin, 
jossa ei ole muureja eikä torneja, sillä se on 
ihmisten sydämessä. 
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26 Baabelin torni jakaa vielä ihmiskunnan, 
mutta sen perustukset ihmisten sydämissä 
tuhotaan. 
27 Myös epäjumalanpalvelus ja uskonnollinen 
fanaattisuus ovat rakentaneet korkeita 
tornejaan, mutta ne ovat hauraita ja joutuvat 
kaatumaan. 
28 Totisesti minä sanon teille: minun lakini, 
sekä jumalalliset että inhimilliset, ovat pyhät, 
ja ne itse tuomitsevat maailman. 
29. Ihmiskunta ei pidä itseään 
epäjumalanpalvelijana, mutta totisesti minä 
sanon teille, että se palvoo yhä kultaista 
vasikkaa! (122, 57) 
30 Kaaos on palannut, koska ei ole 
hyveellisyyttä, ja missä ei ole hyveellisyyttä, ei 
voi olla totuutta. Tämä ei johdu siitä, että Isän 
Moosekselle antama laki ei olisi voimassa, eikä 
siitä, että Jeesuksen opetusta voitaisiin 
soveltaa vain menneisiin aikoihin. Molemmat 
ovat hengellisen sisältönsä puolesta ikuisia 
lakeja. Mutta ymmärtäkää, että ne ovat kuin 
lähde, jonka vettä kenenkään ei ole pakko 
juoda, vaan jokainen, joka lähestyy tätä 
rakkauden lähdettä, tekee sen omasta 
tahdostaan. (144, 56) 
31. Tulkitkaa opetukseni oikein; älkää ajatelko, 
että Henkeni voi ottaa ilon irti siitä, että näen 
kärsimyksenne maan päällä, tai että tulen 
riistämään teiltä kaiken, mikä tuottaa teille 
iloa ilahduttaaksenne Minua siinä. Tulen, jotta 
tunnistaisitte ja kunnioittaisitte lakejani, 
sillä ne ovat kunnioituksenne ja huomionne 
arvoisia, koska ne tuovat teille autuutta, jos 
tottelette niitä. 
32. Opetin teitä antamaan Jumalalle sen, mikä 
kuuluu Jumalalle, ja "keisarille" sen, mikä 
kuuluu "keisarille"; mutta tämän päivän 
ihmisille on olemassa vain "keisari", eikä heillä 
ole mitään tarjottavaa Herralleen. Jos edes 
antaisitte maailmalle vain sen, mikä on 
välttämätöntä, kärsimyksenne olisivat 
pienemmät. Mutta keisari, jonka annoitte 
hallita toimintaanne, on sanellut teille 
kieroutuneita lakeja, tehnyt teistä orjia ja vie 
elämänne antamatta teille mitään. 
antaa siitä. 
33. Katsokaa, miten erilainen on minun lakini, 
joka ei sido ruumista eikä henkeä. Se vain 
suostuttelee teitä rakastavasti ja opastaa teitä 
hyvyydellä. Se antaa sinulle kaiken ilman 
oman edun tavoittelua ja itsekkyyttä, ja se 

palkitsee ja maksaa sinulle takaisin ajan 
myötä. (155, 14 - 16) 
 
Korkeimman lain täyttyminen 
34 Jos Mestari sanoi teille: "Rakasta Jumalaa 
kaikesta sydämestäsi ja kaikesta mielestäsi ja 
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi", ja jos Mestari 
julisti teille rakkauden oppia, niin tämä 
henkinen ääni, joka tulee samasta lähteestä, 
kehottaa teitä noudattamaan rakkauden lakia. 
kiinni, koska sillä on voima, jota ei ole edes 
maailman suurimmilla armeijoilla, ja että sen 
valloitukset ovat varmoja ja pysyviä, koska 
kaikki, mitä rakennatte rakkauden perustalle, 
saa ikuisen elämän. (293, 67) 
35 Minä näytän teille Hengen todellisen 
elämän, ettette eläisi epäoikeudenmukaisten 
uhkausten alla ettekä täyttäisi lakiani vain 
rangaistuksen pelossa, josta ne, jotka puhuivat 
teille, ovat puhuneet. 
 jotka eivät osanneet tulkita sanaani. 
36 Ymmärtäkää lakini; se ei ole 
monimutkainen tai vaikea ymmärtää. Kukaan, 
joka tuntee sen ja noudattaa sitä, ei joudu 
häpeään eikä anna sijaa väärille sanoille tai 
ennustuksille, harhakäsityksille tai huonoille 
tulkinnoille. 
37. Laini on yksinkertainen, se osoittaa aina 
tien, jota sinun on seurattava. Luottakaa 
minuun, minä olen tie, joka johtaa teidät 
valkoisena loistavaan kaupunkiin, Luvattuun 
maahan, joka pitää porttinsa auki 
odottamassa saapumistanne. (32, 9) 
38 Milloin te vihdoin tulette vakuuttuneiksi 
siitä, että vain täyttämällä minun lakini voitte 
löytää terveyden, onnen ja elämän? 
39. Tunnistatte, että aineellisessa elämässä on 
periaatteita, joita teidän on noudatettava 
selviytyäksenne. Mutta olette unohtaneet, 
että hengellisessä maailmassa on myös 
periaatteita, joita on kunnioitettava, jotta 
ihminen voi päästä osalliseksi Jumalallisessa 
olevasta ikuisen elämän lähteestä. (188, 62) 
40 Muistakaa, että minä yksin olen teidän 
pelastuksenne. Menneinä aikoina, nykyisin ja 
tulevina aikoina minun lakini on ollut, on ja 
tulee olemaan henkenne tie ja opas. 
41 Autuaita ovat ne, jotka rakentavat minun 
lakini varaan, sillä he eivät koskaan eksy 
risteyksissä. He tulevat Luvattuun maahan ja 
laulavat voitonlaulun. (225,31 - 32) 
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42 Minä tiedän, että mitä enemmän teillä on 
tietoa, sitä suurempi on rakkautenne Minua 
kohtaan. 
43 Kun sanon teille: "Rakastakaa minua", 
tiedättekö, mitä tarkoitan: rakastakaa 
totuutta, rakastakaa hyvää, rakastakaa valoa, 
rakastakaa toisianne, rakastakaa Todellista 
elämää? (297, 57 - 58) 
44. Haluan, että rakastatte toisianne niin kuin 
minä rakastan teitä, ja rakastakaa myös 
itseänne. Sillä en ole ainoastaan antanut teille 
tietyn ihmismäärän ohjausta ja johtamista, 
vaan ensimmäinen velvollisuutenne Minua 
kohtaan on huolehtia itsestänne. Teidän on 
rakastettava itseänne tietäen, että olette 
Luojanne elävä kuva. (133, 72) 
45. Tehtävä, jonka olen uskonut kansalleni 
maan päällä, on suuri ja hyvin herkkä. Siksi 
olen etsinyt sitä jokaisena aikakautena 
innoittaakseni sitä sanallani ja paljastaakseni 
sille jotakin lisää lain sisällöstä. 
46. Rakkauden, hyvyyden ja 
oikeudenmukaisuuden laki on ollut henkinen 
perintö, jonka olen tuonut hänelle kautta 
aikojen. Oppitunnista toiseen olen 
johdattanut ihmiskunnan ymmärtämään, että 
laki voidaan tiivistää yhteen ainoaan käskyyn: 
käskyyn, joka on 
Rakkaus. Rakastakaa Isää, joka on elämän 
luoja, rakastakaa lähimmäisiänne, jotka ovat 
osa Isää, rakastakaa kaikkea, minkä Herra on 
luonut ja määrännyt. 
47. Rakkaus on viisauden, suuruuden, voiman, 
korkeuden ja elämän syy, alkuperä ja siemen. 
Tämä on se todellinen polku, jonka Luoja on 
viitoittanut hengelle, jotta se voi askel 
askeleelta ja kodista kotiin tuntea yhä 
suurempaa läheisyyttä Minuun. 
48 Jos ihminen olisi aikojen alusta lähtien 
tehnyt hengellisestä rakkaudesta Jumalan 
palvelemisen sen sijaan, että olisi sortunut 
epäjumalanpalvelusriitteihin ja uskonnolliseen 
fanaattisuuteen, tämä maailma, josta nykyään 
on tullut kyynelten laakso ihmisten pelon ja 
kurjuuden takia, olisi ollut laakso 
rauhaa, jossa henkiset olennot hankkisivat 
ansioita päästäkseen tämän elämän jälkeen 
niihin henkisiin koteihin, joihin henki nousevan 
kehityksensä tiellä pääsee. 
tulisi ryhtyä. (184, 35 –38) 
 

Luku 17 - Uusi tapa palvoa Jumalaa  
 
Palvontamuotojen kehittäminen 
1 Kuinka hitaasti ihmiskunta etenee kohti 
Jumalan palvonnan täydellisyyttä! 
2. Aina kun tuon sinulle uuden oppitunnin, se 
tuntuu olevan aivan liian kaukana 
kehitystasostasi. Mutta ymmärtäkää, että 
annan teille aikakauden, jotta voitte tarttua 
siihen ja sisällyttää sen elämäänne niin kauan 
kuin se kestää. (99, 30 - 31) 
3. Hän hyväksyi ne eläinuhrit, jotka uhrasit 
Jehovan alttarilla. Se ei kuitenkaan ollut paras 
tapa nostaa henkeä Herralle. Sitten tulin 
luoksenne Jeesuksena opettamaan teille 
jumalallista käskyä, jossa sanotaan: rakastakaa 
toisianne. 
4 Nyt kerron teille, että opetukset, jotka 
annoin teille toisella aikakaudella Jeesuksen 
teosten kautta, olivat joskus muuttuneet ja 
joskus tulkittiin huonosti. Siksi olen tullut, 
kuten ilmoitin teille, valaisemaan totuuttani. 
Minun uhrini esti silloin monet eläinuhrit, ja 
opetin teille täydellisemmän Jumalan 
palvonnan. 
5 Uusi ilmestykseni tällä kertaa saa 
ihmiskunnan ymmärtämään, että teidän ei 
pidä käyttää jumalanpalveluksen symbolisia 
muotoja tulkitsematta ensin niiden 
merkitystä, sillä ne ovat vain allegorinen esitys 
opetuksistani. (74, 28) 
6 Rukous on hengellinen keino, jonka olen 
inspiroinut ihmiselle, jotta hän voi olla 
yhteydessä jumaluuteeni. Siksi se on alusta 
alkaen ilmennyt teissä kaipuuna, hengen 
tarpeena, turvapaikkana vierailun tunteina. 
7 Se, joka ei tunne todellista rukousta, ei 
tunne sen tuomia siunauksia, ei tunne siihen 
sisältyvää terveyden ja hyödyn lähdettä. Hän 
tuntee halua lähestyä Minua, puhua kanssani 
ja esittää pyyntönsä Minulle; mutta koska 
häneltä puuttuu hengellisyys, pelkkä 
ajatustensa herättäminen tuntuu hänestä niin 
köyhältä, että hän etsii välittömästi jotain 
aineellista tarjottavaksi Minulle ja ajattelee, 
että siten hän voi paremmin osoittaa 
kunnioitusta Minulle. 
8 Tällä tavoin ihmiset ovat sortuneet 
epäjumalanpalvelukseen, fanaattisuuteen, 
riitteihin ja ulkoisiin kultteihin, jotka 
tukahduttavat heidän henkensä ja vievät siltä 
sen siunatun vapauden rukoilla suoraan 
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Isäänsä. Vasta kun kipu on hyvin voimakasta, 
kun tuska saavuttaa inhimillisen voiman rajat, 
henki vapautuu, unohtaa muodollisuudet ja 
kaataa epäjumalansa, jotta se voisi kohota ja 
huutaa sydämensä pohjasta: "Isäni, 
Jumalani!"." 
9. Huomaatteko, kuinka tänä materialismin 
aikana kansakunnat käyvät ahkerasti sotaa 
toisiaan vastaan? Mutta kerron teille, että 
siellä, noiden sotien keskellä, monet ihmiset 
ovat löytäneet rukouksen salaisuuden - sen 
rukouksen, joka kumpuaa sydämestä ja tulee 
luokseni kiireellisenä avunhuutona, 
valituksena, anomuksena. 
10 Kun he sitten kokivat sen ihmeen, jota he 
olivat pyytäneet matkalla, he tiesivät, että 
Jumalan kanssa ei voi puhua muulla tavoin 
kuin Hengen kielellä. (261, 22 - 24, 27) 
 
Näennäisrukoukset ilman hartautta ja uskoa 
11 Oi kaikkien uskontokuntien lapseni, älkää 
tappako hengen jaloimpia tunteita älkääkä 
yrittäkö ratkaista niitä ulkoisilla tavoilla ja 
kulttuureilla. 
12 Katso, kun äidillä ei ole mitään aineellista 
tarjottavaa rakkaalle pienelle lapselleen, hän 
painaa hänet sydämeensä, siunaa häntä 
kaikella rakkaudellaan, peittää hänet 
suudelmilla, katsoo häntä rakastavasti, 
kylvettää häntä kyynelillään; mutta ei koskaan 
yritä pettää häntä tyhjillä rakkauden eleillä. 
13 Miksi luulette, että minä, Jumalallinen 
Mestari, hyväksyn sen, että tyydytte kultillisiin 
tekoihin, joilla ei ole mitään hengellistä arvoa, 
totuutta ja rakkautta ja joilla yritätte huijata 
henkeänne ja uskotella sille, että se on 
ravinnut itseään, vaikka todellisuudessa se on 
yhä tietämättömämpi Totuudesta? (21, 20 -
21) 
14 Rukous on armo, jonka Jumala on antanut 
ihmiselle, jotta se palvelisi häntä tikapuina, 
joilla hän voi nousta (hengellisesti), aseena, 
jolla hän voi puolustaa itseään, kirjana, jolla 
hän voi opettaa itseään, ja balsamina, jolla 
hän voi parantaa itsensä ja toipua kaikista 
sairauksista. 
15. Todellinen rukous on kadonnut maan 
päältä; ihmiset eivät enää rukoile, ja kun he 
yrittävät rukoilla, he tekevät sen huulillaan sen 
sijaan, että puhuisivat Minulle hengessä, ja 
käyttävät tyhjiä sanoja, riittejä ja tekosyitä. 
Miten ihmiset voivat katsoa ihmeitä, kun he 

käyttävät muotoja ja käytäntöjä, joita Jeesus 
ei opettanut? 
16 On välttämätöntä, että oikea rukous palaa 
ihmisten keskuuteen, ja minä olen se, joka 
opetan sen teille uudestaan. (39, 12 -14) 
17 opettakaa rukoilemaan, antakaa 
lähimmäisillenne ymmärtää, että heidän 
henkensä on se, jonka pitäisi olla yhteydessä 
Luojaansa, jotta he ymmärtäisivät, että heidän 
rukouksensa ovat lähes aina ruumiin huuto, 
pelon ilmaus, todiste heidän 
uskonpuutteestaan, kapinallisuudestaan tai 
epäluottamuksestaan Minua kohtaan. 
18. Tehkää kanssaihmisillenne selväksi, ettei 
heidän tarvitse kuolettaa ruumistaan tai repiä 
sitä kappaleiksi liikuttaakseen Henkeni, 
herättääkseen myötätuntoni tai laupeuteni. 
Ne, jotka määräävät itselleen ruumiillisia 
kärsimyksiä ja katumuksia, tekevät niin, koska 
heillä ei ole pienintäkään tietoa siitä, mitkä 
ovat Minulle mieluisimpia uhreja, eikä heillä 
ole mitään käsitystä Minun rakkaudestani ja 
Isänne armosta. 
19 Luuletteko, että minun armahtaakseni teitä 
minun on kyynelehdittävä silmissänne ja tuska 
sydämessänne?". Tämä merkitsisi sitä, että 
Minuun liitettäisiin kovuutta, 
tunteettomuutta, välinpitämättömyyttä ja 
itsekkyyttä. Voitteko kuvitella näitä vikoja 
rakastamassanne Jumalassa? 
20. Kuinka vähän te olettekaan pyrkineet 
tuntemaan Minua! Syynä on se, että ette ole 
kouluttaneet mieltänne ajattelemaan 
sopusoinnussa Hengen kanssa. (278, 17 - 20) 
21 Jättäkää maa hetkeksi taaksenne tänään ja 
tulkaa luokseni hengessä. 
22. Monien vuosisatojen ajan ihmiset ovat 
epäonnistuneet oikeassa rukoustavassa, 
minkä vuoksi he eivät ole vahvistaneet itseään 
eivätkä kirkastaneet elämäntapaansa 
rakkaudellani, koska he ovat rukoilleet 
aistiensa avulla eivätkä hengellään. 
23 Epäjumalanpalvelus, johon ihminen on niin 
taipuvainen, on ollut kuin myrkky, joka ei ole 
saanut häntä nauttimaan sisäisen rukouksen 
hengellisistä iloista. 
24 Kuinka paljon kurjuutta ihmiset ovatkaan 
raahanneet mukanaan vain siksi, etteivät he 
ole osanneet rukoilla! Ja tämä on vain 
luonnollista, opetuslapset. Sillä mitä henkistä 
voimaa ihmisellä voi olla kohdata elämän 
kiusaukset, kun sillä ei ole mitään, millä se 
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voisi lähestyä Elämän Lähdettä, joka on 
olemassa Minun Hengessäni? Se etsii Minua 
kuiluista, varjoista, vaikka se voisi nousta 
löytääkseen Minut huipuilta, valosta. 
25 Voi, jospa tämän ajan ihmiset 
ymmärtäisivät rukouksen voiman - kuinka 
paljon yli-inhimillisiä tekoja he saisivatkaan 
aikaan! Mutta he elävät materialismin 
aikakautta, jolloin he itse yrittävät 
materialisoida jumalallisen voidakseen 
koskettaa ja nähdä sen. (282, 61 - 64) 
 
Todellinen rukous 
26. Minä siunaan niitä, jotka rukoilevat. Mitä 
hengellisempi heidän rukouksensa on, sitä 
suurempaa rauhaa saan heidät tuntemaan. 
27 Tämän voitte helposti selittää itsellenne; 
sillä se, joka rukoillakseen on riippuvainen 
siitä, että hän polvistuu kuvien tai esineiden 
eteen tunteakseen jumalallisen läsnäolon, ei 
kykene kokemaan Isän läsnäolon hengellistä 
tuntemusta sydämessään. 
28 "Autuaita ovat ne, jotka uskovat 
näkemättä", sanoin kerran, ja nyt sanon sen 
uudelleen; sillä se, joka sulkee silmänsä 
maailman asioilta, avaa ne hengellisille 
asioille, ja sen, joka uskoo hengelliseen 
Läsnäolooni, täytyy tuntea se ja nauttia siitä. 
29. Milloin maalliset ihmiset lakkaavat 
kieltämästä hengeltään ilon tuntea Minut 
sydämessään suoran rukouksen kautta tai, 
mikä on sama asia, rukouksen kautta hengeltä 
hengelle...? Sitten, kun valoni valaisee 
ihmisten elämän, ja he tuntevat totuuden ja 
ymmärtävät virheensä. 
30 Nyt on oikea aika rukoilla ja mietiskellä, 
mutta rukoillen ilman fanaattisuutta ja 
epäjumalanpalvelusta, rauhallisesti ja 
syvällisesti pohdiskellen jumalallista sanaani. 
31 Kaikki kellonajat ja paikat voivat olla sopivia 
rukoukseen ja meditaatioon. En ole koskaan 
kertonut teille opetuksissani, että on olemassa 
paikkoja tai hetkiä, jotka on erityisesti 
tarkoitettu tähän. Miksi etsiä tiettyjä paikkoja 
maailmassa rukoillaksesi, kun henkesi on 
suurempi kuin maailma, jossa asut? Miksi 
rajoittaisin itseni niin rajallisiin kuviin ja 
paikkoihin, kun olen ääretön? 
32. Vakavin syy ihmisten hengelliseen 
köyhyyteen ja heidän maalliseen kohtaloonsa 
on heidän epätäydellinen tapansa rukoilla, ja 

siksi sanon teille, että tämän tiedon on 
saavutettava koko ihmiskunta. (279, 2 -7) 
33 Et aina rukoile samalla sisäisellä 
kokoontumisella, joten et aina koe samaa 
rauhaa tai inspiraatiota. 
34. On tilanteita, jolloin innostut ja kohotat 
ajatuksiasi, ja on tilanteita, jolloin pysyt täysin 
välinpitämättömänä. Miten saat viestini aina 
samalla tavalla? Sinun on koulutettava mielesi 
ja jopa kehosi tekemään yhteistyötä hengen 
kanssa rukouksen hetkillä. 
35 Henki on aina valmis yhdistymään minuun, 
mutta se tarvitsee ruumiin hyvän kunnon 
voidakseen nousta noina hetkinä ja 
vapautuakseen kaikesta siitä, mikä ympäröi 
sitä maallisessa elämässä. 
36 Tehkää kaikkenne saadaksenne aikaan 
todellisen rukouksen; sillä se, joka osaa 
rukoilla, kantaa sisällään rauhan, terveyden, 
toivon, hengellisen voiman ja iankaikkisen 
elämän avainta. 
37 Minun lakini näkymätön kilpi suojelee 
häntä uusintamiselta ja vaaroilta. Hänen 
suussaan hän kantaa näkymätöntä miekkaa, 
jolla hän iskee alas kaikki viholliset, jotka 
vastustavat hänen polkuaan. Majakka valaisee 
hänen tiensä myrskyjen keskellä. Ihme on 
jatkuvasti hänen ulottuvillaan aina, kun hän 
tarvitsee sitä, joko itsensä tai lähimmäistensä 
hyväksi. 
38 Rukoilkaa, käyttäkää tätä korkeaa Hengen 
lahjaa, sillä tämä voima tulee liikuttamaan 
tulevaisuuden ihmisten elämää - niiden 
ihmisten, jotka (jo) lihassaan saavuttavat 
(henkensä) yhteyden (Minun) Henkeeni. 
39 Perheiden isät saavat rukouksen kautta 
inspiraatiota lastensa ohjaamiseen. 
40. Sairaat saavat terveyden rukouksen avulla. 
Hallitsijat ratkaisevat suuret ongelmansa 
etsimällä valoa rukouksen kautta, ja 
tiedemiehet saavat samoin ilmestyksiä 
rukouksen lahjan kautta. (40, 40 -47) 
41 Opetuslapset: "Toisella aikakaudella" 
apostolini kysyivät Minulta, miten heidän 
pitäisi rukoilla, ja opetin heille täydellisen 
rukouksen, jota te kutsutte "Isä meidän -
rukoukseksi". 
42. Nyt minä sanon teille: Innostukaa tästä 
rukouksesta, sen merkityksestä, nöyryydestä 
ja uskosta, jotta henkenne voisi olla 
yhteydessä minun henkeni kanssa. Silloin eivät 
enää ruumiilliset huulet puhu noita siunattuja 
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sanoja, vaan henki, joka puhuu Minulle sille 
sopivalla kielellä. (136, 64) 
43. Huolehtikaa siitä, että ette kutsu Minua 
"Isäksi" vain huulillanne, sillä monet teistä 
tekevät sen mekaanisesti. Haluan, että kun 
sanotte: "Isä meidän, joka olet taivaissa, 
pyhitetty olkoon sinun nimesi", tämä rukous 
tulee sydämenne syvyyksistä ja että pohditte 
jokaista lausetta, jotta sen jälkeen olisitte 
inspiroituneita ja täydellisessä yhteydessä 
Minuun. 
44. Olen opettanut teille voimakkaan, 
toteutuneen rukouksen, joka todella tuo 
lapsen lähemmäksi Isää. Kun lausutte sanan 
"Isä" kiihkeästi ja kunnioittavasti, kohottaen ja 
rakastaen, uskoen ja toivoen, etäisyydet 
katoavat, tila katoaa, sillä tuona hetkenä, 
jolloin käydään vuoropuhelua hengestä 
henkeen, Jumala ei ole kaukana teistä, ettekä 
te ole kaukana Hänestä. Rukoilkaa näin, niin 
saatte sydämiinne täydellä kädellä rakkauteni 
hyödyt. (166, 52 -53) 
 
Täydellisen rukouksen neljä näkökohtaa  
45. Paini, paini hengellisen täydellisyyden 
saavuttamiseksi. Olen näyttänyt teille tien 
tämän tavoitteen saavuttamiseen. Olen 
antanut teille rukouksen, joka on kaikkia 
aineellisia aseita parempi "ase", jolla voitte 
puolustautua petosta vastaan elämän tiellä. 
Mutta teillä on paras ase, kun täytätte lakini. 
46 Mistä rukous koostuu? Rukous on 
anomista, esirukousta, palvontaa ja 
hengellistä mietiskelyä. Kaikki sen osat ovat 
välttämättömiä, ja yksi osa lähtee toisesta. 
Sillä totuudessa minä sanon teille: Anomisessa 
on kyse siitä, että ihminen pyytää Minua 
antamaan hänelle hänen toiveensa, 
tyydyttämään hänen kaipauksensa - sen, mitä 
hän pitää tärkeimpänä ja pelastavimpana 
elämässään. Ja totisesti sanon teille, lapseni, 
että Isä kuulee pyynnöt ja antaa jokaiselle sen, 
mitä hän eniten tarvitsee, aina kun se on 
hänen parhaakseen. Mutta varokaa 
pyytämästä mitään sellaista, mikä on vastoin 
henkenne parantumista. Ne, jotka pyytävät 
vain aineellisia hyödykkeitä, ruumiillisia 
nautintoja ja ohimenevää voimaa, pyytävät, 
että heidän henkensä kahlitaan. 
47. Fyysiset nautinnot tuovat mukanaan vain 
kärsimystä, ei ainoastaan tässä maailmassa, 
vaan myös henkimaailmaan siirtymisen 

jälkeen; sillä jopa sinne asti noiden fyysisten 
halujen vaikutus voi ulottua; ja koska henki ei 
voi vapautua niistä, se on edelleen noiden 
halujen piinaama ja haluaa palata maan päälle 
yhä uudelleen ja uudelleen reinkarnoitumaan 
ja jatkamaan aineellista elämää. Siksi, lapseni, 
pyytäkää vain sitä, mitä todella tarvitsette 
henkenne parhaaksi. 
48. Toinen rukoustyyppi, esirukous, kumpuaa 
lähimmäisenrakkaudesta, siitä rakkaudesta, 
jonka opetin teille Mestarina tullessani tähän 
maailmaan. Rukoilkaa veljienne ja sisartenne 
puolesta lähellä ja kaukana, niiden puolesta, 
jotka kärsivät sodan seurauksista eri 
kansakunnissa, jotka kärsivät tämän maailman 
ohimenevien hallitsijoiden tyranniasta. 
49 Valmistautukaa, lapseni, rukoilemaan 
lähimmäistenne puolesta, mutta tässäkin 
esirukouksessa teidän on osattava pyytää, sillä 
tärkeintä on henki. Jos veljesi, vanhempasi tai 
lapsesi ovat sairaita, rukoile heidän 
puolestaan, mutta älä vaadi, että he jäävät 
tähän elämään, jos henki ei sitä tarvitse. 
Pyytäkää pikemminkin, että tämä henki 
vapautetaan, että se puhdistuu 
kärsimyksissään, että kipu edistää hengellistä 
kehitystä ylöspäin. Siksi Mestari on jo 
opettanut teitä "Toisella kertaa" sanomaan: 
"Isä, tapahtukoon sinun tahtosi." Sillä Isä 
tietää paremmin kuin kukaan Hänen 
lapsistaan, mitä henki tarvitsee. 
50. Kolmas rukoustyyppi, jumalallisen Hengen 
palvominen, tarkoittaa kaiken sen palvomista, 
mikä on täydellistä; sillä tämän rukoustyypin 
kautta voitte yhdistää itsenne täydellisyyteen, 
rakkauteen, joka kattaa koko 
maailmankaikkeuden. Palvonnassa voitte 
löytää täydellisyyden tilan, joka teidän 
kaikkien on saavutettava, ja palvonta 
johdattaa teidät edelleen hengelliseen 
mietiskelyyn, joka yhdessä palvonnan kanssa 
tuo teidät yhteyteen Jumalallisen Hengen 
kanssa, ikuisen elämän Lähteen kanssa - 
Lähteen, joka antaa teille voimaa päivästä 
toiseen päästäksemme Isän valtakuntaan. 
51. Näin teidän tulisi rukoilla: aloittaen 
rukouksella ja päättyen hengelliseen 
mietiskelyyn. Tämä antaa sinulle voimaa. 
52. Sitten kun olette hyvin varustautuneet, 
teidän pitäisi taistella paitsi itsenne puolesta 
myös auttaaksenne lähimmäisiänne 
kulkemaan tätä tietä. Ette nimittäin voi 
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saavuttaa henkistymistänne yksin itsellenne, 
vaan teidän on ponnisteltava koko 
ihmiskunnan pelastuksen saavuttamiseksi. 
(358, 10 - 17) 
 
Spontaani sydämen rukous ilman sanoja  
53 Ihmiset, tässä on Pyhän Hengen ääni, 
Jumalan hengellinen ilmestys teidän älyllänne, 
joka ei paljasta teille uutta lakia eikä uutta 
oppia, vaan uuden, kehittyneemmän, 
hengellisemmän ja täydellisemmän tavan olla 
yhteydessä Isän kanssa, ottaa Hänet vastaan ja 
palvoa Häntä. (293, 66) 
54 Kuinka paljon onkaan niitä, jotka kuulevat 
Sanani, joista on tullut suuria sen tulkitsijoita, 
mutta silti he eivät ole oppini parhaita teko-
oppilaita, he eivät täytä jumalallista käskyä, 
joka sanoo teille: "Rakastakaa toisianne." 
55. Toisaalta, katsokaa, miten helposti se 
muuttuu, joka soveltaa käytännössä edes 
atomia opetuksestani. Haluatko esimerkin 
tästä? 
56. Oli eräs, joka koko elämänsä ajan kertoi 
Minulle rakastavansa Minua muiden 
muotoilemilla sanallisilla rukouksilla, joita hän 
ei edes ymmärtänyt, koska ne koostuivat 
sanoista, joiden merkitystä hän ei tuntenut. 
Mutta pian hän ymmärsi oikean tavan rukoilla, 
ja kun hän jätti syrjään vanhat tapansa, hän 
keskittyi henkensä sisimpään, lähetti 
ajatuksensa Jumalan puoleen, ja ensimmäistä 
kertaa hän tunsi Hänen läsnäolonsa. 
57 Hän ei tiennyt, mitä sanoa herralleen; 
hänen rintansa alkoi nyyhkyttää, ja hänen 
silmänsä alkoivat vuotaa kyyneleitä. Hänen 
mielessään muodostui vain yksi lause, joka oli: 
"Isäni, mitä voin sanoa sinulle, kun en tiedä, 
miten puhua sinulle." 
58 Mutta nuo kyyneleet, nuo nyyhkytykset, 
tuo sisäinen ilo ja jopa hänen 
hämmennyksensä puhuivat Isälle niin kaunista 
kieltä, jota ette koskaan löydä ihmiskielistänne 
ettekä kirjoistanne. 
59 Sen ihmisen änkytys, joka alkaa rukoilla 
hengellisesti Herransa kanssa, muistuttaa 
vauvojen ensimmäisiä sanoja, jotka ovat ilo ja 
riemu heidän vanhemmilleen, koska he 
kuulevat elämänsä alkavan olennon 
ensimmäiset puheet. (281, 22 - 24) 
60. Korkeampi henki tietää, että inhimillinen 
sana köyhdyttää ja vähentää hengellisen 
ajatuksen ilmaisua. Siksi se jättää aineelliset 

huulet vaiti voidakseen kohota ja ilmaista 
kielellä, jonka Jumala yksin tuntee, 
salaisuuden, jota se kantaa olemuksensa 
sisimpään kätkettynä. (11, 69) 
61. Kuinka paljon iloa annattekaan Hengelleni, 
kun näen teidän nostavan ajatuksenne 
etsimään Isäänne. Saan teidät tuntemaan 
Läsnäoloni ja tulvimaan teitä rauhalla. 
62. Etsikää Minua, puhukaa Minulle, älkää 
välittäkö siitä, että ajatuksenne ovat liian 
kömpelöitä ilmaistaksenne pyyntönne; Minä 
tiedän, miten ymmärtää ne. puhukaa Minulle 
sillä luottamuksella, jolla joku puhuu Isälleen. 
Luota valituksesi Minulle kuin parhaalle 
ystävällesi. Kysykää Minulta sitä, mitä ette 
tiedä, kaikkea sitä, mikä on teille 
tuntematonta, ja Minä puhun teille Mestarin 
sanalla. Mutta rukoilkaa, että sinä siunattuna 
hetkenä, jolloin henkenne nousee luokseni, 
voitte saada valon, voiman, siunauksen ja 
rauhan, jonka Isänne antaa teille. (36, 15) 
63. Kertokaa minulle hiljaisuudessa 
kärsimyksenne, uskoutukaa minulle 
toiveenne. Vaikka minä tiedän kaiken, haluan, 
että opitte vähitellen muotoilemaan oman 
rukouksenne, kunnes olette valmiita 
harjoittamaan täydellistä henkenne yhteyttä 
Isän kanssa. (110, 31) 
64. Rukous voi olla pitkä tai lyhyt tarpeen 
mukaan. Voit halutessasi viettää kokonaisia 
tunteja tuon hengellisen ilon parissa, kun 
kehosi ei ole väsynyt tai kun mikään muu 
velvollisuus ei vaadi huomiotasi. Ja se voi olla 
niin lyhyt, että se voi rajoittua sekuntiin, kun 
joudutte johonkin koettelemukseen, joka on 
yllättänyt teidät yhtäkkiä. 
65. Minut eivät tavoita ne sanat, joilla 
mielenne yrittää muodostaa rukouksen, vaan 
rakkaus, usko tai tarve, joilla osoitatte itsenne 
Minun edessäni. Siksi kerron teille, että on 
tapauksia, joissa rukouksenne kestää vain 
sekunnin, koska ei ole aikaa muotoilla 
ajatuksia, lauseita tai ideoita, kuten olette 
tottuneet. 
66. Minua voitte kutsua kaikkialle, sillä Minulle 
paikka on yhdentekevä, sillä etsin teidän 
henkeänne. (40, 36 - 38) 
67 Kun eräs nainen toisella aikakaudella kysyi 
Jeesukselta, oliko Jerusalem se paikka, jossa 
Jumalaa pitäisi palvoa, Mestari vastasi hänelle: 
"Tulee aika, jolloin Jerusalem eikä mikään 
muukaan paikka ole oikea paikka palvoa 
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Jumalaa, sillä Häntä palvotaan hengessä ja 
totuudessa", toisin sanoen hengestä henkeen. 
68. Kun opetuslapseni pyysivät Minua 
opettamaan heitä rukoilemaan, annoin heille 
esimerkkinä rukouksen, jota te kutsutte Isä 
meidän -rukoukseksi, jonka avulla sain heidät 
ymmärtämään, että todellinen ja täydellinen 
rukous on se, joka Jeesuksen rukouksen tavoin 
tulee spontaanisti sydämestä ja saavuttaa 
Isän. Sen tulisi sisältää kuuliaisuutta, 
nöyryyttä, syyllisyyden tunnustamista, 
kiitollisuutta, uskoa, toivoa ja palvontaa. (162, 
23 - 24) 
 
Päivittäinen rukous 
69 Rakkaat opetuslapset: Harjoitelkaa 
päivittäin hengellistä rukousta ja panostakaa 
kaikella hyvällä tahdollanne itsenne 
täydellistämiseen. 
70. Muistakaa, että sen lisäksi, että pääsette 
läheiseen yhteyteen Mestarinne kanssa ja 
koette noina hetkinä ääretöntä rauhaa, se on 
teille paras tilaisuus saada jumalallisia 
innoituksiani. Niistä löydät selityksen 
kaikkeen, mitä et ole ymmärtänyt tai mitä olet 
ymmärtänyt väärin. Löydät keinon estää jokin 
vaara, ratkaista ongelma tai poistaa 
epäselvyys. Tuolla siunatun hengellisen 
keskustelun tunnilla kaikki aistisi valaistuvat, ja 
tunnet olevasi entistä valmiimpi ja 
taipuvaisempi tekemään hyvää. (308, 1) 
71 Älkää jättäkö rukousta pois, vaikka se 
olisikin niin lyhyt, ettei se kestäisi viittä 
minuuttia kauempaa; mutta siinä tarkastelkaa 
itseänne tarkoin omantuntonne valossa, jotta 
pitäisitte tekonne silmällä ja tietäisitte, mitä 
teidän on muutettava. 
72 Jos rukouksessa kohotessasi menetät ajan 
käsitteen, se on merkki henkistymisestä, koska 
olet pystynyt, vaikkakin vain hetkeksi, 
astumaan ulos ajasta - siitä ajasta, jota 
materialismin orjat haluavat vain 
nautintojensa tai rahansa kartuttamiseksi. 
73 Se, joka tutkii itseään päivittäin, parantaa 
ajatteluaan, elämäänsä, puhettaan ja 
tunteitaan. (12, 30 - 32) 
74. Olen opettanut teille, että viisaus saadaan 
rukouksen kautta, mutta tästä syystä en halua 
teidän pitkittävän rukouksianne. Olen vaatinut 
teiltä viiden minuutin rukousta, ja tällä 
tarkoitan sitä, että teidän tulisi rukoilla 
lyhyesti, jotta voisitte noina hetkinä todella 

omistautua Isällenne; mutta jäljellä oleva aika 
teidän tulisi käyttää hengellisiin ja aineellisiin 
velvollisuuksiinne lähimmäisiänne kohtaan. 
(78, 52) 
75. Opetan teille nyt tiettyä tapaa varustautua 
niin, että jokapäiväiset työnne ovat kaikki 
jalojen tunteiden innoittamia ja että 
ahdistukset ja vaikeudet eivät pysäytä teitä 
eivätkä saa teitä perääntymään: Kun avaatte 
silmänne uuden päivän valolle, rukoilkaa, 
lähestykää Minua ajattelunne kautta, 
muodostakaa sitten päivittäinen 
suunnitelmanne valoni innoittamana, ja 
nouskaa nyt elämän taisteluun. Näin 
tehdessänne ottakaa itsellenne tehtäväksi olla 
vahvoja ettekä hetkeäkään vastusta 
kuuliaisuutta ja uskoa. 
76. Totisesti minä sanon teille, että pian 
kestävyytenne ja tekojenne tulos tulevat 
hämmästyttämään teitä. (262, 7 - 8) 
 
Lepopäivä itsetutkiskelun päivänä 
77. Jo ensimmäisinä aikoina opetin teitä 
pyhittämään seitsemännen päivän Minulle. 
Koska ihminen omistautui maallisten 
velvollisuuksiensa täyttämiseen kuuden 
päivän ajan, oli vain oikein, että hän omisti 
ainakin yhden päivän Herransa palvelemiseen. 
En pyytänyt häntä omistamaan Minulle 
ensimmäistä päivää, vaan viimeistä päivää, 
jotta hän voisi sen aikana levätä työstään ja 
omistautua hengelliselle mietiskelylle, jotta 
hän voisi antaa hengelleen mahdollisuuden 
lähestyä Isäänsä ja puhua Hänen kanssaan 
rukouksen kautta. 
78 Lepopäivä on säädetty, jotta ihminen, 
unohtaen edes lyhyeksi ajaksi elämän kovan 
maallisen taistelun, voisi antaa 
omalletunnolleen tilaisuuden puhua hänelle, 
muistuttaa häntä laista, ja jotta hän voisi 
tutkia itseään, katua rikkomuksiaan ja tehdä 
sydämessään jaloja katumuksen päätöksiä. 
79 Sapatti oli päivä, joka ennen oli omistettu 
lepoon, rukoukseen ja lain tutkimiseen. 
Ihmiset kuitenkin unohtivat perinnettä 
noudattaessaan veljelliset tunteet 
lähimmäisiään kohtaan ja hengelliset 
velvollisuudet, joita heillä oli lähimmäisiään 
kohtaan. 
80. Ajat kuluivat, ihmiskunta kehittyi 
hengellisesti, ja Kristus tuli opettamaan teille, 
että lepopäivinäkin teidän tulisi harjoittaa 
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aktiivista hyväntekeväisyyttä ja tehdä kaikkia 
hyviä tekoja. 
81 Jeesuksen tarkoituksena oli kertoa teille, 
että vaikka päivä on omistettu mietiskelylle ja 
fyysiselle lepäämiselle, teidän tulisi ymmärtää, 
ettei päivää eikä hetkeä voitu ennalta määrätä 
Hengen tehtävän täyttämistä varten. 
82. Vaikka Mestari puhui teille suurimmalla 
selvyydellä, ihmiset poikkesivat siitä, ja kukin 
valitsi itselleen sopivimman päivän. Näin ollen, 
vaikka jotkut jatkoivat sapatin pitämistä 
lepopäivänä, toiset valitsivat sunnuntain 
jumalanpalvelustensa viettämiseen. 
83. Tänään puhun teille jälleen kerran, ja 
opetukseni tuovat teille uutta tietoa. Olette 
kokeneet monia kokemuksia ja kehittyneet. 
Tänään ei ole tärkeää, minkä päivän pyhitätte 
maallisesta työstä lepäämiseen, vaan että 
tiedätte, että teidän on kaikkina päivinä 
kuljettava sitä tietä, jonka minä olen teille 
viitoittanut. Ymmärtäkää, että rukouksillenne 
ei ole määrättyä hetkeä, sillä jokainen 
vuorokaudenaika sopii rukoukseen ja 
opetukseni harjoittamiseen lähimmäistenne 
hyväksi. (166, 31 - 35) 
 
Pyydä ja saat  
84. Teillä kaikilla on haava sydämessänne. 
Kuka voisi tunkeutua sisimpäänne kuten 
minä? Tiedän kärsimyksenne, surunne ja 
masennuksenne, kun maailmassa vallitsee niin 
paljon epäoikeudenmukaisuutta ja 
kiittämättömyyttä. Tunnen niiden 
uupumuksen, jotka ovat eläneet ja 
työskennelleet pitkään maan päällä ja joiden 
olemassaolo on heille kuin raskas taakka. 
Tiedän niiden ihmisten täyttymättömyyden, 
jotka on jätetty yksin tässä elämässä. Kaikille 
teille sanon: "Pyytäkää, niin teille annetaan", 
sillä olen tullut antamaan teille sen, mitä 
tarvitsette Minulta, olipa se sitten seuraa, 
mielenrauhaa, parantumista, tehtäviä tai 
valoa. (262, 72) 
85. Älkää pelätkö kurjuutta, se on vain 
väliaikaista, ja siinä teidän on rukoiltava, 
ottakaa Jobin kärsivällisyydestä mallia. 
Yltäkylläisyys palaa, ja silloin teillä ei ole 
tarpeeksi sanoja kiittääksenne minua. 
86. Jos sairaus kerran masentaa teitä, oi 
autuaat sairaat, älkää vaipuko epätoivoon; 
teidän henkenne ei ole sairas. Nostakaa 
itsenne Minun luokseni rukouksessa, ja 

uskonne ja hengellisyytenne palauttavat teille 
ruumiinne terveyden. Rukoilkaa siinä 
muodossa, jonka olen opettanut teille: 
hengellisesti. (81, 43 - 44) 
87. Rukoilkaa koettelemuksen hetkinä lyhyt 
mutta vilpitön rukous, ja tunnette lohdutusta; 
ja kun saavutatte olemisen sopusoinnussa 
Herranne kanssa, voin sanoa teille, että minun 
tahtoni on teidän ja teidän tahtonne on 
minun. (35, 7) 
88. Rukoilkaa, mutta antakaa rukouksenne 
määräytyä päivittäisten hankkeidenne ja 
töidenne mukaan; tämä on paras 
rukouksenne. Mutta jos haluatte osoittaa 
ajatuksen Minulle, ilmaista sillä pyynnön, 
sanokaa Minulle vain: "Isä, tapahtukoon sinun 
tahtosi minulle." Tämän avulla pyydätte 
enemmän kuin voitte ymmärtää ja toivoa, ja 
tämä yksinkertainen lause, tämä ajatus, 
yksinkertaistaa vielä enemmän sitä "Isä 
meidän -rukousta", jota pyysitte Minulta 
toisen kerran. 
89. Tämän myötä teillä on rukous, jossa 
pyydetään kaikkea ja joka puhuu parhaiten 
teidän puolestanne. Mutta huulet eivät saa 
sanoa sitä, vaan sydämenne saa tuntea sen, 
sillä sen sanominen ei merkitse sen 
tuntemista, ja jos tunnette sen, teidän ei 
tarvitse sanoa sitä Minulle. Osaan kuulla 
Hengen äänen ja ymmärtää sen kieltä. Onko 
teille suurempaa iloa kuin tietää tämä? Vai 
luuletko, että olen riippuvainen siitä, että sinä 
kerrot minulle, mitä minun on tehtävä? (247, 
52 - 54) 
90. Olen opettanut teitä rukoilemaan ja 
pyytämään toisten puolesta, mutta kuuntelen 
teitä myös silloin, kun pyydätte omasta 
puolestanne. Hyväksyn tämän rukouksen. 
Mutta minä sanon teille, että se aika, jolloin 
annoin teille pyyntöjenne mukaan, koska 
olitte vielä kypsymättömiä, on ohi. Nyt minun 
tahtoni on, että käyttäydytte kuin 
opetuslapset, tarjoatte minulle mielenne ja 
sydämenne rukoillessanne, mutta annatte 
minun lukea niistä ja tehdä tahtoni. (296, 69) 
91. Kun kyselette Minulta tai kysytte Minulta, 
älkää vaivautuko yrittäessänne selittää 
ongelmaanne selkeästi Minulle, älkääkä 
pyrkikö etsimään mielessänne parhaita 
lauseita. Minulle riittää, jos tällä hetkellä 
henkenne irrottautuu maailmasta ja 
sydämenne ja mielenne ovat puhtaat, jotta ne 
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voivat vastaanottaa inspiraationi. Mitä hyötyä 
teille on sanoa Minulle ihania sanoja, jos ette 
pysty tuntemaan läsnäoloani sisällänne? Minä 
tiedän kaiken, eikä sinun tarvitse selittää 
minulle mitään, jotta voisin ymmärtää sinua. 
(286, 9 - 10) 
92. Jos pystytte ymmärtämään oppini, se 
antaa teille paljon tyydytystä ja monia 
mahdollisuuksia kehittyä ylöspäin. Opettele 
rukoilemaan, ennen kuin teet mitään 
päätöksiä, sillä rukous on täydellinen tapa 
pyytää Isältäsi, sillä häneltä pyydät valoa ja 
voimaa kohdata elämän taistelu. 
93. Rukoilemalla ymmärryksenne saa pian 
valaistumisen, joka saa teidät erottamaan 
selvästi, mikä on hyvää ja mikä pahaa, mikä on 
suositeltavaa ja mitä teidän ei pitäisi tehdä, ja 
tämä on mitä ilmeisin todiste siitä, että olette 
osanneet valmistautua sisäisesti kuulemaan 
omantunnon äänen. 
94. Kestäkää vaikeutenne kärsivällisesti, ja jos 
ette kykene ymmärtämään koettelemustenne 
merkitystä, rukoilkaa, niin minä paljastan teille 
niiden merkityksen, niin että voitte sisäisesti 
vahvistaa ne. (333,61 - 62, 75) 
95. Joka kerta, kun huulesi tai ajatuksesi 
sanovat Minulle: "Herra, armahda minua, sääli 
tuskaani - Herra, älä kiellä minulta 
anteeksiantoasi", todistat tietämättömyytesi, 
hämmennyksesi ja sen, kuinka vähän tunnet 
Minua. 
96. Pyydä Minua myötätuntoon tuskaasi 
kohtaan? Pyydä Minulta armoa lapsilleni? 
Rukoilkaa Minua antamaan syntinne anteeksi - 
Minua, joka olen Rakkaus, Armo, Laupeus, 
Anteeksianto ja Myötätunto? 
97. On hyvä, että yritätte liikuttaa niitä, joilla 
on kova sydän maan päällä, ja että kyynelillä ja 
anomisilla yritätte herättää myötätuntoa 
niissä, joilla ei ole jälkeäkään myötätunnosta 
lähimmäisiään kohtaan; mutta älkää käyttäkö 
noita lauseita tai ajatuksia liikuttaaksenne 
Häntä, joka on luonut teidät rakkaudesta ja 
rakastaa teitä iankaikkisesti. (336, 41 - 43) 
98. Olkaa tyytyväisiä niihin suuriin etuihin, 
joita Isä on suonut teille kaiken sen osalta, 
mikä liittyy ihmiselämään maan päällä. Älkää 
pyytäkö sellaista, joka voisi tuhota henkenne 
ja ruumiinne [materian]. Minulla on sinulle 
enemmän annettavaa kuin mitä voisit minulta 
pyytää. Kuitenkin minä tiedän, mitä teiltä 
todella puuttuu elämän tieltä. Olen sanonut 

teille, että jos osaatte täyttää lakini, saatte 
nähdä minut kaikessa kirkkaudessani. (337, 
21) 
 
Esirukouksen siunaus  
99. Älkää ottako tavaksenne rukoilla vain 
sanoilla, vaan rukoilkaa hengellä. Sanon teille 
myös: siunatkaa rukouksella, lähettäkää valon 
ajatuksia lähimmäisillenne, älkää pyytäkö 
mitään itsellenne; muistakaa: Sillä, joka on 
huolissaan siitä, mikä on Minun, on aina 
Minun vartijani. 
100 Siemen, jonka kylvätte rakkaudella, saatte 
takaisin monin tavoin. (21, 3 - 4) 
101. Älkää rukoilko vain silloin, kun käytte läpi 
tuskallisen koettelemuksen, vaan rukoilkaa 
myös silloin, kun olette rauhassa, sillä silloin 
sydämenne ja ajatuksenne voivat keskittyä 
muihin. Älkää myöskään rukoilko vain niiden 
puolesta, jotka ovat tehneet teille hyvää, tai 
niiden puolesta, jotka eivät ole tehneet teille 
pahaa; sillä vaikka tämä on ansiokasta, se ei 
ole niin suurta kuin jos rukoilette niiden 
puolesta, jotka ovat vahingoittaneet teitä 
jollakin tavalla. (35, 8) 
102. Mitä opetan teille tällä hetkellä: 
Siunaamaan kaikkea ja kaikkia sydämellä ja 
hengellä, sillä se, joka siunaa tällä tavoin, on 
kuin Isänsä, kun Hän antaa lämpöään kaikille. 
Siksi sanon teille: oppikaa siunaamaan 
hengellä, ajatuksilla, sydämellä, ja rauhanne, 
voimanne ja sydämenne lämpö saavuttaa sen, 
jolle sen lähetätte, vaikka hän olisi kuinka 
kaukana. 
103 Mitä tapahtuisi, jos kaikki ihmiset 
siunaisivat toisiaan tuntematta tai näkemättä 
toisiaan: täydellinen rauha vallitsisi maan 
päällä, sota olisi käsittämätön! 
104. Jotta tämä ihme voisi toteutua, teidän on 
kohotettava henkeänne pysymällä sinnikkäästi 
hyveessä. Onko tämä mielestäsi mahdotonta? 
(142, 31 m.) 
105 Pyytäkää, niin teille annetaan. Pyydä 
Minulta kaikkea, mitä haluat lähimmäisesi 
parhaaksi. Pyytäkää, yhdistäkää pyyntönne 
hädänalaisten pyyntöön, ja minä annan teille, 
mitä pyydätte. (137, 54) 
 
Rukouksen tarve 
106 "Valvokaa ja rukoilkaa", sanon teille yhä 
uudestaan ja uudestaan; mutta en halua, että 
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totutte tällaiseen neuvoon, vaan että 
ajattelette sitä ja toimitte sen mukaan. 
107. Kutsun teitä rukoilemaan, koska se, joka 
ei rukoile, antautuu turhille, aineellisille ja 
toisinaan järjettömille ajatuksille, jotka 
tietämättään suosivat ja ruokkivat veljessotia. 
Mutta kun rukoilet, ajattelusi, ikään kuin valon 
miekka, repii pimeyden verhot ja kiusauksen 
ansat, jotka pitävät monia olentoja vangittuina 
nykyään; se kyllästää ympäristösi hengellisellä 
voimalla ja torjuu pahan voimat. (9, 25 - 26) 
108. Ihmiset ovat aina olleet liian huolissaan 
maan ihanuudesta pohtimaan, miten tärkeää 
on rukoilla ja pohtia hengellisesti sitä, mikä on 
tämän elämän tuolla puolen, jotta he olisivat 
voineet löytää oman olemuksensa. Se, joka 
rukoilee, puhuu Isän kanssa, ja kun hän 
pyytää, hän saa välittömästi vastauksen. 
Ihmisten tietämättömyys hengellisistä asioista 
on seurausta rukouksen puutteesta. (106, 33) 
109. Lähestyt aikaa, jolloin osaat antaa 
hengellesi sen, mikä sille kuuluu, ja maailmalle 
sen, mikä sille kuuluu, oikeudenmukaisella 
tavalla. Se on todellisen rukouksen aikaa, 
fanaattisuudesta vapaan Jumalalle 
omistautumisen aikaa, jolloin rukoilette ennen 
jokaista yritystä, jolloin tiedätte, miten 
säilyttää se, mikä teille on uskottu. 
110. Miten ihminen voisi tehdä virheen, jos 
hän sen sijaan, että tekisi tahtonsa, pyytäisi 
ensin Isältään rukouksessa? Se, joka rukoilee, 
elää yhteydessä Jumalaan, tietää Isältään 
saamiensa etujen arvon ja ymmärtää samalla 
koettelemustensa merkityksen tai 
tarkoituksen. (174, 2 - 3) 
 
Rukouselämän parantavat vaikutukset  
111. Olen aina sanonut teille: Rukoilkaa. 
Tänään kerron teille, että rukouksen kautta 
voitte saada viisautta. Jos kaikki ihmiset 
rukoilisivat, he eivät koskaan eksyisi valon 
tieltä, jonka Minä olen viitoittanut. Rukouksen 
kautta sairaat paranisivat, uskottomia ei enää 
olisi, ja rauha palaisi henkiin. 
112. Kuinka ihminen voi olla onnellinen, kun 
hän on hylännyt armoni? Luuleeko hän, 
etteivät rakkaus, laupeus ja lempeys ole 
ihmiselämän ominaisuuksia? (69, 7 - 8) 
113. Tietäkää, että sanalla, jossa ei ole 
rakkautta, ei ole elämää eikä voimaa. Kysytte 
Minulta, miten voitte alkaa rakastaa ja mitä 
teidän on tehtävä, jotta tämä tunne heräisi 

sydämissänne, ja sanon teille: teidän on 
aloitettava siitä, että osaatte rukoilla kunnolla. 
Se tuo teidät lähemmäksi Mestaria, ja tuo 
Mestari olen Minä. 
114. Rukouksessa löydät lohtua, inspiraatiota 
ja voimaa, se antaa sinulle herkullista 
tyydytystä siitä, että voit puhua Jumalalle 
luottamuksellisesti ilman todistajia tai 
välikäsiä. Jumala ja teidän henkenne 
yhdistyvät tässä suloisessa luottamuksen, 
hengellisen vuoropuhelun ja siunausten 
hetkessä. (166, 43 - 44) 
115. Aina kun tarvitsette luottamusmiestä, 
ystävällistä ystävää, kääntykää puoleeni ja 
kertokaa Minulle sydämissänne mahdollisesti 
olevat kärsimykset, ja Minä neuvon teille 
parhaan tavan - ratkaisun, jota etsitte. 
116. Jos henkesi on taakkojen painama, se 
johtuu siitä, että olet tehnyt syntiä. Otan 
teidät vastaan ja olen ystävällinen 
tuomiossani, vahvistan päättäväisyyttänne 
korjata asioita ja annan teille takaisin 
menettämänne voiman. 
117. Vain opetukseni noudattaminen pitää 
teidät armossa ja säilyttää hengellisen ja 
fyysisen terveytenne. Saamasi kokemus on 
valoa, jota keräät pikkuhiljaa henkeesi. (262, 
20 - 21) 
118. Henki, joka osaa elää valppaasti, ei 
koskaan poikkea siltä tieltä, jonka hänen 
Herransa on hänelle viitoittanut, ja hän 
kykenee käyttämään perintöään ja lahjojaan 
siihen asti, kunnes hän on saavuttanut 
korkeamman kehityksensä. 
119. Tämän olennon on edettävä 
koettelemuksissa, koska hän elää valppaasti 
eikä koskaan anna aineen hallita itseään. Se, 
joka valvoo ja rukoilee, selviytyy aina 
voittajana elämän kriiseistä ja kulkee elämän 
polkua vakaalla askeleella. 
120. Kuinka erilainen onkaan sen 
käyttäytyminen, joka unohtaa rukoilla ja 
valvoa! Hän luopuu vapaaehtoisesti 
puolustautumasta parhailla aseilla, jotka olen 
asettanut ihmiseen, jotka ovat usko, rakkaus 
ja tiedon valo. Hän on se, joka ei kuule sisäistä 
ääntä, joka puhuu hänelle intuition, 
omantunnon ja unien kautta. Mutta hänen 
sydämensä ja mielensä eivät ymmärrä tuota 
kieltä eivätkä usko hänen oman henkensä 
viestiä. (278, 2 - 3) 
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121 Rukous on hengellesi paljastettu keino 
tavoittaa Minut kysymyksilläsi, huolistasi ja 
valon kaipuusi kanssa. Tämän vuoropuhelun 
avulla voit hälventää epäilyksesi ja repiä pois 
verhon, joka kätkee sisäänsä salaisuuksia. 
122 Rukous on alku Hengen ja Hengen 
väliselle vuoropuhelulle, joka kukoistaa ja 
kantaa hedelmää tämän ihmiskunnan 
keskuudessa tulevina aikoina. 
123. Tänään olen paljastanut kaiken tämän 
tälle kansalle, joka kuuntelee minua, jotta he 
olisivat henkistymisen ajan edelläkävijöitä. 
(276, 18 - 19) 
 
Rukouksen voima 
124. Kun joku teistä rukoilee, hän ei ole 
tietoinen siitä, mitä hän saa aikaan 
ajatuksillaan hengellisessä. Siksi teidän on 
opittava, että kun rukoilette lähimmäistenne 
puolesta - niiden kansojen puolesta, jotka 
tuhoavat itseään sodassa - henkenne käy 
puolestaan henkistä taistelua pahaa vastaan 
noina hetkinä, ja että miekkanne, joka on 
rauha, järki, oikeudenmukaisuus ja halu tehdä 
heille hyvää, kohtaa vihan, koston ja 
ylimielisyyden aseet. 
125. Nyt on tullut aika, jolloin ihmiset tulevat 
tietoisiksi rukouksen voimasta. Jotta 
rukouksella olisi todella voimaa ja valoa, on 
välttämätöntä, että lähetätte sen Minulle 
rakkaudella. (139, 7 - 8) 
126 Ajatus ja henki, yhdistyneinä rukouksessa, 
luovat ihmisessä voiman, joka on suurempi 
kuin mikään inhimillinen voima. 
127 Rukouksessa heikko vahvistuu, 
pelkurimainen saa rohkeutta, tietämätön 
valaistuu, arka tulee tietämättömäksi. 
128 Kun henki kykenee työskentelemään 
sopusoinnussa mielen kanssa todellisen 
rukouksen aikaansaamiseksi, siitä tulee 
näkymätön sotilas, joka tilapäisesti ottaa 
etäisyyttä siihen, mikä koskee hänen 
olemustaan, siirtyy muualle, vapautuu ruumiin 
vaikutuksesta ja omistautuu kamppailulleen 
hyvän tekemiseksi, pahuuden ja vaarojen 
karkottamiseksi, valon kipinän, balsamipisaran 
tai rauhan henkäyksen tuomiseksi sitä 
tarvitseville. 
129. Ymmärtäkää kaikesta siitä, mitä kerron 
teille, kuinka paljon voitte tehdä hengellä ja 
mielellä sen kaaoksen keskellä, joka on 
vallannut tämän ihmiskunnan. Olette 

vastakkaisten ajatusten ja ideoiden 
maailmassa, jossa intohimot raivoavat ja vihan 
tunteet törmäävät toisiinsa, jossa materialismi 
sekoittaa ajatukset ja hengelliset olennot ovat 
pimeyden peitossa. 
130 Vain se, joka on rukouksen avulla oppinut 
nousemaan henkisesti ja hengellisesti valon 
alueille, rauhan sfääreihin, voi astua 
taistelujen maailmaan, jossa kaikki inhimilliset 
intohimot heijastuvat, ilman, että hän joutuu 
tappiolle, ja päinvastoin jättää jotain 
hyödyllistä niille, jotka tarvitsevat hengen 
valoa. (288, 18 - 22) 
131 Opettele rukoilemaan, sillä rukouksellakin 
voit tehdä paljon hyvää, samoin kuin voit 
puolustautua petosta vastaan. Rukous on kilpi 
ja ase; jos teillä on vihollisia, puolustautukaa 
rukouksella. Mutta tietäkää, että tämä ase ei 
saa haavoittaa tai vahingoittaa ketään, koska 
sen ainoa tarkoitus on tuoda valoa pimeyteen. 
(280, 56) 
132. Luonnonvoimat vapautetaan ihmistä 
vastaan. Älkää pelätkö, sillä tiedätte, että olen 
antanut teille valtuudet voittaa paha ja 
suojella lähimmäisiänne. Voit käskeä näitä 
tuhon elementtejä pysähtymään, ja ne 
tottelevat. Jos pysyt rukoilevana ja valppaana, 
pystyt tekemään ihmeitä ja hämmästyttämään 
maailmaa. 
133 Rukoilkaa vilpittömästi, solmikaa yhteys 
Henkeni kanssa, älkää etsikö sille tiettyä 
paikkaa. Rukoile puun alla, tiellä, vuoren 
huipulla tai nukkumapaikkasi nurkassa, niin 
tulen alas puhumaan kanssasi, valistamaan 
sinua ja antamaan sinulle voimaa. (250, 24 - 
25) 
134. Totisesti sanon teille, että jos olisitte jo 
yhdistyneet hengessä, ajatuksissa ja tahdossa, 
pelkkä rukouksenne riittäisi pysäyttämään 
kansakunnat, jotka elävät valmistautuen 
hetkeen, jolloin ne haluavat hyökätä toistensa 
kimppuun. Sinä poistaisit vihamielisyydet, 
olisit esteenä kaikille niille pahoille 
suunnitelmille, joita lähimmäisesi tekevät, 
olisit kuin näkymätön miekka, joka kukistaa 
voimakkaat, ja kuin vahva kilpi, joka suojelee 
heikkoja. 
135 Näiden korkeamman voiman ilmeisten 
todisteiden edessä ihmiskunta pysähtyisi 
hetkeksi miettimään, ja tämä miettiminen 
säästäisi sen monilta ankarilta iskuilta ja 
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vierailuilta, joita se muuten saisi luonnolta ja 
sen elementeiltä. (288, 27) 
136. Jos sinulla olisi suuri usko ja suurempi 
tieto rukouksen voimasta - kuinka monta 
laupeudentyötä tekisitkään ajattelukykysi 
kautta. Mutta ette ole antaneet sille kaikkea 
sitä voimaa, joka sillä on, ja siksi ette 
useinkaan tajua, mitä olette torjumassa 
aidosti koetun ja todellisen rukouksen 
hetkellä. 
137. Ettekö ymmärrä, että jokin korkeampi 
taho estää kaikkein epäinhimillisintä sotaanne 
puhkeamasta maailmassanne? Ettekö 
ymmärrä, että tähän ihmeeseen vaikuttavat 
miljoonat miesten, naisten ja lasten 
rukoukset, jotka taistelevat hengellään 
pimeitä voimia vastaan ja torjuvat 
sodankäynnin? Jatkakaa rukoilemista, jatkakaa 
tarkkailua, mutta pankaa tähän toimintaan 
kaikki se usko, johon kykenette. 
138. Rukoilkaa, ihmiset, ja levittäkää sodan, 
tuskan ja kurjuuden ylle ajatustenne rauhan 
vaippa, jonka avulla muodostatte kilven, jonka 
suojassa lähimmäisenne löytävät 
valaistumisen ja turvapaikan. (323,24 - 26) 
 
Jumalan ja lähimmäisen rakkaus Jumalan 
palvontana.  
139. Tietäkää, uudet opetuslapseni, että 
teidän on jatkuvasti osoitettava Herralle 
kunnioitusta ja kunnioitusta odottamatta 
tiettyjä aikoja tai päiviä niiden tarjoamiseksi, 
aivan kuten Isänne rakkaus teitä kohtaan on 
jatkuvaa. Mutta jos haluatte tietää, miten 
voitte muistaa rakkauden tekojani päivittäin 
sortumatta fanaattisuuteen, kerron teille: 
Elämänne tulisi olla jatkuvaa ylistystä Hänelle, 
joka loi kaiken rakastamalla toisiaan. 
140. Toimi näin, niin minä annan sinulle sen, 
mitä nöyrästi minulta pyydät: että 
rikkomuksesi annetaan sinulle anteeksi. 
Lohdutan teitä ja annan teille helpotusta, 
mutta sanon teille: Kun havaitsette virheenne 
ja omatuntonne tuomitsee teidät, rukoilkaa, 
korjatkaa virheenne, varustautukaa voimalla, 
jotta ette tee samaa syntiä uudelleen, eikä 
teidän tarvitse pyytää Minulta toistuvasti 
anteeksiantoa. Sanani opettaa teitä, jotta 
voitte nousta ylöspäin ja antaa teille pääsyn 
valoon ja henkistymiseen. (49, 32 - 33) 
141. "Minua janottaa", sanoin sille 
väkijoukolle, joka ei ymmärtänyt sanojani ja 

herkutteli kuolinkouristuksellani. Mitä voisin 
sanoa tänään, kun näen, että ei vain 
väkijoukko, vaan koko maailma haavoittaa 
Henkeäni, ilman että se on tietoinen 
tuskastani? 
142. Janoni on ääretön, käsittämättömän 
suuri, ja vain sinun rakkautesi pystyy 
sammuttamaan sen. Miksi tarjoatte Minulle 
rakkauden sijasta ulkoista kulttia? Ettekö 
tiedä, että kun minä pyydän teiltä vettä, te 
tarjoatte minulle sappea ja etikkaa? (94, 74 - 
75) 
143. Totisesti sanon teille, että juuri ne, jotka 
ovat kärsineet paljon ja haavoittaneet Minua 
usein, tulevat rakastamaan Minua 
kiihkeimmin, heidän sydämestään virtaa 
jatkuvasti uhri Jumaluudelleni. Se ei ole 
aineellisia lahjoja, ei psalmeja eikä maallisia 
alttareita. He tietävät, että minulle mieluisin 
uhraus ja palvonta ovat rakkauden teot, joita 
he tekevät veljiensä hyväksi. (82, 5) 
144. Päivä päivältä hengellinen rukouksenne 
tavoittaa minut, jonka kieltä maallinen 
luontonne ei tunne, koska ne eivät ole 
huultenne lausumia sanoja eivätkä mielenne 
muodostamia ajatuksia. Hengen rukous on 
niin syvällinen, että se ylittää ihmisen kyvyt ja 
aistit. 
145. Tuossa rukouksessa henki astuu valon ja 
rauhan alueille, joilla korkeat henget asuvat, ja 
siellä se kyllästyy tuolla olemuksella ja palaa 
sitten katoavaan ruumiiseensa antaakseen 
sille voimaa. (256, 63 - 64) 
146. Ihmiset: Teidän on tullut aika oppia 
rukoilemaan. Tänään en käske teitä 
kaatumaan maahan, en opeta teitä 
rukoilemaan huulillanne tai vetoamaan 
minuun kauniissa rukouksissa valituilla 
sanoilla. Tänään kerron teille: Kääntykää 
henkisesti puoleeni, kohottakaa henkeänne, ja 
tulen aina alas saadakseni teidät tuntemaan 
Läsnäoloni. Jos ette osaa puhua Jumalanne 
kanssa, katumuksenne, ajatuksenne, tuskanne 
ja rakkautenne riittävät Minulle. 
147. Tämä on kieli, jonka kuulen, kieli, jonka 
ymmärrän, kieli, jolla ei ole sanoja, 
totuudenmukaisuuden ja vilpittömyyden kieli. 
Tämä on rukous, jonka olen opettanut teille 
tällä kolmannella aikakaudella. 
148. Aina kun olet tehnyt hyvää työtä, olet 
tuntenut rauhani, rauhoittumiseni ja toivoni, 
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koska silloin Isä on hyvin lähellä sinua. (358, 53 
- 55) 
149. Torjun kaiken inhimillisen 
turhamaisuuden ja inhimillisen loiston, sillä 
vain se, mikä on hengellistä, mikä on jaloa ja 
anteliaita, mikä on puhdasta ja ikuista, 
tavoittaa Henkeni. Muistakaa, että sanoin 
Samarian naiselle: "Jumala on Henki, ja niiden, 
jotka Häntä palvovat, täytyy palvoa Häntä 
hengessä ja totuudessa." Etsikää Minua 
Äärettömästä, Puhtaasta, ja sieltä löydätte 
Minut. 
150. Miksi tarjota Minulle sitä, minkä olen 
luonut sinulle? Miksi tarjoat Minulle kukkia, 
jos ne eivät ole työtäsi? Jos päinvastoin 
tarjoatte Minulle rakkauden, laupeuden, 
anteeksiantamuksen, oikeudenmukaisuuden 
ja lähimmäisenne auttamisen tekoja, tämä 
kunnianosoitus on varmasti hengellinen ja 
nousee Isän luokse kuin hyväily, kuin 
suudelma, jonka lapset lähettävät Herralleen 
maan päältä. (36, 26 + 29) 
151 En myöskään halua, että rajoitatte 
Jumalan palvonnan aineellisiin 
kokoontumispaikkoihin, sillä silloin 
vangitsisitte henkenne ettekä antaisi sen 
levittää siipiään ikuisuuden voittamiseksi. 
152. Alttari, jonka jätän teidän haltuunne, 
jotta voitte juhlia sillä odottamaani palvontaa, 
on itse elämä ilman mitään rajoituksia, 
kaikkien uskontojen, kaikkien kirkkojen ja 
lahkojen yläpuolella, sillä se perustuu 
hengelliseen, ikuiseen, Jumalalliseen. (194,27 - 
28) 
 
Jumalan ja ihmisen välinen vuoropuhelu  
153. Tänään tuon teille opin, joka on helpointa 
toteuttaa, kun se on kerran ymmärretty, 
vaikka maailmasta näyttääkin siltä, että sitä on 
mahdotonta toteuttaa. Opetan teille 
rakkauden palvontaa Jumalaa kohtaan 
elämänne, tekojenne ja hengellisen rukouksen 
kautta, jota ei lausuta huulilla tietyssä 
paikassa, eikä sen innoittamiseen tarvita 
kultillisia tekoja tai kuvia. (72, 21) 
154. Kun ihmiset halusivat tunnistaa Minussa 
kaukaisen, saavuttamattoman Jumalan, minä 
lähdin osoittamaan heille, että olen 
lähempänä heitä kuin heidän silmäripsensä 
ovat heidän silmilleen. 
155 He rukoilevat mekaanisesti, ja kun he 
eivät heti näe, että kaikki se, mitä he ovat 

kiireellisesti pyytäneet, toteutuu, he huutavat 
lannistuneina: "Jumala ei ole kuullut meitä." 
156. Jos he osaisivat rukoilla, jos he 
yhdistäisivät sydämen ja mielen henkensä 
kanssa, he voisivat kuulla hengessään Herran 
jumalallisen äänen ja tuntea, että Hänen 
läsnäolonsa on hyvin lähellä heitä. Mutta 
miten he tuntevat Läsnäoloni, jos he pyytävät 
Minulta ulkoistettujen kulttien avulla? Miten 
he saavuttaisivat sen, että heidän hengestään 
tulisi herkkä, jos he palvovat Herraansa jopa 
käsin tehdyissä kuvissa? 
157. Haluan teidän ymmärtävän, että olen 
hyvin lähellä teitä, että voitte helposti olla 
yhteydessä minuun, tuntea minut ja 
vastaanottaa inspiraationi. (162, 17 - 20) 
158 Harjoittele hiljaisuutta, joka auttaa 
henkeä löytämään Jumalansa. Tämä hiljaisuus 
on kuin tiedon kaivo, ja kaikki, jotka astuvat 
siihen, täyttyvät viisauden kirkkaudesta. 
Hiljaisuus on kuin tuhoutumattomien muurien 
ympäröimä paikka, johon vain hengellä on 
pääsy. Ihminen kantaa jatkuvasti sisällään 
tietoa salaisesta paikasta, jossa hän voi 
yhdistyä Jumalaan. 
159. Paikalla ei ole väliä, missä olet, kaikkialla 
voit olla yhteydessä Herraasi, olitpa sitten 
vuoren huipulla tai laakson syvyyksissä, 
kaupungin myllerryksessä, kodin rauhassa tai 
taistelun keskellä. Kun etsitte Minua 
pyhäkössänne, kohotuksenne syvässä 
hiljaisuudessa, universaalin ja näkymättömän 
temppelin portit avautuvat välittömästi, niin 
että voitte todella tuntea olevanne Isänne 
kodissa, joka on läsnä jokaisessa hengessä. 
160. Kun koettelemusten tuska painaa teitä ja 
elämän kärsimykset tuhoavat tunteenne, kun 
tunnette kuumaa halua saada hieman rauhaa, 
vetäytykää nukkumahuoneeseenne tai 
hakeutukaa hiljaisuuteen, peltojen 
yksinäisyyteen; nostakaa siellä henkenne 
Omatunnon ohjaamana ja uppoutukaa. 
Hiljaisuus on hengen valtakunta, fyysisille 
silmille näkymätön valtakunta. 
161 Henkiseen hurmioon astumisen hetkellä 
saavutetaan se, että korkeammat aistit 
heräävät, intuitio käynnistyy, inspiraatio 
loistaa, tulevaisuutta voidaan vilkaista, ja 
hengellinen elämä tunnistaa selvästi kaukaisen 
ja tekee mahdolliseksi sen, mikä ennen näytti 
saavuttamattomalta. 
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162. Jos haluatte astua tämän pyhäkön 
hiljaisuuteen, tähän aarrekammioon, teidän 
on itse valmisteltava tie, sillä vain aidossa 
puhtaudessa voitte astua siihen. (22, 36 - 40) 
163. On välttämätöntä, että profeettani 
nousevat uudelleen varoittamaan 
ihmiskuntaa. Sillä vaikka on kansoja, jotka 
tuhoavat itsensä kunnianhimon ja väkivallan 
sokaisemina, ne, jotka ovat saaneet minun 
valoni ja jotka arvioivat ihmiskuntaa 
puolueettomasti, pelkäävät tarttua 
tehtäväänsä ja levittää ilosanomaa. 
164. Jos ihmiset osaisivat rukoilla hengessä, he 
kuulisivat ääneni, he saisivat inspiraationi. 
Mutta joka kerta, kun he rukoilevat, heidän 
henkisten silmiensä yllä on verho, joka kätkee 
heiltä läsnäoloni valon. Minun on tultava 
ihmisten luo hetkinä, jolloin heidän ruumiinsa 
ovat levossa, herättääkseni heidän henkensä, 
kutsuakseni häntä ja puhuakseni hänen 
kanssaan. Kristus tunkeutuu sydämeesi kuin 
varas syvällä yöllä kylvääkseen sinne 
rakkauden siemenensä. (67, 29) 
165 Opettele rukoilemaan ja mietiskelemään 
samanaikaisesti, jotta tieto ja ymmärrys 
tulisivat valoon jokaisessa teissä. (333, 7) 
166. Hengellisyys on vapautta. Siksi ne, jotka 
kuulevat minua tällä hetkellä ja jotka ovat 
ymmärtäneet tämän vapauttavan opetuksen 
merkityksen, näkevät edessään avautuvan 
laajan laakson, jossa he taistelevat ja 
todistavat, että on tullut aika, jolloin Jumala, 
Kaikkivaltias Luoja, tuli perustamaan 
vuoropuhelun Hänen ja ihmisen välille. (239, 
8) 
167 Kristuksen opetus oli hengellistä, mutta 
ihminen ympäröi sen rituaaleilla ja muodoilla 
tuodakseen sen matalan tason henkiolentojen 
ulottuville. 
168. Olette astuneet suurten ilmestysten 
Hengen aikaan, jolloin aineellistuminen, petos 
ja epätäydellisyys katoavat jokaisesta kultista, 
jolloin jokainen ihminen tunnistaa henkensä 
avulla Jumalansa, joka on kokonaan henki. 
Tällä tavoin hän löytää täydellisen yhteyden 
muodon. (195, 77 - 78) 
169 Kun ihmiset ovat oppineet 
keskustelemaan henkeni kanssa, heidän ei 
enää tarvitse etsiä kirjoista tai kysellä. 
170. Nykyään he kysyvät edelleen niiltä, joihin 
he uskovat, että he tietäisivät enemmän, tai 

he etsivät pyhiä kirjoituksia ja kirjoja - 
halussaan löytää totuus. (118, 37) 
171 Jos oppisitte meditoimaan päivittäin 
lyhyen aikaa ja jos meditaationne koskisi 
hengellistä elämää, löytäisitte äärettömiä 
selityksiä ja saisitte ilmestyksiä, joita ette voisi 
saada millään muulla tavalla. 
172. Hengelläsi on jo tarpeeksi valoa 
kysyäksesi minulta ja vastaanottaaksesi 
vastaukseni. Ihmisen henki on jo saavuttanut 
suuren kehityskorkeuden. Tarkkaile 
vaatimattomista oloista tulevia lähimmäisiäsi, 
jotka tietämättömyydestään huolimatta 
yllättävät sinut syvällisillä havainnoillaan ja 
sillä selkeällä tavalla, jolla he selittävät 
itselleen sen, mikä monille muille on jotain 
selittämätöntä. Saavatko he tämän kirjoista 
vai kouluista?: Ei, mutta he ovat löytäneet 
intuition tai välttämättömyyden kautta 
meditaation lahjan, joka on osa hengellistä 
rukousta. Eristäytyneisyydessään, suojassa 
vaikutuksilta ja ennakkoluuloilta, he ovat 
löytäneet tien yhteydenpitoon Iankaikkisen, 
Henkisen ja Todellisen kanssa; ja jotkut 
enemmän, toiset vähemmän, mutta kaikki, 
jotka ovat mietiskelleet elämän todellista 
olemusta, ovat saaneet henkistä valoa 
mieleensä. (340, 43 - 44) 
173. Kysytte Minulta, mitä rukoukseen kuuluu, 
ja Minä vastaan teille: Sallikaa henkenne 
nousta vapaasti Isän puoleen; antautukaa 
tuohon tekoon täydellä luottamuksella ja 
uskolla; ottakaa sydämessänne ja mielessänne 
vastaan Hengen kautta saamanne 
vaikutelmat; vahvistakaa aidolla nöyryydellä 
Isän tahto. Se, joka rukoilee tällä tavoin, 
nauttii läsnäolostani elämänsä jokaisena 
hetkenä eikä koskaan tunne tarvitsevansa 
minua. (286,11) 
174 Hänen puhtaimmassa olemuksessaan, 
hengessä, minä kirjoitan lakini ylös tänä 
aikana, minä annan ääneni kuulua, minä 
rakennan temppelini; sillä se, mitä ei ole 
ihmisen sisimmässä, mitä ei ole hänen 
hengessään, on kuin sitä ei olisi 
olemassakaan.174 
175. Rakennetaanpa Minun kunniakseni 
valtavia aineellisia kirkkoja, tarjotaanko 
Minulle juhlia ja seremonioita täynnä loistoa - 
tämä uhri ei saavuta Minua, koska se ei ole 
hengellinen. Jokainen ulkoinen kultti sisältää 
aina turhamaisuutta ja pröystäilyä; mutta 
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salainen uhri - se, jota maailma ei näe ja jota 
tarjoatte Minulle hengestä henkeen - 
saavuttaa Minut vaatimattomuutensa, 
vilpittömyytensä ja totuudellisuutensa vuoksi, 
sanalla sanoen: koska se on peräisin hengestä. 
176. Palauttakaa mieleenne se vertaukseni, 
joka annettiin teille toisella aikakaudella ja 
joka tunnetaan nimellä Vertaus fariseuksesta 
ja publikaanista, ja näette, että opetukseni on 
ollut sama kautta aikojen. (280, 68) 
177. Tiedätkö, että joitakin rakastetaan 
ansaitsematta sitä? Näin minä rakastan sinua. 
Anna minulle ristisi, anna minulle ahdistuksesi, 
anna minulle epäonnistuneet toiveesi, anna 
minulle raskas taakkasi, jota kannat. Käsittelen 
kaiken tuskan. Tunne olevasi vapaa taakastasi, 
jotta voisit olla onnellinen; astu rakkauteni 
pyhäkköön ja ole hiljaa maailmankaikkeuden 
alttarin edessä, jotta henkesi voi keskustella 
Isän kanssa kauneimmalla kielellä: rakkauden 
kielellä. (228,73) 
 

18 luku - Laupeudentyöt ja 
rakkauden keskeisyys  
 
Hyvien töiden taannehtiva siunaus 
1 Tarkkaile kaikenlaista inhimillistä kurjuutta, 
tuskaa ja puutetta ja anna sydämesi tulla yhä 
myötätuntoisemmaksi nähdessäsi kaikkialla 
ympärilläsi olevan tuskan. 
2 Jos tunnet sisimmässäsi anteliaan ja jalon 
halun tehdä hyvää, anna tämän impulssin 
ottaa valta ja ilmetä. Henki välittää viestinsä, 
koska se on löytänyt ruumiinsa (sielunsa), joka 
on halukas ja valmis. (334, 3 - 4) 
3 Huolehtikaa siitä, että rakkauden 
harjoittaminen on etusijalla pyrkimyksissänne, 
älkääkä koskaan katuko, että olette olleet 
hyväntekeväisiä; sillä tämän hyveen avulla 
saatte olemassaolonne suurimmat tyydytykset 
ja onnellisuuden, ja samalla saavutatte kaiken 
sen viisauden, voiman ja kohotuksen, jota 
jokainen jalo mieli kaipaa. 
4. Osoittamalla laupeutta lähimmäisiäsi 
kohtaan puhdistat henkesi ja maksat näin 
vanhoja velkoja pois. Ihmiselämäsi jalostuu ja 
henkinen elämäsi kohoaa. 
5 Kun sitten eräänä päivänä saavutte portille, 
johon te kaikki koputatte, siunauksenne on 
hyvin suuri, koska kuulette henkimaailman 
teille antaman tervetuliaiskutsun, joka siunaa 

teitä ja kutsuu teidät uudistumisen ja 
henkistymisen työhön. (308,55 - 56) 
6 Minä sanon teille: Autuaita ovat ne minun 
työntekijöitäni, jotka voivat sydämessään 
tuntea myötätuntoa niiden kärsimyksiä 
kohtaan, jotka ovat menettäneet vapautensa 
tai terveytensä, ja jotka käyvät heidän luonaan 
ja lohduttavat heitä. Sillä jonain päivänä he 
tapaavat jälleen, tässä elämässä tai toisessa, 
ettekä tiedä, eikö heillä olisi enemmän 
terveyttä, enemmän vapautta ja enemmän 
valoa kuin niillä, jotka toivat heille rakkauden 
sanoman vankilassa tai sairaalassa. Sitten he 
osoittavat kiitollisuuttaan ja ojentavat kätensä 
sille, joka antoi sen heille toisella kertaa. 
7 Sitä hetkeä, jolloin toit Sanani lähelle heidän 
sydäntään - sitä hetkeä, jolloin kätesi silitti 
heidän otsaansa ja sait heidät ajattelemaan 
Minua ja tuntemaan Minut - ei koskaan 
pyyhitä pois heidän mielestään, aivan kuten 
heidän mielessään ei unohdeta kasvojasi ja 
veljellistä ääntänne, minkä vuoksi he 
tunnistavat teidät kaikkialla, missä olette. 
(149, 54 - 55) 
8 Niinkuin tuulen henkäys ja aurinko teitä 
hellivät, niin hellikää te, minun kansani, 
lähimmäisiänne. Tämä on aika, jolloin 
hädänalaisia ja ahdingossa olevia on paljon. 
Ymmärtäkää, että se, joka pyytää teiltä 
palvelusta, antaa teille armon olla hyödyksi 
muille ja työskennellä pelastuksenne eteen. 
Hän antaa sinulle mahdollisuuden olla 
armollinen ja tulla siten Isäsi kaltaiseksi. Sillä 
ihminen on syntynyt levittämään hyvyyden 
siementä maailmaan. Ymmärtäkää siis, että 
kuka tahansa kysyy teiltä, tekee teille 
palveluksen. (27, 62) 
 
Todellinen ja väärä hyväntekeväisyys 
9 Oi opetuslapset, teidän korkein tehtävänne 
on rakkauden harjoittaminen! Usein teet sen 
salaa, kerskailematta, antamatta vasemman 
käden tietää, mitä oikea käsi on tehnyt. Mutta 
tulee tilanteita, jolloin lähimmäisenne näkevät 
rakkauden toimintanne, jotta he oppisivat 
osallistumaan siihen. 
10 Älä ole huolissasi palkkiosta. Minä olen Isä, 
joka palkitsee lastensa teot 
oikeudenmukaisesti, unohtamatta yhtäkään. 
11 Minä olen sanonut teille, että jos annatte 
lasillisen vettä todellisella rakkaudella, se ei 
jää palkitsematta. 
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12 Autuaita ovat ne, jotka sanovat minulle 
tullessaan luokseni: "Herra, en odota mitään 
palkkiota teoistani; minulle riittää, että olen 
olemassa ja tiedän olevani sinun lapsesi, ja jo 
nyt henkeni on täynnä onnea." (4, 78 - 81) 
13 Älkää vaaliko itsekkäitä haluja ja ajatelko 
vain henkistymistä ja palkkaanne; sillä 
pettymyksenne on hyvin tuskallinen, kun 
astutte hengelliseen, koska huomaatte, että 
todellisuudessa ette ole ansainneet palkkaa. 
14. Jotta ymmärtäisitte paremmin, mitä 
haluan sanoa teille, annan teille seuraavan 
esimerkin: On olemassa ja on aina ollut miehiä 
ja naisia, jotka ovat ottaneet tavoitteekseen 
tehdä hyväntekeväisyystyötä lähimmäistensä 
parissa, mutta silti, kun he tulivat luokseni, he 
eivät pystyneet osoittamaan Minulle mitään 
ansioita hengellisestä onnestaan. Mikä oli 
tämän syy? Voitteko kuvitella, että he olivat 
joutuneet isänsä epäoikeudenmukaisuuden 
uhreiksi? Vastaus on yksinkertainen, 
opetuslapset: he eivät voineet korjata 
itselleen mitään hyvää, koska heidän tekonsa 
eivät olleet vilpittömiä. Sillä kun he ojensivat 
kätensä antaakseen jotakin, he eivät koskaan 
tehneet sitä aidosta laupeuden tunteesta 
kärsivää kohtaan, vaan ajattelivat itseään, 
omaa pelastustaan ja palkkaansa. Joitakin 
liikutti siihen oman edun tavoittelu, toisia 
turhamaisuus, eikä tämä ole todellista 
laupeutta, sillä se ei ollut tuntuvaa eikä 
epäitsekästä. Minä sanon teille, että se, jossa 
ei ole vilpittömyyttä ja rakkautta, ei kylvä 
totuutta eikä ansaitse palkkaa. 
15. Näennäinen hyväntekeväisyys voi antaa 
teille monia tyydytyksiä maan päällä, jotka 
tulevat herättämästänne ihailusta ja 
saamastanne imartelusta; mutta näennäinen 
ei pääse minun valtakuntaani, vain 
totuudellinen pääsee sinne. Sinne te kaikki 
menette ilman, että pystytte peittämään 
pienintäkään saastaisuutta tai 
epärehellisyyttä. Sillä ennen kuin voitte 
esiintyä Jumalan edessä, teidän on jätettävä 
pois juhlaviitat, kruunut, kunniamerkit, 
arvonimet ja kaikki, mikä kuuluu maailmaan, 
jotta voitte esiintyä Korkeimman Tuomarin 
edessä yksinkertaisina hengellisinä olentoina, 
jotka antavat Luojalle tiliä heille uskotusta 
tehtävästä. (75, 22 - 24) 
16. Se, joka rakkaudesta haluaa olla hyödyksi 
lähimmäiselleen, omistautuu hyvään jollakin 

elämän tarjoamista monista tavoista. Hän 
tietää, että hän on ihminen, joka on valmis 
siihen, että jumalallinen tahto käyttää häntä 
hyvin korkeisiin tarkoituksiin. Oi opetuslapset, 
haluan teidän saavan tietoa, jotta voitte 
vapauttaa virheistään ne, jotka ovat eksyneet 
ylöspäin suuntautuvan kehityksen tieltä. 
17 Todellinen rakkaus, joka ylittää sydämen 
inhimilliset tunteet, on viisauden hedelmä. 
Katsokaa, kuinka sanassani kylvän viisautta 
mielikuvitusmaailmaanne, ja sen jälkeen 
odotan rakkautenne hedelmää. 
18 On monia tapoja tehdä hyvää, monia 
tapoja lohduttaa ja palvella. Kaikki ovat 
ilmauksia rakkaudesta, joka on yksi - 
rakkaudesta, joka on hengen viisautta. 
19 Jotkut voivat kulkea tieteen tietä, toiset 
hengen tietä, taas toiset tunteiden ohjaamina, 
mutta kaikkien kokonaisuus tuottaa 
hengellistä harmoniaa. (282, 23 - 26) 
 
Rakkauden henkinen ja aineellinen toiminta 
20. Jos olet aineellisesti köyhä etkä tästä 
syystä voi auttaa lähimmäisiäsi, älä sure. 
Rukoilkaa, niin annan valon loistaa ja rauhan 
tulla sinne, missä ei ole mitään. 
21. Todellinen hyväntekeväisyys, josta syntyy 
myötätunto, on paras lahja, jonka voit antaa 
apua tarvitseville. Jos antaessanne kolikon, 
leivän tai vesilasillisen, teillä ei ole rakkauden 
tunnetta lähimmäistänne kohtaan - totisesti 
sanon teille, että silloin ette ole antaneet 
mitään, ja teidän olisi parempi olla 
erottamatta itseänne siitä, mitä annatte. 
22 Milloin te, oi ihmiskunta, tulette 
tuntemaan rakkauden voiman? Tähän asti ette 
ole koskaan käyttäneet sitä voimaa, joka on 
elämän alkuperä. (306, 32 - 33) 
23 Älkää nähkö vihollisia, vaan veljiä kaikissa, 
jotka teitä ympäröivät. Älkää vaatiko 
kenellekään rangaistusta; olkaa lempeät, jotta 
voitte näyttää esimerkkiä anteeksiannosta ja 
jotta hengessänne ei olisi katumusta. Sulje 
huulesi ja anna Minun tuomita asiasi. 
24 Paranna sairaat, palauta järki sekaville. 
Karkottakaa mielen sumentavat henget ja 
saakaa molemmat takaisin menettämäänsä 
valoa. (33, 58 - 59) 
25. Opetuslapset: Se periaate, jonka opetin 
teille Toisella Aikakaudella: rakastakaa 
toisianne, on sovellettavissa kaikkiin elämänne 
toimiin. 
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26 Jotkut sanovat Minulle: "Mestari, kuinka 
voin rakastaa lähimmäistäni, kun olen 
mitättömyys, jonka elämä on täynnä 
ruumiillista työtä?"." 
27 Näille minun opetuslapsilleni sanon: Jopa 
tässä fyysisessä työssä, joka ei tunnu tärkeältä, 
voitte rakastaa lähimmäistänne, jos teette 
työnne halusta palvella lähimmäisiänne. 
28. Kuvitelkaa, kuinka kaunista elämänne olisi, 
jos jokainen ihminen työskentelisi ajatuksella 
tehdä hyvää ja yhdistäisi pienen ponnistelunsa 
muiden ponnistelujen kanssa. Totisesti sanon 
teille, että kurjuutta ei enää olisi. Totuus on 
kuitenkin se, että kukin työskentelee itselleen, 
ajattelee itseään ja korkeintaan omiaan. 
29. Teidän kaikkien on tiedettävä, että kukaan 
ei voi riittää itselleen ja että hän tarvitsee 
muita. Teidän kaikkien on tiedettävä, että 
olette syvästi sidoksissa universaaliin 
tehtävään, joka teidän on täytettävä yhdessä - 
ei kuitenkaan maallisten velvoitteiden 
yhdistämänä, vaan tunteiden, innoituksen ja 
ihanteiden yhdistämänä, lyhyesti sanottuna: 
rakkauden yhdistämänä toisianne kohtaan. 
Silloin hedelmät ovat kaikkien parhaaksi. (334, 
35 - 37) 
30. Minä sanon teille, opetuslapset, 
rakkauteni laissa, että jos ette voi tehdä 
täydellisiä tekoja, kuten minä tein 
Jeesuksessa, teidän pitäisi ainakin pyrkiä 
elämässänne pääsemään lähelle niitä. Minulle 
riittää, että näen vähän hyvää tahtoa jäljitellä 
Minua ja vähän rakkautta lähimmäistäsi 
kohtaan, ja Minä olen kanssasi, paljastaen 
armoni ja voimani tiellesi. 
31. Et koskaan ole yksin taistelussa. Koska en 
jätä teitä yksin, kun syntienne paino painaa 
teitä, uskotteko, että hylkään teidät, kun 
kuljette tietänne tämän rakkauden tehtävän 
ristin painon alla? (103, 28 - 29) 
 
Rakkauden kokonaisvaltainen merkitys 
32 Opetukseni on aina tehnyt teille selväksi, 
että sen sisin olemus on rakkaus. 
33 Rakkaus on Jumalan ydin. Tästä voimasta 
kaikki olennot ammentavat elääkseen; siitä 
syntyi elämä ja kaikki luomakunta. Rakkaus on 
kaiken Isän luoman kohtalon alkuperä ja 
päämäärä. 
34 Tuon kaiken liikuttavan, valaisevan ja 
elävöittävän voiman edessä kuolema katoaa, 
synti haihtuu, intohimot katoavat, 

epäpuhtaudet huuhtoutuvat pois, ja kaikki 
epätäydellinen täydellistyy. (295, 32) 
35 Minä olen paljastanut sinulle 
olemassaoloni ja sinun olemassaolosi syyn. 
Olen paljastanut teille, että tuli, joka antaa 
elämän ja elävöittää kaiken, on rakkaus. Se on 
alkuperä, josta kaikki elämänmuodot ovat 
syntyneet. 
36 Katso, te olette syntyneet rakkaudesta, 
olette olemassa rakkaudesta, löydätte 
anteeksiannon rakkaudesta ja tulette olemaan 
rakkaudesta ikuisesti. (135, 19 - 20) 
37. Rakkaus on teidän olemassaolonne 
alkuperä ja syy, oi ihmiset. Miten voisit elää 
ilman tätä lahjaa? Uskokaa Minuun, on monia, 
jotka kantavat kuolemaa sisällään, ja toisia, 
jotka ovat sairaita yksinkertaisesti siksi, että 
he eivät rakasta ketään. Parantava balsami, 
joka on pelastanut monet, on ollut rakkaus, ja 
jumalallinen lahja, joka nostaa todelliseen 
elämään, joka lunastaa ja kohottaa, on niin 
ikään rakkaus. (166, 41) 
38 Rakkaus! Ne, jotka eivät rakasta, kantavat 
syvää surua: he eivät saa omistaa, eivät tunne 
elämän kauneinta ja korkeinta asiaa. 
39 Tätä Kristus opetti teille elämällään ja 
kuolemallaan ja sen, mitä hän jätti teille 
Jumalallisessa Sanassaan, joka tiivistyy 
lauseeseen: "rakastakaa toisianne sillä 
rakkaudella, jonka minä olen teille osoittanut". 
40 Tulee päivä, jolloin ne, jotka eivät ole 
rakastaneet, vapautuvat katkeruudestaan ja 
ennakkoluuloistaan ja tulevat lepäämään 
Minun luokseni, jossa he palaavat elämään, 
kun he kuulevat loputtoman hellästi 
rakastavan Sanani. 
41. Totisesti minä sanon teille: rakkaudessa on 
minun voimani, viisauteni ja totuuteni. Se on 
kuin mittaamattoman pitkät tikapuut, jotka 
näkyvät eri muodoissaan alimmista ihmisistä 
korkeimpiin henkiin, jotka ovat saavuttaneet 
täydellisyyden. 
42 Rakasta, vaikka se olisi tielläsi, mutta 
rakasta aina. Älkää vihatko, sillä viha jättää 
jälkeensä kuoleman jäljen, kun taas rakkaus 
saa teidät antamaan toisillenne anteeksi, ja 
kaikki kaunat katoavat. (224,34 - 36) 
43 Minä sanon teille: Se, joka ei ilmaise 
rakkauttaan korkeimmassa muodossa ja 
ehdottoman vilpittömästi, ei rakasta. Hänellä 
ei ole todellista tietoa, ja hänellä on hyvin 
vähän. Toisaalta se, joka rakastaa koko 
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hengellään ja kaikilla hänelle annetuilla 
voimilla, kantaa sisällään viisauden valoa ja 
tuntee, että hän on todellisuudessa kaiken 
häntä ympäröivän omistaja; sillä se, mitä Isä 
omistaa, on myös hänen lastensa omaisuutta. 
(168, 11) 
44 Rakkaus antaa sinulle viisautta ymmärtää 
totuus, jota muut etsivät turhaan tieteen 
kuoppaisilla poluilla. 
45. Anna Mestarin ohjata sinua kaikissa 
toimissa, sanoissa ja ajatuksissa. 
Varustautukaa hänen ystävällisen ja 
rakastavan esimerkkinsä mukaisesti, niin 
silloin te osoitatte jumalallista rakkautta. Näin 
tunnet olevasi lähellä Jumalaa, koska olet 
sopusoinnussa Hänen kanssaan. 
46 Jos rakastat, onnistut olemaan lempeä, 
kuten Jeesus oli. (21, 10 - 12) 
47 Joka rakastaa, se ymmärtää; joka oppii, sillä 
on tahto; jolla on tahto, se voi tehdä monia 
asioita. Minä sanon teille: joka ei rakasta 
kaikella mielensä voimalla, se ei saa 
hengellistä korkeutta eikä viisautta eikä tee 
suuria tekoja. (24, 41) 
48 Älkää antako sydämenne korskeutua, sillä 
se symboloi sen ikuisuuden tulta, josta kaikki 
on lähtöisin ja jossa kaikki herää henkiin. 
49 Henki käyttää sydäntä rakastamiseen 
ruumiin avulla. Jos rakastatte vain aineen lain 
mukaan, rakkautenne on ohimenevää, koska 
se on rajallista. Mutta jos rakastat 
hengellisesti, tuo tunne on kuin Isällä, joka on 
ikuinen, täydellinen ja muuttumaton. 
50. Kaikki elämä ja kaikki luodut asiat liittyvät 
Henkeen, sillä hänellä on ikuinen elämä. Älkää 
rajoittako itseänne, rakastakaa Minua ja 
rakastakaa itseänne, sillä teillä on se Jumalan 
"olemisen" kipinä, joka ei tunne rajoja 
rakastamisessa, joka on Jumala itse. (180, 24 - 
26) 
51. Kiipeä ylös polkua, joka johtaa sinut 
vuoren huipulle, ja jokaisen askeleesi myötä 
ymmärrät paremmin opetuksiani ja 
täydellistyt yhä enemmän jumalallisen viestin 
tulkinnassa. 
52. Mikä on hengen kieli?: Se on rakkaus. 
Rakkaus on kaikkien henkien universaali kieli. 
Ettekö näe, että myös ihmisrakkaus puhuu? 
Usein se ei tarvitse sanoja, vaan se puhuu 
paremmin tekojen ja ajatusten kautta. Jos 
ihmisrakkaus ilmaisee itseään tällä tavoin, 

millaista sen kieli on, kun te täydellistätte 
itsenne minun laeissani? (316, 59 - 60) 
53. Kun pohditte, että Minä olen viisaus - että 
viisaus kumpuaa rakkaudesta. Kun tunnustatte 
Minut Tuomariksi - tämä oikeuskäytäntö 
perustuu rakkauteen. Kun pidätte Minua 
voimakkaana - voimani perustuu rakkauteen. 
Kun tiedätte, että olen ikuinen - ikuisuuteni 
tulee rakkaudesta, koska se on elämää, ja 
elämä tekee hengestä kuolemattoman. 
54. Rakkaus on valoa, on elämää ja tietoa. Ja 
tämän siemenen olen antanut teille aikojen 
alusta lähtien - ainoan siemenen, jonka olen 
kylvänyt täydellisenä maanomistajana 
pelloille, jotka ovat teidän sydämenne. (222. 
23) 
 
Rakkauden suuri voima 
55. Oi maailman miehet ja naiset, jotka olette 
tieteissänne unohtaneet ainoan asian, joka voi 
tehdä teidät viisaiksi ja onnellisiksi: olette 
unohtaneet rakkauden, joka innoittaa kaikkea 
- rakkauden, joka kykenee kaikkeen ja 
muuttaa kaiken! Elätte tuskan ja pimeyden 
keskellä, sillä koska ette harjoita rakkautta, 
jota opetan teille, aiheutatte fyysistä tai 
hengellistä kärsimystä. 
56. Jotta voisitte löytää ja ymmärtää viestini, 
teidän on ensin oltava sydämestänne 
ystävällisiä ja lempeitä, hyveet, jotka ovat 
läsnä jokaisessa hengessä sen luomisesta 
lähtien; mutta voidaksenne tuntea todellisen, 
korkean rakkauden tunteen, teidän on 
henkistettävä itsenne viljelemällä hyviä 
tunteitanne; mutta te olette halunneet 
elämässä kaikkea muuta paitsi henkistä 
rakkautta. (16,31 - 32) 
57. Teillä on aina ollut johtajia, jotka ovat 
opettaneet teille rakkauden voimaa. He olivat 
edistyneempiä veljiänne, joilla oli enemmän 
tietoa laistani ja enemmän puhtautta 
teoissaan. He antoivat teille esimerkin 
voimasta, rakkaudesta ja nöyryydestä, kun he 
vaihtoivat elämänsä, joka oli täynnä harhoja ja 
syntejä, olemassaoloon, joka oli omistettu 
hyvälle, uhrautumiselle ja aktiiviselle 
hyväntekeväisyydelle. 
58. Teillä on lapsuudesta vanhuuteen asti 
selviä esimerkkejä kaikesta siitä, mitä 
rakkaudella saavutetaan, ja niistä 
kärsimyksistä, joita rakkauden puute 
aiheuttaa; mutta te - kiviä herkemmin - ette 
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ole osanneet oppia niistä opetuksista ja 
esimerkeistä, joita jokapäiväinen elämä teille 
antaa. 
59. Oletko koskaan havainnut, miten jopa 
petoeläimet vastaavat lempeästi rakkauden 
kutsuun? Samalla tavalla elementit, 
luonnonvoimat, voivat reagoida - kaikki, mitä 
aineellisessa ja henkisessä maailmassa on 
olemassa. 
60 Sen tähden minä käsken teitä siunaamaan 
kaikkea rakkaudella maailmankaikkeuden Isän 
ja Luojan nimessä. 
61 Siunaaminen on kyllästämistä. 
Siunaaminen tarkoittaa hyvän tuntemista, sen 
sanomista ja sen välittämistä eteenpäin. 
Siunaaminen tarkoittaa kaiken ympärilläsi 
olevan kyllästämistä rakkauden ajatuksilla. 
(14, 56 – 60) 
62. Totisesti sanon teille, että rakkaus on se 
muuttumaton voima, joka liikuttaa 
maailmankaikkeutta. Rakkaus on elämän 
alkuperä ja tarkoitus. 
63. Olen nyt käynnistämässä hengellistä 
ylösnousemuksen aikaa kaikille, aikaa, jolloin 
tuon kukkaan sen rakkauden siunatun 
siemenen, jonka vuodatin maailmaan ristin 
korkeudelta, ilmoittaen teille, että jos ihmiset 
rakastaisivat toisiaan niin kuin opetin teille, 
"kuolema" häviää maailmasta, ja sen tilalle 
elämä hallitsisi ihmisiä ja näkyisi kaikissa 
heidän teoissaan. (282,13-14) 
 

V. Jumalan ilmoituksen muodot  
 

Luku 19 - Jumalan kolminaisuus  
 
Jumalan ykseys Kristuksen ja Pyhän Hengen 
kanssa. 
1 Sanani valo yhdistää ihmiset tällä 
kolmannella aikakaudella. Totuuteni loistaa 
jokaisessa mielessä ja saa uskontokuntien ja 
kulttien erot katoamaan. 
2 Kun tänä päivänä jotkut rakastavat minua 
Jehovassa ja kieltävät Kristuksen, toiset 
rakastavat minua Kristuksessa eivätkä tunne 
Jehovaa; kun jotkut tunnustavat 
olemassaoloni Pyhänä Henkenä, toiset 
riitelevät ja kiistelevät kolminaisuudestani. 

3. Ja nyt pyydän tätä ihmiskuntaa ja niitä, 
jotka johtavat sitä hengellisesti: Miksi 
etäännytätte toisianne toisistanne, vaikka te 
kaikki tunnustatte todellista Jumalaa? Jos te 
rakastatte Minua Jehovassa, olette 
totuudessa. Jos rakastatte minua Kristuksen 
kautta - hän on tie, totuus ja elämä. Jos 
rakastatte Minua Pyhänä Henkenä, lähestytte 
valoa. 
4. Teillä on vain yksi Jumala, vain yksi Isä. 
Jumalassa ei ole kolmea jumalallista 
persoonaa, vaan vain yksi jumalallinen Henki, 
joka on ilmoittanut itsensä ihmiskunnalle 
evoluution kolmessa eri vaiheessa. 
Tunkeutuessaan tähän syvyyteen he 
lapsellisuudessaan uskoivat näkevänsä kolme 
persoonaa, vaikka vain yksi Jumalallinen Henki 
on olemassa. Kun siis kuulet nimen Jehova, 
ajattele Jumalaa Isänä ja Tuomarina. Kun 
ajattelet Kristusta, tunnista Hänessä Jumala 
Mestarina, Rakkautena; ja kun yrität selvittää 
Pyhän Hengen alkuperää, tiedä, että Hän ei 
ole mikään muu kuin Jumala, kun Hän 
paljastaa suunnattoman viisautensa sellaisille 
opetuslapsille, jotka ovat edistyneempiä. 
5. Jos olisin löytänyt ensimmäisen aikakauden 
ihmiskunnan hengellisesti kehittyneenä 
sellaisena kuin se on nykyään, olisin 
ilmoittanut itseni sille Isänä, Mestarina ja 
Pyhänä Henkenä; silloin ihmiset eivät olisi 
nähneet kolmea jumaluutta siellä, missä on 
vain yksi. Mutta he eivät kyenneet 
tulkitsemaan opetuksiani oikein, ja he olisivat 
olleet hämmentyneitä ja olisivat jääneet kauas 
Minun tavastani, jotta he olisivat jatkaneet 
helppokäyttöisten ja pienten jumalien 
luomista omien ajatustensa mukaan. 
6 Heti kun ihmiset näkevät ja hyväksyvät 
tämän totuuden, he katuvat sitä, että he ovat 
tuominneet toisensa väärin erehdyksen 
vuoksi, jonka he olisivat voineet välttää 
pienellä rakkaudella. 
7 Jos Kristus on rakkaus, voitko uskoa, että 
hän on riippumaton Jehovasta, koska minä 
olen rakkaus?". 
8 Jos Pyhä Henki on Viisaus, niin uskotko, että 
tämä Henki on olemassa Kristuksesta 
riippumatta, koska minä olen Viisaus?". 
Luuletko, että Sana ja Pyhä Henki ovat kaksi 
eri asiaa? 
9. Riittää, että tietää vain jotain siitä sanasta, 
jota Jeesus opetti ihmiskunnalle, jotta 
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ymmärtää, että vain yksi Jumala on ollut 
olemassa ja tulee ikuisesti olemaan vain yksi. 
Siksi sanoin hänen kauttaan: "Joka tuntee 
Pojan, se tuntee Isän, sillä hän on minussa ja 
minä olen hänessä." Myöhemmin, kun hän 
ilmoitti tulevansa takaisin ihmisten luo toisena 
aikana, hän ei ainoastaan sanonut: "Minä 
tulen takaisin", vaan hän lupasi lähettää Pyhän 
Hengen, Lohduttajan Hengen, Totuuden 
Hengen. 
10 Miksi Kristuksen pitäisi tulla ilman Pyhää 
Henkeä? Eikö Hän voisi tuoda totuutta, valoa 
ja lohtua mukanaan Hengessään? (1, 66 - 70, 
73 - 76) 
11 Minä olen teidän Mestarinne; mutta älkää 
katsoko minua erillään Isästä, sillä minä olen 
Isä. 
12 Pojan ja Pyhän Hengen välillä ei ole mitään 
eroa, sillä Pyhä Henki ja Poika ovat yksi Henki, 
ja tämä Henki olen minä. 
13 Katsokaa ilmestyksissäni kautta aikojen 
yhtä Jumalaa, joka on opettanut teitä 
moninaisilla ja erilaisilla oppitunneilla: yksi 
kirja, jossa on monta sivua. (256, 4) 
 
Kolme tapaa, joilla Jumala paljastaa itsensä  
14 Nyt te tiedätte, miksi Isä on ilmoittanut 
itsensä vaiheittain, ja te ymmärrätte myös 
ihmisten erehdyksen, joka koskee 
kolminaisuuskäsitystä. 
15 Älkää enää yrittäkö antaa Minulle fyysistä 
muotoa mielikuvituksessanne, sillä Hengessäni 
ei ole muotoa, sen enempää kuin Älyllä, 
Rakkaudella tai Viisaudella on muotoa. 
16 Minä sanon teille tämän, koska monet 
kuvittelevat minut vanhan miehen muodossa, 
kun he ajattelevat Isää; mutta minä en ole 
vanha mies, sillä minä olen ajan ulkopuolella, 
eikä minun Hengelläni ole ikää. 
17. Kun ajattelet Kristusta, muodostat heti 
mielessäsi fyysisen kuvan Jeesuksesta. Mutta 
kerron teille, että Kristus, lihaksi syntynyt 
Jumalallinen Rakkaus, ihmiseksi tullut Sanani, 
kun Hän jätti fyysisen kuorensa, hän yhdistyi 
Henkeni kanssa, josta Hän oli noussut. 
18. Kun kuitenkin puhutte Pyhästä Hengestä, 
käytätte kyyhkysen symbolia yrittäessänne 
kuvitella hänet jossakin muodossa. Mutta 
sanon teille, että symbolien aika on ohi, ja 
tästä syystä, kun tunnette olevanne Pyhän 
Hengen vaikutuksen alaisena, otatte sen 
vastaan inspiraationa, valona hengessänne, 

kirkkautena, joka hälventää epävarmuudet, 
mysteerit ja pimeyden. (39, 42, 44 – 47) 
19. Iästä ikään ihmisillä on yhä selkeämpi 
käsitys Minusta. Ne, jotka ovat oppineet 
tuntemaan minut Kristuksen kautta, ovat 
lähempänä totuutta kuin ne, jotka tuntevat 
minut vain Mooseksen lakien kautta. Sitä 
Jumalaa, jota ihmisjoukot seurasivat ja 
tottelivat hänen vanhurskautensa pelossa, 
etsittiin myöhemmin Isänä ja Mestarina, kun 
Kristuksen rakkauden siemen iti heidän 
sydämissään. (112, 3) 
20. Seison aikojen yläpuolella, kaiken luodun 
yläpuolella, Jumalallinen Henkeni ei ole 
kehityksen alainen. Olen ikuinen ja täydellinen 
- en kuten te, joilla on hyvin hyvin alku, jotka 
ovat täysin kehityksen lakien alaisia ja jotka 
lisäksi tuntevat aikojen kulun olemuksenne 
yläpuolella. 
21 Älkää siis sanoko, että Isä kuuluu vain 
yhdelle aikakaudelle, Kristus toiselle ja Pyhä 
Henki taas toiselle. Sillä Isä on iankaikkinen 
eikä kuulu mihinkään aikakauteen, vaan 
aikakaudet ovat hänen, ja Kristus, kun hän oli 
mennyt ihmisenä, on itse Jumala, samoin kuin 
Pyhä Henki, joka ei ole kukaan muu kuin 
teidän Isänne itse, joka valmistelee teidän 
keskuudessanne korkeinta ilmenemismuotoa, 
toisin sanoen ilman minkään maallisen 
välittäjän apua. (66, 43) 
22 Olen selittänyt teille, että se, mitä kutsutte 
Isäksi, on Jumalan ehdoton voima, 
Universaalinen Luoja, ainoa Luomaton; että 
Hän, jota kutsutte "Pojaksi", on Kristus, eli Isän 
täydellisen rakkauden ilmestys luotujaan 
kohtaan; ja että se, mitä kutsutte "Pyhäksi 
Hengeksi", on Viisaus, jonka Jumala lähettää 
teille valona tänä aikana, jolloin henkenne 
kykenee ymmärtämään ilmestyksiäni 
paremmin. 
23 Tämä Pyhän Hengen valo, tämä Jumalan 
viisaus, tulee pian hallitsemaan tätä kolmatta 
aikakautta, jonka näette syntymässä, ja se 
valaisee hengellisyyttä kaipaavan, totuutta 
janoavan ja rakkautta janoavan ihmiskunnan 
mielet. 
24 Yhtä totta on, ihmiset, että yksi Jumala on 
ilmoittanut itsensä ihmisille, vaikkakin 
kolmella eri tavalla: jos etsitte rakkautta Isän 
teoista tuona ensimmäisenä aikakautena, 
löydätte sen; ja jos etsitte viisauden valoa, 
löydätte sen samoin, aivan kuten Kristuksen 
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teoissa ja sanoissa kohtaatte rakkauden lisäksi 
myös voiman ja viisauden. Mikä olisi siis outoa 
siinä, että löytäisitte Pyhän Hengen teoissa 
tällä hetkellä sekä voiman, lain ja voiman että 
rakkauden, hellyyden ja parantavan balsamin? 
(293, 20 - 21, 25 - 26) 
25. Laki, rakkaus, viisaus - nämä ovat ne kolme 
ilmestysmuotoa, joissa olen näyttänyt itseni 
ihmiselle, jotta hänellä olisi luja vakaumus ja 
täydellinen tieto Luojastaan evoluution tiellä. 
Nämä kolme ilmoituksen vaihetta eroavat 
toisistaan, mutta niillä kaikilla on yksi ja sama 
alkuperä, ja kokonaisuutena ne ovat 
absoluuttista täydellisyyttä. (165, 56) 
26 Minussa on Tuomari, Isä ja Mestari - kolme 
eri ilmestymisvaihetta yhdessä olennossa, 
kolme voimakeskusta ja yksi olemisen ydin: 
rakkaus. (109,40) 
27 Minä olen Herra, joka olen pelastanut 
teidät kuolemasta kaikkina aikoina. Minä olen 
se ainoa Jumala, joka on puhunut teille 
kaikkina aikoina. Kristus on minun "Sanani", 
joka puhui teille Jeesuksen kautta. Hän sanoi 
teille: "Joka tuntee Pojan, tuntee Isän." Ja 
Pyhä Henki, joka puhuu teille tänään, olen 
myös minä, sillä on vain yksi Pyhä Henki, vain 
yksi Sana, ja tämä on minun. 
28 Kuunnelkaa, opetuslapseni: "Ensimmäisellä 
aikakaudella" annoin teille lain, toisella 
aikakaudella opetin teille rakkauden, jolla 
teidän tulisi tulkita näitä käskyjä, ja nyt tällä 
kolmannella aikakaudella lähetän teille valon, 
jotta voisitte tunkeutua kaiken sen 
merkitykseen, mikä teille on ilmoitettu; 
lähetän teille valon, jotta voisitte tunkeutua 
kaiken sen merkitykseen, mikä teille on 
ilmoitettu; lähetän teille valon, jotta voisitte 
tunkeutua kaiken sen merkitykseen, mikä 
teille on ilmoitettu. 
29 Miksi sitten haluatte löytää kolme 
jumaluutta, kun on vain yksi Jumalallinen 
Henki, joka on Minun?". 
30 Minä annoin lain ensimmäisille ihmisille, ja 
kuitenkin minä ilmoitin Moosekselle, että 
minä lähettäisin Messiaan. Kristus, jossa 
annoin teille "Sanani", kertoi teille, kun Hänen 
tehtävänsä oli jo päättymässä: "Minä palaan 
Isän luokse, josta olen lähtenyt." Hän myös 
sanoi teille: "Isä ja minä olemme yhtä." Mutta 
sen jälkeen Hän lupasi lähettää teille 
Totuuden Hengen, joka tahtoni mukaan ja 

teidän kehitystasonne mukaisesti valaisisi 
ilmestysteni salaisuutta. 
31. Mutta kuka voi valaista salaisuuksiani ja 
selittää nämä mysteerit? Kuka muu kuin minä 
voi avata viisauteni kirjan sinetit? 
32. Totisesti sanon teille, että Pyhä Henki, jota 
tällä hetkellä pidätte joksikin muuksi kuin 
Jehovaksi ja Kristukseksi, ei ole mitään muuta 
kuin se viisaus, jonka minä annan henkenne 
tietoon, jotta saisitte ymmärtää, nähdä ja 
tuntea totuuden. (32, 22 - 27) 
33. Yhdistäkää mielessänne ja hengessänne 
Ilmestykseni Jumalana, jotka julistavat teille 
Lain; Ilmestykseni Isänä, jotka paljastavat teille 
äärettömän rakkauteni; ja Opetukseni 
Mestarina, jotka paljastavat teille viisauteni, 
niin saatte kaikesta tästä olemuksen, 
jumalallisen aikomuksen: että tulette luokseni 
hengellisen valon tiellä - jotain enemmän kuin 
ilmentymä teille. Haluan johdattaa teidät 
omaan valtakuntaani, jossa olen aina läsnä 
teille, ikuisesti sisällänne. (324, 58) 
34. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun 
ihmiset ponnistelevat tulkitakseen jumalallista 
ilmoitusta tai saadakseen selvyyttä asiaan, 
joka heidän silmissään näyttäytyy mysteerinä. 
Jo "toisena aikakautena", sen jälkeen, kun olin 
saarnannut maailmalla, ihmiset pohtivat 
Jeesuksen persoonallisuutta ja halusivat 
tietää, oliko Hän jumalallinen vai ei, oliko Hän 
yksi Isän kanssa vai Isästä erillinen henkilö. He 
arvostelivat ja tutkivat opetustani kaikin 
tavoin. 
35 Nyt olen jälleen tulkintojen, keskustelujen, 
väitteiden ja tutkimusten kohteena. 
36 Testataan, oliko Kristuksen Henki, kun hän 
ilmoittautui, riippumaton Isän Hengestä; ja 
toiset sanovat, että Pyhä Henki puhui, eikä Isä 
eikä Poika. 
37. Mutta se, mitä kutsutte "Pyhäksi 
Hengeksi", on Jumalan Valo, ja se, mitä 
kutsutte "Pojaksi", on Hänen "Sanansa". Kun 
siis kuulette tämän sanan täällä, kun käytätte 
"Toisen aikakauden" opetustani tai kun 
ajattelette "Ensimmäisen aikakauden" lakia ja 
ilmoituksia, olkaa tietoisia siitä, että olette 
Yhden Jumalan läsnäolossa, kuulette hänen 
sanaansa ja otatte vastaan hänen henkensä 
valon. (216, 39 - 42) 
 
Jumala Luojahenkenä ja Isänä  
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38. Olen kaiken luodun ydin. Kaikki elää minun 
äärettömän voimani kautta. Olen jokaisessa 
ruumiissa ja jokaisessa muodossa. Olen 
jokaisessa teissä, mutta teidän on 
valmistauduttava ja tehtävä itsestänne 
herkkiä, jotta voitte tuntea ja löytää Minut. 
39. Olen kaikkien olentojen elämän henkäys, 
koska olen Elämä. Siksi olen antanut teidän 
ymmärtää, että jos olen läsnä kaikissa 
teoissanne, ei ole tarpeen tehdä kuvaa 
minusta savesta tai marmorista palvellaksenne 
minua tai tunteaksenne minut lähellänne. 
Tämä ymmärryksen puute on vain viettänyt 
ihmiskunnan epäjumalanpalvelukseen. 
40. Sanani ansiosta aistitte harmonian, joka 
vallitsee Isän ja kaikkien luotujen asioiden 
välillä, ymmärrätte, että Minä olen kaikkia 
olentoja ravitseva Olento ja että olette osa 
Minua. (185, 26 - 28) 
41. Isän Henki on näkymätön, mutta hän 
ilmenee äärettömissä muodoissa. Koko 
maailmankaikkeus on vain Jumaluuden 
aineellinen ilmentymä. Kaikki luotu on 
Totuuden heijastus. 
42. Olen ympäröin niiden henkien 
olemassaolon, jotka ovat Jumaluuteni lapsia, 
sen mukaan, missä he asuvat, useilla 
elämänmuodoilla, joihin olen sijoittanut 
viisautta, kauneutta, elinvoimaa ja merkitystä 
antaakseni jokaiselle näistä kodeista 
näkyvimmän todisteen olemassaolostani ja 
käsityksen voimastani. Huomautan teille, että 
elämän tarkoitus on rakastaa, tietää ja tuntea 
totuus. (168, 9 -10) 
43. Opetuslapset, Minusta ovat lähteneet 
kolme luontoa: Jumalallinen, henkinen ja 
aineellinen. Kaiken luodun Luojana ja 
omistajana voin puhua teille jumalallisella ja 
samalla ymmärrettävällä tavalla. Koska 
aineellinen luonto tuli minusta, voin antaa 
ääneni ja sanani kuulua myös fyysisesti, jotta 
voin tehdä itseni ymmärrettäväksi ihmiselle. 
44. Olen täydellinen tiede, kaiken alkuperä, 
kaikkien syiden syy ja valo, joka valaisee 
kaiken. Olen kaiken luodun yläpuolella, kaiken 
oppimisen yläpuolella. (161, 35 - 36) 
45 Nyt on ymmärryksen, hengen ja mielen 
valaistumisen aika, jolloin ihminen vihdoin 
etsii Minua hengellisesti, koska hän ymmärtää, 
ettei Jumala ole henkilö eikä 
mielikuvituksellinen käsite, vaan rajaton ja 
absoluuttinen Universaalinen Henki. (295, 29) 

 
Kristus; Jumalan rakkaus ja sana 
46. Ennen kuin Isä teki itsensä tunnetuksi 
ihmiskunnalle Jeesuksessa, Hän lähetti teille 
ilmestyksiään aineellisia muotoja ja 
tapahtumia käyttäen. Kristuksen nimellä te 
olette tunteneet hänet, joka osoitti Jumalan 
rakkauden ihmisten keskuudessa, mutta kun 
hän tuli maan päälle, hän oli jo ilmoittanut 
itsensä Isäksi, joten teidän ei pitäisi sanoa, 
että Kristus syntyi maailmaan - se oli Jeesus, 
joka syntyi, ruumis, jossa Kristus asui. 
47 Pohtikaa, niin te lopulta ymmärrätte Minua 
ja tunnustatte, että Kristus oli ennen Jeesusta, 
sillä Kristus on Jumalan rakkaus. (16, 6 - 7) 
48. Tässä minä olen kanssasi ja annan sinulle 
voimaa taistella henkesi ikuisen rauhan 
puolesta. Mutta totisesti sanon teille, että jo 
ennen kuin ihmiskunta tuli tuntemaan Minut, 
olin jo valistamassa teitä äärettömyydestä ja 
puhumassa sydämillenne. Sillä koska olen yksi 
Isän kanssa, olen aina ollut Hänessä. Aikojen 
oli kuljettava ihmiskunnan yli, kunnes maailma 
otti minut vastaan Jeesuksessa ja kuuli 
Jumalan sanan, vaikka minun on kerrottava 
teille, että kaikilla, jotka kuulivat opetukseni 
tuolloin, ei ollut tarvittavaa hengellistä 
kehitystä, jotta he olisivat voineet tuntea 
Jumalan läsnäolon Kristuksessa. (300, 3) 
49. Uskoitte tunnistavanne Jehovassa julman, 
kauhean ja kostonhimoisen Jumalan. 
Vapauttaakseen teidät erehdyksestänne Herra 
lähetti teille Kristuksen, jumalallisen 
rakkautensa, jotta te, "tuntien Pojan, tuntisitte 
Isän"; ja kuitenkin tietämätön ihmiskunta, joka 
on kietoutunut uudestaan synteihinsä, uskoo 
näkevänsä raivostuneen ja loukkaantuneen 
Jeesuksen, joka vain odottaa niiden 
saapumista "henkiseen laaksoon", jotka ovat 
loukanneet häntä, sanoakseen heille: 
"Poistukaa minusta, en tunne teitä"; ja saada 
heidät välittömästi kärsimään julmimmat 
kidutukset ikuisuudessa. 
50. On aika, että ymmärrätte opetusteni 
merkityksen, jotta ette lankea erehdykseen. 
Jumalallinen rakkaus ei estä teitä tulemasta 
luokseni, mutta jos ette hyvitä virheitänne, 
omantuntonne armoton tuomari kertoo teille, 
että ette ole sen arvoisia, että pääsette valon 
valtakuntaan. (16, 46 - 47) 
51. Haluan, että olette Mestarinne kaltaisia ja 
kutsutte itseänne oikeutetusti 
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opetuslapsikseni. Perintöni on rakkautta ja 
viisautta. Kristus tuli luoksenne, ja Kristus 
puhuu teille tällä hetkellä; mutta älkää 
yrittäkö erottaa Minua Jumalasta tai nähdä 
Minua Hänen ulkopuolellaan, sillä olen ja olen 
aina ollut yhtä Isän kanssa. 
52. Olen kertonut teille, että Kristus on 
Jumalallinen Rakkaus; älkää siis yrittäkö 
erottaa Minua Isästä. Uskotko, että Hän on 
Isä, jolla ei ole rakkautta lapsiaan kohtaan? 
Mistä te saatte tämän ajatuksen? Teidän on 
aika tunnustaa tämä. 
53 Älköön kukaan hävetkö kutsua Jumalaa, 
Luojaa, Isäksi, sillä se on hänen oikea nimensä. 
(19, 57 - 58) 
54 Jeesuksessa maailma näki Jumalansa 
tulleen ihmiseksi. Ihmiset saivat häneltä vain 
rakkauden oppitunteja, äärettömän viisauden 
opetuksia, todisteita täydellisestä 
oikeudenmukaisuudesta, mutta eivät koskaan 
sanaakaan väkivaltaa, tekoa tai merkkiä 
kaunasta. Katso sen sijaan, kuinka paljon 
häntä loukattiin ja pilkattiin. Hänellä oli 
käsissään valta ja kaikki valta, jollaista koko 
maailmalla ei ole, mutta oli välttämätöntä, 
että maailma tuntisi Isänsä hänen todellisessa 
olemuksessaan, hänen todellisessa 
vanhurskaudessaan ja armossaan. 
55 Jeesuksessa maailma näki Isän, joka antaa 
kaikkensa lastensa puolesta vaatimatta 
itselleen mitään vastineeksi; Isän, joka antaa 
anteeksi kaikkein vakavimmat loukkaukset 
äärettömällä rakkaudella kostaamatta 
koskaan, ja Isän, joka sen sijaan, että veisi 
häntä loukanneiden lastensa hengen, antaa 
heille anteeksi ja näyttää heille verellään tien 
hengelliseen lunastukseen. (160, 46 - 47) 
56. Ihmisenä Jeesus oli ihanteenne ja 
täydellisyyden toteutuminen; jotta teillä olisi 
hänessä seuraamisen arvoinen esimerkki, 
halusin opettaa teille, millainen ihmisen on 
oltava tullakseen Jumalansa kaltaiseksi. 
57 Jumala on yksi, ja Kristus on yksi hänen 
kanssaan, koska hän on Jumaluuden "Sana", 
ainoa tie, jonka kautta voi tavoittaa kaiken 
luodun Isän. (21, 33 - 34) 
58 Opetuslapset, Kristus on jumalallisen 
rakkauden korkein ilmentymä, on valo, joka 
on elämää hengen alueilla; valo, joka lävistää 
pimeyden ja paljastaa totuuden jokaisen 
hengellisen katseen edessä, purkaa 
salaisuudet, avaa oven ja näyttää tien 

viisauteen, ikuisuuteen ja hengen 
täydellisyyteen. (91, 32) 
 
Pyhä Henki - Jumalan totuus ja viisaus. 
59. Viisaudessa piilee parantava voima ja 
lohdutus, jota sydämesi kaipaa. Siksi lupasin 
teille kerran totuuden hengen lohdutuksen 
hengeksi. 
60 Mutta on ehdottoman välttämätöntä, että 
meillä on uskoa, jotta emme pysähtyisi 
kehityksen tiellä emmekä pelkäisi 
koettelemuksia. (263, 10 - 11) 
61 Tämä on valon aikakausi, jolloin 
jumalallinen viisaus, joka on Pyhän Hengen 
valo, valaisee sydämen ja mielen 
salaisimmatkin nurkat. (277, 38) 
 

20 luku - Maria; Jumalan äidillinen 
rakkaus  
 
Marian maallinen olemassaolo nöyryydessä 
1 Maria on taivaallisen puutarhani kukka, 
jonka olemus on aina ollut hengessäni. 
2 Näetkö nämä kukat tässä, jotka kätkevät 
kauneutensa nöyryyteen? Samoin Maria oli ja 
on: ehtymätön kauneuden lähde niille, jotka 
kykenevät katsomaan häntä puhtaudessa ja 
kunnioituksessa, ja hyvyyden ja hellyyden 
aarre kaikille olennoille. 
3 Maria kulki läpi maailman kätkien 
jumalallisen luontonsa; hän tiesi, kuka hän oli 
ja kuka hänen Poikansa oli, mutta sen sijaan, 
että hän olisi kerskunut tällä armolla, hän 
ilmoitti olevansa vain Korkeimman palvelija, 
Herran neuvojen väline. (8, 42 - 43, 46) 
4 Maria tiesi, että hän saisi kuninkaan, joka oli 
voimakkaampi ja suurempi kuin kaikki maan 
kuninkaat. Mutta oliko hän siksi kruunannut 
itsensä miesten kuningattareksi? Julistivatko 
hänen huulensa toreilla, kaduilla, 
yksinkertaisissa majoissa tai palatseissa, että 
hänestä tulisi Messiaan äiti, että Isän 
"ainokainen Poika" syntyisi hänen 
kohdustaan? 
5 Totisesti ei, minun kansani: hänessä oli 
suurin nöyryys, nöyryys ja armo, ja lupaus 
toteutui. Hänen ihmisäidin sydämensä tuli 
onnelliseksi, ja jo ennen kuin hän synnytti - 
tuolloin ja sen jälkeen koko Pojan elämän ajan 
- hän oli mitä rakastavin äiti, joka tunsi 
hengellisesti Jeesuksen kohtalon, tehtävän, 
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joka hänen oli täytettävä ihmisten 
keskuudessa, ja sen, mitä hän oli tullut 
tekemään. Hän ei koskaan vastustanut tätä 
kohtaloa, sillä hän osallistui samaan työhön. 
6 Jos hän toisinaan vuodatti kyyneleitä, se oli 
ihmisäidin itkua, se oli ruumiillista luontoa, 
joka tunsi pojan, oman lihansa, tuskan. 
7 Mutta oliko hän Mestarin, hänen Poikansa, 
opetuslapsi? Marian ei tarvinnut oppia 
Jeesukselta mitään. Hän oli Isässä itsessään ja 
oli inkarnoitunut vain täyttääkseen tuon 
kauniin ja vaikean tehtävän. 
8 Rajoittuiko tuon erinomaisen Äidin Sydän 
rakastamaan vain kaikkein rakkainta 
Poikaansa? Ei tietenkään; tuon pienen 
ihmissydämen kautta äidillinen sydän ilmeni 
lohdutuksina ja ylevinä sanoina, neuvoina ja 
hyvityksinä, ihmeinä, valona ja totuutena. 
9 Hän ei koskaan tehnyt itsestään numeroa, 
eikä koskaan vääristellyt Mestarin sanaa. 
Mutta aivan samoin kuin hän oli hänen 
kehtonaan toimineen seimen jalkojen juurella, 
hän oli myös sen ristin jalkojen juurella, jolla 
Poika, Mestari, koko luomakunnan Isä kuoli ja 
puhalsi viimeisen henkäyksensä ihmisenä. 
10 Näin hän täytti kohtalonsa ihmisäitinä ja 
antoi ylevän esimerkin kaikille äideille ja 
kaikille ihmisille. (360, 28 - 31) 
 
Maria ja Jeesus  
11 Usein on kysytty, miksi Jeesus antoi 
ristiinnaulitsemisensa jälkeen syntisen 
Magdaleenan nähdä itsensä ja meni sitten 
tapaamaan opetuslapsiaan, mutta mitään ei 
tiedetä siitä, että hän olisi käynyt äitinsä 
luona. Tähän sanon teille, että ei ollut tarpeen 
tehdä itseäni tunnetuksi Marialle samalla 
tavalla kuin tein hänelle. Kristuksen ja Marian 
välinen liitto on ollut olemassa aina, jo ennen 
kuin maailma oli olemassa. 
12. Jeesuksen kautta ilmoitin itseni 
ihmiskunnalle pelastaakseni syntiset, ja annoin 
heidän katsoa Minuun ristiinnaulitsemisen 
jälkeen elvyttääkseni niiden uskon, jotka 
tarvitsivat Minua. Mutta totisesti sanon teille, 
että Marian, ihmisen, rakastavan Äitini, ei 
tarvinnut pestä itseään mistään tahroista eikä 
hänellä voinut olla minkäänlaista 
uskonpuutetta, koska hän tiesi, kuka Kristus oli 
jo ennen kuin hän tarjosi Hänelle äidillisen 
kohtunsa. 

13. Ei ollut tarpeen inhimillistää Henkeni 
vierailemaan sen luona, joka samalla 
puhtaudella ja lempeydellä, jolla hän otti 
minut vastaan kohdussaan, palautti minut 
takaisin valtakuntaan, josta olin tullut. Mutta 
kuka voisi tietää, miten puhuin hänelle hänen 
yksinäisyydessään, ja sen jumalallisen 
hellyyden, jolla Henkeni ympäröi häntä? 
14 Niin minä vastaan niille, jotka kysyivät 
minulta tämän kysymyksen, koska he usein 
ajattelivat, että Jeesuksen olisi pitänyt ensin 
käydä äitinsä luona. 
15 kuinka erilainen olikaan se muoto, jossa 
tein itseni tunnetuksi Marialle, verrattuna 
siihen, jolla tein itseni tunnetuksi 
Magdaleenalle ja opetuslapsilleni. (30, 17 - 21) 
 
Marian neitsyys 
16 Vuoren huipulla, jossa Mestari on, on myös 
Maria, Universaalinen Äiti - hän, joka tuli 
naiseksi "toisella aikakaudella", jotta 
"Jumalallisen Sanan" inkarnaation ihme voisi 
toteutua. 
17 Ihminen on usein tuominnut ja tutkinut 
Mariaa ja myös tapaa, jolla Jeesus tuli 
maailmaan, ja nämä tuomiot ovat repineet 
äidillisen Hengen puhtauden vaatteen, jonka 
sydän sai hänen verensä virtaamaan maailman 
päälle. 
18 Minä olen tänä aikana vetänyt pois 
tuntemattoman verhot, poistaakseni 
epäuskoisen epäilyksen ja antaakseni hänelle 
tietoa hengellisistä opetuksista. 
19 Ihmiset ovat tehneet minun totuudestani, 
joka on kuin tie, monta sivutietä, joilla he 
useimmiten eksyvät. Vaikka jotkut pyytävät 
Taivaallisen Äidin esirukousta ja toiset 
arvioivat häntä väärin, hänen rakkauden ja 
hellyyden vaippansa kietoo kaikki ikuisesti 
ympärilleen. 
20. Aikojen alusta lähtien olen ilmoittanut 
Henkisen Äidin olemassaolon, josta profeetat 
puhuivat, jo ennen kuin hän oli syntynyt. (228, 
1 - 5) 
21 Maria lähetettiin paljastamaan 
hyveellisyytensä, esimerkkinsä ja täydellisen 
jumaluutensa. Hän ei ollut samanlainen 
nainen kuin kaikki muutkin miesten joukossa. 
Hän oli luonteeltaan erilainen nainen, ja 
maailma pohdiskeli hänen elämäänsä, oppi 
tuntemaan hänen ajattelu- ja tunnetapansa, 
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tunsi hänen henkensä ja ruumiinsa puhtauden 
ja armon. 
22 Hän on esimerkki yksinkertaisuudesta, 
nöyryydestä, epäitsekkyydestä ja rakkaudesta. 
Mutta vaikka hänen elämänsä oli tuon ajan 
maailman ja seuraavien sukupolvien tiedossa, 
monet eivät tunnista hänen hyveellisyyttään, 
hänen neitsyyttään. He eivät voi selittää sitä, 
että hän oli sekä neitsyt että äiti. Syynä tähän 
on se, että ihminen on luonnostaan 
epäuskoinen eikä osaa arvioida jumalallisia 
tekoja heränneellä hengellä. Jos hän tutkisi 
pyhiä kirjoituksia ja perehtyisi Marian 
inkarnaatioon ja hänen esi-isiensä elämään, 
hän lopulta tietäisi, kuka Maria on. (221, 3) 
23 Jumalan hellä rakkaus luotujaan kohtaan 
on muodoton. 
. Toisella aikakaudella hän kuitenkin otti 
naisen muodon Mariassa, Jeesuksen äidissä. 
Neitsyt Marian ilmestyksistä tunnettua Marian 
hahmoa on siis pidettävä vain hengellisenä 
ilmestyksen hahmona, joka on otettu lyhyeksi 
ajaksi. 
24. Ymmärtäkää, että Maria on aina ollut 
olemassa, sillä hänen olemuksensa, hänen 
rakkautensa ja hellyytensä ovat aina olleet 
Jumaluudessa. 
25 Kuinka monta teoriaa ja erehdystä ihmiset 
ovatkaan luoneet Mariasta! Hänen 
äitiydestään, hedelmöitymisestään ja 
puhtaudestaan. Kuinka paljon he ovatkaan 
pilkanneet prosessin aikana! 
26. Sinä päivänä, kun he todella ymmärtävät 
tuon puhtauden, he sanovat itselleen: "Olisi 
parempi meille, jos emme olisi koskaan 
syntyneet". Tulen kyyneleet palavat heidän 
sieluissaan. Silloin Maria ympäröi heidät 
armollaan, Jumalallinen Äiti suojelee heitä 
vaipallaan, ja Isä antaa heille anteeksi sanoen 
äärettömällä rakkaudella: "Katsokaa ja 
rukoilkaa, sillä minä annan teille anteeksi, ja 
teissä minä annan anteeksi ja siunaan 
maailmaa." (171, 69 - 72) 
 
Marian esimerkki naisille  
27 Mestarinne elämä on esimerkki kaikille 
ihmisille. Mutta koska naiselta puuttui 
opetusta äidin tehtävästä, Maria lähetettiin 
hänen luokseen jumalallisen herkkyyden 
ruumiillistumana, joka ilmestyi naisena 
ihmisten keskuuteen antaakseen teille samoin 
jumalallisen esimerkin nöyryydestä. (101, 58) 

28 Autuaat naiset, tekin kuulutte minun 
apostolikuntaani. Hänen henkensä ja sinun 
henkesi välillä ei ole mitään eroa, vaikka 
olisitte fyysisesti erilaisia ja vaikka kummankin 
tehtävä olisi erilainen. 
29 Ottakaa Jeesus henkenne isännäksi ja 
seuratkaa häntä hänen rakkautensa 
viitoittamalla tiellä. Tee hänen sanansa 
omaksesi ja ota vastaan hänen ristinsä. 
30. Puhun hengellenne samoilla sanoilla, joilla 
puhun ihmisille, koska olette hengellisesti 
samanarvoisia. Jos kuitenkin naissydämenne 
etsii esikuvaansa, jos tarvitsette täydellisiä 
esikuvia, jotka tukevat teitä täydellistymisessä 
elämässä, muistakaa Mariaa, tarkkailkaa häntä 
koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. 
31 Isän tahto oli, että opetuslapseni, jotka 
tunsivat hänet koko hänen palvelutyönsä ajan 
ja keskustelivat hänen kanssaan, kirjoittaisivat 
ylös Marian nöyrän elämäntavan. 
32 Tuo elämä - nöyrä niille, jotka sen tuntevat 
- oli säteilevä syntymästä loppuun asti 
maailmassa. Maria kirjoitti monta sivua 
rakastavaa opetusta henkensä nöyryydellä, 
äärettömällä hellyydellään, sydämensä 
puhtaudella, rakkaudellaan ihmiskuntaa 
kohtaan, jonka hän ilmaisi enemmän 
hiljaisuudessa kuin sanoin tietäen, että Hän, 
jonka piti puhua ihmisille, oli Kristus. 
33. Marian henki oli itse Äidillinen Rakkaus, 
joka lähti Isästä antaakseen ihmiskunnalle 
täydellisen esimerkin nöyryydestä, 
kuuliaisuudesta ja nöyryydestä. Hänen 
kulkunsa maailman halki oli valon polku, 
hänen elämänsä oli yksinkertaista, 
majesteettista ja puhdasta. Hänessä täyttyivät 
ennustukset, joissa ilmoitettiin, että Messias 
syntyisi neitsyestä. 
34 Vain hän oli kyennyt kantamaan 
kohdussaan Jumalan siementä, vain hän oli 
arvokas pysymään ihmiskunnan henkisenä 
äitinä sen jälkeen, kun hänen tehtävänsä 
Jeesukselle oli täytetty.  
35 Sen tähden, naiset, Maria on teidän 
täydellinen mallinne. Kääntykää kuitenkin 
hänen puoleensa ja ottakaa hänestä mallia 
hiljaisuudessaan, nöyryyden teoissaan, 
äärettömässä itsensä kieltämisessä 
rakkaudesta apua tarvitsevia kohtaan, 
hiljaisessa tuskassaan, kaikki 
anteeksiantavassa myötätunnossaan ja 
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rakkaudessaan, joka on esirukousta, 
lohdutusta ja suloista apua. 
36. Neitsyet, aviopuolisot, äidit, 
vanhemmattomat tytöt tai lesket, yksinäiset 
naiset, te, joilla on tuskan lävistämä sydän - 
kutsukaa Mariaa rakastavaksi ja huolehtivaksi 
äidiksenne, kutsukaa häntä ajatuksiinne, 
ottakaa hänet vastaan hengessänne ja 
tuntekaa hänet sydämessänne. (225, 46 - 54) 
 
Maria ihmiskunnan puolestapuhujana, 
lohduttajana ja myötäeläjänä.  
37. Maria vaelsi hiljaa maailman halki, mutta 
hän täytti sydämet rauhalla, rukoili 
hädänalaisten puolesta, rukoili kaikkien 
puolesta ja vuodatti lopulta anteeksiannon ja 
myötätunnon kyyneleet ihmisten 
tietämättömyyden ja pahuuden vuoksi. Miksi 
ette kääntyisi Marian puoleen, jos haluatte 
tulla Herran tykö, koska hänen kauttaan olette 
saaneet Jeesuksen? Eivätkö Äiti ja Poika 
yhdistyneet Vapahtajan kuoleman hetkellä? 
Eikö Pojan veri sekoittunut Äidin kyyneliin sillä 
hetkellä? (8, 47) 
38. Minä testamenttasin ristiltä maailmalle 
elämän ja hengellisen viisauden kirjan, kirjan, 
jota ihmiset tulkitsisivat ja ymmärtäisivät 
kautta vuosisatojen, aikakausien ja 
aikakausien. Siksi sanoin tuskan ravistelemalle 
Marialle ristin juurella: "Nainen, tämä on sinun 
Poikasi", ja osoitin katseellani Johannesta, joka 
tuolla hetkellä ruumiillisti ihmisyyttä, mutta 
ihmisyyttä, joka muuttui Kristuksen hyväksi 
opetuslapseksi, hengelliseksi ihmisyydeksi. 
39 Puhuin myös Johannekselle sanoin: "Poika, 
tämä on sinun äitisi" - sanat, jotka minä nyt 
selitän teille. 
40. Maria ruumiillisti puhtautta, kuuliaisuutta, 
uskoa, hellyyttä ja nöyryyttä. Jokainen näistä 
hyveistä on yksi porras niillä tikkailla, joilla 
tulin maailmaan tullakseni ihmiseksi tuon 
pyhän ja puhtaan naisen kohdussa. 
41 että hellyys, puhtaus ja rakkaus ovat 
jumalallinen kohtu, jossa elämän siemen 
hedelmöittyy. 
42 Nuo tikapuut, joita pitkin laskeuduin 
luoksenne tullakseni ihmiseksi ja asuakseni 
lasteni kanssa, ovat samat tikapuut, joita 
pitkin tarjoan teille nousta luokseni, 
muuttaaksenne itsenne ihmisolennoista valon 
hengiksi. 

43. Maria on tikapuut, Maria on äidin kohtu. 
Kääntykää hänen puoleensa, niin tapaatte 
minut. (320, 68 - 73) 
44 Minä jätin sinut, Maria, ristin juurelle, sille 
kukkulalle, joka otti vastaan minun vereni ja 
Äidin kyyneleet. Sinne hän jäi odottamaan 
lapsiaan, sillä hän on se, joka ottaa ristin 
heidän hartioiltaan ja näyttää heille tien 
taivaaseen. (94, 73) 
45 Marian sanoma oli lohdutusta, hellästä 
huolenpidosta, nöyryydestä ja toivosta. Hänen 
oli tultava maan päälle tehdäkseen 
äitiluontonsa tunnetuksi ja tarjotakseen 
neitseellisen kohtunsa, jotta "Sana" voisi tulla 
siinä ihmiseksi. 
46. Mutta hänen tehtävänsä ei päättynyt 
maan päällä. Tämän maailman tuolla puolen 
oli hänen todellinen kotinsa, josta käsin hän 
voi levittää myötätunnon ja huolenpidon 
vaipan kaikkien lastensa ylle, josta käsin hän 
voi jäljittää eksyneiden askeleet ja vuodattaa 
taivaallisen lohdutuksensa kärsivien päälle. 
47. Monta vuosisataa ennen kuin Marian oli 
määrä tulla maailmaan täyttämään 
jumalallinen kohtalonsa - tulla mieheksi 
naisessa - eräs Jumalan profeetta ilmoitti 
hänestä. Hänen kauttaan saitte tietää, että 
neitsyt tulisi raskaaksi ja synnyttäisi pojan, 
jonka nimi olisi Immanuel, mikä tarkoittaa: 
Jumala meidän kanssamme. 
48 Mariassa, virheettömässä naisessa, johon 
taivaallisen Äidin rakkauden Henki laskeutui, 
täyttyi profeetan ilmoittama jumalallinen 
lupaus. 
49 Siitä lähtien maailma on tuntenut hänet, ja 
ihmiset ja kansat puhuvat hänen nimeään 
rakkaudella, ja tuskissaan he kaipaavat häntä 
äidikseen. 
50 Kutsutte häntä murheiden äidiksi, koska 
tiedätte, että maailma iski tuskan miekan 
hänen sydämeensä, ja mielikuvituksestanne ei 
poistu tuo murheellinen ilme ja tuo 
äärettömän surun ilme. 
51 Tänään haluan kehottaa teitä poistamaan 
sydämistänne tuon ikuisen tuskan kuvan ja 
ajattelemaan sen sijaan Mariaa ystävällisenä, 
hymyilevänä ja rakastavana äitinä, joka 
työskentelee hengellisesti ja auttaa kaikkia 
lapsiaan kehittymään ylöspäin Mestarin 
viitoittamalla tiellä. 
52. Ymmärrätkö nyt, että Marian tehtävä ei 
rajoittunut äitiyteen maan päällä? Hänen 
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ilmestymisensä "toisella aikakaudella" ei 
myöskään ollut ainoa, vaan hänelle on varattu 
uusi aikakausi, jolloin hän puhuu ihmisille 
hengestä henkeen. 
53 Minun opetuslapseni Johannes, profeetta 
ja näkijä, näki haltioituneena naisen, joka oli 
puettu aurinkoon, neitsyen, joka säteili valoa. 
54 Tämä nainen, tämä neitsyt on Maria, joka 
ei ota kohtuunsa uutta Vapahtajaa, vaan 
kokonaisen maailman ihmisiä, jotka ravitsevat 
itseään hänessä rakkaudella, uskolla ja 
nöyryydellä seuratakseen Kristuksen, kaiken 
täydellisyyden Mestarin, jumalallisia 
jalanjälkiä.  
55. Profeetta näki tuon naisen kärsivän kuin 
hän olisi synnyttämässä, mutta tuo kipu oli 
ihmisten puhdistumista, henkien sovittamista. 
Kun kipu on ohi, se muuttuu henkien valoksi, 
ja ilo täyttää Universaalisen Äitinne hengen. 
(140, 44 - 52) 
 
Marian jumalallinen luonne 
56. Taivaallisen Äitinne vaippa on varjostanut 
maailmaa ikuisuudesta lähtien ja suojelee 
rakastavasti lapsiani, jotka ovat myös teidän 
lapsianne. Henkenä Maria ei syntynyt 
maailmaan; hänen äidillinen olemuksensa on 
aina ollut osa Minua. 
57. Hän on puhtauteni ja pyhyyteni puoliso. 
Hän oli tyttäreni, kun hänestä tuli nainen, ja 
äitini, kun hän sai lihaksi tulleen Sanan. (141, 
63 - 64) 
58. Maria on olemukseltaan jumalallinen, 
hänen henkensä on yhtä Isän ja Pojan kanssa. 
Miksi tuomita hänet ihmisenä, kun hän oli 
valittu tytär, joka oli ilmoitettu ihmiskunnalle 
aikojen alusta lähtien puhtaaksi luoduksi, jossa 
jumalallinen Sana ruumiillistuisi? 
59. Miksi sitten ihminen pilkkaa ja epäilee 
voimaani ja tutkii tekojani ilman kunnioitusta? 
Syynä on se, että hän ei ole uppoutunut 
jumalallisiin opetuksiini, ei ole ajatellut, mitä 
kirjoitukset sanovat, eikä ole alistunut 
tahtooni. 
60. Nykyään, kolmannella aikakaudella, hän 
epäilee myös sitä, että Maria tekee itsensä 
tunnetuksi ihmisille. Mutta kerron teille, että 
hän osallistuu kaikkiin tekoihini, koska hän on 
jumalallisessa Hengessäni asuvan 
hellyyttävimmän rakkauden ruumiillistuma. 
(221, 4 - 6) 

61. Maria on Henki, joka on sulautunut 
Jumaluuteen niin, että se muodostaa yhden 
sen näkökohdista, joita kolme 
ilmenemismuotoa edustavat: Isä, Sana ja 
Pyhän Hengen valo. Tässä mielessä Maria on 
se Jumalan Henki, joka paljastaa ja 
ruumiillistaa jumalallisen huolenpidon. (352, 
76) 
62 Kuinka monet toivovatkaan pääsevänsä 
korkeimpaan taivaaseen tavatakseen Marian, 
jonka he aina kuvittelevat ihmisen muodossa 
naiseksi, joka hän oli maailmassa, lihaksi 
tulleen Kristuksen äidiksi, ja jonka he 
kuvittelevat kuningattareksi valtaistuimella, 
kauniiksi ja mahtavaksi. 
 63. Mutta sanon teille, että teidän ei pidä 
enää antaa jumalalliselle muotoa mielessänne. 
Hengellinen äitinne Maria on olemassa, mutta 
hänellä ei ole naisen eikä minkään muunkaan 
muodon kaltaista muotoa. Hän on pyhä ja 
rakastava hellyys, jonka armo ulottuu 
äärettömyyteen. Hän hallitsee sydämissä, 
mutta hänen valtakuntansa on nöyryyttä, 
armoa ja puhtautta. Mutta hänellä ei ole 
valtaistuinta, kuten miehet kuvittelevat.  
64. Hän on kaunis, mutta niin kaunis, ettei 
häntä voi kuvitella edes kauneimmilla 
kasvoilla. Hänen kauneutensa on taivaallista, 
etkä koskaan pysty käsittämään taivaallista. 
(263, 30) 
 
Marian universaali karisma  
65. Maria, teidän Universaalinen Äitinne, asuu 
minussa, ja hän antaa mitä hellyyttävimpiä 
hyväilyjä rakastetuille lapsilleen. Hän on ollut 
sydämissänne jättääkseen niihin rauhansa ja 
pyhäkön valmistelun. Maria valvoo maailmaa 
ja levittää siipensä sen ylle kuin kuikka 
suojellakseen sitä navasta navaan. (145,10) 
66. Jumaluudessani elää esirukoileva rakkaus; 
se on Maria. Kuinka monet sydämet, jotka 
olivat pysyneet suljetuina uskolle, ovatkaan 
avautuneet katumukselle ja rakkaudelle hänen 
kauttaan! Hänen äidillinen olemuksensa on 
läsnä kaikessa luomakunnassa, kaikki tuntevat 
sen, ja silti jotkut kieltävät sen silmät auki. 
(110, 62) 
67 Ne, jotka kieltävät Marian jumalallisen 
äitiyden, kieltävät yhden kauneimmista 
ilmoituksista, jotka Jumaluus on antanut 
ihmiselle. 
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68 Ne, jotka tunnustavat Kristuksen 
jumalallisuuden ja kieltävät Marian, eivät 
tiedä, että he luopuvat siitä hellimmästä ja 
ihanimmasta piirteestä, joka minun 
jumaluudessani on. 
69. Kuinka paljon onkaan niitä, jotka luulevat 
tuntevansa pyhät kirjoitukset ja jotka eivät 
kuitenkaan tiedä mitään, koska he eivät ole 
ymmärtäneet mitään. Ja kuinka paljon onkaan 
niitä, jotka, vaikka luulevat löytäneensä 
Luomakunnan kielen, elävät erehdyksessä. 
70. Äidillinen Henki on rakastavasti aktiivinen 
kaikissa olennoissa, ja hänen kuvansa on 
nähtävissä kaikkialla. Hänen jumalallinen 
äidinrakkautensa on pudonnut siunattuna 
siemenenä kaikkien luotujen sydämiin, ja 
jokainen luonnon valtakunta on elävä todistus 
siitä, ja jokaisen äidin sydän on alttari, joka on 
pystytetty tuon suuren rakkauden eteen. 
Maria oli jumalallinen kukka, ja hedelmä oli 
Jeesus. (115,15-18) 
 

Luku 21 - Jumalan kaikkivoipaisuus, 
kaikkinäkyvyys ja hänen 
vanhurskautensa  
 
Jumalan voima  
1 Jos nykyihminen kaikesta tieteestään 
huolimatta ei kykene alistamaan luonnon 
elementtejä tahtoonsa - kuinka hän voisi 
pakottaa henkiset voimat valtaansa? 
2 Aivan kuten taivaankappaleet kosmoksessa 
noudattavat muuttumatonta järjestystään 
ilman, että ihmisen tahto voisi saada ne 
muuttamaan kurssiaan tai kohtaloaan, niin 
myös hengellisessä maailmassa vallitsevaa 
järjestystä ei voi kukaan muuttaa. 
3. Minä loin päivän ja yön, eli minä olen valo, 
eikä kukaan muu kuin minä voi pidätellä sitä. 
Sama pätee hengelliseen. (329, 31 - 33) 
4 Jos uskotte minuun, voitte luottaa siihen, 
että voimani on äärettömän paljon suurempi 
kuin ihmisten synti ja että siksi ihmisen ja 
hänen elämänsä on muututtava heti, kun synti 
väistyy totuuden ja oikeuden valon tieltä.  
5 Voitko kuvitella elämää tässä maailmassa, 
kun ihmiset tekevät Jumalan tahdon? (88, 59 - 
60) 
6. Minulle ihmisen katumus, hänen 
uudistumisensa ja pelastumisensa ei voi olla 
mahdotonta. Silloin en olisi kaikkivoipa, ja 

ihminen olisi Minua vahvempi. Pidättekö 
Minun voimaani huonompana kuin sitä 
voimaa, joka pahalla on ihmisissä? Pidättekö 
pimeyttä ihmisessä jumalallista valoa 
parempana? Älä koskaan! Sano minulle 
sydämesi. 
7 Muistakaa: minun tehtäväni on sen jälkeen, 
kun olen antanut teille olemisen, johdattaa 
teidät täydellisyyteen ja yhdistää teidät kaikki 
yhdeksi hengelliseksi perheeksi; älkääkä 
unohtako, että minun tahtoni toteutuu ennen 
kaikkea. 
8 Minä, jumalallinen kylväjä, sijoitan 
rakkauden siemeneni huomaamatta jokaiseen 
henkeen. Vain minä yksin tiedän, milloin tämä 
siemen itää koko ihmiskunnassa, ja vain minä 
yksin kykenen odottamaan äärettömän 
kärsivällisesti tekojeni hedelmiä. (272, 17 - 19) 
9 En halua nöyryyttää teitä suuruudellani enkä 
kerskua sillä, mutta osoitan sen teille 
kuitenkin, sikäli kuin tahdon, jotta tuntisitte 
suurta iloa siitä, että teillä on Isänne Jumala, 
jolla on kaikki voima, viisaus ja täydellisyys. 
10. Iloitse siitä ajatuksesta, ettet koskaan näe 
voimani loppua ja että mitä korkeammalle 
henkesi kehittyy, sitä paremmin tunnistat 
minut. Kuka ei voisi hyväksyä sitä, että tietää, 
ettei koskaan saavuta Herransa suuruutta? 
Ettekö sopineet maan päällä olevanne 
nuorempia vuosissa maalliseen isäänne 
verrattuna? Ettekö te mielellänne antaneet 
hänelle kokemusta ja valtaa? Ettekö ole 
iloinnut nähdessänne, että teillä on isänä teitä 
vahvempi mies - ylpeä, rohkea ja täynnä 
hyveitä? (73, 41 - 42) 
11 Mitä ihmisten voima merkitsee minun 
voimaani vastaan? Mitä materialististen 
kansojen oppositio voi tehdä henkistymisen 
ääretöntä voimaa vastaan? Ei mitään! 
12 Olen antanut ihmisen mennä 
vallanhimonsa rajalle ja ylimielisyytensä 
huipulle, jotta hän voisi itse havaita, että 
vapaan tahdon lahja, jonka Isä on antanut 
hänelle, on totuus. 
13 Mutta sitten, kun hän on saavuttanut 
rajansa, hän avaa silmänsä valolle ja 
rakkaudelle ja kumartuu minun kasvojeni 
edessä, ainoan absoluuttisen voiman ja ainoan 
universaalin viisauden valloittamana, joka on 
teidän Jumalanne. (192, 53) 
 
Jumalan läsnäolo kaikessa luodussa 
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14. Minulla ei ole mitään tiettyä tai rajattua 
paikkaa, jossa asuisin äärettömässä, sillä 
läsnäoloni on kaikessa olemassa olevassa, 
sekä jumalallisessa, hengellisessä että 
aineellisessa. Ette voi tietää minusta, missä 
suunnassa valtakuntani sijaitsee; ja jos 
nostatte katseenne korkeuksiin ja se 
suuntautuu taivaalle, tehkää se vain 
symbolisesti. Koska planeettanne kääntyy 
lakkaamatta ja tarjoaa teille jokaisella 
liikkeellä uusia taivaanosia ja uusia korkeuksia. 
15 Kaiken tämän avulla haluan kertoa teille, 
että teidän ja minun välillänne ei ole etäisyyttä 
ja että ainoa asia, joka erottaa teidät minusta, 
ovat laittomat tekonne, jotka asetatte 
täydellisen lakini ja henkenne väliin. 
16 Mitä suurempi on puhtautenne, mitä 
ylevämpiä ovat tekonne ja mitä pysyvämpi on 
uskonne, sitä läheisemmäksi, läheisemmäksi ja 
helpommin lähestyttäväksi rukouksillenne 
tulette tuntemaan Minut.Mitä läheisemmäksi, 
läheisemmäksi ja helpommin lähestyttäväksi 
rukouksillenne tulette tuntemaan Minut. 
17. Samoin, mitä enemmän etäännytte 
hyvästä, oikeudenmukaisesta, siitä, mikä on 
sallittua, ja antaudutte pimeän ja itsekkään 
elämän materialismille, sitä enemmän 
joudutte tuntemaan, että Minä olen yhä 
kauempana teistä. Mitä enemmän sydämenne 
siirtyy pois laini täyttämisestä, sitä 
epäherkemmäksi se tulee jumalalliselle 
läsnäololleni. 
18 ymmärtäkää, miksi tällä hetkellä teen 
Sanani tunnetuksi tässä muodossa ja 
valmistelen teitä hengen ja hengen väliseen 
vuoropuheluun. 
19 Koska uskoitte, että olen äärettömän 
kaukana, ette ymmärtäneet, miten voitte tulla 
minun luokseni. Olen etsinyt teidät saadakseni 
teidät tuntemaan Jumalallisen Läsnäoloni ja 
todistaakseni teille, että Isän ja Hänen 
lastensa välillä ei ole mitään välejä tai 
etäisyyksiä, jotka erottaisivat heidät toisistaan. 
(37, 27 -32) 
20. Jos luulette, että olen jättänyt 
valtaistuimeni tehdäkseni itseni tunnetuksi 
teille, olette erehtyneet, sillä kuvittelemaanne 
valtaistuinta ei ole olemassa. Valtaistuimet 
ovat turhia ja ylimielisiä varten. 
21. Koska Henkeni on ääretön ja kaikkivoipa, 
Hän ei asu missään tietyssä paikassa: Hän on 
kaikkialla, kaikissa paikoissa, hengellisessä ja 

aineellisessa. Missä sitten on se valtaistuin, 
jonka te omistatte Minulle? 
22. Lakatkaa antamasta Minulle aineellista 
fyysistä muotoa valtaistuimella, joka on 
samanlainen kuin maan valtaistuimella, 
vapauttakaa Minut siitä ihmismuodosta, jonka 
aina annatte Minulle, lakatkaa haaveilemasta 
taivaasta, jota ihmismielenne ei kykene 
käsittämään. Kun vapautatte itsenne kaikesta 
tästä, on kuin katkaisisitte kahleet, jotka 
sitoivat teidät, kuin korkea muuri sortuisi 
katseenne edessä, kuin tiheä sumu hälvenisi ja 
antaisi teille mahdollisuuden tarkastella 
horisonttia, jolla ei ole rajoja, ja ääretöntä, 
säteilevää taivaanrannan taivasta, joka on 
kuitenkin henkenne ulottuvilla. 
23 Toiset sanovat: Jumala on taivaassa, toiset: 
Jumala asuu tuonpuoleisessa. Mutta he eivät 
tiedä, mitä sanovat, eivätkä ymmärrä, mitä 
uskovat. Minä todellakin "asun" Taivaassa, 
mutta en siinä tietyssä paikassa, jonka olette 
kuvitelleet: Asun valon, voiman, rakkauden, 
viisauden, vanhurskauden, autuuden ja 
täydellisyyden taivaassa. (130, 30, 35 - 36) 
24 Universaalinen läsnäoloni täyttää kaiken, 
missään maailmankaikkeuden paikassa tai 
elinympäristössä ei ole tyhjää, kaikki on Minun 
läpäisemää. (309, 3) 
25. Olen kertonut teille, että olen niin lähellä 
teitä, että tiedän jopa kaikkein salaisimmat 
ajatuksenne, että olen kaikkialla, missä olette, 
koska olen kaikkialla läsnä. Olen valo, joka 
valaisee mielenne inspiraatioiden tai valoa 
täynnä olevien ideoiden kautta. 
26. Minä olen teissä, sillä minä olen Henki, 
joka elävöittää teitä, omatunto, joka 
tuomitsee teitä. Olen aisteissanne ja 
ruumiissanne, sillä olen kaikessa 
luomakunnassa. 
27 Tunne Minut yhä enemmän ja enemmän 
sisälläsi ja kaikessa, mikä ympäröi sinua, niin 
että kun tulee hetki lähteä tästä maailmasta, 
astut täysin Hengelliseen elämään, eivätkä 
aistimaailman jättämät vaikutelmat häiritse 
henkeäsi, ja lähestyt Minua vielä yhden 
askeleen, joka olen äärettömän puhtauden 
lähde, josta juot ikuisesti. (180, 50 -52) 
28. Tiedättekö, mikä on sen valon alkuperä, 
joka sisältyy äänenkantajien huulilla 
lausuttuihin sanoihin? Sen alkuperä on 
hyvyydessä, jumalallisessa rakkaudessa, 
Jumalasta lähtevässä universaalissa valossa. Se 
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on säde tai kipinä tuosta valovoimaisesta 
Kaikki-olemuksesta, joka antaa teille elämän; 
se on osa sitä ääretöntä voimaa, joka liikuttaa 
kaikkia asioita ja jonka alaisena kaikki asiat 
värähtelevät, sekoittuvat ja tekevät 
lakkaamatta ympyröitään. Se on sitä, mitä te 
kutsutte Jumalalliseksi säteilyksi, se on 
Jumalallisen Hengen valoa, joka valaisee ja 
elävöittää henkisiä olentoja. 
29 Tämä säteily vaikuttaa sekä henkeen että 
ruumiiseen, sekä maailmoihin että ihmisiin, 
kasveihin ja kaikkiin luomakunnan olentoihin. 
Se on hengellistä hengelle, se on aineellista 
aineelle, se on älykkyyttä mielelle, se on 
rakkautta sydämissä. Se on tietoa, se on 
lahjakkuutta, se on itsetietoisuutta, se on 
vaistoa, se on intuitiota, ja se on kaikkien 
olentojen aistien yläpuolella niiden 
järjestyksen, luonteen, lajin ja kehitysasteen 
mukaan. Mutta alkuperä on yksi: Jumala; ja 
sen olemus on yksi: rakkaus. Mikä siis voi olla 
mahdotonta siinä, että valaisen näiden 
olentojen mieliä lähettääkseni teille 
hengellisen valon viestin? 
30. Kasvit ottavat vastaan Henkeni niille 
lähettämän elämänsäteilyn, jotta ne kantavat 
hedelmää. Tähdet saavat voimaa, jonka 
Henkeni lähettää niille, jotta ne voivat kiertää 
kiertoradallaan. Maa, joka on nykyinen elävä 
todiste, joka on kaikkien aistienne ulottuvilla, 
saa lakkaamatta vastaanottaa elämän säteilyä, 
joka saa niin monet ihmeet nousemaan esiin 
sen povesta. Miksi siis ihmisen, jonka 
olemuksessa loistaa kuin jalokivi Hengen 
läsnäolo, jossa hänen kaltaisuutensa Minuun 
on vakiintunut, olisi mahdotonta vastaanottaa 
suoraan Hengestäni omaan henkeensä 
jumalallista säteilyä, joka on hengellinen 
siemen, joka kantaa hänessä hedelmää? (329, 
42 - 44) 
31 Yksikään huokauksistanne ei jää taivaassa 
kuulematta, jokainen rukouksenne löytää 
vastakaikunsa Minussa, eikä yksikään 
ahdistuksistanne tai elämänne kriiseistä jää 
Isän rakkaudeltani huomaamatta. Kaiken mitä 
tiedän, kuulen ja näen, ja kaikessa olen läsnä. 
32. Koska ihmiset luulevat, että olen 
vetäytynyt heistä pois heidän syntiensä 
vuoksi, he tuntevat lopulta olevansa kaukana 
minusta. Oi ihmisten tietämättömyys, joka on 
tuonut niin paljon katkeruutta heidän 
huulilleen! Tietäkää, että jos poistaisin itseni 

mistä tahansa luomakunnastani, ne lakkaisivat 
välittömästi olemasta. Mutta näin ei ole 
tapahtunut eikä tule tapahtumaan, sillä kun 
annoin teille Hengen, annoin teille kaikille 
iankaikkisen elämän. (108, 44 - 45) 
 
Kohtalon iskut  
33 Älkää kiroilko koettelemuksia, jotka 
koettelevat teitä ja koko ihmissukua, älkää 
sanoko, että ne ovat Jumalan rangaistus, viha 
tai kosto, sillä silloin te pilkkaatte. Kerron 
teille, että juuri nämä kärsimykset tuovat 
ihmiskunnan yhä lähemmäs pelastussatamaa. 
34. Kutsukaa niitä oikeudeksi, sovitukseksi tai 
opetukseksi, niin se on totta ja oikein. Viha ja 
kosto ovat inhimillisiä intohimoja, jotka 
kuuluvat olennoille, jotka ovat vielä kaukana 
mielenrauhasta, harmoniasta ja 
täydellisyydestä. Kyse ei ole vain siitä, että 
annat rakkaudelleni sinua kohtaan, joka 
määrittää kaikki tekoni, vulgaarin nimen 
"rangaistus" tai kelvottoman nimen "kosto". 
35. Miettikää, että olette vapaaehtoisesti 
menneet ohdakkeisille poluille tai pimeisiin 
kuiluihin, ettekä ole kuunnelleet rakastavaa 
kutsuani ettekä omantuntonne ääntä, minkä 
vuoksi tuli tarpeelliseksi, että kipu tulee 
avuksenne, herättää teidät, pysäyttää teidät, 
saada teidät järkiinne ja saada teidät 
palaamaan oikealle tielle. (181, 6 - 8) 
36. Minä en rankaise teitä, vaan minä olen 
oikeudenmukaisuus, ja sellaisena annan sen 
tuntea jokaiselle, joka rikkoo käskyjäni. Sillä 
Iankaikkinen on ilmoittanut teille lakinsa, jota 
kukaan ei voi muuttaa. 
37. Katsokaa, kuinka ihminen valittaa 
ankarassa koettelemuksessa, kun hän putoaa 
mittaamattoman syvään kuiluun, kun hän 
näkee vaimonsa itkevän rakkaidensa 
menettämistä, lastensa menettävän elantonsa 
ja kotien vajoavan kurjuuteen ja synkkyyteen. 
Hän on tyrmistynyt onnettomuudestaan, hän 
on epätoivoinen; mutta sen sijaan, että hän 
rukoilisi ja katuisi syntejään, hän kapinoi 
Minua vastaan sanoen: "Kuinka on 
mahdollista, että Jumala rankaisee minua tällä 
tavoin?", vaikka todellisuudessa Jumalallinen 
Henki vuodattaa kyyneleitä lastensa tuskan 
tähden, ja Hänen kyyneleensä ovat rakkauden, 
anteeksiannon ja elämän verta. 
38. Totisesti minä sanon teille: Ihmiskunnan 
saavuttaman kehityksen vuoksi sen tilanteen 
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paraneminen tällä hetkellä ei riipu ainoastaan 
armostani. Hän on itsensä uhri, mutta ei 
Minun rangaistukseni uhri. Sillä minun lakini ja 
minun valoni loistavat jokaisessa 
omassatunnossa. 
39. Oikeuteni tulee alas kitkemään jokaisen 
rikkaruohon juurineen, ja jopa luonnonvoimat 
paljastuvat tämän oikeuden 
toimeenpanijoiksi. Silloin näyttää siltä, että 
kaikki yhdistää voimansa ihmisen 
hävittämiseksi, vaikka sen pitäisi palvella 
hänen puhdistumistaan. Mutta tämä johtaa 
joitakin harhaan ja he sanovat: "Jos meidän on 
kestettävä niin suurta tuskaa, miksi me 
ylipäätään tulemme tähän maailmaan?" 
ottamatta huomioon, että kipu ja synti eivät 
tule minulta. 
40. Ihminen on vastuussa siitä, että hän pysyy 
tietämättömänä siitä, mikä on 
oikeudenmukaisuutta ja mikä on sovitusta. 
Siksi hän ensin kapinoi ja sitten pilkkaa. Vain 
se, joka on tutkinut opetukseni ja noudattaa 
lakiani, ei voi enää syyttää isäänsä. (242, 19 - 
21) 
Kristuksen toisesta samankaltaisesta sanasta 
käy ilmi, että "rikkaruohoilla" ei tarkoiteta 
ihmisiä, vaan heidän pahoja ja ilkeitä 
impulssejaan ja taipumuksiaan. 
 
Jumalan oikeudenmukaisuus  
41 Olette kuin pensaat, joiden oksat ovat 
joskus niin karuja ja sairaita, että ne 
tarvitsevat kivuliasta karsintaa sairaiden osien 
poistamiseksi, jotta voitte toipua. 
42 Kun rakkauden vanhurskauteni poistaa 
ihmispuusta sairaat oksat, jotka vahingoittavat 
sen sydäntä, se nostaa sen ylös. 
43 Kun ihmiseltä aiotaan leikata jokin raaja 
pois, hän huokaisee, vapisee ja pelkää, vaikka 
hän tietää, että se tehdään sairaan ja kuolleen 
poistamiseksi ja että se uhkaa sitä, mikä vielä 
voi elää. 
44 Ruusutkin, kun niitä leikataan, vuodattavat 
vertaan kuin tuskan kyyneleet; mutta sen 
jälkeen ne peittyvät kauniimpiin kukkiin. 
45 Rakkauteni, äärettömän korkealla tavalla, 
karsastaa pahan lasteni sydämessä, joskus 
uhraamalla itseni. 
46. Kun ihmiset ristiinnaulitsivat minut, minä 
peitin teloittajani hyvyydelläni ja 
anteeksiannollani ja annoin heille elämän. 
Sanoillani ja hiljaisuudellani täytin heidät 

valolla, puolustin ja pelastin heidät. Niinpä 
rajoitan pahaa, torjun sen rakkaudellani, 
puolustan ja pelastan pahantekijän. Nuo 
armahdukset olivat, ovat edelleen ja tulevat 
olemaan ikuisesti pelastuksen lähteitä. (248, 
5) 
47. En voi langettaa teille raskaampaa 
tuomiota kuin rikkomustenne paino. Siksi 
sanon teille, ettei teidän tarvitse pelätä 
mitään minulta, vaan itseltänne. 
48. Minä yksin tiedän rikkomustenne 
vakavuuden, suuruuden ja merkityksen. 
Ihmiset ovat aina vaikuttuneita ulkonäöstä, 
sillä he eivät kykene tunkeutumaan 
lähimmäisensä sydämeen. Minä taas katson 
sydämiin ja voin kertoa teille, että luokseni on 
tullut ihmisiä, joita on syytetty vakavista 
rikkomuksista ja jotka ovat olleet täynnä 
katumusta siitä, että olivat loukanneet Minua, 
mutta olen löytänyt heidät puhtaina. Toiset 
taas ovat tulleet ja kertoneet minulle, etteivät 
he ole koskaan tehneet pahaa kenellekään, 
mutta tiesin, että he valehtelevat. Sillä vaikka 
heidän kätensä eivät ole tahranneet itseään 
lähimmäisen verellä, heidän henkensä päälle 
on valunut niiden uhrien veri, jotka he olivat 
käskeneet ottaa hengen. He ovat niitä, jotka 
heittävät kiven, piilottaen kätensä. Kun olen 
lausunut julistuksessani sanat 
"pelkurimainen", "valheellinen" tai "petturi", 
heidän koko olemuksensa on vapissut, ja usein 
he ovat lähteneet pois opetuksestani, koska 
ovat tunteneet, että heitä on tuijotettu. (159, 
42 - 43) 
49. Jos jumalallisessa oikeudenmukaisuudessa 
ei olisi Isän suurinta rakkautta, jos hänen 
oikeudenmukaisuudellaan ei olisi tätä 
alkuperää, tätä ihmiskuntaa ei olisi enää 
olemassa, sen synti ja sen lakkaamattomat 
rikkomukset olisivat uuvuttaneet jumalallisen 
kärsivällisyyden; mutta näin ei ole tapahtunut. 
Ihmiskunta jatkaa elämäänsä, henget 
ruumiillistuvat edelleen, ja jokaisella 
askeleella, jokaisessa inhimillisessä teossa, 
oikeudenmukaisuuteni, joka on rakkautta ja 
ääretöntä laupeutta, ilmenee. (258, 3) 
50 Tutkikaa sanaani, jotta teitä ei johdettaisi 
harhaan, kuten monia johdetaan harhaan 
jumalallisen oikeuteni teoista, kun rankaisen 
voimakkaasti niitä, jotka tekevät vain vähäisen 
rikkomuksen, mutta näennäisesti annan 
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anteeksi niille, jotka ovat tehneet vakavan 
rikkomuksen. 
51. Mestari kertoo sinulle: Jos rankaisen 
voimalla sitä, joka on näennäisesti tehnyt vain 
vähäisen rikkomuksen, se johtuu siitä, että 
tunnen hengellisten olentojen heikkouden, ja 
jos he poikkeavat lain täyttämisen tieltä, se voi 
olla ensimmäinen askel, joka johtaa heidät 
kadotukseen. Mutta kun moitin muita 
vakavasta rikkomuksesta, se johtuu siitä, että 
tiedän, että suuri rikkomus on syy yhtä 
suureen katumukseen hengelle. 
52 Älkää tuomitko, älkää tuomitko, älkää edes 
ajatuksissanne toivoko, että minun oikeuteni 
lankeaisi niiden päälle, jotka vuodattavat verta 
kansojen keskuudessa. Ajatelkaa vain, että 
hekin ovat teidän tavoin lapsiani, luomuksiani, 
ja heidän on sovitettava suuret rikoksensa 
suurilla sovituksilla. Totisesti sanon teille, että 
juuri niistä, joita osoitatte sormella, jotka ovat 
armottomasti tuhonneet rauhan ja syöksseet 
teidät kaaokseen, tulee tulevina aikoina suuria 
rauhantekijöitä, ihmiskunnan suuria 
hyväntekijöitä. 
53 Miljoonien uhrien veri huutaa maan päältä 
jumalallista oikeutta, mutta ihmisen 
tuomiovallan ulkopuolella se on minun, joka 
tavoittaa jokaisen mielen, jokaisen sydämen. 
54. Ihmisten oikeuskäytäntö ei anna anteeksi, 
ei lunasta, ei rakasta. Minun rakastan, annan 
anteeksi, lunastan, elvytän, kohotan ja 
valistan; ja juuri ne, jotka ovat aiheuttaneet 
niin paljon tuskaa ihmiskunnalle, Minä 
lunastan ja pelastan pakottamalla heidät 
käymään läpi suuren sovitustyönsä, joka tulee 
olemaan sulatusuuni, jossa he puhdistuvat ja 
heräävät täysin omantuntonsa ääneen 
voidakseen nähdä tekojensa syvimpään 
pohjamutiin asti. Panen heidät kulkemaan 
samaa polkua, jota he pakottivat uhrinsa, 
kansansa, kulkemaan. Mutta lopulta he 
saavuttavat hengellisen puhtauden, jotta he 
voivat palata maan päälle rakentamaan 
uudelleen kaiken tuhoutuneen ja 
palauttamaan kaiken tuhoutuneen. (309, 16 -
18) 
55 Tietäkää, että Isänne ei tuomitse teitä 
silloin, kun kuolema tulee luoksenne, vaan 
tämä tuomio alkaa heti, kun tulette tietoisiksi 
teoistanne ja tunnette omantuntonne kutsun. 
56 Minun tuomioni on aina teidän yllänne. 
Joka askeleella, niin ihmiselämässä kuin 

hengellisessä elämässänne, olette tuomioni 
alaisia; mutta täällä maailmassa, ruumiin 
kuoressa, henki muuttuu tunnottomaksi ja 
kuuroksi omantunnon kutsuille. 
57 Tuomitsen sinut auttaakseni sinua 
avaamaan silmäsi valolle, vapauttaakseni sinut 
synnistä ja vapauttaakseni sinut tuskasta. 
58 En koskaan laske tuomiossani niitä 
loukkauksia, joita olet ehkä tehnyt minulle, 
sillä tuomiossani ei koskaan näy kaunaa, 
kostoa eikä edes rangaistusta. 
59. Kun kipu tunkeutuu sydämeesi ja iskee 
sinua herkimpään kohtaan, se tapahtuu 
osoittaakseni sinulle jonkin tekemäsi virheen, 
saadakseni sinut ymmärtämään opetukseni ja 
antaakseni sinulle uuden ja viisaan opetuksen. 
Rakkauteni on aina läsnä kaikkien näiden 
koettelemusten pohjalla.  
60. Joissakin tilanteissa olen antanut teidän 
ymmärtää jonkin oikeudenkäynnin syyn, 
toisissa taas ette löydä tuon 
oikeudenmukaisuuteni varoituksen 
merkitystä, ja se johtuu siitä, että Isän työssä 
ja henkenne elämässä on syviä salaisuuksia, 
joita ihmismieli ei kykene selvittämään. (23, 13 
- 17) 
61. Kaukana on se aika, jolloin teille sanottiin: 
"Sillä kyynärällä, jolla te mittaatte, teidät 
mitataan." Kuinka usein tuota lakia onkaan 
käytetty kostoksi täällä maan päällä ja 
kaikenlaisen hyväntahtoisuuden 
syrjäyttämiseksi! 
62 Nyt minä sanon teille, että olen ottanut 
kiinni tästä oikeussolusta ja mittaan teidät sillä 
sen mukaan, miten te olette mitanneet, vaikka 
minun on selvennykseksi lisättävä, että 
jokaisessa tuomiossani on läsnä Isä, joka 
rakastaa teitä hyvin paljon, ja Vapahtaja, joka 
on tullut pelastukseksenne. 
63. Ihminen on se, joka tekee tuomionsa 
teoillaan, toisinaan hirvittäviä tuomioita, ja 
teidän Herranne on se, joka antaa teille apua, 
jotta löytäisitte tien, jolla voitte kantaa 
sovituksenne. 
64 Totisesti sanon teille: jos haluatte välttää 
liian tuskallisen sovituksen, tehkää ajoissa 
parannus ja antakaa elämällenne uusi suunta 
vilpittömän uudistuksen kautta, jossa teette 
rakkauden ja laupeuden tekoja veljiänne 
kohtaan. 
65. Ymmärtäkää, että minä olen pelastava 
portti - portti, jota ei koskaan suljeta kaikilta, 
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jotka etsivät minua aidossa uskossa. (23, 19 - 
23) 
66. Nyt näette, että jumalallinen 
oikeudenmukaisuus koostuu rakkaudesta, ei 
rangaistuksesta kuten teillä. Mitä teille 
tapahtuisi, jos soveltaisin omia lakejanne 
tuomitakseni teidät edessäni, jonka edessä 
mikään ulkoinen olemus tai väärät perustelut 
eivät kelpaa? 
67. Jos minä tuomitsisin teidät pahuutenne 
mukaan ja soveltaisin hirvittävän ankaria 
lakejanne, mitä teistä tulisi? Silloin pyytäisitte 
oikeutetusti Minulta armoa. 
68. Mutta sinun ei tarvitse pelätä, sillä 
rakkauteni ei koskaan kuihtu, ei muutu eikä 
katoa. Sinä sen sijaan tulet varmasti 
katoamaan, kuolet ja synnyt uudestaan, 
menet ja tulet sitten takaisin, ja niin vaellat 
pyhiinvaellustasi, kunnes tulee päivä, jolloin 
tunnet Isäsi ja alistut hänen jumalalliseen 
lakiinsa. (17, 53) 
 

22 luku - Jumalan rakkaus, huolenpito 
ja armo  
 
Taivaallisen Isän rakkaus  
1 Älkää hämmästykö siitä, että rakkauteni 
seuraa teitä synneistänne huolimatta 
kaikkialle. Te kaikki olette minun lapsiani. 
Tässä maailmassa teillä on ollut kuva 
jumalallisesta rakkaudesta vanhempienne 
rakkaudessa. Voit kääntää heille selkäsi, et voi 
tunnustaa heidän auktoriteettiaan, et voi 
totella heidän käskyjään etkä kuunnella 
heidän neuvojaan; voit aiheuttaa pahoilla 
teoillasi haavan heidän sydämiinsä, voit antaa 
syyn siihen, että heidän silmänsä kuivuvat niin 
suuresta itkusta, että heidän ohimoilleen 
ilmestyy valkoisia karvoja ja että heidän 
kasvoilleen jäävät kärsimyksen jäljet; mutta he 
eivät koskaan lakkaa rakastamasta sinua, ja 
heillä on sinulle vain siunausta ja 
anteeksiantoa. 
2 Mutta jos nämä vanhemmat, jotka teillä on 
ollut maan päällä ja jotka eivät ole täydellisiä, 
ovat antaneet teille niin suuria todisteita 
puhtaasta ja ylevästä rakkaudesta, miksi 
hämmästytte sitä, että Hän, joka loi nämä 
sydämet ja antoi heille tehtäväksi olla 
vanhempia, rakastaa teitä täydellisellä 
rakkaudella? - Rakkaus on korkein totuus. 

Totuuden tähden minusta tuli ihminen, ja 
totuuden tähden minä kuolin ihmisenä. (52, 
27) 
3 Minun rakkauteni ei ole tarkoitettu 
hämmästyttämään teitä, mutta ei myöskään 
epäilemään sitä, kun koette, että maailmassa 
tyhjennetään usein hyvin katkera malja. 
4. Ihminen voi vajota alas, täyttyä pimeydestä 
tai epäröidä palata luokseni. Mutta kaikille 
tulee aika, jolloin he tuntevat Minut omassa 
olemuksessaan, eivät enää tunne Minua 
etäisenä, eivätkä he pysty pitämään Minua 
vieraana tai kieltämään olemassaoloani, 
rakkauttani ja oikeudenmukaisuuttani. (52, 
30) 
5. En halua nähdä teitä syytettyinä edessäni, 
vaan haluan aina pitää teitä lapsinani, joita 
kohtaan Isällinen rakkauteni on aina valmis 
auttamaan. Olen luonut teidät Henkeni 
kunniaksi ja jotta voisitte olla onnellisia 
minussa. (127, 41) 
6. Oppikaa rakastamaan Minua, ymmärtäkää, 
kuinka rakkauteni seuraa teitä kaikkialla, 
rikkomuksistanne ja synneistänne huolimatta, 
ilman että voitte väistää tai välttää sen 
vaikutusta. Tunnusta, että mitä vakavampia 
rikkomuksesi ovat, sitä suurempi on armoni 
sinua kohtaan. 
7 Ihmisten pahuus haluaa torjua rakkauteni, 
mutta se ei voi sitä vastustaa, sillä rakkaus on 
universaali voima, jumalallinen voima, joka luo 
kaiken ja liikuttaa kaikkea. 
8 Todiste kaikesta siitä, mitä sanon teille, on 
se, jonka annoin teille, kun tein itseni 
tunnetuksi keskuudessanne tänä aikana, 
jolloin ihmiskunta oli eksyksissä synnin 
kuilussa. Rakkauteni ei voi tuntea inhoa 
ihmisen syntiä kohtaan, mutta se voi tuntea 
sääliä. 
9 Tunne minut, tule luokseni pesemään 
tahrojasi armoni kristallilähteessä. Pyydä, 
pyydä, ja se annetaan sinulle. (297, 59 - 62) 
10 Hetkittäin ihmiset uskovat olevansa niin 
kelvottomia Minulle, etteivät he ymmärrä, 
että voin rakastaa heitä niin paljon. Ja kun he 
ovat tottuneet elämään kaukana Isästään, he 
rakentavat elämänsä omien ajatustensa 
mukaan, luovat omat lakinsa ja perustavat 
uskonnolliset yhteisönsä. Siksi heidän 
yllätyksensä on suuri, kun he näkevät Minun 
tulevan. Sitten he kysyvät: "Rakastaako 
Isämme meitä todella niin paljon, että Hän 
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etsii tuolla tavalla keinon kommunikoida 
itsensä meille?" 
11. Ihmiset, voin vain sanoa teille, etten anna 
sen, mikä on minun, kadota, ja te olette 
minun. Rakastin sinua jo ennen kuin olit 
olemassa, ja tulen rakastamaan sinua ikuisesti. 
(112, 14 - 15) 
 
Jumalan huolenpito ja apu  
12. Opetuslapset, olen antanut teille kaikki ne 
opetukset, joita henki tarvitsee kehittyäkseen. 
13 Autuaita ovat ne, jotka tuntevat totuuden, 
sillä he löytävät pian tien." Toiset hylkäävät 
aina jumalalliset opetukset, koska heidän 
mielestään heidän työnsä näyttävät 
paremmilta kuin minun. 
14 Rakastan teitä kaikkia. Minä olen paimen, 
joka kutsuu lampaitaan, joka kerää ja laskee 
ne ja haluaa joka päivä lisää - joka ravitsee 
niitä ja hyväilee niitä, huolehtii niistä ja 
iloitsee, kun näkee, että niitä on paljon, vaikka 
joskus hän itkee, kun näkee, että kaikki eivät 
ole kuuliaisia. 
15 Nämä ovat teidän sydämenne: monet 
teistä tulevat minun luokseni, mutta harvat 
ovat ne, jotka todella seuraavat minua. 
(266,23 - 26) 
16. Ottakaa ristinne ja seuratkaa minua 
nöyrästi. Luottakaa siihen, että samalla kun 
puhutte lohdutusta jollekulle, rauhaa 
sydämelle tai valoa hengelle, minä huolehdin 
kaikesta aineelliseen elämäänne liittyvästä, 
enkä laiminlyö mitään. 
17 usko, että kun puhun hengellesi, heitän 
myös katseen sydämeesi löytääkseni sen 
huolet, tarpeet ja toiveet. (89, 6 - 7) 
18. Ei ole rotuja tai heimoja, vaikka ne 
vaikuttaisivat teistä kuinka sivistymättömiltä, 
ei edes sellaisia, joita ette tunne, koska ne 
asuvat saavuttamattomissa metsissä, jotka 
eivät olisi kokeneet rakkauteni ilmentymiä. 
Vaaran hetkellä he ovat kuulleet taivaallisia 
ääniä, jotka suojelevat, varjelevat ja neuvovat 
heitä. 
19 Sinä et ole koskaan elänyt hylättynä. Alusta 
asti, kun tulit eloon, olet ollut rakkauteni 
suojassa. 
20 Te ihmisvanhemmat, jotka rakastatte 
hellästi lapsianne: voisitteko te hylätä heidät 
kohtaloonsa, kun he ovat tuskin syntyneet 
tähän elämään, kun he eniten tarvitsevat 

huolenpitoanne, hartauttanne ja 
rakkauttanne? 
21 Minä olen nähnyt, että sinä huolehdit 
lapsistasi, vaikka he ovat jo aikuisia; sinä 
huolehdit suurella rakkaudella myös niistä, 
jotka ovat rikkoneet lakia ja jotka ovat sinua 
loukanneet. 
22 Mutta jos te vastaatte lastenne tarpeisiin 
tällä tavoin, millainen on teidän taivaallisen 
Isänne rakkaus, joka rakasti teitä jo ennen kuin 
te olitte olemassa?". 
23. Olen aina tullut avuksenne; ja tänä aikana, 
jolloin tapaan teidät suuremman henkisen 
kehityksen myötä, olen opettanut teille, miten 
taistella epäterveiden voimien mitätöimiseksi 
ja miten lisätä hyvän värähtelyjä. (345, 39 - 42) 
24. Olet nyt astumassa uuteen 
elämänvaiheeseen; tie on tasoitettu. Ota ristisi 
ja seuraa minua. En sano teille, ettei tällä tiellä 
ole koettelemuksia, mutta aina kun ylitätte 
vaikean tieosuuden tai tyhjennätte 
kärsimyksen maljan, kuulette äänen, joka 
rohkaisee ja neuvoo teitä, rakkauteni on 
kanssanne, auttaa teitä ja nostaa teitä ylös, ja 
tunnette parantavan balsamini lempeän 
hellyyden. (280, 34) 
25 Kun näen, että annatte tuskan lyödä 
itsenne ja että sen sijaan, että oppisitte siitä 
jokaisen koettelemuksen sisältämiä opetuksia, 
tyydytte itkemään, kiroamaan tai 
yksinkertaisesti odottamaan kuolemaa 
kärsimyksenne loppuna, tulen lähellenne 
puhuttelemaan sydäntänne rakastavasti 
antaakseni sille lohdutusta ja toivoa, 
vahvistaakseni sitä voittamaan itsensä, 
heikkoutensa ja uskonpuutteensa, jotta se 
voisi voittaa koettelemuksensa; sillä tässä 
voitossa on rauha, valo ja henkinen onni, joka 
on todellinen onni. (181, 10) 
26 Kun otetaan huomioon, että olen jopa 
luonnon pienimmissä luontokappaleissa, 
kuinka minun pitäisi kieltää teidät ja erottaa 
itseni teistä vain siksi, että teissä on puutteita, 
koska silloin te tarvitsette minua eniten? 
27. Minä olen Elämä ja olen kaikessa, joten 
mikään ei voi kuolla. Ajattele syvällisesti, jotta 
et jää sidotuksi tapaan, jolla ilmaiset itseäsi. 
Hiljennä aistisi ja löydä Minut Sanan ytimestä. 
(158, 43 - 44) 
28 Menkää sisälle, niin löydätte sieltä 
pyhäkön, liitonarkin. Löydät lähteen, armon ja 
siunausten lähteen. 
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29. Ei ole olemassa avutonta henkeä, ketään ei 
jätetä perinnöttömäksi. Jumalallisen 
laupeuteni vuoksi koko maailmankaikkeudessa 
ei ole ketään, joka voisi kutsua itseään 
köyhäksi, isänsä karkottamaksi, eikä ketään, 
joka voisi kutsua itseään Herran maasta 
karkotetuksi. 
30 Ne, jotka tuntevat itsensä hylätyiksi, 
tekevät niin siksi, että he eivät ole löytäneet 
itsestään armon lahjoja, tai siksi, että he ovat 
vain eksyneet synnissä, koska he ovat 
sokeutuneet tai koska he tuntevat olevansa 
kelvottomia. 
31 Teidän tulisi aina löytää nämä armolahjat 
itsestänne; silloin saatte kokea, että teiltä ei 
koskaan puutu minun läsnäoloani, että aina 
"leipä", "parantava balsami", "aseet", 
"avaimet" ja kaikki, mitä tarvitsette, on läsnä 
teissä itsessänne, koska te olette valtakuntani 
ja kirkkauteni perillisiä. (345, 87) 
32 Isän ja lasten välillä on side, jota ei voi 
koskaan katkaista, ja tämä side on syynä 
Jumalallisen Hengen ja teidän kaikkien välisen 
keskustelun taustalla. (262, 35) 
33 Ihmiskunta tarvitsee rakkauttani, sanaani, 
jonka on päästävä heidän sydämensä pohjalle. 
Mestari taistelee väsymättömästi sen 
puolesta, että henkenne valaistuvat päivä 
päivältä enemmän, jotta ne voivat 
tietämättömyydestä vapautuneina nousta 
korkeammille alueille. 
34. Valtakuntani portit ovat auki, ja Isän 
"Sana" tulee luoksenne äärettömällä 
rakkaudella näyttääkseen teille jälleen kerran 
tien. 
35. Olen tullut jälleen kerran ihmiskunnan luo, 
mutta se ei ole tuntenut Minua, koska olen 
ilmestynyt henkisesti, ja sen materialismi on 
suurta. Koska henkenne tuli Jumalallisesta 
Hengestäni, miksi ihmiset eivät ole tunteneet 
Minua? Koska he ovat sitoneet henkensä 
materialismiin, alempiin intohimoihin. 
36 Mutta tässä on Jumalan Karitsa, joka tulee 
teidän luoksenne valkeutena valaisemaan 
teitä ja tuomaan teille totuuden. (340, 13 - 15) 
 
Korkeimman nöyryys 
37. Ymmärtäkää, että sanani ei täytä 
mieltänne turhilla filosofioilla, vaan se on 
elämän ydin. En ole rikas mies, joka tarjoaa 
teille maallista rikkautta. Minä olen Ainoa 
Jumala, joka lupaa teille todellisen elämän 

valtakunnan. Minä olen nöyrä Jumala, joka 
lähestyy lapsiaan ilman pröystäilyä 
kasvattaakseni heidät sovituksen tielle 
hellyydellään ja ihmeellisellä sanallaan. (85, 
55) 
38 Olkaa palvelijoitani, niin en koskaan 
nöyryytä teitä. 
39. Katso, minä en ole tullut kuninkaaksi, enkä 
kanna valtikkaa enkä kruunua. Olen 
keskuudessanne nöyryyden esimerkkinä, ja 
vielä enemmän, palvelijanne. 
40 Pyytäkää Minulta, niin Minä annan teille; 
käskekää Minua, niin Minä tottelen, 
antaakseni teille toisen todisteen 
rakkaudestani ja nöyryydestäni. Pyydän vain, 
että tunnette Minut ja teette tahtoani; ja jos 
kohtaatte esteitä velvollisuuksienne 
täyttämisessä, rukoilkaa ja voittakaa Minun 
nimessäni, ja ansionne ovat suuremmat. (111, 
46) 
41. Isä puhuu sinulle - Hänelle, jolla ei ole 
ketään, jonka edessä kumartaa rukouksessa. 
Mutta totisesti sanon teille, että jos joku olisi 
suurempi kuin minä, kumartuisin hänen 
edessään, sillä nöyryys asuu hengessäni. 
42 Miettikää, kuinka te, vaikka olette pieniä 
lapsiani, pakotatte Minut tulemaan alas 
puhumaan teille, kuuntelemaan teitä ja 
lohduttamaan teitä sen sijaan, että te 
ponnistelisitte noustaksenne ylös Minun 
luokseni. (125, 19) 
43. Kokekaa sydämissänne ilo siitä, että 
tunnette itsenne rakastetuksi Isältänne, joka 
ei koskaan nöyryyttänyt teitä suuruudellaan, 
vaan paljasti sen täydellisessä nöyryydessään 
tehdäkseen teidät suuriksi ja tuodakseen 
teidät nauttimaan todellisesta elämästä 
Hänen valtakunnassaan, jolla ei ole alkua eikä 
loppua. (101, 63) 
 
Jumalan myötätunto ja myötätuntoinen 
kärsimys.  
44. Jos uskot, että Jeesus ei tuntenut kipua, 
koska hän oli Jumalan Poika, olet väärässä. Jos 
uskotte, että olen vapaa kivusta, koska tulen 
tänään Hengessä, olette myös erehtyneet. Jos 
luulette, että koska tiedän, että olette kaikki 
kanssani lopussa, en kärsi tänään, ette ole 
oikeassa siinäkään. Totisesti sanon teille, ettei 
ole mitään muuta olentoa, joka olisi herkempi 
kuin Jumalallinen Henki. 
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45 Kysyn teiltä: Kuka antoi kaikille olennoille 
tunteen? Mitä hyvää voitte tehdä, joka ei 
tuota iloa Minulle? Ja mitä pahaa voitte tehdä, 
joka ei olisi kuin haava herkkyydelleni? Katso, 
tämän vuoksi kerron teille, että ihmiskunta on 
ristiinnaulinnut minut uudestaan. Milloin 
minut otetaan alas ristiltäni ja vapautetaan 
orjantappurakruunusta? (69,34) 
46. Jos jotkut nousevat vihollisikseni, en katso 
heitä sellaisina, vaan ainoastaan tarvitsevina. 
Niitä, jotka pitävät itseään oppineina ja 
kieltävät olemassaoloni, katson heitä säälien. 
Niitä, jotka yrittävät tuhota minut ihmisten 
sydämissä, pidän tietämättöminä, koska he 
uskovat, että heillä on valta ja aseet tuhota 
Hänet, joka on elämän tekijä. (73, 33) 
47 Näytän itseni teille rakastavana Isänä, 
nöyränä Mestarina, joka ei ole koskaan 
välinpitämätön kärsimyksiänne kohtaan ja 
joka on aina lempeä ja armollinen 
epätäydellisyyksienne suhteen, sillä te olette 
aina lapsia minun silmissäni. 
48. Minun on tuomittava teidät, kun näen, 
kuinka lapset, jotka on luotu niin suurella 
rakkaudella ja jotka on tarkoitettu 
iankaikkiseen elämään, pyrkivät itsepintaisesti 
kuolemaan maan päällä välittämättä 
hengellisestä elämästä eivätkä halua tuntea 
niitä täydellisyyksiä, joita tuo olemassaolo 
heille tarjoaa. (125, 59 - 60) 
49. Koska olen teidän Isänne, minun on 
välttämättä ymmärrettävä, mitä lapset 
tuntevat. Vain näin ymmärrätte, että vaikka 
jokainen teistä kärsii ja tuntee oman tuskansa, 
Jumalallinen Henki kärsii kaikkien lastensa 
tuskasta. 
50. Tämän totuuden todisteeksi tulin 
maailmaan tullakseni ihmiseksi ja kantaakseni 
ristiä, joka edusti kaikkea maailman tuskaa ja 
syntiä. Mutta jos ihmisenä kannoin harteillani 
epätäydellisyytenne taakkaa ja tunsin kaiken 
tuskanne, voisinko Jumalana osoittaa, että 
olen tunteeton lasteni kärsimyksiä kohtaan? 
(219, 11 - 12) 
 
Anteeksianto; Jumalan armo ja laupeus.  
51. Minä olen ainoa, joka tietää kaikkien 
kohtalon, ainoa, joka tietää tien, jonka olette 
kulkeneet, ja tien, joka teidän on vielä 
kuljettava. Minä ymmärrän kärsimyksenne ja 
ilonne. Tiedän, kuinka paljon olette vaeltaneet 
löytääksenne totuuden ja oikeuden. Minun 

armoni on se, joka ottaa vastaan sen 
tuskallisen huudon, joka sisäisesti pyytää 
Minulta anteeksiantoa rikkomuksilleen. 
52 ja Isänä minä täytän jokaisen hartaan 
pyyntöni, kerään kyyneleesi, parannan 
heikkoutesi, annan sinulle tunteen, että olet 
saanut anteeksi ja vapautunut tahroistasi, 
jotta voit tehdä elämästäsi uuden. 
53. Olen myös ainoa, joka voi antaa teille 
anteeksi loukkaukset, joita te, jotka olette 
lapsiani, olette tehneet Minulle. (245, 39 - 41) 
54 Tänä aikana minun sanani valaisee teitä 
uudestaan. Minä vuodatan armoani runsaasti, 
jotta teistä tulisi puhtaita ja varustettuja. 
Mutta jos lankeatte jälleen syntiin, niin 
ymmärtäkää, ihmiset, että en ole Minä se, 
joka poistaa teidät syliltäni, vaan te olette ne, 
jotka poistatte itsenne Minusta, vaikka se ei 
ole Minun Tahtoni. Mutta anteeksiantoni ja 
rakkauteni ovat kuin avoimet portit, jotka 
ottavat vastaan jokaisen, joka haluaa palata 
luokseni katuvana. (283, 69) 
55. Rakkaudessa, jolla annan teille anteeksi ja 
korjaan teitä, ilmoitan itseni. Kun sinä elit 
tahtosi mukaan, jatkuvasti Isää rikkoen, en 
katkaissut tuon syntisen olemassaolon lankaa, 
en kieltänyt sinulta ilmaa enkä leipää, en 
jättänyt sinua tuskiin enkä jättänyt valituksiasi 
huomiotta. Ja luonto ympäröi teitä edelleen 
hedelmällisyydellään, valollaan ja 
siunauksellaan. Näin teen itseni tunnetuksi 
ihmisille ja ilmoitan itseni heille. Kukaan maan 
päällä ei voi rakastaa sinua tällä rakkaudella, 
eikä kukaan voi antaa sinulle anteeksi niin kuin 
minä. 
56. Henkesi on siemen, jota hoivaan ja 
parannan ikuisuudesta lähtien, kunnes se 
kantaa kauneimmat kukat ja täydellisimmät 
hedelmät. Kuinka voisin antaa sinun kuolla tai 
hylätä sinut myrskyjen väkivallan armoille? 
Kuinka voisin hylätä teidät matkallanne, kun 
olen ainoa, joka tietää kaikkien luotujen 
kohtalon? (242, 31 - 33) 
57. Te, jotka eksytte: Olen valmis ottamaan 
teidät vastaan ja antamaan teille voimani ja 
valoni, kun kutsutte minua. Ei ole väliä, jos 
sielussasi ja hengessäsi on suurten syntisten 
merkki. Minä saan teidät siunaamaan niitä, 
jotka ovat loukanneet teitä, ja siunaamaan 
Jumalaa, koska Hän on pitänyt tätä ihmettä 
mahdollisena teissä. Silloin alatte tuntea 
Kristuksen rakkauden sydämessänne. 
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58 Jotkut ajattelevat näitä sanoja kuullessaan: 
"Kuinka on mahdollista, että suuret syntiset 
voivat saada tämän armon yhtä hyvin kuin 
vanhurskaat, jotka saavat sen ansiostaan?". 
59. Oi miehet, miehet, jotka ette näe 
silmiänne pidemmälle! Olen aina antanut 
teille armosta hyvyyteni, jo ennen kuin olette 
ansainneet ne. 
60 Vastaan puhtaaseen ajatukseen samoin 
kuin sen surulliseen valitukseen, joka lähestyy 
minua saastuneena, aina kun häneltä karkaa - 
rakkauden puutteen vuoksi lähimmäisiään 
kohtaan - pienikin nöyryyden tai tiedon kipinä. 
61. Olen niiden heikkojen puolustaja, jotka 
vuodattavat kyyneleitä suuren 
kyvyttömyytensä ja tietämättömyytensä 
vuoksi. Olen jumalallinen toivo, joka kutsuu ja 
lohduttaa itkeviä; olen ystävällinen Jeesus, 
joka hellästi hyväilee niitä, jotka huokaavat 
tuskissaan ja sovituksessaan. 
62. Minä olen Vapahtajanne, Lunastajanne; 
minä olen totuus, jonka ihminen ymmärtää. 
(248, 18 - 21) 
 

23 luku - Jumalan innoitukset ja 
ilmoitukset  
 
Jumalalliset inspiraatiot 
1 Opetuslapset: Kun minun sanani tulee teille, 
ettekä te ymmärrä sitä, niin te epäilette sitä. 
Mutta minä sanon teille: Jos epävarmuus 
vaivaa sinua, vetäydy peltojen yksinäisyyteen 
ja kysy Mestariltasi vielä kerran, keskellä 
luontoa, jossa sinulla on todistajina vain avoin 
pelto, vuoret ja taivaanranta. Tutustu hänen 
sanaansa, ja nopeasti hänen rakastava 
vastauksensa saavuttaa sinut. Silloin tunnet 
itsesi kantavaksi, inspiroituneeksi ja 
tuntemattoman henkisen autuuden 
täyttämäksi. 
2 Näin te ette enää ole vähäuskoisia ihmisiä, 
koska tiedätte, että jokainen Jumalan sana 
sisältää totuuden, mutta että jotta se tulisi 
saataville, siihen on mentävä sisään 
antaumuksella ja puhtaalla mielellä, koska se 
on pyhäkkö. 
3 Aina kun olet valmis ja haluat tietää jotakin, 
valonhalusi vetää puoleensa jumalallista valoa. 
Kuinka monta kertaa olenkaan käskenyt teitä: 
menkää vuorten yksinäisyyteen ja kertokaa 

minulle huolenne, kärsimyksenne ja 
tarpeenne. 
4 Jeesus opetti teille nämä opetukset toisella 
aikakaudella omalla esimerkillään. Muistakaa 
esimerkkini, kun vetäydyin autiomaahan 
rukoilemaan ennen kuin aloitin 
saarnapalvelukseni. Muistakaa, että viimeisinä 
päivinä, jolloin olin ihmisten keskuudessa, 
ennen kuin menin synagogaan rukoilemaan, 
hakeuduin Öljymäen metsän yksinäisyyteen 
puhuakseni Isän kanssa. 
5. Luonto on Luojan temppeli, jossa kaikki 
kohoaa hänen luokseen palvomaan häntä. 
Siellä voitte vastaanottaa suoraan ja 
väärentämättömänä Isänne säteilyä. Siellä, 
kaukana ihmisten itsekkyydestä ja 
materialismista, tunnet viisaiden innoitusten 
tunkeutuvan sydämeesi ja liikuttavan sinua 
tekemään hyvää matkallasi. (169, 28 - 31) 
6 teidän on oltava hereillä, opetuslapset, sillä 
en ainoastaan puhu teille tämän suukappaleen 
kautta, vaan myös ilmoitan itseni hengellenne 
hetkinä, jolloin ruumiinne on unessa. Opetan 
teitä antautumaan uneen valmistautuneena ja 
irrottamaan henkenne maallisesta, jotta se voi 
nousta valon alueille, jossa se saa profetian, 
jolla se valaisee polkunsa ja välittää sitten 
viestinsä mielelle. (100, 30) 
7 Minä en ole koskaan ollut kaukana teistä, 
niin kuin olette joskus luulleet, enkä ole 
koskaan ollut välinpitämätön teidän 
kärsimyksistänne enkä kuuro teidän 
huudoillenne. näin on tapahtunut: Ette ole 
pyrkineet jalostamaan korkeampia aistejanne 
ja olette odottaneet havaitsevanne Minut 
lihan aisteilla. Mutta kerron teille, että aika, 
jolloin annoin tämän ihmisille, on hyvin kauan 
sitten. 
8 Jos olisitte hieman ponnistelleet 
kehittääksenne joitakin hengellisiä kykyjänne, 
kuten sisäistä kohottamista hengellisen 
mietiskelyn, rukouksen, ennustamisen, 
profeetallisen unen tai hengellisen näyn 
kautta, vakuutan teille, että jokaisen näistä 
kautta olisitte yhteydessä Minuun ja siten 
saisitte vastauksia kysymyksiinne ja 
jumalallista inspiraatiota mieleenne. 
9 Olen aina valmis puhumaan teille, odotan 
aina kohotustanne ja hengellistä valmiuttanne 
miellyttääkseni teitä ja antaakseni teille sen 
onnen, että voin tehdä itseni tunnetuksi 
hengellenne. Tätä varten teidän on vain 
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valmistauduttava suurimmalla 
vilpittömyydellä saamaan tämä armo. (324, 52 
- 54) 
10 Kysykää oppineilta, ja jos he ovat rehellisiä, 
he kertovat teille, että he ovat pyytäneet 
Jumalalta innoitusta. Antaisin heille enemmän 
inspiraatiota, jos he pyytäisivät Minulta 
enemmän rakkautta lähimmäisiään kohtaan ja 
vähemmän turhamaisuutta itseään kohtaan. 
11 Totisesti minä sanon teille: Kaikki se, mitä 
olette keränneet todellista tietoa, tulee 
minulta. Kaiken, mitä ihmisillä on puhtaista ja 
korkeista asioista, käytän teidän hyödyksenne 
tänä aikana, sillä tämän olen antanut teille. 
(17, 59 - 60) 
12. Nyt on aika, jolloin Henkeni puhuu 
lakkaamatta ihmisten omalletunnolle, 
hengelle, mielelle ja sydämelle. Ääneni 
tavoittaa ihmiset ajatusten ja koettelemusten 
kautta, joiden kautta monet heräävät omasta 
tahdostaan totuuteen, koska ne, jotka 
ohjaavat tai opastavat heitä, nukkuvat ja 
toivovat, ettei maailma koskaan heräisi. (306, 
63) 
13. "Kolmantena aikakautena" toteutin 
ilmestysteni kirkkaudella sen, mikä oli ihmisille 
mahdotonta: Välittääkseni itseni ihmisen 
ymmärryksen kyvyn kautta. 
14 Ymmärtäkää Minua, opetuslapset, sillä 
henkien välisessä vuoropuhelussa, joka teitä 
odottaa, tulette tuntemaan Läsnäoloni 
ikuisesti. Jos osaatte valmistautua, ette enää 
sano Minulle: "Herra, miksi et tule?". Miksi 
Sinä et näe tuskaani?" Et enää puhu minulle 
tällä tavalla. Totisesti, opetuslapset, minä 
sanon teille: jokainen, joka puhuu minulle tällä 
tavoin, antaa konkreettisen todisteen 
tietämättömyydestään ja 
valmistautumattomuudestaan. 
15 En halua nähdä opetuslapsieni erossa 
minusta, vaan haluan, että sanotte minulle 
hengessänne: "Mestari, sinä olet 
keskuudessamme, henkemme tuntee sinut, 
sinun viisautesi on innoitukseni lähde." Tämän 
todellisen tunnustuksen haluan kuulla teiltä. 
(316, 54) 
 
Jumalallisten ilmoitusten mukauttaminen 
ihmisen ymmärrykseen.  
16 paljastaakseni jumalallisen, teidän kielenne 
ovat liian rajallisia; siksi minun on aina pitänyt 
puhua teille vertauksin, vertauksilla; mutta nyt 

näette, että vaikka olen puhunut teille tällä 
tavoin, olette ymmärtäneet minua vain vähän, 
koska teiltä on puuttunut tarvittava tahto 
ymmärtää ilmestyksiäni. (14, 50) 
17 Te olette kaikkina aikoina odottaneet 
minua, ja kuitenkin aina kun olen ollut 
luonanne, te ette ole tunnistaneet minua, 
koska teiltä puuttuu valmistautuminen ja 
hengellisyys. Minäpä kerron teille: Minkä 
tahansa muodon Läsnäoloni saa, se sisältää 
aina totuuden ja elämän jumalallisen 
olemuksen. 
18. Olen kertonut teille, että olen käyttänyt 
erilaisia muotoja tehdäkseni itseni tunnetuksi 
maailmalle. Mutta nämä eivät olleet naamio, 
joka kätki Henkeni teiltä, vaan niiden 
tarkoituksena oli inhimillistää Minut, rajoittaa 
Minua ja tehdä Minusta ihmisten kuultavissa 
ja käsin kosketeltavissa oleva. 
19 Nyt minä sanon teille, että ennen kuin 
teette tuomionne, teidän pitäisi ensin kuulla 
tämä ääni, kunnes tulee se hetki, jolloin teillä 
on vakaumus tai valaistuminen, jolloin se tulee 
hengessä valkeaksi. (97, 11 - 12) 
20. Niin kauan kuin ihmiset pysyvät 
sokeudessaan ja tietämättömyydessään, he 
ovat syy siihen, että Jumala, joka on ennen 
kaikkea Isä, inhimillistää, rajoittaa ja pienentää 
itseään lapsiinsa nähden tullakseen 
ymmärretyksi. Milloin sallitte Minun näyttää 
itseni edessänne siinä loistossa, jossa teidän 
on määrä nähdä Minut? 
21. Teidän on oltava suuria voidaksenne 
kuvitella suuruuteni, ja juuri tästä syystä tulen 
yhä uudelleen ja uudelleen antamaan teille 
hengellistä suuruutta, jotta voitte kokea sen 
äärettömän ilon, jota tuottaa Isänne 
tunteminen, Hänen rakkautensa tunteminen 
ja sen jumalallisen konsertin kuuleminen, joka 
kaikuu yllänne. (99, 26 - 27) 
22 Isän Siinain ilmestyksen ulkoinen osa oli 
kivi, jonka avulla jumalallinen laki painettiin 
siihen. 
23 Ulkoinen asia Jumalan ilmestymisessä 
ihmisille Jeesuksen kautta oli Kristuksen 
ruumiillinen verhous, ihmisen muoto. 
24 Tällä hetkellä ilmenemismuotoni ulkoinen 
osa on ollut äänenkantaja, minkä vuoksi 
tämän ilmenemismuodon, kuten menneiden 
aikojenkin, on tultava tiensä päähän. 
25. Ymmärtäkää, että olette spiritistien lapsia, 
joiden ei pidä ravita itseään muodoilla vaan 
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olemuksella. Jos ymmärrätte sanani oikein, 
ette enää koskaan sorru 
epäjumalanpalvelukseen, ettekä enää takerru 
ulkoisiin palvontatapahtumiin, riitteihin, 
katoavaisuuksiin, sillä te aina kaipaatte 
olennaista, ikuista. (224, 69 – 71) 
 
Erilaisia Jumalan ilmoituksia  
26. Ihmiskunta haluaisi saada uuden Messiaan 
vierailun, joka pelastaisi sen kuilusta, tai 
ainakin kuulla Jumalan äänen kuin ihmisen 
äänen, joka kaikuu ilmassa. Mutta sanon teille, 
että riittäisi, että tarkkailette hieman tai 
kokoatte henkenne meditaatioon ja annatte 
sille herkkyyttä, ja kuulisitte kaiken puhuvan 
teille. Jos kivien puhuminen tuntuu teistä 
mahdottomalta, kerron teille, että kivien 
lisäksi kaikki, mikä ympäröi teitä, puhuu teille 
Luojastanne, jotta voisitte herätä 
unelmistanne suuruudesta, ylimielisyydestä ja 
materialismista. (61, 49) 
27. Menneiden aikojen valaistuneet näkivät 
aina valon loisteen, he kuulivat aina sanani. 
Profeetat, inspiroituneet, edelläkävijät, 
korkean hengellisyyden oppien perustajat 
todistivat, että he kuulivat ääniä, jotka 
näyttivät tulevan pilvistä, vuorilta, tuulesta tai 
jostakin paikasta, jota he eivät osanneet 
tarkkaan määritellä; että he kuulivat Jumalan 
äänen ikään kuin se olisi tullut tulen kielistä ja 
salaperäisistä kaiuista. Monet kuulivat, näkivät 
ja tunsivat aistiensa avulla, toiset henkisten 
ominaisuuksiensa avulla; sama tapahtuu 
tälläkin hetkellä. 
28. Totisesti sanon teille: Ne, jotka 
vastaanottivat viestini fyysisillä aisteillaan, 
tulkitsivat jumalallisen inspiraation 
hengellisesti, ja he tekivät niin fyysisen ja 
hengellisen varustuksensa mukaan, sen ajan 
mukaan, jolloin he olivat maailmassa, kuten 
nyt tapahtuu inhimillisten välineiden kanssa, 
joita te kutsutte "äänenkantajiksi" tai "lahjojen 
kantajiksi". Mutta minun on kerrottava teille, 
että menneinä aikoina, kuten nykyäänkin, he 
ovat lisänneet jumalallisten ilmoitusten 
puhtauteen omia ajatuksiaan tai niitä 
ajatuksia, jotka ovat vallinneet heidän 
ympäristössään, ja tietoisesti tai tietämättään 
muuttaneet totuuden puhtautta ja rajatonta 
olemusta, joka totuudessa on rakkautta sen 
korkeimmissa ilmoituksissa. 

29 Henkiset värähtelyt ja inspiraatiot olivat 
heissä, ja sekä "ensimmäiset" että "viimeiset" 
ovat todistaneet ja tulevat todistamaan tästä 
inspiraatiosta, joka saavutti heidän henkensä, 
lähes aina tietämättä miten, samalla tavalla 
kuin se tapahtuu monille tänään ja kuten se 
tapahtuu vielä useammille huomenna. 
30 Sanat, tulkinnat ja toimintatavat riippuvat 
ihmisistä ja ajasta, jossa he elävät, mutta 
ennen kaikkea tämä on korkein totuus. (16, 11 
- 14) 
31. Aika ajoin on välttämätöntä, että Henkeni 
ilmoittaa itsensä tavalla, joka on teille helposti 
lähestyttävä ja ymmärrettävä. Tämä tarve 
puhua teille johtuu tottelemattomuudestanne 
lakiani kohtaan, poikkeamisestanne oikealta 
polulta. 
32. Ihminen on tahdonvapautensa ansiosta 
luomakunnan kapinallisin olento. Tähän 
päivään asti hän ei ole halunnut alistua 
omantunnon ohjeisiin. 
33 Minun sanani tahtoo hillitä joitakin, ohjata 
toisia, vahvistaa kaikkia totuudessa ja pelastaa 
teidät kuiluista. 
34. Älkää loukkaantuko tavasta, jolla paljastan 
itseni nyt ja joka on niin erilainen kuin toisen 
aikakauden tapa. Tietäkää, etten ole koskaan 
käyttänyt samaa muotoa kahdesti, koska se 
tarkoittaisi, että jättäisin teidät saman 
opetuksen pariin, ja tulen aina opettamaan 
teille uusia oppitunteja ja auttamaan teitä 
ottamaan uusia askeleita. (283, 39 - 42) 
35. Sanani välittää itsensä monin tavoin: 
omantunnon kautta, minusta puhuvien 
koettelemusten kautta, luonnonvoimien 
kautta tai hengellisten lasteni kautta. Minun 
sanani on universaali. Jokainen, joka 
valmistautuu, kuulee ääneni. (264, 48 u.) 
 
Jumalallisten ilmoitusten välttämättömyys  
36. Jumalallista opetustani ei ole tarkoitettu 
vain hengelle - ei, sen on tavoitettava myös 
ihmissydän, jotta sekä hengellisestä että 
fyysisestä olemuksen osasta tulee 
harmoninen. 
37. Jumalallisen Sanan on määrä valaista 
mieltä ja tehdä ihmisen sydän herkäksi, ja 
tuon Sanan sisältämän elämän olemuksen on 
määrä ravita ja kohottaa henkeä. 
38 Jotta ihmisen elämä olisi täydellinen, hän 
tarvitsee ehdottomasti hengellistä leipää, 



123 
 

aivan yhtä paljon kuin hän tekee työtä ja 
raataa aineellisen ravinnon eteen. 
39 "Ihminen ei elä pelkällä leivällä", sanoin 
teille "Toisella aikakaudella", sanani on 
edelleen voimassa, sillä ihmiset eivät koskaan 
kykene tulemaan toimeen ilman hengellistä 
ravintoa joutumatta maan päällä sairauden, 
tuskan, pimeyden, onnettomuuksien, 
kurjuuden ja kuoleman koettelemiksi. 
40. Materialistit voisivat vastustaa, että 
ihmiset elävät jo nyt pelkästään siitä, mitä 
maa ja luonto heille antavat, eikä heidän 
tarvitse pyrkiä johonkin hengelliseen, joka 
ravitsee heitä ja vahvistaa heitä heidän 
elämänmatkallaan. Minun on kuitenkin 
kerrottava teille, että tämä ei ole täydellinen 
ja täytetty elämä, vaan olemassaolo, josta 
puuttuu olennainen, henkisyys. (326, 58 - 62) 
41. Olen kaikkina aikoina paljastanut itseni 
ihmiselle yksinkertaisella tavalla, jotta hän 
voisi ymmärtää Minut, ja aina olen tehnyt sen 
älysi ja sydämesi ulottuvilla. Tulin luoksenne 
antamaan teille esimerkin nöyryydestä, kun 
alennuin kurjaan elämäänne nostaakseni 
teidät parempaan elämään. (226, 54) 
42. Tässä toteutuu se sana, jonka annoin teille, 
kun Jeesus "toisella aikakaudella" kiitti Isäänsä 
siitä, että hän oli kätkenyt Viisautensa 
oppineilta ja sivistyneiltä, mutta antanut ja 
paljastanut sen nöyrille. 
43 Niin, minun kansani, sillä ne, joita te 
kutsutte oppineiksi, paisuttelevat itseään ja 
haluavat pitää tavallista kansaa aisoissa ja 
opettaa heille vain sitä, mitä he luulevat 
olevan sen leivän murusia, jonka he ovat 
saaneet minulta. 
44 Köyhät taas, "pienet ihmiset", jotka ovat 
hyvin tietoisia elämän mukanaan tuomista 
vastoinkäymisistä ja myös sen mukanaan 
tuomista puutteista - kun he kerran voivat 
kutsua jotakin omakseen, he tuntevat, että se 
on heille liikaa, ja siksi he jakavat sen muiden 
kanssa. 
45. Lisään nyt: Jos ahneesta tulee anteliaampi 
ja ylimielisestä nöyrä, he saavat välittömästi 
osansa kaikesta siitä, mitä minulla on 
varattuna sille, joka osaa elää hyveellisesti. 
Sillä rakkauteni ei ole osittaista, se on kaiken 
kattavaa, se on kaikkia lapsiani varten. (250, 
17) 
 
Jumalallisten paljastusten äärettömyys  

46. Tämä opetus, jonka on määrä valaista 
kolmatta aikakautta, ei ole viimeinen. 
Henkisellä ei ole loppua. Laini loistaa kuin 
jumalallinen aurinko kaikissa omatunnoissa. 
Pysähtyneisyys ja rappio ovat ominaisia vain 
ihmisille, ja ne ovat aina seurausta paheista, 
heikkouksista tai intohimojen 
hillitsemättömyydestä. 
47. Kun ihmiskunta kerran perustaa elämänsä 
hengelliselle perustalle ja kantaa sisällään sitä 
ikuisuuden ihannetta, jota oppini teille 
inspiroi, se on löytänyt edistyksen ja 
täydellisyyden tien, eikä se enää koskaan eksy 
ylöspäin suuntautuvan kehityksensä tieltä. 
(112, 18) 
48. Jos luulette, että olen vasta nyt paljastanut 
teille jotakin hengellisestä elämästä, olette 
suuressa erehdyksessä; sillä sanon teille 
jälleen: Jumalallinen opetus alkoi, kun 
ensimmäinen ihminen syntyi, enkä liioittele 
sanoessani teille, että opetukseni alkoi 
henkien luomisesta, jo ennen kuin maailma 
oli. (289, 18) 
49 Kun ihmiset vielä uskoivat, että oli 
olemassa vain se, minkä he pystyivät 
havaitsemaan silmillään, eivätkä he itse 
tienneet asuttamansa maailman muotoa, he 
kuvittelivat Jumalan, joka rajoittui siihen, 
minkä heidän silmänsä tiesivät. 
50 Mutta kun heidän mielensä vähitellen 
selvitti mysteerin toisensa jälkeen, 
maailmankaikkeus laajeni yhä enemmän 
heidän silmiensä edessä, ja Jumalan suuruus ja 
kaikkivoipaisuus kasvoi yhä enemmän ja 
enemmän ihmisen ihmettelevän älykkyyden 
edessä. 
51 Siksi minun oli annettava teille tällä 
hetkellä ohjeita, jotka ovat sopusoinnussa 
kehityksenne kanssa. 
52. Mutta kysyn teiltä: Onko se aineellista 
tietoa, jonka ilmoitukseni sisältää? Ei, tieto, 
jota opetan teille, koskee olemassaoloa, joka 
on sen luonnon ulkopuolella, jonka näette ja 
jota olette tutkineet niin kauan. Ilmestykseni 
osoittaa polun, joka johtaa hengen elämän 
tasolle, josta käsin se voi löytää, tunnistaa ja 
ymmärtää kaiken. 
53. Tuntuuko teistä mahdottomalta tai ainakin 
oudolta, että Jumala tekisi itsensä ihmisille 
tunnetuksi hengellisesti - että hengellinen 
maailma tekisi itsensä tunnetuksi ja ilmenisi 
elämässänne - että tuntemattomat maailmat 
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ja sfäärit ilmoittaisivat itsensä teille? Haluatko, 
että tietämyksesi pysähtyy ja että Isä ei 
koskaan paljasta sinulle enempää kuin mitä 
Hän on jo paljastanut sinulle? 
54 Älkää olko uskossanne tavanomaisia, 
älkääkä asettako mielellenne rajoja 
tietämyksessänne. 
55 Tänään te saatatte kieltää, taistella ja 
vainota Hengen oppia, mutta minä tiedän, 
että huomenna te kumarratte totuutta. 
56 Jokaista jumalallista ilmoitusta on 
vastustettu ja hylätty sen ilmestyessä, mutta 
lopulta valo on voittanut. 
57 Ihmiskunta on suhtautunut tieteen 
löytöihin yhtä epäuskoisesti, mutta lopulta sen 
on täytynyt taipua todellisuuden edessä. (275, 
64 - 70) 
58 Kun ihmiskunnan sydämestä Pyhän Hengen 
temppeli nousee äärettömyyteen, sen keskellä 
ilmestyy uusia ilmestyksiä, jotka ovat sitä 
suurempia, mitä enemmän hengelliset 
olennot kehittyvät ylöspäin. (242, 62) 
59. Kuinka voitte olettaa, että kun tulin alas 
teidän luoksenne, voisin laiminlyödä muita 
kansoja, koska te kaikki olette lapsiani? 
Luuletteko, että joku on kaukana tai Minun 
ulkopuolellani, vaikka Henkeni on universaali 
ja kattaa kaiken luodun? 
60. Kaikki elää ja ravitsee itseään Minusta. 
Siksi universaalinen säteeni on laskeutunut 
koko maapallolle, ja henki on saanut 
vaikutukseni tässä maailmassa ja muissa, sillä 
olen tullut pelastamaan kaikki lapseni. (176, 
21) 
61 Ilmestymiseni äänenkantajien kautta on 
tahtoni mukaan vain väliaikainen, lyhyt 
valmisteluvaihe, joka palvelee tätä kansaa 
normina, lakina ja perustana todistaa ja 
levittää tätä totuutta ja julistaa maailmalle 
"kolmannen aikakauden" läsnäoloa. 
62 Aivan kuten ihmismieli oli määrännyt, että 
minun ilmestymiseni olisi yhtä ohimenevä kuin 
salaman välähdys, niin oli myös määrätty, että 
vain tietyt ihmisryhmät kutsuttaisiin olemaan 
läsnä tässä ilmestyksessä ja vastaanottamaan 
tämä viesti.  
63 Hengen ja hengen välinen vuoropuhelu sen 
sijaan ulottuu koko ihmissukuun ilman ajallisia 
rajoja, koska tämä Minua etsimisen, 
vastaanottamisen, rukoilemisen, kuulemisen 
ja tuntemisen muoto on ikuinen. (284,41 - 43) 
 

Jumalan läsnäolon ilmeneminen ihmisessä  
64. Haluan tehdä teistä opetuslapsiani, jotta 
oppisitte tuntemaan Minut kuin lapset, jotka 
ovat Hengestäni. Miksi ette tuntisi Läsnäoloani 
sisällänne, koska olette tehty omasta 
olemuksestani, osa Minua? 
65. Ette tunne Minua, koska ette ole siitä 
tietoisia, koska teiltä puuttuu hengellisyys ja 
valmistautuminen, ja niin monta merkkiä ja 
aistimusta kuin saattekin, liitätte ne 
aineellisiin syihin. Siksi sanon teille, että vaikka 
olen kanssanne, ette havaitse läsnäoloani. 
66. Nyt sanon teille: Eikö ole luonnollista, että 
tunnette Minut olemuksessanne, koska olette 
osa Minua? Eikö tämän huomioon ottaen ole 
oikein, että henkenne lopulta sulautuu yhteen 
minun henkeni kanssa? Paljastan teille 
todellisen suuruuden, jonka pitäisi olla läsnä 
jokaisessa ihmisessä, sillä olette eksyneet 
harhaan ja teistä on tullut henkisesti 
pienempiä halussanne olla suuria maan päällä! 
(331, 25 - 26) 
67 En tahdo, että sinä enää sanot minulle: 
"Herra, miksi olet kaukana minusta, miksi et 
kuule minua, miksi tunnen olevani yksin 
elämän tiellä". 
68. Rakas kansa: Minä en koskaan eroa 
lapsistani, te olette ne, jotka erkaantuvat 
Minusta, koska teiltä puuttuu usko ja te itse 
olette hylänneet Minut ja sulkeneet 
sydämenne ovet Minulta. (336, 60) 
69. En halua teidän tuntevan Minua kaukana, 
sillä olen kertonut teille, että henkistymisenne 
ansiosta te kaikki tunnette Minut, havaitsette 
Minut suoraan. Henkenne kuulee ääneni, ja 
hengellisesti te näette Läsnäoloni. Näin ollen 
haluan nähdä teidän henkenne yhdistyneenä 
minun henkiini ikuisesti, sillä tämä on minun 
tahtoni. (342, 57) 
 

VI Jumalan työ  
 

24 luku - Henkinen ja aineellinen 
luominen  
 
Henkiolentojen luominen  
1 Jumalallinen Henkeni oli olemassa jo ennen 
kuin maailmoja oli olemassa, ennen kuin kaikki 
luodut ja aineet heräsivät eloon. Mutta Kaikki-
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Yksikkönä tunsin itsessäni suunnatonta 
tyhjyyttä, sillä olin kuin kuningas ilman 
alamaisia, kuin mestari ilman oppilaita. Tästä 
syystä tein suunnitelman luoda itseni kaltaisia 
olentoja, joille omistaisin koko elämäni, joita 
rakastaisin niin syvästi ja läheisesti, että kun 
aika koittaisi, en epäröisi uhrata heille vertani 
ristillä. 
2 Älä loukkaannu, kun kerron sinulle, että 
rakastin sinua jo ennen kuin olit olemassa. 
Kyllä, rakkaat lapset! (345, 20 - 21) 
3. Jumalallinen Henki oli täynnä rakkautta, 
vaikka Hän oli yksin olemassa. Mitään ei ollut 
vielä luotu, mitään ei ollut olemassa 
jumalallisen olennon ympärillä, ja silti Hän 
rakasti ja tunsi itsensä Isäksi. 
4 Ketä hän rakasti? Kenen Isä Hän tunsi 
olevansa? Se oli kaikki olennot ja kaikki luodut, 
jotka syntyisivät Hänestä ja joiden voima 
lepäsi kätkettynä Hänen Henkessään. Tuossa 
Hengessä olivat kaikki tieteet, kaikki 
luonnonvoimat, kaikki olennot, kaikki 
luomakunnan perusteet. Hän oli ikuisuus ja 
aika. Hänessä oli menneisyys, nykyisyys ja 
tulevaisuus, jo ennen kuin maailmat ja olennot 
tulivat elämään. 
5 Tuosta jumalallisesta inspiraatiosta tuli 
todellisuutta jumalallisen rakkauden 
äärettömän voiman vaikutuksesta, ja elämä 
alkoi. (150, 76 - 79) 
6. Jotta Jumala voisi kutsua itseään Isäksi, hän 
sai aikaan sen, että hänen kohdustaan lähti 
henkiä - luotuja, jotka olivat hänen kaltaisiaan 
hänen jumalallisilta ominaisuuksiltaan. Tämä 
oli alkuperänne, joten nousitte hengelliseen 
elämään. (345, 22) 
7. Luomisenne syy oli rakkaus, jumalallinen 
halu jakaa voimani jonkun kanssa; ja syy 
siihen, että annoin teille tahdonvapauden, oli 
niin ikään rakkaus. Halusin tuntea, että lapseni 
rakastavat minua - ei lain ehdoilla, vaan 
spontaanista tunteesta, jonka pitäisi 
purkautua vapaasti hengestänne. (31, 53) 
8 Jokainen henki on saanut alkunsa 
Jumaluuden puhtaasta ajatuksesta; siksi 
henget ovat Luojan täydellistä työtä. (236, 16) 
 
Suurten henkien työ luomistyössä 
9 Elia on Suuri Henki, joka on Jumalan oikealla 
puolella ja joka nöyryydessään kutsuu itseään 
Jumalan palvelijaksi; hänen ja muiden suurten 
henkien välityksellä liikutan hengellistä 

maailmankaikkeutta ja toteutan suuria ja 
korkeita neuvoja. Kyllä, opetuslapseni, Minulla 
on palveluksessani suuri joukko suuria henkiä, 
jotka hallitsevat luomakuntaa. (345, 9) 
 
Jumalan kaitselmukselliset ajatukset  
10. Kuunnelkaa, opetuslapset: Ennen kuin te 
tulitte elämään, minä olin jo olemassa, ja 
Hengessäni teidän henkenne oli kätkettynä. En 
kuitenkaan halunnut tehdä teistä valtakuntani 
perillisiä ilman, että olisitte hankkineet 
ansioita, enkä sitä, että omistaisitte sen, mikä 
oli, tietämättä, kuka teidät oli luonut; enkä 
halunnut, että lähtisitte luotani ilman suuntaa, 
ilman tarkoitusta ja ilman ihanteita. 
11. Siksi annoin teille omantunnon, jotta se 
toimisi teille oppaana. Annoin teille vapaan 
tahdon, jotta teoillanne olisi todellista arvoa 
edessäni. Annoin sinulle hengen, jotta se aina 
kaipaisi nousta valoisaan ja puhtaaseen. 
Annoin teille ruumiin, jotta voisitte sydämen 
avulla aistia hyvän ja kauniin ja jotta se voisi 
toimia koetinkivenä, jatkuvana testinä ja myös 
välineenä, jonka avulla voitte elää 
aineellisessa maailmassa. (35, 48 – 49 o.) 
 
Aineellisten maailmojen luominen 
henkiolentoja varten  
12 Kun henkiolennot valaisivat avaruuden 
ensimmäisen kerran, nämä - jotka vielä 
horjuivat ja kompastelivat kuin pienet lapset, 
eikä heillä ollut kehitystä eikä voimaa asua 
korkean hengellisyyden paikoissa - tunsivat 
tarvitsevansa jalansijaa, tukea tunteakseen 
itsensä vahvoiksi; ja niin heille annettiin aine ja 
aineellinen maailma, ja uudessa tilassaan he 
saivat kokemusta ja tietoa. (35, 50) 
13. Maailmankaikkeus oli täynnä olentoja, ja 
kaikissa niissä ilmeni Isän rakkaus, voima ja 
viisaus. Kuin ehtymätön elämän lähde oli 
Herran kohtu siitä hetkestä lähtien, jolloin Hän 
käski atomien yhdistyä muodostaakseen 
olentoja ja ruumiita ja antaakseen niille 
muodon. 
14 Ensin oli olemassa hengellinen elämä, ensin 
olivat olemassa hengelliset olennot, ja vasta 
sen jälkeen aineellinen luonto. 
15 Koska oli päätetty, että monet hengelliset 
olennot ottaisivat ruumiillisen muodon ja 
asuisivat aineellisissa maailmoissa, kaikki oli 
järjestetty etukäteen, jotta Herran lapset 
löytäisivät kaiken valmiina. 
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16. Hän kasteli siunauksin polun, jota Hänen 
lastensa olisi kuljettava, tulviessaan 
maailmankaikkeutta elämällä ja täyttäen 
kauneudella ihmisen polun, johon Hän asetti 
jumalallisen kipinän: omantunnon ja hengen, 
luoden hänet näin rakkaudesta, älystä, 
voimasta, tahdosta ja tietoisuudesta. Mutta 
kaiken, mikä oli olemassa, Hän kietoi 
voimaansa ja näytti sille sen kohtalon. (150, 80 
- 84) 
17 Kun Isä loi maailman ja antoi sille 
määränpäänä olla sovituspaikka, hän tiesi jo 
silloin, että hänen lapsensa joutuisivat 
matkallaan vammojen ja rikkomusten uhriksi 
ja että tarvittaisiin koti, jotta voitaisiin ottaa 
ensimmäinen askel kohti uudistumista ja 
täydellisyyttä. (250, 37) 
 
Ihmisen luominen  
18. Kuule: Jumala, Korkein Olento, loi sinut 
"kuvakseen ja kaltaisekseen" - ei siis 
aineellisen muotonsa mukaan, vaan niiden 
kykyjen mukaan, joilla henkesi on varustettu ja 
jotka ovat samanlaiset kuin Isän. 
19 Kuinka miellyttävää olikaan teidän 
turhamaisuudellenne pitää itseänne Luojan 
kuvana. Pidätte itseänne kehittyneimpinä 
olentoina, jotka Jumala on luonut. Mutta olet 
suuressa erehdyksessä, kun oletat, että 
maailmankaikkeus luotiin vain sinua varten. 
Kuinka tietämättöminä te kutsutte itseänne 
luomakunnan kruunuksi! 
20. Ymmärtäkää, että edes maapalloa ei ole 
luotu vain ihmisiä varten. Jumalallisen 
luomistyön loputtomilla tikapuilla on ääretön 
määrä henkiä, jotka kehittyvät jumalallisen 
lain mukaisesti. 
21. Tarkoitukset, jotka koskevat kaikkea ja 
joita te ihmisinä ette voi ymmärtää, vaikka 
haluaisittekin, ovat suuria ja täydellisiä, kuten 
kaikki Isän tarkoitukset. Mutta totisesti minä 
sanon teille: te ette ole Herran luoduista 
suurin ettekä pienin. 
22 Sinut luotiin, ja sillä hetkellä henkesi sai 
Kaikkivaltiaalta elämän, jossa oli niin monta 
ominaisuutta kuin oli tarpeen, jotta voisit 
täyttää vaikean tehtävän ikuisuudessa. (17, 24 
- 28) 
23. Ihmisen henkeen, joka on mestariteokseni, 
olen sijoittanut jumalallisen valoni. Olen 
hoitanut häntä äärettömällä rakkaudella, 
kuten puutarhuri hoitaa puutarhansa 

pilaantunutta kasvia. Olen sijoittanut teidät 
tähän elinympäristöön, jossa teiltä ei puutu 
mitään elämältä, jotta voisitte tunnistaa minut 
ja tuntea itsenne. Olen antanut hengellenne 
valtuudet tuntea tuonpuoleisen elämää ja 
sielullenne aistit, jotta voitte virkistyä ja 
täydellistyä. Olen antanut teille tämän 
maailman, jotta voisitte alkaa ottaa siinä 
ensiaskeleitanne, ja tällä edistymisen ja 
täydellisyyden tiellä voitte kokea lakini 
täydellisyyden, jotta elämänne aikana voisitte 
tuntea ja rakastaa minua yhä enemmän ja 
enemmän ja saavuttaa minut ansioidenne 
kautta. 
24 Minä olen antanut teille vapaan tahdon 
lahjan ja varustanut teidät omallatunnolla. 
Ensin mainittu, jotta voitte kehittyä vapaasti 
lakieni puitteissa, ja jälkimmäinen, jotta 
osaatte erottaa hyvän pahasta, jotta se voi 
täydellisenä tuomarina kertoa teille, milloin 
täytätte tai rikotte lakiani. 
25 Omatunto on Jumalallisen Henkeni valoa, 
joka ei jätä teitä missään vaiheessa. 
26 Minä olen tie, totuus ja elämä, minä olen 
rauha ja onni, ikuinen lupaus siitä, että te 
tulette olemaan minun kanssani, ja myös 
kaikkien sanojeni täyttymys. (22, 7 - 10) 
 
Paratiisin muisto  
27 Ensimmäiset ihmiset - ne, jotka olivat 
ihmiskunnan esi-isiä - säilyttivät jonkin aikaa 
vaikutelman, jonka heidän henkensä otti 
"hengellisestä laaksosta" - vaikutelman 
kauneudesta, rauhasta ja ilosta, joka säilyi 
heissä niin kauan kuin lihan intohimot ja 
selviytymiskamppailu eivät esiintyneet heidän 
elämässään. 
28 Mutta minun on kerrottava teille, että 
vaikka noiden ihmisten henki tuli valon 
maailmasta, se ei tullut korkeimmista kodeista 
- niistä, joihin voi päästä vain ansioiden kautta. 
29 Kuitenkin se viattomuuden, rauhan, 
hyvinvoinnin ja terveyden tila, jonka nuo 
henget säilyttivät ensimmäisillä askeleillaan, 
oli unohtumaton valon aika, jonka todistuksen 
he välittivät lapsilleen ja nämä jälkeläisilleen. 
30 Ihmisten aineellistunut mieli, joka ymmärsi 
väärin tuon todistuksen todellisen 
merkityksen, uskoi lopulta, että paratiisi, jossa 
ensimmäiset ihmiset olivat eläneet, oli ollut 
maanpäällinen paratiisi, tajuamatta, että kyse 
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oli näiden luotujen hengellisestä tilasta. (287, 
12 - 13) 
 
Ihmisen luonne  
31. Mieli ja ruumis ovat luonteeltaan erilaisia, 
olentosi koostuu niistä, ja molempien 
yläpuolella on omatunto. Ensimmäinen on 
valon tytär, toinen tulee maasta, on materiaa. 
Molemmat ovat yhdistyneet yhdeksi ainoaksi 
olennoksi ja taistelevat toisiaan vastaan 
omantunnon ohjaamina, jossa on Jumalan 
läsnäolo. Tämä kamppailu on ollut jatkuvaa 
tähän asti, mutta lopulta henki ja ruumis 
täyttävät sopusoinnussa sen tehtävän, jonka 
Laini niille kullekin antaa. 
32. Voit myös kuvitella hengen olevan kasvi ja 
ruumiin olevan maa. Aineeseen istutettu 
henki kasvaa, suoristuu, ja se saa ravintoa 
niistä koettelemuksista ja opetuksista, joita se 
saa ihmiselämänsä aikana. (21, 40 - 41) 
 
Luojan ja luomakunnan ykseys  
33. Jumalan Henki on kuin ääretön puu, jonka 
oksat ovat maailmoja ja lehdet ovat olentoja. 
Koska yksi ja sama mehu virtaa rungon kautta 
kaikkiin oksiin ja niistä lehtiin, ettekö usko, 
että on olemassa jotain ikuista ja pyhää, joka 
yhdistää teidät kaikki toisiinne ja yhdistää 
teidät Luojaan? (21,38) 
34. Henkeni, joka on kaiken kattava, on 
olemassa kaikessa luomassani, olipa se sitten 
henkisessä tai aineellisessa luonnossa. 
Kaikessa työni on läsnä ja todistaa 
täydellisyydestäni elämän kaikilla tasoilla. 
35 Jumalallinen työni kattaa kaiken - 
suurimmista ja täydellisimmistä olennoista, 
jotka asuvat oikealla kädelläni, tuskin 
havaittavaan pienimpään luotuun, kasviin tai 
mineraaliin, atomiin tai soluun, jotka antavat 
muodon kaikille luoduille. 
36. Tällä osoitan teille jälleen kerran kaiken 
luomani täydellisyyden aineellisista olennoista 
henkiin, jotka ovat jo saavuttaneet 
täydellisyyden. Tämä on Minun työni. (302, 
39) 
37. Se, joka poikkeaa hengellisestä laista, joka 
on korkein laki, joutuu alempien tai 
aineellisten lakien valtaan, joista ihmiset myös 
tietävät vain vähän. Mutta se, joka tottelee 
korkeinta lakia ja pysyy sopusoinnussa sen 
kanssa, on kaikkien niiden järjestysten 
yläpuolella, joita te kutsutte luonnollisiksi, ja 

hän tuntee ja ymmärtää enemmän kuin se, 
jolla on vain tieteestä tai uskonnoista 
löytämäänsä tietoa. 
38. Tämän vuoksi Jeesus hämmästytti teitä 
teoilla, joita kutsutte ihmeiksi, mutta 
tunnustakaa opetukset, jotka hän antoi teille 
rakkaudesta. Ymmärtäkää, että Jumaluudessa, 
joka resonoi kaikessa luomakunnassa, ei ole 
mitään yliluonnollista eikä ristiriitaista. (24, 42 
- 43) 
 

25 luku - Luonto  
 
Luonnonlait  
(1) Olen opettanut teitä katsomaan Jumalaa 
Kaikkivaltiaana, henkisen mielikuvituksenne 
rajoittamattomana ihmeenä, voimana, joka 
saa aikaan liikettä ja toimintaa kaikkialla 
maailmankaikkeudessa - elämänä, joka 
ilmenee sekä yksinkertaisimmassa kasvissa 
että niissä maailmoissa, jotka kulkevat 
miljoonittain avaruudessa ilman, että yksikään 
niistä olisi tottelematon niitä ohjaavaa lakia 
vastaan. 
2 Tuo laki olen minä, teidän Jumalanne, 
lakkaamattoman kehityksen laki, joka 
hämmästyttää ihmistä ja avaa hänelle laajoja 
tutkimusalueita, joiden avulla hän voi 
tunkeutua yhä syvemmälle luonnon 
salaisuuksiin. (359, 74 - 75) 
3. Ymmärtäkää, että laki on korkeimman 
Luojan rakkauden viitoittama tie, joka ohjaa 
jokaista hänen luotuaan. Mieti ympärilläsi 
olevaa elämää, joka koostuu perusaineista ja 
äärettömän monista organismeista, ja 
huomaat lopulta, että jokainen ruumis ja 
olento liikkuu polkua tai rataa pitkin, jota 
näennäisesti ohjaa outo ja salaperäinen 
voima. Tämä voima on laki, jonka Jumala on 
määrännyt jokaiselle luodulleen. 
4 Jos tutkit näitä merkittäviä prosesseja, tulet 
lopulta siihen oivallukseen, että kaikki 
todellakin elää, liikkuu ja kasvaa korkeimman 
käskyn alaisena. (15, 4) 
 
Jumalan läsnäolo luonnossa  
5. Etsikää Minua kaikista tekemisistäni, niin 
löydätte Minut kaikkialta. Yrittäkää kuulla 
Minua, ja kuulette Minut voimakkaassa 
äänessä, joka lähtee kaikesta luodusta, sillä 
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Minulla ei ole vaikeuksia ilmaista itseäni 
luomakunnan olentojen kautta. 
6 Minä näyttäydyn sekä tähdessä, myrskyn 
raivossa että aamunkoiton suloisessa valossa. 
Annan ääneni kuulua linnun melodisessa 
laulussa, kun ilmaisen sen kukkien tuoksun 
kautta. Ja jokainen ilmaisuni, jokainen osa-
alueeni, jokainen työni puhuu teille 
rakkaudesta, oikeudenmukaisuuden lakien 
täyttämisestä, viisaudesta, ikuisuudesta 
hengellisessä. (170, 64) 
 
Luonto on Jumalan luomus ja vertauskuva 
hengellisyydestä  
7. Monet ovat tehneet luonnosta Jumalansa ja 
jumalallistaneet sen kaiken olemassa olevan 
luovaksi lähteeksi. Mutta totisesti sanon teille, 
että tämä Luonto, jonka kohdusta kaikki 
olennot ovat syntyneet - aineelliset voimat ja 
luonnon valtakunnat, jotka ympäröivät teitä - 
ei ole Luoja; Jumalallinen Luoja on suunnitellut 
ja luonut sen etukäteen. Hän ei ole elämän syy 
eikä perusta. Minä yksin, teidän Herranne, 
olen alku ja loppu, alfa ja omega. (26, 26) 
8 Kaikki, mikä ympäröi ja ympäröi sinua tässä 
elämässä, on heijastusta Iankaikkisesta 
elämästä, on syvällinen opetus, joka selitetään 
aineellisten muotojen ja esineiden kautta, 
jotta se voidaan ymmärtää. 
9. Ette ole vielä tunkeutuneet tämän 
ihmeellisen opin pohjalle, ja ihminen on 
jälleen kerran erehtynyt, koska hän on 
käsittänyt elämänsä maan päällä ikään kuin se 
olisi ikuisuus. Hän on tyytynyt käsittelemään 
ilmenemismuotoja ja torjunut kaiken sen, mitä 
se sisältää jumalallisesta ilmoituksesta - sen, 
mikä on olemusta ja totuutta, joka on läsnä 
kaikessa luomakunnassa. (184, 31 - 32) 
10 En aio kieltää teiltä mitään, mitä olen 
luontoon laittanut teidän säilyttämiseksenne, 
terveydeksenne, ravinnoksenne, lasteni 
hyvinvoinniksi ja iloksi. 
11 Päinvastoin, minä sanon teille: aivan kuten 
tarjoan teille Hengen leipää ja kutsun teitä 
hengittämään jumalallisia esansseja ja 
virkistämään itseänne hengellisillä tuoksuilla, 
älkää samalla tavoin väheksykö tai siirtykö 
pois siitä, mitä luonto antaa teille, sillä tällä 
tavoin saavutatte harmonian, terveyden, 
energian ja siten elämän lakien oikean 
täyttymisen. (210, 22) 

12 Aistitonta olentoa ohjaa vaisto, joka on 
hänen sisäinen äänensä, hänen mestarinsa, 
hänen oppaansa. Se on kuin valo, joka tulee 
sen äidiltä, luonnosta, ja valaisee polkua, joka 
sen on kuljettava elämässään - myös vaaroja 
ja riskejä sisältävää polkua. 
13 Ottakaa esimerkiksi sopusointu, jossa kukin 
laji elää, niiden toiminta, jotka ovat ahkeria. 
Ottakaa sydämellenne esimerkkejä 
uskollisuudesta tai kiitollisuudesta. Ne ovat 
esimerkkejä, jotka sisältävät jumalallista 
viisautta, sillä ne ovat peräisin luoduistani, 
jotka ovat myös syntyneet minusta, jotta ne 
ympäröisivät teitä ja kulkisivat kanssanne 
maailmassanne, jotta ne voisivat jakaa sen, 
mitä olen asettanut maan päälle. (320,34+37) 
 
Jumalan lasten valta luonnon yli  
14. Luonnonvoimat tottelevat sinua, jos täytät 
lakini ja pyydät sitä minulta lähimmäistesi 
parhaaksi. (18, 47) 
15. Enkö ole opettanut teille, että jopa 
villiintyneet luonnonvoimat voivat kuulla 
rukouksenne ja rauhoittua? Jos he tottelevat 
minun ääntäni, miksi he eivät tottelisi Herran 
lasten ääntä, kun he ovat valmistautuneet? 
(39, 10) 
16. Olen antanut hengelle vallan aineeseen 
nähden, jotta se voi nousta koettelemuksista 
voittajana ja saavuttaa polun lopullisen 
päämäärän. Mutta kamppailu tulee olemaan 
suuri, sillä koska ihminen loi maailmaan 
ainoan valtakunnan, johon hän uskoo, hän 
tuhosi harmonian, jonka pitäisi vallita hänen ja 
kaiken häntä ympäröivän välillä. Ylpeältä 
valtaistuimeltaan käsin hän haluaa alistaa 
kaiken tieteensa valtaan ja pakottaa tahtonsa 
luonnon elementteihin ja voimiin. Mutta hän 
ei ole onnistunut siinä, sillä hän on jo kauan 
sitten rikkonut ystävyyden siteet Henkisten 
lakien kanssa. 
17. Kun kerroin tälle kansalle täällä, että 
luonnonvoimat voivat totella sitä, oli niitä, 
jotka eivät uskoneet tätä, ja sanon teille, että 
heillä on syytä epäillä; sillä luonto ei koskaan 
tottele niitä, jotka eivät välitä, häpäisevät tai 
pilkkaavat sitä. Toisaalta se, joka osaa elää 
sopusoinnussa hengen ja aineen lakien kanssa 
- toisin sanoen se, joka elää sopusoinnussa 
kaiken häntä ympäröivän kanssa - on 
elämänsä aikana sopusoinnussa Luojansa 
kanssa ja saa oikeuden siihen, että luonnon 
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elementit palvelevat häntä ja tottelevat häntä, 
kuten kuuluu jokaiselle lapselle, joka on 
kuuliainen isälleen, kaiken Luojalle. (105, 39) 
18 En valehtele enkä liioittele, kun sanon 
sinulle, että luonnon valtakunnat kuulevat 
äänesi ja tottelevat ja kunnioittavat sinua. 
19 Israelin historia on kirjoitettu todistukseksi 
totuudestani, ja siinä voitte nähdä, kuinka 
luonnonvoimat ja luonnonelementit ovat yhä 
uudelleen tunnistaneet ja kunnioittaneet 
Jumalan kansaa. Miksi tämä ei olisi totta sinun 
kohdallasi? 
20 Luuletko, että voimani tai rakkauteni 
ihmiskuntaa kohtaan on muuttunut ajan 
myötä? Ei, te tätä sanaa kuulevat 
kansanjoukot, Henkeni valo ympäröi teitä; 
voimani ja rakkauteni ovat ikuisia ja 
muuttumattomia. (353, 64) 
 
Ihminen ja luonto  
21. Mutta teidän on oltava varovaisia, oi maan 
kansat, sillä jos jatkatte jumalallisten 
innoitusteni käyttämistä luonnonvoimien 
haastamiseen - jos jatkatte vähäisen 
tietämyksenne käyttämistä pahaan, saatte 
surullisen ja ankaran vastauksen silloin, kun 
vähiten odotatte sitä. Haastatte ilman, tulen, 
maan, veden ja kaikki voimat, ja tiedätte jo, 
millainen sato teistä tulee, jos ette korjaa 
tekojanne ajoissa pysäyttääksenne 
järjettömyytenne vapauttamat 
luonnonvoimat. 
22 Kiinnitän huomiosi siihen, että olet 
täyttämässä sen mitan, jonka 
oikeudenmukaisuuteni sallii vapaalle 
tahdollesi; haastat luontoa liikaa. Ja koska te 
olette niitä pieniä, jotka tuntevat itsensä 
suuriksi, tämä sana tulee varoittamaan teitä 
vaarasta, jossa olette. (17, 60 u.) 
23 Minä sanoin teille, että yksikään puun lehti 
ei liiku ilman minun tahtoani, ja nyt minä 
sanon teille, että yksikään elementti ei tottele 
muuta kuin minun tahtoani. 
24 Sanon teille myös, että luonto voi olla 
ihmisille mitä he haluavat: siunauksia, hyväilyä 
ja ravintoa ylenpalttisesti tarjoava äiti tai kuiva 
autiomaa, jossa nälkä ja jano vallitsevat; 
elämää, hyvyyttä, rakkautta ja ikuisuutta 
koskevien viisaiden ja äärettömien ilmoitusten 
mestari tai armoton tuomari ihmisten 
saastaisuuksien, tottelemattomuuden ja 
harhapoluille. 

25 Isäni ääni sanoi ensimmäisille ihmisille 
siunatessaan heitä: "Olkaa hedelmälliset ja 
lisääntykää ja täyttäkää maa, tehkää se 
itsellenne alamaisiksi ja olkaa meren kalojen, 
taivaan lintujen ja kaikkien maan päällä 
liikkuvien olentojen herrat." 
26. Kyllä, ihmiskunta, minä loin ihmisen, että 
hän olisi herra ja että hänellä olisi valta 
ilmassa, vesissä, koko maassa ja luomakunnan 
luonnollisissa valtakunnissa. Mutta minä 
sanoin: "Herra"; sillä ihmiset, jotka luulevat 
hallitsevansa maata tieteellään, ovat orjia. 
Vaikka he uskovat hallitsevansa luonnon 
elementit, heistä tulee kypsymättömyytensä, 
ylimielisyytensä ja tietämättömyytensä uhreja. 
27 Ihmisen voima ja tiede ovat valloittaneet 
maan, meret ja ilman, mutta niiden voima ja 
väkivalta eivät ole sopusoinnussa luonnon 
voiman ja väkivallan kanssa, joka jumalallisen 
rakkauden ilmentymänä on elämää, viisautta, 
harmoniaa ja täydellisyyttä. Ihmisten töissä, 
heidän tieteessään ja vallassaan ilmenee vain 
ylimielisyyttä, itsekkyyttä, turhamaisuutta ja 
pahuutta. (40, 26 - 30) 
28. Tunnistatteko luonnonvoimien 
häiriintyneen tasapainon ja syvimmän 
muutoksen, jonka ne ovat kokeneet? Oletteko 
tietoisia siitä, miksi niiden vapauttamat voimat 
vaivaavat teitä? Syynä on se, että olette 
rikkoneet henkisen ja aineellisen elämän 
välisen harmonian ja luoneet kaaoksen, johon 
olette nyt uppoutuneet. Mutta heti kun 
ihmiskunta on kuuliainen elämää ohjaaville 
laeille, kaikki on jälleen rauhaa, yltäkylläisyyttä 
ja autuutta. (108, 56) 
29 Kuinka teidän tekonne maan päällä voisivat 
olla täydelliset, kun minä näen teidän olevan 
vihamielisiä luonnon elementtien kanssa, 
joiden varassa te elätte? 
30 Opetukseni ei halua estää teitä 
käyttämästä luonnon elementtejä ja voimia, 
vaan se käskee ja opettaa teitä käyttämään 
niitä hyviin tarkoituksiin. 
31 Kädessäsi olevat luonnonvoimat voivat 
muuttua ystävistä ja veljistä tuomareiksi, jotka 
rankaisevat sinua ankarasti. 
32. Ihmisten oli jo kauan sitten aika korjata 
kokemuksen hedelmiä, jotta he eivät enää 
haastaisi luonnonvoimia. Sillä kaikesta 
tieteestään huolimatta he eivät pysty 
pysäyttämään heitä. (210, 43 - 46) 
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33. Tieteen puu järkkyy pyörremyrskyn raivon 
edessä ja pudottaa hedelmänsä ihmiskunnan 
päälle. Mutta kuka muu kuin ihminen on 
vapauttanut näiden alkuvoimien siteet? 
34 On totta, että myös aikaisemmat 
ihmisolennot saivat tietää tuskan, niin että he 
heräsivät todellisuuteen, omantunnon valoon, 
ja he alistivat itsensä lakiin. Mutta tämän ajan 
kehittynyt, tietoinen ja koulutettu ihminen - 
kuinka hän kehtaa häpäistä elämän puun! 
(288, 28) 
35. Niille, jotka luulevat, että rankaisen ihmisiä 
vapauttamalla luonnonvoimat heidän 
kimppuunsa, sanon, että he ovat suuressa 
erehdyksessä, jos he luulevat niin. Sillä luonto 
kehittyy ja muuttuu, ja sen muutoksissa tai 
siirtymissä syntyy mullistuksia, jotka 
aiheuttavat teille kärsimystä, jos ette täytä 
lakiani; silti te luette ne jumalallisiksi 
rangaistuksiksi. 
36 On totta, että oikeudenmukaisuuteni toimii 
heissä; mutta jos te - sen jumalallisen kipinän 
suosimilla olennoilla, joka valaisee henkeänne 
- eläisitte sopusoinnussa teitä ympäröivän 
luonnon kanssa, henkenne olisi nostanut 
teidät muutosten yläpuolelle, luonnonvoimien 
väkivallan yläpuolelle, ettekä kärsisi. (280, 16) 
37 Mitä muuta luonto on kuin suuri olento? 
Kyllä, opetuslapset, olento, joka myös 
kehittyy, puhdistuu, kehittyy ja täydellistyy 
voidakseen suojella kohdussaan huomisen 
miehiä. 
38. Kuinka usein olettekaan tyytymättömiä 
niiden luonnollisiin siirtymiin kohti tuon 
täydellisyyden saavuttamista ja pidätte niitä 
Jumalalta tulevina rangaistuksina tajuamatta, 
että tekin yhdessä luonnon ja luomakunnan 
kanssa puhdistatte itseänne, kehitytte ja 
liikutte kohti täydellisyyttä. (283, 57 - 58) 
 

26 luku - Muut maailmat  
 
Kristuksen universaali valo  
1 Kerran sanoin teille: "Minä olen maailman 
valo", koska puhuin kuin ihminen ja koska 
ihmiset eivät tienneet mitään muuta kuin 
oman pienen maailmansa. Nyt sanon teille 
hengessä: Minä olen universaali valo, joka 
valaisee kaikkien maailmojen, taivaiden ja 
kotien elämän, joka valaisee kaikki olennot ja 
luodut ja antaa niille elämän. (308, 4) 

2. Minä olen ikuinen kylväjä. Jo ennen kuin 
tulin maan päälle ja ihmiset kutsuivat minua 
Jeesukseksi, olin jo Kylväjä, minut tunsivat jo 
ne, jotka olivat aineellistumisen, erehdyksen 
tai tietämättömyyden tuolla puolen - ne, jotka 
asuivat hengellisillä alueilla ja kodeissa, joita 
te ette vielä tunne ettekä voi kuvitella. 
3 niistä, jotka tunsivat minut ennen kuin tulin 
maan päälle, lähetin teidät monet 
todistamaan minusta maailmassa, julistamaan 
Kristuksen, Isän rakkauden ja sanan, tuloa. 
Heistä jotkut olivat profeettoja, toiset 
pioneereja ja taas toiset apostoleja. 
4. Tämä maailma ei ole ainoa, johon askeleeni 
ovat jättäneet jälkensä. Aina kun Lunastaja on 
ollut tarpeen, minä olen ollut läsnä. 
5 Mutta minun on kerrottava teille, että 
muissa maailmoissa ristini ja maljani on 
poistettu veljienne ja sisartenne uudistumisen 
ja rakkauden ansiosta, kun taas täällä, tässä 
maailmassa, monien vuosisatojen jälkeen, 
olen edelleen kruunattu orjantappuroilla, 
kärsin marttyyrikuoleman epätäydellisyytenne 
ristillä, juon edelleen sappea ja etikkaa 
sisältävää maljaa. 
6 Koska Rakkaustyöhöni kuuluu koko 
ihmiskunnan lunastaminen, odotan teitä 
äärettömän kärsivällisesti, ja olen antanut 
jokaiselle ihmisolennolle paitsi yhden, myös 
monia mahdollisuuksia hänen nousuunsa, ja 
olen odottanut monia aikakausia kaikkien 
niiden heräämistä, jotka ovat vajonneet 
syvään uneliaisuuteen. (211, 26 - 29) 
7. Täydellisyyteen johtavilla tikapuilla on 
monta askelmaa; "henkisessä laaksossa" ja 
maailman loputtomissa tiloissa on monta 
maailmaa. Mutta totisesti MINÄ sanon teille, 
että olen aina tehnyt itseni tunnetuksi kaikille, 
ja sen mukaan, millaisella hengellisellä tasolla 
maailma on, jossa he ovat, MINUN 
ilmestykseni on ollut heidän keskuudessaan. 
(219, 34 u.) 
8 Kun ihmisolennot keskustelevat 
Jumaluudestani, olemassaolostani ja 
opetuksestani, on maailmoja, joissa Minua 
rakastetaan täydellisyydessä. 
9 Samaan aikaan, kun jotkut ovat 
saavuttaneet suurimman hengellisen 
puhtauden, planeettanne elää suuren 
moraalisen ja hengellisen turmeltumisen 
aikaa. (217, 65 - 66) 
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Henkinen yhteys maailmojen välillä  
10 Jumalallinen valoni loistaa kaikkialle; missä 
tahansa minua etsittekin, löydätte läsnäoloni. 
11 Minä olen Isä, joka työskentelen sen 
puolesta, että sopusointu alkaisi vallita 
kaikkien hänen lastensa keskuudessa - sekä 
niiden, jotka asuvat maan päällä, että niiden, 
jotka asuvat muissa maailmoissa. 
12 Kaikkien olentojen välinen henkinen 
harmonia paljastaa heille suuren tiedon, tuo 
heille hengen ja hengen välisen vuoropuhelun, 
joka lyhentää etäisyyksiä, tuo poissaolevat 
lähelle ja poistaa rintamat ja rajat. (286, 1 - 3) 
13 Ihminen tekee suuria harppauksia kohti 
henkistymistä; hänen henkensä kykenee 
ylittämään inhimilliset rajoitukset ja 
pääsemään elämän korkeampiin maailmoihin 
kommunikoimaan veljiensä kanssa ja 
vastaanottamaan valoa, jota nämä voivat 
tarjota hänelle. 
14 Hän pystyy myös tulemaan alas elämän 
tasoille, joilla alemman kehitystason olennot, 
jälkeenjääneet olennot, oleskelevat, 
auttamaan heitä jättämään köyhän 
olemassaolonsa taakseen ja siirtämään heidät 
parempaan elämänsuunnitelmaan. 
15 Tikkaat, joita pitkin henki nousee 
täydellisyyteensä, ovat hyvin pitkät; niiden 
varrella tapaat olentoja, joilla on äärettömän 
monta erilaista kehitystasoa, ja sinä tarjoat 
heille jotakin siitä, mitä sinulla on, ja he 
puolestaan antavat sinulle jotakin henkisestä 
rikkaudestaan. 
16. Silloin huomaatte, että tämä ei ole ainoa 
maailma, joka kamppailee itsensä 
parantamiseksi. Tulette oppimaan, että kaikilla 
planeetoilla henki kehittyy, että kaikilla 
planeetoilla se herää ja kasvaa täyttääkseen 
kohtalonsa, ja haluan, että varustatte itsenne 
tekemään liiton kaikkien veljienne kanssa, 
vaihtamaan heidän kanssaan tuossa pyhässä 
halussa tuntea, rakastaa ja auttaa toisianne. 
17 Tehkää se minun nimessäni ja 
ehdottomassa kuuliaisuudessa, ajatustenne 
kautta. Jos aloitat tämän harjoituksen, 
ymmärrät vähitellen niiden pyynnöt, 
opetukset ja hyödyt. 
18. Kaipaan, että olisitte harmoniassa 
veljienne kanssa tällä planeetalla ja tämän 
planeetan ulkopuolella, joka on kotinne tällä 
hetkellä. Muodostakaa ystävyyssuhteita, 
pyytäkää apua, kun tarvitsette sitä, ja 

kiirehtikää myös auttamaan niitä, jotka 
pyytävät teiltä sitä, mitä teillä on. (320, 44 - 
46) 
 
tutustuminen muihin maailmoihin ja 
elämäntapoihin  
19 Te olette usein kysyneet Minulta, mitä 
tämän maailman takana on, ja ovatko ne 
tähdet, jotka kiertävät avaruudessa, teidän 
maailmojenne kaltaisia maailmoja; Minä olen 
kysynyt teiltä, ja te olette kysyneet Minulta, ja 
te olette kysyneet Minulta. 
20 Vastaukseni uteliaisuuteesi ei ole täysin 
poistanut salaperäisyyden verhoa, sillä näen, 
ettei sinulla ole vielä ymmärtämiseen 
tarvittavaa evoluutiota eikä henkisyyttä, joka 
on ehdottoman välttämätöntä 
harmonisoidaksesi muiden maailmojen 
kanssa. 
21. Ette ole vielä tunnistaneet ja ymmärtäneet 
opetuksia, joita teille tarjoaa planeetta, jolla 
elätte, ja jo nyt haluatte etsiä muita 
maailmoja. Ette ole pystyneet tulemaan 
veljiksi keskenänne, saman maailman 
asukkaiksi, ja haluatte selvittää, että muissa 
maailmoissa on olentoja. 
22 Nyt riittää, että muistatte, että sanoin teille 
toisella aikakaudella: "Isän talossa on monta 
asuinsijaa", ja nyt, vahvistaen nuo sanat, 
kerron teille, että te ette ole 
maailmankaikkeuden ainoat asukkaat ja että 
teidän planeettanne ei ole ainoa asuttu 
planeetta. 
23 Tuleville sukupolville annetaan 
mahdollisuus nähdä auki portit, jotka vievät 
heidät lähemmäs muita maailmoja, ja he 
ihailevat oikeutetusti Isää. 
24 Hyväntahtoisuus ja rakkaus, joista 
kukoistavat hyväntekeväisyys ja rauha, ovat 
avaimia, jotka avaavat salaisuuden ovet, 
joiden kautta ihmiset ottavat askeleen kohti 
universaalia harmoniaa. 
25 Nykyään olette edelleen eristyksissä, 
rajoittuneita ja vammaisia, koska oman edun 
tavoittelu on saanut teidät elämään vain 
"maailmaa" varten pyrkimättä kohti hengen 
vapautta ja kohotusta. 
26. Mitä teistä, turhista ihmisistä - 
materialisminne pieniksi tekemistä olennoista 
- tulisi, jos teidän annettaisiin päästä muihin 
maailmoihin ennen kuin olisitte vapautuneet 
inhimillisistä vioistanne? Minkä siemenen 
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kylvätte? Epäsopu, kohtuuton kunnianhimo, 
turhamaisuus. 
27 Totisesti minä sanon teille: saadakseen sen 
tiedon, jota jokainen ihminen kaipaa, ja sen 
ilmestyksen, joka vapauttaa hänen mielensä 
häntä piinaavista ja uteliaisuutta herättävistä 
kysymyksistä, ihmisen on puhdistettava 
itsensä suuresti ja valvottava ja rukoiltava. 
28 Pelkkä tiede ei paljasta hänelle 
salaisuuksiani, vaan on välttämätöntä, että 
tiedonhalua innoittaa hengellinen rakkaus. 
29. Kun ihmisten elämästä heijastuu 
hengellisyys - sanon teille, heidän ei tarvitse 
edes ponnistella tutkimaan oman maailmansa 
ulkopuolisia alueita, sillä samaan aikaan 
heidän luonaan vierailevat ne, jotka asuvat 
korkeammissa kodeissa. (292, 3 - 11) 
 
Tähtien määräytyminen 
30 Isänne huoneessa on monia "asumuksia", 
jotka ovat täydellisyyteen johtavien tikapuiden 
äärettömät portaat; sieltä "henkimaailma" 
laskeutuu tekemään itsensä tunnetuksi 
keskuudessanne. 
31 Olette kysyneet Minulta monta kertaa, 
hengeltä hengelle, miksi nuo valtavat määrät 
tähtiä ja planeettoja, jotka loistavat 
maailmanne yläpuolella, ovat olemassa, ja 
sanoneet Minulle: "Mestari, ovatko nuo 
maailmat tyhjiä?" "Mestari, ovatko nuo 
maailmat tyhjiä?" 
32. Mutta minä sanon teille: Vielä ei ole tullut 
aika, jolloin paljastan sen teille täysin. Kun 
ihminen saavuttaa henkisyyden, vasta silloin 
hänelle annetaan suuria ilmestyksiä, ja hän 
pystyy keskustelemaan näiden Jumaluuteni 
rakkaiden olentojen kanssa hengestä 
henkeen, ja silloin kaikkien veljien välillä 
tapahtuu ajatusten vaihtoa. 
33 Mutta jo tänään saatte tietää: kaikki 
maailmat ovat luotujeni asuttamia, mikään ei 
ole tyhjä, kaikki ovat siunattuja maailmoja ja 
puutarhoja, joita Maria, jumalallisen hellyyden 
ruumiillistuma, hoitaa. 
34. Pyhä Henki välittää suusi kautta jälleen 
kerran sinulle ja ihmiskunnalle tuntemattomia 
korkeita opetuksia. Milloin, rakkaat ihmiset? 
Kun keskuudessanne on henkisyyttä ja 
omistautumista tehtävällenne. (312, 10 - 12) 
35. Katsokaa, kansani, katsokaa taivaita, 
katsokaa niitä tarkasti, ja tulette kokemaan, 
että jokaisessa tähdessä on lupaus, maailma, 

joka odottaa teitä; ne ovat Jumalan lapsille 
luvattuja elämän maailmoja, joissa te kaikki 
tulette asumaan. Sillä te kaikki tulette 
tuntemaan valtakuntani, jota ei luotu vain 
tiettyjä olentoja varten: se luotiin 
universaaliksi kodiksi, jossa kaikki Herran 
lapset yhdistyvät. (12,24) 
  

27 luku - Tuonpuoleinen elämä  
 
Tarvittava tieto hengellisestä elämästä  
1 Kuinka tietämättömiä nykypäivän ihmiset 
ovatkaan hengellisistä opetuksista. Syynä 
tähän on se, että lakini ja oppini on esitetty 
heille vain moraalisena opetuksena, joka 
auttaa heitä, eikä polkuna, joka johtaa heidän 
henkensä täydelliseen kotimaahan. 
2 Eri uskontokunnat ovat kylväneet ihmisten 
sydämiin vääränlaista pelkoa hengellistä tietoa 
kohtaan, mikä on aiheuttanut sen, että he 
välttelevät ilmestyksiäni ja vajoavat yhä 
enemmän ja enemmän tietämättömyyden 
pimeyteen, sillä he perustelevat sitä sillä, että 
hengellinen elämä on läpipääsemätön 
mysteeri. 
3 Ne, jotka väittävät näin, valehtelevat. Kaikki 
Jumalan ihmiselle ihmiskunnan alusta lähtien 
antamat ilmoitukset puhuivat hänelle 
hengellisestä elämästä. On totta, etten ollut 
antanut teille kaikkia opetuksiani, koska ette 
vielä kyenneet tietämään kaikkea, vaan vasta 
sitten, kun sen aika olisi tullut. Mutta se, mitä 
Isä on tähän asti ilmoittanut, riittää teille 
täydelliseen tietoon hengellisestä elämästä. 
(25, 38 – 40) 
4 Toiset pelkäävät, kieltävät ja jopa pilkkaavat 
hengellistä elämää, jota jotkut kaipaavat, 
mutta se odottaa väistämättä teitä kaikkia. Se 
on kohtu, joka toivottaa kaikki tervetulleiksi - 
käsivarsi, joka kurottaa sinua kohti - hengen 
isänmaa: jopa oppineillekin käsittämätön 
mysteeri. Mutta salaisuuksiini voi tunkeutua 
aina, kun avain, jolla avaat tämän portin, on 
rakkauden avain. (80, 40) 
 
"Taivas" ja "Helvetti" 
5. Ihmiset ovat kuvitelleet helvetin ikuisen 
kidutuksen paikaksi, jonne heidän mielestään 
joutuvat kaikki ne, jotka ovat rikkoneet 
käskyjäni. Ja aivan kuten he loivat tämän 
helvetin vakaville rikoksille, he kuvittelivat 
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toisen paikan vähäisemmille rikoksille ja 
samoin toisen niille, jotka eivät ole tehneet 
hyvää eivätkä pahaa. 
6 Joka sanoo, että tuonpuoleisessa ei iloitse 
eikä kärsi, ei puhu totta; kukaan ei ole vailla 
kärsimystä eikä vailla iloa. Kärsimykset ja ilot 
sekoittuvat aina niin kauan kuin henki ei 
saavuta korkeinta rauhaa. 
7. Kuunnelkaa, lapseni: Helvetti on 
ruumiillistuneissa ja ei enää ruumiillistuneissa, 
tämän maailman ja hengellisen laakson 
asukkaissa. Helvetti on symboli raskaille 
kärsimyksille, hirvittävälle katumukselle, 
epätoivolle, tuskalle ja katkeruudelle niiden 
kohdalla, jotka ovat tehneet raskaita syntejä. 
Mutta he vapautuvat näistä seurauksista 
kehittymällä henkensä kohti rakkautta. 
8 Taivas taas, joka symboloi todellista onnea ja 
todellista rauhaa, on tarkoitettu niille, jotka 
ovat kääntyneet pois maailman intohimoista 
ja elävät yhteydessä Jumalan kanssa. 
9 Tutkikaa omaatuntoanne, niin saatte tietää, 
elättekö helvetissä, sovitatteko rikoksenne vai 
onko teillä taivaan rauha. 
10. Se, mitä ihmiset kutsuvat taivaaksi tai 
helvetiksi, ei ole erityisiä paikkoja, vaan se on 
tekojenne ydin, jota henkenne niittää, kun se 
saavuttaa "henkisen laakson". Kukin kokee 
helvetin, asuu sovituksen maailmassaan tai 
nauttii autuudesta, jonka Jumalallisen Hengen 
kanssa kohoaminen ja sopusointu antaa. 
(11,51 - 56) 
11 Aivan kuten ihminen voi luoda itselleen 
maan päällä hengellisen rauhan maailman, 
joka muistuttaa minun valtakuntani rauhaa, 
hän voi myös turmeluksensa kautta elää 
elämää, joka on kuin paheiden, pahuuden ja 
katumuksen helvetti. 
12 Jopa tuonpuoleisessa henki voi kohdata 
pimeyden, turmeltuneisuuden, vihan ja koston 
maailmoja hengen taipumuksen, sen 
harhaisuuksien ja intohimojen mukaan. Mutta 
totisesti sanon teille, että sekä taivas että 
helvetti, joista ihmiset vain kuvittelevat 
maallisten muotojen ja mielikuvien avulla, 
eivät ole mitään muuta kuin hengen eri 
kehitysvaiheita: toinen on hyveellisyytensä ja 
kehittyneisyytensä ansiosta täydellisyyden 
huipulla, toinen pimeyden, paheidensa ja 
harhojensa kuilussa. 
13. Oikeamieliselle hengelle on yhdentekevää, 
missä hän on, sillä kaikkialla hänellä on 

sisällään Luojan rauha ja taivas. Toisaalta 
epäpuhdas ja sekava henki voi löytää itsensä 
parhaasta maailmasta, ja se tuntee 
lakkaamatta sisällään katumuksensa helvettiä, 
joka palaa sen sisällä, kunnes nämä ovat 
puhdistaneet sen. 
14 Luuletteko, että minä, teidän Isänne, olen 
luonut paikkoja nimenomaan rangaistakseni 
teitä ja kostaakseni näin ikuisesti minulle 
teidän rikkomuksenne? 
15 Kuinka rajoitettuja ovatkaan ne ihmiset, 
jotka opettavat näitä teorioita! 
16 Kuinka on mahdollista, että te uskotte, että 
ikuinen pimeys ja ikuinen tuska on se loppu, 
joka odottaa jotakin henkeä?". Vaikka he ovat 
tehneet syntiä, he ovat silti ikuisesti Jumalan 
lapsia. Jos he tarvitsevat opetusta - tässä on 
Mestari. Jos he tarvitsevat rakkautta - tässä on 
Isä. Jos he kaipaavat anteeksiantoa - tässä on 
täydellinen tuomari. 
17 Joka ei koskaan yritä etsiä minua ja korjata 
vikojaan, ei tule minun luokseni. Mutta ei ole 
ketään, joka vastustaa oikeutta tai 
oikeudenkäyntejäni. Vain puhdistuneena 
voitte tulla luokseni. (52, 31 - 37) 
18 Niin monessa asumuksessa kuin Isän 
huoneessa on, ei ole yhtäkään pimeyden 
maailmaa, jossa kaikissa on hänen 
valkeutensa; mutta jos henget menevät sinne 
silmät sidottuna tietämättömyytensä tähden, 
kuinka he voivat nähdä sen kirkkauden? 
19 Jos te kysytte sokealta tässä maailmassa, 
mitä hän näkee, niin hän vastaa teille: vain 
pimeyttä. Ei siksi, että auringon valo ei olisi 
siellä, vaan siksi, että hän ei näe sitä. (82, 12 - 
13) 
20 Olen sanonut teille tänä aikana: Älkää 
vaaliko ihmisten keskuudessa vallitsevaa 
käsitystä helvetistä, sillä tässä maailmassa ei 
ole suurempaa helvettiä kuin se elämä, jonka 
te olette luoneet sodillanne ja 
vihamielisyyksillänne, eikä tuonpuoleisessa ole 
muuta tulta kuin hengen omantunnon kidutus, 
kun omatunto tuo rikkomuksensa sen eteen. 
(182,45) 
21 Niin kauan kuin ne, jotka uskonnollisessa 
fanaattisuudessaan odottavat tuonpuoleisessa 
vain helvetin rangaistusta, pitävät kiinni tästä 
mielipiteestä, he luovat oman helvetin, koska 
hengen sekavuus on samanlaista kuin 
ihmismielen, vaikkakin paljon 
voimakkaampaa. 
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22 Te kysytte nyt: "Mestari, onko noille 
pelastusta?" Sanon teille: Pelastus on 
olemassa kaikille, mutta rauha ja valo 
saavuttavat nuo henget vasta sitten, kun 
harhan pimeys on hälvennyt. 
23. Oletko koskaan säälinyt ihmistä, jonka 
sekava mieli saa hänet näkemään asioita, joita 
ei ole olemassa? Kuinka paljon suurempi 
olisikaan tuskanne, jos näkisitte 
tuonpuoleisessa niitä harhaluuloisia olentoja, 
jotka katselevat kuvitteellista helvettiään! 
(227,71) 
24 Älkää vapisiko näistä ilmoituksista, vaan 
iloitkaa päinvastoin siitä, että tämä sana 
tuhoaa ajatuksen, joka teillä oli ikuisesta 
rangaistuksesta, ja kaikki aiemmat tulkinnat 
ikuisesta tulesta. 
25. "Tuli" on tuskan, itsesyytösten ja 
katumuksen symboli, joka kiduttaa henkeä ja 
puhdistaa sen niin kuin kulta puhdistetaan 
upokkaassa. Tässä tuskassa on minun tahtoni, 
ja minun tahtoni on rakkauteni sinua kohtaan. 
26. Jos olisi totta, että tuli on se, joka hävittää 
ihmisen synnit, niin silloin kaikkien syntisten 
ruumiit olisi heitettävä tuleen täällä 
maallisessa elämässä, elävänä, koska kuolleina 
he eivät enää tuntisi sitä. Sillä ruumiit eivät 
koskaan nouse henkiseen avaruuteen - 
päinvastoin, kun ne ovat suorittaneet 
tehtävänsä, ne vajoavat maan sisimpään, jossa 
ne sulautuvat siihen luontoon, josta ne ovat 
saaneet elämän. 
27. Mutta jos uskotte, että se, mitä te kutsutte 
"ikuiseksi tuleksi", ei koske ruumista vaan 
henkeä, tämä on toinen vakava erehdys, sillä 
henkivaltakunnassa ei ole aineellisia 
elementtejä, eikä tulella ole mitään vaikutusta 
henkeen. Se, mikä syntyy aineesta, on ainetta, 
ja se, mikä syntyy hengestä, on henkeä. 
28. Minun sanani ei tule alas hyökätäkseni 
mitään uskomusta vastaan. Jos joku ajattelee 
näin, hän on pahasti väärässä. Minun Sanani 
selittää kaiken sen sisällön, mitä ei ole tulkittu 
oikein ja mikä on siksi tuottanut virheitä, jotka 
ovat siirtyneet ihmiskunnan keskuudessa 
sukupolvelta toiselle. 
29. Mitä arvoa laillani ja opetuksellani olisi, jos 
ne eivät kykenisi pelastamaan hengellisiä 
olentoja erehdyksestä ja synnistä? Ja mitä 
merkitystä olisi ollut minun läsnäolollani 
ihmisenä maailmassa, jos monien olisi 

täytynyt kadota ikuisesti, loputtomassa 
sovituksessa? (352, 44 - 48) 
30. Jotkut tuntevat itsensä liikutetuksi 
tekemään hyviä tekoja, koska he pelkäävät, 
että kuolema yllättää heidät, eikä heillä ole 
silloin mitään ansioita, joita he voisivat tarjota 
Herralleen. Toiset irrottautuvat pahasta, 
mutta vain pelosta, että he kuolevat synnissä 
ja joutuvat tämän elämän jälkeen kärsimään 
ikuisen helvetin kidutuksen. 
31 Kuinka epämuodostunut ja epätäydellinen 
onkaan tämä Jumala siinä muodossa, jossa 
niin monet hänet kuvittelevat! Kuinka 
epäoikeudenmukaista, hirvittävää ja julmaa! 
Jos kaikki ihmisten tekemät synnit ja rikokset 
lasketaan yhteen, sitä ei voi verrata siihen 
kauhistukseen, joka merkitsisi ikuista helvetin 
rangaistusta, johon Jumala heidän mukaansa 
tuomitsee syntiset lapset. Enkö ole selittänyt 
teille, että Jumalan ylin ominaisuus on 
rakkaus? Ettekö siis ajattele, että ikuinen 
kidutus olisi ikuisen rakkauden jumalallisen 
ominaisuuden ehdoton kielto? (164, 33 – 34) 
32. Uskotte, että taivas on alue ikuisuudessa ja 
että kun teette vilpittömän parannuksen 
rikkomuksistanne fyysisen kuolemanne 
hetkellä, voitte päästä sinne luottaen siihen, 
että sillä hetkellä saatte anteeksiannon ja että 
Minä johdatan teidät taivasten valtakuntaan. 
Tähän sinä uskot. 
33. Toisaalta sanon teille, että taivas ei ole 
mikään tietty paikka, alue tai koti. Hengen 
taivas on sen korkea tunnemaailma ja sen 
täydellisyys, sen puhtauden tila. Kenen 
varassa on siis teidän pääsynne taivasten 
valtakuntaan - minun, joka olen aina kutsunut 
teitä, vai teidän, jotka olette aina olleet 
kuuroja? 
34. Ääretöntä, jumalallista, ei enää rajoiteta. 
Ettekö ymmärrä, että jos taivas olisi sellainen 
kuin uskotte - tietty koti, alue tai paikka - se ei 
olisi enää ääretön? Teidän on aika käsittää 
henkinen korkeammalla tavalla, vaikka 
mielikuvituksenne ei pystyisikään käsittämään 
koko todellisuutta. Mutta sen pitäisi ainakin 
lähestyä sitä. (146, 68 - 69) 
  
Taivaan musiikki  
35. Olette kuulleet, että taivaassa olevat 
enkelit kuulevat ikuisesti jumalallista 
konserttia. Kun ajattelette tätä vertausta, 
varokaa uskomasta, että taivaassa kuulette 
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myös samanlaista musiikkia kuin mitä olette 
tottuneet kuulemaan maan päällä. Se, joka 
ajattelee niin, on sortunut täydelliseen 
materialistiseen virheeseen. Toisaalta se, joka 
kuulee puhuttavan taivaan musiikista ja 
enkelien autuudesta, kun he kuulevat sitä, ja 
ajattelee harmoniaa Jumalan kanssa tässä 
jumalallisessa konsertissa, on totuudessa. 
36. Mutta miten on mahdollista, että jotkut 
eivät ymmärrä tätä, vaikka jokaisella teistä on 
mielessään universaalin konsertin ääni? Miten 
on mahdollista, että jotkut, jotka kuulevat 
tämän sanan, eivät ymmärrä sitä, eivät tunne 
sitä tai tulkitsevat sen väärin? 
37. Rakkaat lapset, jotka olette 
ymmärtämykseltänne heikkoja, etsikää valoa 
rukouksessa. Kysykää Minulta 
mietiskelyissänne, sillä vaikka kysymyksenne 
olisivat kuinka suuria tahansa, Minä tiedän, 
miten vastata teille ikuisuudesta lähtien. Minä 
puolestani kysyn teiltä kysymyksiä, jotta 
totuuden valo valkenee Mestarin ja 
opetuslasten välillä. 
38. Taivaallinen musiikki on Jumalan läsnäoloa 
sisällänne, ja tuon konsertin keskellä, kun 
olette saavuttaneet todellisen kohotuksen, 
joka on hengellistä kauneutta, äänenne 
kaikuu. Tämä on taivaan musiikkia ja enkelten 
laulua. Kun koette ja tunnette sen tällä tavalla, 
totuus heijastuu olemukseenne, ja tunnette, 
että Jumala on sisällänne. Elämä tarjoaa 
sinulle ikuisen ja jumalallisen konsertin, ja 
jokaisesta sen äänestä löydät ilmestyksen. 
39. Ette ole vielä kuulleet kauniita ääniä niiden 
täydellisessä harmoniassa - toisinaan suloisia 
ääniä, toisinaan voimakkaita. Jos satut 
havaitsemaan ne, ne näyttävät sinulle 
epäselviltä sävyiltä, joita et pysty 
yhdistämään; et ole tullut täysin tietoiseksi 
niiden sisältämästä kauneudesta. Teidän on 
jätettävä taaksenne aistit, intohimot ja 
materialismin varjot, jotta voitte kuulla 
Jumalan konsertin hengessänne. (199, 53 - 56) 
 
Isäni huoneessa on monta "asuntoa". 
40. Työni kasvaa yhä enemmän ja enemmän, 
kunnes lopulta kaikki henkiset olennot 
yhdistyvät täyttämään lakiani, ja tästä 
maallisesta kodista tulee täydellisyyden 
maailma. Ne, jotka asuvat siinä tuolloin, 
tuntevat rakkauteni kaikessa luodussa ja 
valmistautuvat elämään paremmassa 

maailmassa. Tämä maa on hengellenne vain 
väliaikainen, ja se lähtee muille alueille, muille 
tuonpuoleisen tasoille, täydellisyyttä 
tavoitellessaan. 
41. Muistakaa, että sanoin teille: "Isäni 
temppelissä on monta asuntoa". Ja nyt, kun 
ymmärrätte paremmin opetuksiani, haluan 
kertoa teille: "Isän huoneessa on ääretön 
määrä asuntoja". Älkää siis luulko, että kun 
lähdette tästä maailmasta, olette jo 
saavuttaneet suurimman hengellisen 
korkeuden. Ei, opetuslapsia. Kun oleskelunne 
tällä planeetalla päättyy, johdatan teidät 
uusiin koteihin, ja niin opastan teitä ikuisesti 
täydellisyytenne äärettömillä tikkailla. Luota 
minuun, rakasta minua, niin pelastut. (317, 30) 
42. Teidän on mahdotonta saada jo tässä 
maailmassa käsitystä siitä, mitä tai miten 
valtakuntani, taivaani ja kirkkauteni ovat. 
Haluan teidän tyytyvän tietämään, että se on 
hengen täydellisyyden tila, josta käsin se 
kokee, tuntee ja ymmärtää hengen 
ihmeellisen elämän, jota ette tällä hetkellä voi 
käsittää ettekä kuvitella. 
43. Kerron teille, etteivät edes ne henget, 
jotka elävät korkeammilla tasoilla kuin se, jolla 
te olette, tiedä tuon elämän todellisuutta. 
Tiedätkö, mitä tarkoittaa elää "Isän 
helmassa"? Kun asut siellä, vasta sitten voit 
tietää. Vain epämääräinen aavistus, heikko 
aavistus tuosta mysteeristä koskettaa 
sydäntäsi kannustimena kehityspolullasi. 
(76,28-29) 
 

VII Kehityspolku kohti 
täydellisyyttä  

 

Luku 28 - Kuolema, kuolema ja 
kuolemanjälkeinen elämä  
 
Hengen kuolemattomuus 
1 Tämä on se aika, jolloin ihmiset heräävät 
hengen kauneuteen, jolloin he kiinnostuvat 
ikuisesta ja kysyvät itseltään: "Millaista on se 
elämä, joka odottaa meitä kuoleman 
jälkeen?". 
2. Kuka ei ole miettinyt, vaikka kuinka 
epäuskoinen olisikin, eikö hänen sisällään ole 
jotain, joka elää ruumiin materiaa pidempään? 
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Totisesti minä sanon teille: ei ole ketään, joka 
ei aavistaisi tuota mysteeriä ja joka ei olisi 
hetkeäkään miettinyt käsittämätöntä. 
3 Jotkut esittävät kysymyksiä hengellisen 
elämän salaisuudesta, joka näyttää 
kaukaiselta, mutta on todellisuudessa aivan 
silmiesi edessä; toiset ovat ymmällään siitä, ja 
toiset taas kieltävät sen. Jotkut puhuvat, koska 
he luulevat tietävänsä kaiken, toiset 
vaikenevat ja odottavat; mutta kuinka vähän 
onkaan niitä, jotka todella tietävät jotain 
tuonpuoleisesta. (107, 1) 
4 Kolmannella aikakaudella olen noussut 
unohduksen haudasta, jonne ihmiskunta on 
asettanut Minut, herättääkseni heidät uuteen 
elämään, sillä Minä olen elämä. Kukaan ei voi 
kuolla. Jopa se, joka ryöstää olemassaolonsa 
omalla kädellään, kuulee omantuntonsa 
moittivan häntä uskon puutteesta. (52, 63) 
5 Opetukseni ei ole vain sitä varten, että 
saisitte voimaa ja luottamusta elämänne 
matkan aikana maan päällä, vaan myös sitä 
varten, että opetan teille, miten voitte jättää 
tämän maailman, ylittää tuonpuoleisen 
kynnykset ja astua ikuiseen kotiin. 
6. Kaikki uskontokunnat vahvistavat henkeä 
sen kulkiessa tämän maailman läpi; mutta 
kuinka vähän ne paljastavat sille ja valmistavat 
sitä suurta matkaa varten tuonpuoleiseen. 
Tämä on syy siihen, miksi monet pitävät 
kuolemaa loppuna tietämättä, että siitä 
lähtien vilahtaa todellisen elämän ääretön 
horisontti. (261,52 - 53) 
7 "Kuolema" on vain symboli, "kuolema" on 
olemassa vain niille, jotka eivät vielä kykene 
tunnistamaan totuutta. Heille "kuolema" on 
edelleen kauhu, jonka takana on käsittämätön 
tai olemattomuus. Teille sanon: avatkaa 
silmänne ja ymmärtäkää, että tekin ette kuole. 
Irrottaudutte ruumiista, mutta se ei tarkoita, 
että kuolette. Sinulla, kuten Mestarillasi, on 
ikuinen elämä. (213, 5) 
 
Valmistautuminen lähtöön tästä maailmasta  
8 Teidän on ymmärrettävä, että te, joilla on 
henki, olette luomakunnassa Isän rakkain teos, 
koska hän on pannut teihin hengellisen 
olemuksen, hengelliset ominaisuudet ja 
kuolemattomuuden. 
9 Hengelle ei ole kuolemaa - kuolemaa 
sellaisena kuin te sen käsitätte, eli 
olemassaolon loppumista. Ruumiin kuolema ei 

voi olla hengen kuolema tai loppu. Juuri silloin 
se avaa silmänsä korkeammalle elämälle, kun 
taas sen ruumiillinen kuori sulkee saman 
suhteessa maailmaan ikuisesti. Se on vain 
siirtymähetki tiellä, joka johtaa 
täydellisyyteen. 
10. Jos et ole vielä ymmärtänyt sitä tällä 
tavalla, se johtuu siitä, että rakastat tätä 
maailmaa edelleen hyvin paljon ja tunnet 
olevasi siihen läheisesti kiintynyt. Teitä 
ahdistaa lähteä tästä kodista, koska pidätte 
itseänne sen omistajina, mitä teillä on tässä 
kodissa; ja joillakin on myös epämääräinen 
aavistus Jumalallisesta 
oikeudenmukaisuudestani ja he pelkäävät 
astua henkimaailmaan. 
11 Ihmiskunta on rakastanut tätä maailmaa 
aivan liikaa - aivan liikaa, koska heidän 
rakkautensa oli harhaanjohtavaa. Kuinka moni 
onkaan menehtynyt sen vuoksi! Kuinka paljon 
henget ovatkaan materialisoituneet samasta 
syystä! 
12 Vasta kun olette tunteneet kuoleman 
askeleet lähellä, kun olette olleet vakavasti 
sairaita, kun olette kärsinyt, vasta silloin olette 
muistaneet, että olette vain yhden askeleen 
päässä tuonpuoleisesta, siitä oikeudesta, jota 
pelkäätte vain tällaisina kriittisinä hetkinä; ja 
silloin teette valat Isälle, vannotte 
rakastavanne Häntä maan päällä, 
palvelevanne Häntä ja tottelevanne Häntä. 
(146, 46 - 49) 
13. Ihmiset ovat rakastaneet tätä elämää niin 
paljon, että kun hetki lähestyy jättää se, he 
kapinoivat tahtoani vastaan eivätkä halua 
kuulla kutsua, jonka annan heille. He hylkäävät 
valtakuntani rauhan ja pyytävät Isältä toista 
aikaa maan päällä, jotta he saisivat edelleen 
omistaa ajallisia tavaroitaan. 
14 Tulkaa herkiksi niin, että aistitte 
hengellisen elämän, älkääkä tyytykö 
kehityksenne alkuun - koska se on tätä elämää 
- koska sen yläpuolella on korkeampia 
luomistyötä. 
15. Älkää yrittäkö torjua kuolemaa, kun se 
lähestyy teitä tahtoni mukaisesti, älkääkä 
pyytäkö tiedemiestä suorittamaan teille 
ihmettä, jolla voitte vastustaa neuvojani ja 
pidentää olemassaoloanne, sillä te molemmat 
tulette katkerasti katumaan tätä virhettä. 
Valmistautukaa tässä elämässä, niin teillä ei 
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ole syytä pelätä pääsyä tuonpuoleiseen. (52, 
55 - 57) 
16 Rakastakaa sitä, mikä kuuluu tähän 
maailmaan, niin kauan kuin elätte siinä, 
tiettyyn pisteeseen asti, jotta osaatte täyttää 
sen lait; mutta vaalikaa aina ylevää päämäärää 
asua elämän korkeissa henkisissä maailmoissa, 
jotta henkenne ei häiriintyisi, kun se luopuu 
ruumiillisesta kuorestaan, eikä se joutuisi 
kiusaukseen sen vuoksi, mitä se rakasti tällä 
planeetalla, sillä silloin se pysyy sidottuna ja 
kahlittuna maailmaan, johon se ei enää kuulu 
ja josta se ei voi enää nauttia millään tavalla. 
(284, 5) 
17 Armahtakaa itseänne! Kukaan ei tiedä, 
milloin tulee hetki, jolloin hänen henkensä 
eroaa aineesta. Kukaan ei tiedä, avautuvatko 
hänen silmänsä vielä seuraavana päivänä 
valolle. Te kaikki kuulutte kaiken luodun 
ainoalle omistajalle, ettekä tiedä, milloin 
teidät kutsutaan pois. 
18 Miettikää, etteivät edes teidän päänne 
hiukset ole teidän, eikä tomu, jonka päällä 
astutte, ette itse ole omaanne, ette tarvitse 
katoavaa omaisuutta, sillä teidän 
valtakuntanne ei ole tästä maailmasta. 
19 Hengittäkää itsenne, niin saatte kaiken, 
mitä tarvitsette, oikeudenmukaisesti ja 
kohtuullisesti, niin kauan kuin tarvitsette. 
Sitten, kun on tullut hetki, jolloin voitte luopua 
tästä elämästä, nousette ylös täynnä valoa ja 
otatte haltuunne sen, mikä kuuluu teille 
tuonpuoleisessa maailmassa. (5, 95 - 97) 
 
Siirtyminen toiseen maailmaan 
20 Joka hetki minun ääneni kutsuu sinua 
hyvälle tielle, jossa on rauha; mutta kuuro 
kuulosi on vain yhden hetken herkkä tälle 
äänelle, ja se hetki on elämäsi viimeinen, 
jolloin tuska ilmoittaa sinulle fyysisen 
kuoleman läheisyydestä. Silloin aloittaisit 
mielelläsi elämän uudestaan hyvittääksesi 
virheesi, hiljentääksesi mielesi omantuntosi 
tuomion edessä ja tarjotaksesi jotain 
arvokasta ja ansiokasta Herralle. (64, 60) 
21. Jos pyrkitte kohti hengen 
kuolemattomuutta, älkää pelätkö kuoleman 
tuloa, joka tekee lopun ihmiselämästä. 
Odottakaa sitä valmiina, se on minun 
käskyvallassani, ja siksi se tulee aina oikeaan 
aikaan ja oikein, vaikka ihmiset usein uskovat 
päinvastaista. 

22 Kovin raskasta ei ole se, että ihminen 
kuolee, vaan se, että hänen henkensä, kun 
hän jättää ruumiinsa, on vailla valoa eikä näe 
totuutta. En halua syntisen kuolemaa, vaan 
hänen katumustaan. Mutta jos kuolema 
kerran tulee välttämättömäksi - joko hengen 
vapauttamiseksi tai ihmisen syöksyn 
pysäyttämiseksi turmioon - silloin jumalallinen 
oikeudenmukaisuuteni katkaisee tuon 
inhimillisen olemassaolon elämänlangan. (102, 
49 - 50) 
23. Tietäkää, että kohtalonne kirjaan on 
merkitty päivä ja tunti, jolloin tuonpuoleisen 
portit avautuvat päästämään henkenne 
sisään. Sieltä näet kaiken työsi maan päällä, 
kaiken menneisyytesi. Silloin ette halua kuulla 
ääniä, joissa teitä moititaan tai valitetaan, tai 
nähdä niitä, jotka kutsuvat teitä pahojen 
tekojensa aiheuttajiksi! (53, 49) 
24. Älä pysähdy ja ajattele, ettet koskaan 
saavuta tavoitetta, koska edessäsi on vielä 
pitkä matka. Mene eteenpäin, sillä hukkaan 
menneen hetken jälkeenkin henkesi itkee 
myöhemmin. Kuka on sanonut teille, että 
päämäärä on tässä maailmassa? Kuka opetti 
teille, että kuolema on loppu ja että sillä 
hetkellä voitte päästä valtakuntaani? 
25 Kuolema on kuin lyhyt uni, jonka jälkeen 
henki herää minun valoni hellässä turvassa 
uusin voimin, ikään kuin uuteen päivään, joka 
alkaa sille. 
26 Kuolema on avain, joka avaa teille sen 
vankilan portit, jossa olitte, kun olitte 
sidottuna ruumiin materiaan, ja se on myös 
avain, joka avaa teille ikuisuuden portit. 
27 Tämä planeetta, joka on muuttunut 
ihmisen epätäydellisyyksien vuoksi sovituksen 
laaksoksi, oli hengelle vankeus ja 
maanpakolaisuus. 
28. Totisesti sanon teille, että elämä maan 
päällä on vain yksi porras elämän tikkailla. 
Miksi ette ymmärrä sitä tällä tavoin, jotta 
voisitte hyödyntää kaikkia sen opetuksia? Syy 
siihen, miksi monet joutuvat palaamaan siihen 
kerta toisensa jälkeen, on tämä: koska he eivät 
ymmärtäneet sitä eivätkä hyötyneet 
edellisestä elämästään. (167, 22 - 26) 
29. Teidän on tiedettävä, että henkeä 
valmistellaan perusteellisesti ennen sen 
inkarnaatiota maan päällä, koska se joutuu 
kohta pitkän ja joskus ankaran 
koettelemuksen kohteeksi. Mutta tuon 
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valmistelun ansiosta häntä ei häiritä, kun hän 
astuu tähän elämään. Hän sulkee silmänsä 
menneisyydeltä avatakseen ne uudelle 
olemassaololle, ja näin hän sopeutuu 
ensimmäisestä hetkestä lähtien maailmaan, 
johon hän on tullut. 
30. Kuinka erilaisella tavalla henkenne 
sopeutuu hengellisen elämän kynnysten eteen 
heti, kun se on jättänyt ruumiinsa ja 
maailman. Koska sille ei ole annettu todellista 
valmistautumista kotiinpaluuta varten, se on 
hämmentynyt, aineellisen ruumiin tunteet 
hallitsevat sitä edelleen, eikä se tiedä, mitä 
tehdä eikä minne kääntyä. 
31 Tämä johtuu siitä, että hän ei oppinut, että 
viimeisellä hetkellä on suljettava silmät myös 
tältä maailmalta, sillä vain siten hän voi avata 
ne uudelleen henkimaailmassa, josta hän oli 
lähtenyt, jossa kaikki hänen menneisyytensä 
odottaa häntä yhdistettäväksi uuteen 
kokemukseensa ja jossa kaikki hänen entiset 
ansionsa lisätään uusiin. 
32 Paksu verho peittää hänen mielensä, kun 
hän palaa takaisin valoon; kaiken sen, minkä 
hän jätti taakseen, itsepäinen vaikutus estää 
häntä tuntemasta omantuntonsa värähtelyä; 
mutta kun hänen varjonsa liukenevat 
yhdistyäkseen hänen olemuksensa todelliseen 
ytimeen - kuinka paljon ahdistusta, kuinka 
paljon tuskaa! 
33. Onko ketään, joka tämän viestin kuultuaan 
tai luettuaan hylkää sen hyödyttömänä tai 
vääränä opetuksena? Sanon teille, että vain 
se, joka on äärimmäisen materialismin tai 
sokean oppimattomuuden vaiheessa, voi 
torjua tämän valon ilman, että se liikuttaa 
hänen henkeään syvästi. (257,20 - 22) 
  
"Kuoleman uni" 
34. Hengellistä lepoa, sellaisena kuin 
maallinen luontonne sen ymmärtää ja 
käsittää, ei ole olemassa. Lepo, jota henki 
odottaa, on aktiivisuutta, hyvän tekemisen 
lisääntymistä, jokaisen hetken hyödyntämistä. 
Silloin henki lepää, pääsee eroon itsensä 
moittimisesta ja kärsimyksestä, lepää 
tekemällä hyvää, lepää rakastamalla Luojaansa 
ja veljiään ja sisariaan. 
35 Totisesti minä sanon teille: jos minä 
jättäisin henkenne toimettomaksi lepäämään, 
niinkuin te kuvittelette maan päällä 
lepäävänne, niin epätoivon ja pelon pimeys 

valtaisi sen; sillä hengen elämä ja valo sekä 
sen suurin onni on työtä, taistelua, 
lakkaamatonta toimintaa; minä sanon teille: 
jos minä jättäisin henkenne toimettomaksi 
lepäämään, niinkuin te kuvittelette maan 
päällä lepäävänne, niin epätoivon ja pelon 
pimeys valtaisi sen. 
36. Henki, joka palaa maan päältä 
"hengelliseen laaksoon" tuoden mukanaan 
lihallisesta uupumuksesta painuneen 
muistijäljen ja etsiessään tuonpuoleista 
lepopaikkaa levätä, unohtaa, pyyhkiä pois 
elämän taistelun jäljet - tämä tuntee itsensä 
kaikkein onnettomimmaksi olennoksi, eikä 
löydä rauhaa eikä autuutta; kunnes hän sitten 
herää horroksestaan, tajuaa virheensä ja 
nousee Hengelliseen elämään, joka on sitä, 
mitä juuri kerroin teille - rakkautta, 
aktiivisuutta, lakkaamatonta taistelua tiellä, 
joka johtaa täydellisyyteen. (317, 12 - 14) 
  
jälleennäkeminen tuonpuoleisessa  
37. Haluan teidän olevan uskovia, uskovan 
hengelliseen elämään. Jos olette nähneet 
veljienne lähtevän tuonpuoleiseen, älkää 
ajatelko, että he ovat kaukana teistä, älkääkä 
ajatelko, että olette menettäneet heidät 
lopullisesti. Jos haluatte jälleenyhdistyä 
heidän kanssaan, tehkää työtä, ansaitkaa 
ansioita, ja sitten kun tulette seuraavaan 
maailmaan, löydätte heidät sieltä 
odottamassa teitä opettamassa teitä elämään 
henkisessä laaksossa. (9,20) 
38. Kuka ei ole tuntenut levottomuutta 
tuonpuoleisen elämän edessä? Kuka niistä, 
jotka ovat menettäneet rakkaansa tässä 
maailmassa, ei ole tuntenut kaipausta nähdä 
hänet vielä kerran tai ainakin tietää, missä hän 
on? Kaiken tämän tulette kokemaan, näette 
heidät uudelleen. 
39. Mutta hankkikaa ansioita nyt, jotta kun 
lähdette tältä maan päältä ja kysytte 
hengellisessä laaksossa, missä ovat ne, jotka 
toivotte löytävänne, teille ei sanota, että ette 
voi nähdä heitä, koska he ovat korkeammalla 
tasolla. Älkää unohtako, että kerroin teille jo 
kauan sitten, että Isän huoneessa on monia 
asuntoja. (61, 31) 
 
Hengen tuomio omantunnon kautta  
40 Kun jonkun suuren syntisen henki 
irrottautuu tästä aineellisesta elämästä 
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päästäkseen hengelliseen laaksoon, hän 
huomaa hämmästyneenä, että helvettiä, 
sellaisena kuin hän sen kuvitteli, ei ole 
olemassa ja että se tuli, josta hänelle on 
kerrottu menneinä aikoina, ei ole mitään 
muuta kuin hänen tekojensa hengellinen 
seuraus, kun hän joutuu kohtaamaan 
armottoman Tuomarin, joka on hänen 
omatuntonsa. 
41. Tämä tuomion tuolla puolen, tämä 
kirkkaus, joka koittaa keskellä pimeyttä, joka 
ympäröi tuota syntistä, palaa voimakkaammin 
kuin kuumin tuli, jonka voitte kuvitella. Mutta 
se ei ole kidutusta, joka on valmisteltu 
etukäteen rangaistukseksi sille, joka on 
loukannut Minua. Ei, tämä tuska kumpuaa 
tehdyistä rikkomuksista, surusta siitä, että hän 
on loukannut Häntä, joka antoi hänelle 
olemassaolon, että hän on käyttänyt huonosti 
aikaa ja kaikkia tavaroita, jotka hän on saanut 
Herralta. 
42. Uskotko, että minun pitäisi rangaista sitä, 
joka satuttaa minua synneillään, vaikka tiedän, 
että synti satuttaa enemmän sitä, joka sen 
tekee? Ettekö näe, että syntinen itse tekee 
itselleen pahaa ja että rankaisemalla häntä en 
halua lisätä sitä onnettomuutta, jonka hän on 
itse aiheuttanut itselleen? Sallin vain sen, että 
hän näkee itsensä, että hän kuulee 
omantuntonsa armottoman äänen, että hän 
kysyy itseltään ja vastaa itselleen, että hän saa 
takaisin henkisen muistinsa, jonka hän oli 
menettänyt materian kautta, ja että hän 
muistaa alkuperänsä, kohtalonsa ja 
lupauksensa; ja siellä, tässä tuomiossa, hänen 
on koettava "tulen" vaikutus, joka hävittää 
hänen pahuutensa, joka sulattaa hänet 
uudelleen kuin kullan sulatusuunissa, 
poistaakseen hänestä kaiken haitallisen, 
hyödyttömän ja kaiken, mikä ei ole 
hengellistä. 
43 Kun henki pysähtyy kuullakseen 
omantuntonsa äänen ja tuomion - totisesti 
sanon teille, sillä hetkellä hän on minun 
läsnäolossani. 
44. Tämä levon hetki, hiljaiseksi ja kirkkaaksi 
tulemisen hetki, ei tule kaikille hengille 
samanaikaisesti. Jotkut ryhtyvät nopeasti 
tutkimaan itseään, ja näin he säästävät itsensä 
monelta kärsimykseltä. Sillä heti kun he 
heräävät todellisuuteen ja tajuavat virheensä, 

he valmistautuvat ja ryhtyvät sovittamaan 
pahoja tekojaan viimeiseen asti. 
45 Toiset, jotka ovat sokeutuneet - joko 
paheiden, kaunan tai synnillisen elämän 
vuoksi - tarvitsevat kauan aikaa päästäkseen 
sokeudestaan. 
46 Toiset taas, jotka ovat tyytymättömiä, 
koska he ajattelevat, että heidät temmattiin 
pois maan päältä liian aikaisin, kun kaikki vielä 
hymyili heille, kiroavat ja pilkkaavat, 
viivyttävät mahdollisuutta vapautua 
häiriötekijöistään; ja näiden kaltaisia tapauksia 
on suuri määrä, jotka vain minun viisauteni 
tuntee. (36, 47 - 51) 
47. Kaikkeen teidän on vastattava, ja pahojen 
tekojenne luonteen mukaisesti saatte itseänne 
vastaan mitä painavimmat tuomiot. Sillä minä 
en tuomitse teitä, se on väärin. Oma henkesi 
on kirkkauden tilassaan kauhea syyttäjäsi ja 
kauhea tuomarisi. Minä taas puolustan teitä 
sekaannuksilta, vapautan ja lunastan teidät, 
sillä minä olen Rakkaus, joka puhdistaa ja 
antaa anteeksi. (32, 65) 
48. Pitäkää mielessä, että hyvin pian olette 
hengellisessä ja että teidän on niitettävä sitä, 
mitä olette kylväneet tässä maassa. Tästä 
elämästä toiseen elämään siirtyminen on 
edelleen vakava ja ankara tuomio hengelle. 
Kukaan ei välty tältä tuomiolta, vaikka hän 
pitäisikin itseään palvelijoistani 
arvokkaimpana. 
49. Tahtoni on, että siitä hetkestä lähtien, kun 
astutte tuohon äärettömään Kotiin, ette enää 
koe maan ahdistusta ja alatte tuntea onnea ja 
autuutta, joka johtuu siitä, että olette 
nousseet toiselle tasolle. (99, 49 - 50) 
50. Viimeinen tuomio, sellaisena kuin 
ihmiskunta on sen tulkinnut, on erehdys. 
Tuomioni ei ole tunnin tai päivän mittainen. Se 
on vaivannut teitä jo jonkin aikaa. 
51 Mutta totisesti minä sanon teille, että 
kuolleet ruumiit on tarkoitettu ja seuranneet 
kohtaloaan sulautumaan yhteen niitä 
vastaavan luonnollisen valtakunnan kanssa; 
sillä mikä on maasta, palaa takaisin maahan, 
samoin kuin hengellinen pyrkii kotiinsa, joka 
on minun kohtuni. 
52. Mutta sanon teille myös tämän, että 
tuomiossanne olette itse tuomarinne, sillä 
omatuntonne, itsetuntemuksenne ja 
intuitionne kertovat teille, mihin asti olette 
kiitettäviä ja missä hengellisessä kodissa 
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teidän on asuttava. Näette selvästi tien, jota 
teidän on kuljettava, sillä kun saatte 
Jumaluuteni valon, tunnette tekonne ja 
arvioitte ansionne. 
53. "Henkisessä laaksossa" on monia 
hämmentyneitä ja häiriintyneitä olentoja. 
Tuokaa heille viestini ja valoni, kun kerran 
astutte sinne. 
54. Nytkin voitte harjoittaa tätä armon 
muotoa rukouksen kautta, jonka kautta voitte 
olla yhteydessä heihin. Äänesi kaikuu siellä, 
missä he asuvat, ja herättää heidät syvästä 
unestaan. He itkevät ja puhdistavat itsensä 
katumuksen kyynelillään. Sillä hetkellä he ovat 
saaneet valonsäteen, sillä silloin he 
ymmärtävät menneisyyden turhuutensa, 
virheensä ja syntinsä. 
55 Kuinka suuri onkaan hengen tuska, kun 
omatunto herättää sen! Kuinka nöyränä hän 
sitten nöyrtyykään Korkeimman Tuomarin 
katseen edessä! Kuinka nöyrästi, hänen 
olemuksensa sisimmästä osasta, 
kumpuavatkaan anteeksipyynnöt, lupaukset, 
nimeni siunaukset! 
56 Nyt henki tajuaa, ettei se voi lähestyä Isän 
täydellisyyttä, ja niinpä se kääntää katseensa 
maan päälle, jossa se ei osannut hyödyntää 
aikaa ja koettelemuksia, jotka tarjosivat 
mahdollisuuden päästä lähemmäksi 
päämäärää, ja pyytää toista ruumista 
sovittamaan rikkomukset ja täyttämään 
täyttämättä jääneet tehtävät. 
57 Kuka sitten antoi oikeutta? Eikö Henki itse 
pitänyt tuomiota itsestään? 
58. Henkeni on peili, josta teidän on 
katsottava itseänne, ja se kertoo teille, kuinka 
puhdas te olette. (240, 41 - 46) 
59. Kun henkenne riisuu inhimillisen kuorensa 
ja vetäytyy omaan sisimpäänsä Henkisen 
elämän pyhäkköön tutkimaan menneisyyttään 
ja satoaan, monet sen teoista, jotka täällä 
maailmassa näyttivät täydellisiltä ja 
arvokkailta esitettäviksi Herralle ja palkinnon 
arvoisiksi, näyttävät tuon itsetutkiskelun 
hetkinä köyhiltä. Henki ymmärtää, että 
monien tekojen merkitys, jotka näyttivät 
hänestä hyviltä maailmassa, oli vain 
turhamaisuuden, väärän rakkauden ja 
rakkauden, joka ei tullut sydämestä, ilmaus. 
60. Kenen luulet antaneen hengelle 
täydellisen tuomarin valaistuksen, jotta se 
voisi tuomita itsensä? Omatunto, joka tuolla 

Oikeuden Tunnilla tekee teihin vaikutelman, 
että se loistaa ennennäkemättömän 
kirkkaana, ja se on se, joka kertoo jokaiselle, 
mikä oli hyvää, oikeudenmukaista, oikeaa, 
totuudenmukaista, mitä hän teki maan päällä, 
ja mikä oli pahaa, väärää ja epäpuhdasta, mitä 
hän kylvi tielleen. 
61 Pyhäkkö, josta juuri puhuin teille, on 
omantunnon pyhäkkö - se temppeli, jota 
kukaan ei voi häpäistä, se temppeli, jossa 
Jumala asuu ja josta Hänen äänensä kaikuu ja 
josta valo loistaa. 
62 Maailmassa ette ole koskaan olleet 
halukkaita astumaan tuohon sisäiseen 
pyhäkköön, koska ihmispersoonallisuutenne 
pyrkii aina löytämään keinoja ja keinoja, joilla 
väistää viisas ääni, joka puhuu jokaisen 
ihmisen sisällä. 
63 Minä sanon teille: Kun henkesi riisuu 
itsestään peitteen, se pysähtyy lopulta tuon 
pyhäkön kynnyksen eteen ja kokoontuu 
astumaan sinne ja polvistumaan tuon Hengen 
alttarin eteen kuullakseen itseään, tutkiakseen 
tekojaan siinä valossa, joka on omatunto, 
kuullakseen Jumalan äänen, joka puhuu 
itsessään Isänä, Mestarina ja Tuomarina. 
64 Yksikään kuolevainen ei voi kuvitella sitä 
hetkeä kaikessa juhlallisuudessaan, jonka 
teidän kaikkien on käytävä läpi, jotta 
tunnistaisitte, mitä hyvää teillä on sisällänne, 
jotta voisitte säilyttää sen, ja myös sen, mikä 
teidän on hylättävä itsestänne, koska ette voi 
enää pitää sitä mielessänne. 
65 Sitten, kun henki tuntee, että se kohtaa 
omatuntonsa, ja tämä tuo itsensä mieleen 
totuuden kirkkaudella, tuo olento tuntee 
itsensä liian heikoksi kuunnellakseen itseään, 
se toivoo, ettei sitä olisi koskaan ollutkaan 
olemassa; sillä hetkessä koko sen elämä 
menee sen tietoisuuden ohi - se, minkä se jätti 
taakseen, minkä se omisti ja mikä oli sen oma, 
ja mistä sen on nyt vihdoinkin annettava tili. 
66. Opetuslapset, miehet, valmistautukaa 
tuohon hetkeen jo tässä elämässä, ettette tee 
tuosta temppelistä oikeutta, kun henkenne 
ilmestyy omantunnon temppelin kynnyksen 
eteen; sillä silloin hengellinen tuska on niin 
suurta, ettei siihen verrattavaa fyysistä tuskaa 
ole. 
67. Haluan teidän pohtivan kaikkea, mitä olen 
kertonut teille tässä opetuksessa, jotta 
ymmärtäisitte, miten tuomionne tapahtuu 
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hengellisessä. Tällä tavoin saatte 
mielikuvituksestanne katoamaan sen kuvan, 
jossa kuvittelette tuomioistuimen, jonka 
puheenjohtajana toimii Jumala vanhan 
miehen muodossa, joka antaa hyvien lasten 
kulkea oikealla puolellaan nauttiakseen 
taivaasta ja joka asettaa pahat vasemmalle 
puolelleen tuomitakseen heidät ikuiseen 
rangaistukseen. 
68. Nyt on aika, että valo saavuttaa henkenne 
ja mielenne korkeimmat alueet, jotta totuus 
loistaa jokaisessa ihmisessä ja hän voi 
valmistautua astumaan Hengelliseen elämään 
arvokkaasti. (334, 5m. - 11, 14 - 15) 
 
Henkisen tietoisuuden palauttaminen  
69. Luomakunnassani ei ole mitään sellaista, 
joka ruumiillisen kuoleman tavoin kykenisi 
osoittamaan kullekin hengelle sen kehityksen 
korkeimman tason, jonka se saavutti elämänsä 
aikana, eikä mikään ole niin avulias kuin 
sanani nousta täydellisyyteen. Tämä on syy 
siihen, miksi lakini ja oppini pyrkivät aina ja 
hellittämättä tunkeutumaan sydämiin ja miksi 
kipu ja kärsimys neuvovat ihmisiä hylkäämään 
ne polut, jotka henkeä kohottamisen sijasta 
johtavat sen kuiluun. 
70. Kuinka onnelliseksi henkesi tuntee itsensä 
tuonpuoleisessa, kun sen omatunto kertoo 
sille, että se kylvi rakkauden siemenen maan 
päälle! Koko menneisyys ilmestyy silmiesi 
eteen, ja jokainen näky siitä, mitä tekosi olivat, 
tuottaa sinulle ääretöntä iloa. 
71. Myös lakieni käskyt, joita muistisi ei ole 
aina kyennyt säilyttämään, kulkevat henkesi 
ohi täynnä selkeyttä ja valoa. Hanki itsellesi 
ansioita, joiden avulla voit tunkeutua 
tuntemattomaan silmät auki totuudelle. 
72. On monia mysteerejä, joita ihminen on 
turhaan yrittänyt selvittää; sen paremmin 
ihmisen intuitio kuin tiedekään ei ole 
onnistunut vastaamaan moniin kysymyksiin, 
joita ihmiset ovat itselleen esittäneet, ja tämä 
johtuu siitä, että on olemassa oivalluksia, jotka 
on tarkoitettu hengelle vasta sitten, kun se on 
astunut "henkiseen laaksoon". Nämä häntä 
odottavat yllätykset, nämä ihmeet, nämä 
ilmestykset ovat osa hänen palkkaansa. Mutta 
totisesti sanon teille, että jos henki astuu 
henkimaailmaan side silmillään, hän ei näe 
mitään, vaan näkee jatkossakin ympärillään 

vain salaisuuksia, vaikka kaiken pitäisi olla 
selkeää. 
73. Tämä taivaallinen oppi, jonka tuon teille 
tänään, paljastaa teille monia kauneuksia ja 
valmistaa teitä niin, että eräänä päivänä, kun 
tulette hengessä Iankaikkisen oikeuden eteen, 
pystytte kestämään sen ihmeellisen 
todellisuuden, joka ympäröi teitä siitä 
hetkestä lähtien. (85, 42 + 63 - 66) 
74. Ota vastaan valoni, jotta se valaisee 
elämänpolkusi ja vapauttaa sinut tietoisuuden 
sumentumisesta kuoleman hetkellä. Silloin, 
kun ylitätte tuonpuoleisen kynnyksen, 
tiedätte, kuka olette, kuka olette olleet ja kuka 
tulette olemaan. (100, 60) 
75 Samalla kun ruumiinne lasketaan maahan, 
jonka helmassa ne sekoittuvat siihen 
tehdäkseen siitä hedelmällisen - sillä 
kuoleman jälkeenkin ne ovat edelleen voimaa 
ja elämää - teidän omatuntonne, joka on 
teidän olemuksenne yläpuolella, ei jää 
maahan, vaan se liikkuu hengen mukana 
näyttäytyäkseen sille kirjana, jonka syviä ja 
viisaita opetuksia henki tutkii. 
76. Siellä henkiset silmänne avautuvat 
totuudelle, ja hetkessä osaatte tulkita sitä, 
mitä ette ole kyenneet ymmärtämään koko 
elinaikananne. Siellä ymmärrät, mitä 
tarkoittaa olla Jumalan lapsi ja lähimmäisesi 
veli. Siellä ymmärrät kaiken sen arvon, mitä 
sinulla on ollut, tunnet katumusta ja 
katumusta tekemistäsi virheistä, 
menettämästäsi ajasta, ja sinussa syntyy 
kauneimmat korjaus- ja hyvityslupaukset. (62, 
5) 
77 Pyrkikää nytkin kaikki samaan päämäärään, 
sovittamalla ja yhdenmukaistamalla 
hengellinen elämänne. Älköön kukaan 
luulkoon kulkevansa parempaa tietä kuin 
veljensä, älköönkä luulkoon olevansa muita 
korkeammalla tasolla. Kerron teille, että 
kuolinhetkellä minun ääneni kertoo teille 
totuuden kehitystasostanne. 
78 Siellä, tuossa lyhyen valaistumisen hetkessä 
omantunnon edessä, monet saavat 
palkkionsa, mutta monet näkevät myös 
suuruutensa katoavan. 
79. Haluatteko pelastaa itsenne? Tulkaa sitten 
luokseni veljeyden tielle. Se on ainoa, ei ole 
muuta, se on kirjoitettu korkeimpaan 
käskyyni, jossa sanotaan: "Rakastakaa 
toisianne" (299:40-42). 
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Luku 29 - Henkiolentojen 
puhdistuminen ja ylösnousemus 
tuonpuoleisessa elämässä  
 
Katumus, katumus ja itsesyytökset  
1 Minä en tahdo, että teidän henkenne 
saastuisi enkä kuolisi todellisen elämän 
suhteen. Sen vuoksi etsin teidät 
oikeudenmukaisuudellani, kun löydän teidät 
hylättyinä haitallisiin nautintoihin ja 
huvituksiin. Henkesi on tultava rinnalleni 
puhtaana, niin kuin se sieltä lähti. 
2. Kaikki ne, jotka jättävät ruumiinsa maan 
päälle ja irrottautuvat tästä maailmasta 
hajamielisyyden tilassa, kun he näkevät 
Läsnäoloni paljastuvan ikuisuuden valossa, 
joka valaisee hengen, heräävät syvästä 
unestaan katkerissa kyynelissä ja itsesyytösten 
epätoivossa. Niin kauan kuin lapsen kipu 
jatkuu, Isä kärsii myös vapauttaakseen itsensä 
kärsimyksistään. (228, 7 - 8) 
3 Omantunnon tuska ja tiedon puutteesta 
johtuva ahdistus - kärsimykset, jotka johtuvat 
siitä, että ei ole riittävästi hengellisyyttä tuon 
elämän nauttimiseksi, nämä ja muut sisältyvät 
niiden henkien sovitukseen, jotka saavuttavat 
Hengellisen elämän kynnykset saastuneina tai 
valmistautumattomina. 
4 ymmärtää, etten voi pitää ihmisten syntiä, 
epätäydellisyyttä tai turmeltuneisuutta Isälle 
aiheutettuna loukkauksena, koska tiedän, että 
ihmiset aiheuttavat pahaa itselleen. (36, 56) 
5 Kuinka valoisa olisikaan elämäsi ja kuinka 
suuri ja uraauurtava tieteenalasi, jos 
rakastaisit lähimmäisiäsi ja tekisit Isäsi tahdon 
- jos uhraisit jotakin tahdonvapaudestasi ja 
tekisit työtä sen mukaan, mitä omatuntosi 
käskee sinua. Silloin tieteenne ylittäisi 
aineellisen rajat ja koskettaisi yliluonnollista, 
sillä tähän asti se ei ole edes lähestynyt näitä 
rajoja. 
6 Millaista kauhistusta tiedemiehen henki 
tuntee, kun hän jättää tämän maailman ja 
kohtaa vihdoin jumalallisen totuuden! Siellä 
hän laskee kasvonsa häpeissään ja pyytää 
anteeksi ylimielisyyttään. Hän luuli tietävänsä 
ja osaavansa tehdä kaiken ja kielsi, että mitään 
olisi olemassa hänen tietämyksensä tai 
ymmärryksensä ulottumattomissa. Mutta nyt, 
kun hän seisoo Elämän Kirjan edessä, Luojan 

äärettömän työn edessä, hänen on 
tunnustettava kurjuutensa ja kääriydyttävä 
nöyryyteen Hänen edessään, joka on ehdoton 
Viisaus. (283, 48 - 49) 
7. Älkää pelätkö, että kun saavutte 
henkimaailmaan, teidän on ajateltava, mitä 
olette tehneet syntiä maan päällä. Jos annatte 
tuskan pestä itsenne puhtaaksi ja katumuksen 
puhjeta sydämestänne, jos ponnistatte 
hyvittääksenne rikkomuksenne, tulette 
läsnäolooni arvokkaina ja puhtaina, eikä 
kukaan, ei edes omatuntonne, uskalla mainita 
menneisyyden puutteitanne. 
8. Täydellisessä kodissa on paikka jokaiselle 
hengelle, joka odottaa ajassa tai ikuisuudessa 
omistajansa saapumista. Rakkauden, 
laupeuden, uskon ja ansioiden tikapuita pitkin 
pääsette yksi kerrallaan valtakuntaani. (81, 60 
- 61) 
 
Korvaava oikeus  
9. Minulla on ollut tässä maailmassa vain 
muutamia opetuslapsia, ja vielä vähemmän 
niitä, jotka ovat olleet kuin jumalallisen 
Mestarin kuva. Hengellisessä laaksossa 
minulla on kuitenkin monia opetuslapsia, sillä 
siellä oppieni ymmärtämisessä edistytään 
eniten. Siellä lapseni, ne, jotka janoavat ja 
janoavat rakkautta, saavat Mestariltaan sen, 
minkä ihmiskunta on heiltä kieltänyt. Siellä ne, 
jotka nöyryytensä vuoksi jäivät maan päällä 
huomaamatta, loistavat hyveellisyydellään, ja 
siellä ne, jotka tässä maailmassa loistivat 
väärällä valolla, itkevät surullisesti ja katuen. 
10. Toisessa maailmassa otan teidät vastaan 
niin kuin ette toivonut maan päällä, kun 
sovititte syntinne kyynelillä, vaan siunaten 
Minua. Sillä ei ole merkitystä, että 
elämänmatkasi aikana sinulla oli hetki 
väkivaltaista kapinaa. Otan huomioon sen, 
että teillä oli suuren tuskan päiviä, ja niissä te 
osoititte antautumista ja siunasitte Nimeäni. 
Sinäkin olet pienuutesi rajoissa kokenut 
joitakin Golgatoja, vaikka ne johtuisivatkin 
tottelemattomuudestasi. 
11. Katso, muutaman hetken uskollisuudella ja 
rakkaudella Jumalaa kohtaan saatte elämän ja 
armon aikoja tuonpuoleisessa. Näin Ikuinen 
Rakkauteni vastaa vastavuoroisesti ihmisen 
lyhytaikaiseen rakkauteen. (22,27 - 29) 
12. Jokainen hyvä teko saa palkkionsa, jota ei 
oteta vastaan maan päällä vaan 
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tuonpuoleisessa. Mutta kuinka moni 
haluaisikaan nauttia tästä siunauksesta täällä 
maan päällä tietämättä, että se, joka ei tee 
mitään hengellisen elämänsä eteen, on 
ansiotonta, kun hän astuu siihen, ja hänen 
katumuksensa on suuri. (1,21) 
13. Ne, jotka haluavat maailman kunniaa ja 
ylistystä, voivat saada niitä täällä, mutta ne 
ovat lyhytaikaisia ja hyödyttömiä heille sinä 
päivänä, jolloin he astuvat henkimaailmaan. 
Se, joka haluaa rahaa, voi saada palkkionsa 
täällä, sillä se oli se, mitä hän tavoitteli. Mutta 
kun se hetki on koittanut, jolloin hänen on 
jätettävä kaikki, mitä täällä on, ja 
sopeuduttava tuonpuoleiseen, hänellä ei ole 
pienintäkään oikeutta vaatia mitään palkkiota 
hengestään, vaikka hän ajattelisi tehneensä 
paljon hyväntekeväisyyden hyväksi. 
14 Sitä vastoin se, joka on aina kieltäytynyt 
imartelusta ja suosioista, joka on rakastanut 
lähimmäisiään puhtaasti ja epäitsekkäästi ja 
hylännyt kaikki aineelliset palkkiot, joka on 
kylvänyt ahkerasti sitä, mikä on hyvää, ja joka 
on nauttinut rakkauden töiden tekemisestä, ei 
ajattele palkkioita, sillä hän ei elä omaksi 
tyydytyksekseen, vaan lähimmäistensä 
tyydytykseksi. Kuinka suuri onkaan hänen 
rauhansa ja autuutensa, kun hän on silloin 
Herransa helmassa! (253, 14) 
15 Tuon teille tänä aikana puhdasta ja 
täydellistä opetusta, ja siksi sanon teille, että 
päivänne työn lopussa teille annetaan vain se, 
mitä olette tehneet elämässänne todellisen 
rakkauden avulla, sillä se todistaa, että olette 
tunteneet Totuuden. (281, 17) 
16 Älkää ajatelko, että koska ette tiedä hyvän 
työn arvoa sillä hetkellä, kun teette sitä, ette 
koskaan saa tietää, mitä hyvää olette tehneet. 
Minä sanon teille, että yksikään teoistanne ei 
jää palkitsematta. 
17 Kun olet kerran Hengellisessä 
valtakunnassa, huomaat, kuinka usein pieni, 
näennäisesti merkityksettömältä vaikuttava 
teko oli alku hyvien tekojen ketjulle - ketjulle, 
jonka muut tekivät yhä pidemmäksi ja 
pidemmäksi, mutta joka täyttää ikuisesti 
tyytyväisyydellä sen aloittajan. (292, 23 - 24) 
18. Innoitan teitä hankkimaan ansioita, mutta 
älkää sitä tehdessänne liikuttuko itsekkäästä 
oman pelastuksenne halusta, vaan tehkää 
tekonne ajattelemalla lähimmäisiänne, 
ajattelemalla tulevia sukupolvia, joiden riemu 

on hyvin suuri, kun he löytävät 
"ensimmäisten" päällystämän tien. Silloin 
onnellisuutenne on rajaton, koska veljienne ja 
sisartenne ilo ja rauha saavuttaa myös teidän 
henkenne. 
19 Kuinka toisin onkaan niiden laita, jotka 
etsivät vain omaa pelastustaan ja 
onnellisuuttaan; sillä kun he pääsevät siihen 
paikkaan, jonka he ovat saavuttaneet 
teoillaan, he eivät voi olla hetkeäkään 
rauhassa tai ilossa, kun he katsovat niitä, jotka 
he ovat jättäneet taakseen ja jotka kantavat 
kärsimystensä raskasta taakkaa. 
20 Totisesti minä sanon teille: tämän 
opetuksen oikeat opetuslapset ovat 
vanhurskaita ja puhtaita teoissaan, niin kuin 
heidän henkensä, joka on minun oma valoni. 
(290,76 - 77) 
21 Jos olet nöyrä, hengellinen rikkautesi 
lisääntyy elämässä, joka sinua odottaa. Silloin 
saat rauhan, joka antaa sinulle olemassaolosi 
kauneimman tunteen. Ja hengessänne syntyy 
halu palvella Isää olemalla uskollinen vartija 
kaikelle, mitä olen luonut, ja lohdutus 
kärsiville ja rauha rauhattomille. (260, 29) 
 
Henkiolentojen nousu Jumalan valtakuntaan  
22. Tämä on "Kolmas aika", jolloin henkenne 
voi vielä maan päällä ollessaan alkaa 
unelmoida hyvin korkeista elämän tasoista ja 
hyvin suurista oivalluksista. Sillä se, joka lähtee 
tästä maailmasta ja ottaa jo hengessään 
mukaansa tiedon siitä, mitä hän tulee 
löytämään, ja hengellisten lahjojensa 
avautumisen, kulkee monien maailmojen halki 
asumatta niissä, kunnes hän saapuu siihen, 
jossa hänen on määrä asua ansioidensa 
perusteella. 
23. Hän on täysin tietoinen hengellisestä 
tilastaan ja ymmärtää, miten hän voi suorittaa 
tehtävänsä missä tahansa hän onkin. Hän 
ymmärtää rakkauden, harmonian ja 
oikeudenmukaisuuden kieltä ja pystyy 
kommunikoimaan hengellisen kielen, 
ajatuksen, selkeydellä. Hänelle ei tule kallioita, 
häiriötekijöitä eikä kyyneleitä, ja hän kokee 
yhä enemmän ja enemmän sitä suunnatonta 
iloa, joka syntyy, kun hän lähestyy koteja, 
jotka ovat hänen, koska ne ovat hänen ikuinen 
perintönsä. (294, 55) 
24. Taivaan jumalallisilla tikapuilla on ääretön 
määrä olentoja, joiden hengellinen 
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täydellisyys sallii heidän ottaa eri askelmia sen 
mukaan, minkä kehitysasteen he ovat 
saavuttaneet. Henkesi luotiin sopivin 
ominaisuuksin kehittymään näillä 
täydellisyyden tikapuilla ja saavuttamaan 
Luojan korkeissa neuvoissa asetetun 
päämäärän. 
25 Te ette tiedä noiden henkien kohtaloa, 
mutta minä sanon teille, että se on 
täydellinen, kuten kaikki minun luomani. 
26. Te ette vieläkään ymmärrä niitä lahjoja, 
jotka Isä on antanut teille. Mutta älkää olko 
huolissanne, sillä myöhemmin tulette 
tietoisiksi niistä ja näette niiden paljastuvan 
kokonaisuudessaan. 
27. Ääretön määrä henkiä, jotka teidän 
laillanne asuvat elämän eri tasoilla, ovat 
keskenään yhdistyneet korkeamman voiman, 
rakkauden, avulla. Ne on luotu kamppailua ja 
kehittymistä varten, ei pysähtymistä varten. 
Niistä, jotka ovat täyttäneet käskyni, on tullut 
suuria jumalallisessa rakkaudessa. 
28. Muistutan teitä kuitenkin siitä, että vaikka 
henkenne olisi saavuttanut suuruuden, 
voiman ja viisauden, siitä ei tule kaikkivoipaa, 
koska sen ominaisuudet eivät ole äärettömiä, 
kuten ne ovat Jumalalla. Ne riittävät kuitenkin 
viemään sinut täydellisyytesi huipulle sitä 
suoraa polkua pitkin, jonka Luojasi rakkaus on 
viitoittanut sinulle ensimmäisestä hetkestä 
lähtien. (32,34 - 37) 
29. Henkesi on käytävä läpi seitsemän 
hengellisen kehityksen vaihetta 
saavuttaakseen täydellisyytensä. Nyt, kun 
vielä elätte maan päällä, ette tiedä, millä 
taivaan tikapuilla olette. 
30. Vaikka tiedän vastauksen tähän henkesi 
kysymykseen, en voi kertoa sitä sinulle tällä 
hetkellä. (133, 59 - 60) 
31 Jokainen porras, jokainen askel, jokainen 
elämän taso tarjoaa hengelle enemmän valoa 
ja täydellisempää autuutta. Mutta korkein 
rauha, hengen täydellinen onni on kaikkien 
väliaikaisten asuinpaikkojen yläpuolella. 
32 Kuinka monta kertaa ajattelette 
tuntevanne etukäteen täydellisen onnen 
Jumalan helmassa tietämättä, että tuo onni on 
tuskin esimakua tulevasta maailmasta, jonne 
teidän on mentävä tämän elämän jälkeen. 
(296, 49 - 50) 
33. Kuinka monet haaveilevatkaan kuolevansa 
odottaen, että tämä hetki tuo heidät luokseni, 

jotta he voivat sitten palvoa Minua ikuisesti 
taivaassa, tietämättä, että tie on äärettömän 
paljon kauempana kuin he uskoivat. Jotta voi 
kiivetä edes askeleen korkeammalle taivaan 
tikkailla, jotka johtavat teidät luokseni, on 
elettävä ihmiselämää oikealla tavalla. 
Tietämättömyys on syynä siihen, että monet 
ymmärtävät opetusteni merkityksen väärin. 
(164,30) 
34 Ihmisen kautta tuhon voimat ovat päässeet 
valloilleen. Sota on kylvänyt siemenensä 
kaikkiin sydämiin. Kuinka paljon tuskaa 
ihmiskunta onkaan kokenut! Kuinka paljon 
hylkäämistä, kurjuutta, orpoutta ja surua se 
onkaan jättänyt jälkeensä! Luuletteko, että 
taistelussa kaatuneiden henget ovat 
kadonneet tai että sitä elämän osaa, 
ikuisuutta, joka asuu ihmisessä, ei enää ole 
olemassa? 
35 Ei, ihmiset: henki selviää sodasta ja 
kuolemasta. Tämä osa omaa henkeäni on 
noussut tuskan kentiltä ja etsii uutta 
horisonttia polullani jatkaakseen elämäänsä, 
kehittyäkseen ja kehittyäkseen. (262, 26 - 27) 
36 Olen antanut teille maan, jotta voitte kaikki 
omistaa sen tasapuolisesti, jotta voitte elää 
rauhassa ja käyttää sitä väliaikaisena kotina, 
jossa voitte kehittää kykyjänne ja valmistella 
henkeänne nousemaan uuteen kotiinsa. 
37. Minä olen sanonut teille: "Herran 
temppelissä on monta asuinsijaa". Tulette 
tuntemaan heidät siinä määrin kuin nousette. 
Jokainen tuo teidät lähemmäs Minua yhä 
suuremmassa määrin, ja te saavutatte ne 
tekojenne mukaan, sillä kaikki on jumalallisen 
järjestyksen ja oikeudenmukaisuuden alainen. 
38 Kukaan ei pysty estämään sinua siirtymästä 
elämän tasolta toiselle, ja jokaisen tason 
lopussa on ilo ja riemu sinun hengessäsi ja 
myös minun hengessäni. 
39 Niinpä minä valmistan teitä, jotta 
tietäisitte, että tie, joka teidän on kuljettava, 
on pitkä, ettekä tyytyisi ensimmäisiin töihinne 
ja luulisitte, että ne jo avaavat teille oven 
noihin koteihin. 
40. Mutta sanon teille myös tämän, että on 
kaunista ja ilahduttavaa, kun henki tulee 
kehitysvaiheen loppuun ja pysähtyy 
katsomaan taaksepäin kuljettua tietä suurine 
kamppailuineen, katkerine päivineen ja 
rauhallisine tunteineen sen jälkeen, kun on 
voittanut lukemattomat esteet. 
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41. Lopuksi voitto, palkinto ja vanhurskaus, 
jotka loistavat ympärilläsi, ja Isäsi Henki - läsnä 
oleva, loistokas, siunaa Poikaa ja antaa hänen 
levätä rinnassaan, kunnes hän on valmis 
seuraavaan elämänvaiheeseensa. Näin hän 
siirtyy yhdestä toiseen, kunnes lopulta hän 
saavuttaa korkeimman täyttymyksen, 
iankaikkisen asumisen Minun kanssani. (315, 
34 - 36) 
42. Henkikipinä, joka tekee ihmisestä Luojansa 
kaltaisen, lähestyy yhä enemmän ääretöntä 
liekkiä, josta se on saanut alkunsa, ja tuosta 
kipinästä tulee valovoimainen olento - 
tietoinen, rakkaudesta säteilevä, täynnä tietoa 
ja voimaa. Tuo olento nauttii täydellisyyden 
tilasta, jossa ei ole pienintäkään kipua tai 
hätää ja jossa vallitsee täydellinen ja 
todellinen autuus. 
43. Jos tämä ei olisi henkenne päämäärä, 
totisesti sanon teille, en olisi tehnyt oppiani 
teille tunnetuksi niin monien opetusten 
kautta, sillä silloin "Ensimmäisen aikakauden" 
laki olisi riittänyt teille elämään rauhassa 
maan päällä. 
44. Mutta jos ajattelette, että minä elin 
ihmisten keskuudessa ja lupasin heille 
äärettömän paljon paremman maailman 
tämän elämän jälkeen, ja jos lisäksi muistatte, 
että lupasin tulla uudestaan toisena aikana 
jatkamaan puhumista teille ja selittämään 
kaiken sen, mitä ette olleet ymmärtäneet, 
tulette siihen johtopäätökseen, että ihmisen 
hengellinen kohtalo on korkeampi, paljon 
korkeampi, kuin mikään, mitä voitte odottaa, 
ja että luvattu autuus on äärettömän paljon 
suurempi kuin mitä voitte aavistaa tai 
kuvitella. (277,48-49) 
 

Luku 30 - Mielen kehitys 
jälleensyntymien myötä  
 
Kehityksen laki  
1 Minä sanon teille: ihmisen on tiedettävä, 
että hänen henkensä on tullut maan päälle 
monta kertaa, mutta hän ei ole vielä kyennyt 
nousemaan minun lakini tietä ja pääsemään 
vuoren huipulle. (77,55) 
2 Koska ihminen on nähnyt tieteen kehittyvän 
ja löytävän sellaista, mitä hän ei olisi aiemmin 
uskonut, miksi hän vastustaa hengen 
luonnollista kehitystä? Miksi hän jähmettyy 

siihen, mikä saa hänet pysähtymään ja 
nukahtamaan? Koska hän pelkäsi iankaikkisen 
elämän mahdollisuutta! (118, 77) 
3. Ymmärtäkää, että vaikka luomakunta on 
näennäisesti valmis, kaikki kehittyy, muuntuu 
ja täydellistyy. Voiko henkesi paeta tätä 
jumalallista lakia? Ei, lapseni. Kukaan ei voi 
sanoa viimeistä sanaa hengellisestä, tieteestä 
tai elämästä, sillä ne ovat Minun tekojani, 
joilla ei ole loppua. (79, 34) 
4. Kuinka monet ihmiset luulevatkaan 
omaavansa henkistä suuruutta saavuttamansa 
tiedon vuoksi, ja kuitenkin he ovat Minulle 
vain joitakin lapsia, jotka ovat pysähtyneet 
kehityspolullaan. Heidän on nimittäin otettava 
huomioon, että he eivät voi saavuttaa 
henkensä kehitystä ylöspäin ainoastaan 
älykkyytensä kehittymisen kautta, vaan sen on 
tapahduttava heidän koko olemuksensa 
kehittymisen kautta, ja ihmisessä on monia 
kykyjä, joita on kehitettävä täydellisyyden 
saavuttamiseksi. 
5 Tästä syystä otin käyttöön - yhtenä 
rakkauden ja oikeudenmukaisuuden laistani - 
hengen jälleensyntymisen, jotta sille voitaisiin 
antaa pidempi tie, joka tarjoaa sille kaikki 
tarvittavat mahdollisuudet saavuttaa 
täydellisyytensä. 
6. Jokainen elämä maan päällä on lyhyt 
oppitunti, sillä muuten ihmisen 
mahdollisuudet toteuttaa lakiani olisivat liian 
vähäiset. Mutta on välttämätöntä, että 
tunnistatte tämän elämän päämäärän, jotta 
voitte omaksua siitä sen merkityksen ja 
saavuttaa sen harmonian, joka on ihmisen 
täydellisyyden perusta. Jotta voisitte edetä 
korkeammalle olemassaolon tasolle, kunnes 
saavutatte hengellisen elämän, jossa minulla 
on teille varattuna niin monia oppitunteja, 
joita minun on vielä opetettava teille, ja niin 
monia paljastuksia, joita minun on vielä 
annettava. (156, 28 - 29) 
7 Kun kaikki jatkuvasti kasvaa, muuttuu, 
täydellistyy ja kehittyy, miksi teidän mielenne 
pysähtyisi vuosisadoiksi? 
8. Koska olet löytänyt ja oppinut monia asioita 
tieteen avulla, et ole tietämätön siitä 
jatkuvasta evoluutiosta, joka vallitsee kaikissa 
luomakunnan olennoissa. Siksi haluan teidän 
ymmärtävän, ettette saa jättää henkeänne 
siihen hidastumiseen ja pysähtyneisyyteen, 
johon olette saattaneet sen jo pitkään, ja että 
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teidän on pyrittävä saavuttamaan sopusointu 
kaiken teitä ympäröivän kanssa, jotta ihmisille 
koittaisi päivä, jolloin luonto sen sijaan, että se 
kätkee salaisuutensa, paljastaa ne, ja sen 
sijaan, että luonnonvoimat olisivat vihamielisiä 
teitä kohtaan, niistä tulee palvelijoita, 
yhteistyökumppaneita, veljiä. (305, 6, 8) 
 
"Lihan ylösnousemus" - oikein 
ymmärrettynä. 
9 Nyt maailman on määrä tietää totuus "lihan 
ylösnousemuksesta", joka on hengen 
jälleensyntyminen. 
10. Reinkarnaatio tarkoittaa: paluuta 
aineelliseen maailmaan syntyäkseen 
uudelleen ihmisolennoksi; henkiolennon 
ylösnousemusta ihmiskehoon jatkamaan 
tehtäväänsä. Tämä on totuus "lihan 
ylösnousemuksesta", josta esi-isänne ovat 
puhuneet, ja he ovat antaneet niin 
kieroutuneita kuin absurdejakin tulkintoja. 
11 Jälleensyntyminen on lahja, jonka Jumala 
on antanut hengellesi, jotta se ei koskaan jäisi 
materian kurjuuteen, sen ohimenevään 
olemassaoloon maan päällä, sen luonnollisiin 
puutteisiin, vaan henki, joka on luonteeltaan 
korkeampi, voi käyttää niin monta aineellista 
kehoa kuin se tarvitsee toteuttaakseen suuret 
tehtävänsä maailmassa. 
12 Tämän lahjan avulla Henki osoittaa 
suunnattoman ylivoimansa "lihaan", 
kuolemaan ja kaikkeen maalliseen nähden, 
voittaen kuoleman, ruumiin toisensa jälkeen, 
ja eläen kauemmin kuin kaikki, vaikka hänelle 
olisi uskottu kuinka monta. Hän on ajan, 
vastarinnan ja kiusausten voittaja. (290, 53 - 
56) 
13. Miten olette pystyneet uskomaan, että 
tuomiopäivänä kuolleiden ruumiit nousevat 
ylös ja yhdistyvät henkensä kanssa 
päästäkseen Jumalan valtakuntaan? Miten 
voit tulkita tällä tavalla sitä, mitä sinulle on 
opetettu muina aikoina? 
14 Liha on tästä maailmasta, ja siinä se pysyy, 
kun taas Henki nousee vapaaksi ja palaa siihen 
elämään, josta se on tullut. "Se, mikä on 
syntynyt lihasta, on lihaa, ja se, mikä on 
syntynyt minun hengestäni, on henkeä." 
"Lihan ylösnousemus" on Hengen uudelleen 
ruumiillistuminen, ja jos jotkut uskovat, että 
tämä on inhimillinen teoria, ja toiset teistä 
uskovat, että se on uusi ilmestys - totisesti 

sanon teille, että olen alkanut ihmiskunnan 
alusta lähtien tehdä tätä ilmestystä tunnetuksi 
maailmalle! Löydätte tästä todisteita 
Raamatun tekstistä, joka on todistus teoistani.  
Tämä vanhasta kristillisestä 
uskontunnustuksesta tuttu ilmaus muotoiltiin 
Nikean kirkolliskokouksessa, eli aikana, jolloin 
keisari Justinianus (!) tuomitsi vääräksi opiksi 
reinkarnaatio-opin, joka oli siihen asti osittain 
tunnustettu. Näin hengen uudestisyntymisestä 
"lihassa" tuli "lihan ylösnousemus". 
15. Mutta tänä aikana tämä ilmestys on tullut 
hengellesi, kun se oli korkeammassa 
kehitysvaiheessa, ja pian se hyväksytään 
oikeutetusti yhdeksi Luojan 
oikeudenmukaisimmista ja rakastavimmista 
laeista. Hylätkää ajatus, joka teillä oli 
"tuomiopäivästä", sillä se ei ole yksi teidän 
päivistänne, koska se on ajanjakso, ja 
"maailmanloppu" ei ole sen planeetan loppu, 
jolla elätte, vaan sen itsekkään elämän loppu, 
jonka olette luoneet sille. (76, 41 - 43) 
16 "Lihan ylösnousemuksen" mysteeri selkiytyi 
hengen jälleensyntymisen paljastumisen 
myötä. Tänään tiedätte, että tämän rakkauden 
ja oikeudenmukaisuuden lain merkitys on se, 
että henki täydellistyy, että se ei ole koskaan 
eksyksissä, koska se löytää aina avoimen oven, 
joka on Isän tarjoama mahdollisuus 
pelastukseensa. 
17 Minun tuomioni jokaista henkeä kohtaan 
tämän lain tähden on täydellinen ja armoton. 
18 Minä yksin tiedän, kuinka teitä tuomita, 
sillä kaikki kohtalo on ihmisille käsittämätön. 
Siksi kukaan ei paljastu tai petä muita. 
19 Sen jälkeen kun henget ovat eksyneet 
synneissään, monien kamppailujen ja 
vastoinkäymisten ja pitkien vaellusten jälkeen, 
he tulevat luokseni täynnä viisautta 
kokemustensa ansiosta, tuskan puhdistamina, 
ansioidensa kohottamina, pitkän 
pyhiinvaelluksen väsyttäminä, mutta 
yksinkertaisina ja iloisina kuin lapset. (1, 61 -
64)x  
 
Henkiolentojen eri kehitystasot  
20 Kauan sitten teidän henkenne lähti 
minusta; kaikki eivät kuitenkaan ole edenneet 
samalla tavalla hengellisellä kehitystien 
varrella. 
21. Kaikki kohtalot ovat erilaisia, vaikka ne 
johtavatkin samaan päämäärään. Toisille on 
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varattu nämä koettelemukset, toisille nuo. 
Yksi olento kulkee yhtä polkua, toinen seuraa 
toista. Ette kaikki tulleet olemassaoloonne 
samalla hetkellä, ettekä te kaikki palaa 
samaan aikaan. Jotkut kulkevat edessä, toiset 
takana, mutta maali odottaa teitä kaikkia. 
Kukaan ei tiedä, kuka on lähellä sitä tai kuka 
harhailee kaukana siitä, koska olette vielä liian 
epäkypsiä saadaksenne tämän tiedon; olette 
ihmisiä, ja turhamaisuutenne koituisi 
kohtaloksenne. (10, 77 - 78) 
22. Kaikkina aikoina, jopa ihmiskunnan 
historian kaukaisimmilla kausilla, on ollut 
esimerkkejä korkeahenkisistä ihmisistä. Miten 
voisitte selittää, että jo varhaisimpina aikoina 
oli ihmisiä, joilla oli kehittynyt mieli, jos he 
eivät olisi käyneet läpi peräkkäisiä 
jälleensyntymisiä, jotka auttoivat heitä 
kehittymään ylöspäin? 
23. Syynä tähän on se, että henki ei synny 
samaan aikaan kuin ruumis, eikä ihmissuvun 
alku osu yksiin hengen alun kanssa. Totisesti 
MINÄ sanon teille, ei ole yhtään henkeä, joka 
olisi tullut maailmaan ilman, että se olisi ollut 
olemassa ennen sitä tuonpuoleisessa. Kuka 
teistä voi mitata tai tietää, kuinka kauan hän 
eli muissa maailmoissa ennen kuin hän tuli 
elämään tähän maailmaan? (156, 31- 32) 
 
Tieto aiemmista maanpäällisistä elämistä ja 
omasta kehitystasosta.  
24. Niin kauan kuin henki on läheisessä 
yhteydessä sieluun, se ei ymmärrä eikä voi 
tietää edellisissä elämissään hankkimiaan 
ansioita. Mutta nyt hän oppii, että hänen 
elämänsä on ikuisuutta, keskeytymätöntä 
kehitystä, jonka tavoitteena on saavuttaa 
huippu. Mutta tänään ette vielä tiedä, mihin 
korkeuteen olette päässeet. (190, 57) 
25. Mielesi ei ota vastaan vaikutelmia tai 
muistokuvia henkesi menneisyydestä, koska 
ruumis on kuin tiheä verho, joka ei salli niiden 
tunkeutua hengen elämään. Mitkä aivot 
voisivat vastaanottaa ne kuvat ja vaikutelmat, 
jotka mieli on saanut menneisyytensä aikana? 
Mikä älykkyys voisi käsittää johdonmukaisesti 
inhimillisten ajatusten avulla sen, mikä on sille 
käsittämätöntä? 
26. Kaiken tämän vuoksi en ole tähän asti 
antanut sinun tietää, kuka olet hengellisesti, 
enkä sitä, millainen menneisyytesi oli. (274, 54 
- 55) 

27. Minä olen kirjoittanut kaikki tekoni kirjaan 
nimeltä Elämä. Sen sivujen lukumäärä on 
lukematon; sen ääretöntä viisautta ei voi 
saavuttaa kukaan muu kuin Jumala, joka on 
sen kirjoittaja. Mutta sen jokaisella sivulla on 
lyhyt yhteenveto, jossa Isä on esittänyt 
jokaisen teoksensa ymmärrettävällä tavalla, 
jotta se olisi ymmärrettävissä jokaiselle 
ymmärryskyvylle. 
28. Sinäkin kirjoitat jatkuvasti elämäsi kirjaa, 
johon kaikki tekosi ja kaikki askeleesi koko 
kehityspolulla jäävät kirjoitetuiksi. Tuo kirja 
kirjoitetaan omaantuntoonne, ja se on tiedon 
ja kokemuksen valo, jolla valaisette huomenna 
nuorempien veljienne ja sisartenne tietä. 
29. Vielä et voi näyttää kirjaasi kenellekään, 
sillä et edes sinä tiedä sen sisältöä. Mutta pian 
siitä tulee valoa olemuksessasi, ja voit näyttää 
lähimmäisillesi sivuja, jotka kertovat sinun 
kehittymisestäsi, sovituksestasi ja 
kokemuksistasi. Silloin olet avoin kirja 
miehille. 
30 Autuaita ovat ne, jotka tekevät tehtävänsä 
omakseen. He tuntevat kiipeävänsä tikapuita, 
jotka Jaakob näki unessaan ja jotka ovat 
henkinen polku, joka johtaa olennot Luojan 
läsnäoloon. (253, 6 - 8) 
 
Rakkaus hengellisen kehityksen 
välttämättömyys  
31 Aivan kuten ruumiisi tarvitsee elääkseen 
ilmaa, aurinkoa, vettä ja leipää, myös henki 
tarvitsee luontonsa mukaista ympäristöä, 
valoa ja ravintoa. Jos siltä riistetään vapaus 
nousta ilmaan ravinnonhimossaan, se 
heikkenee, kuihtuu ja tylsistyy, aivan kuin lapsi 
joutuisi pysymään aina kehdossaan ja 
sulkeutumaan kammioonsa. Sen raajat 
ontuisivat, se kalpenisi, sen aistit 
himmenisivät ja sen kyvyt surkastuisivat. 
32 Ymmärtäkää, että jopa henki voi olla 
ontuva! Voisin jopa kertoa teille, että maailma 
on täynnä hengellisesti ontuvia, sokeita, 
kuuroja ja sairaita! Henki, joka elää lukittuna 
ja vailla vapautta kehittyä, on olento, joka ei 
kasva - ei viisaudessa, ei voimassa eikä 
hyveessä. (258, 62 - 63) 
33. Totisesti sanon teille, että se, mikä voi 
kohottaa teitä, on rakkaus, koska viisaus, 
tunteet ja kohotus ovat sille ominaisia. 
Rakkaus on yhteenveto kaikista jumaluuden 
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ominaisuuksista, ja Jumala on sytyttänyt 
tämän liekin jokaiseen hengelliseen luotuun. 
34. Kuinka monta oppituntia olenkaan antanut 
teille, jotta oppisitte rakastamaan! Kuinka 
monta tilaisuutta, elämää ja jälleensyntymistä 
Jumalallinen Armo onkaan sinulle suonut! 
Oppitunti toistettiin niin monta kertaa kuin oli 
tarpeen, kunnes se oli opittu. Kun se on kerran 
täytetty, sitä ei tarvitse toistaa, sillä sitä ei voi 
myöskään unohtaa. 
35. Jos oppisit oppini nopeasti, sinun ei 
tarvitsisi enää kärsiä eikä itkeä virheitä. 
Olento, joka käyttää maan päällä saamiaan 
opetuksia, voi palata maailmaan, mutta se 
tekee sen aina kypsempänä ja paremmissa 
elinolosuhteissa. Yhden elämän ja seuraavan 
elämän välillä on aina lepoaika, joka on 
välttämätön pohdinnan ja levon kannalta 
ennen uuden päivän työn aloittamista. (263, 
43 - 45) 
 
Erilaisia syitä jälleensyntymisille  
36 Totisesti minä sanon teille, ettei 
ihmiselämän yhdestäkään aikakaudesta ole 
ihmiseltä puuttunut laini tuntemusta, sillä 
jumalallisesta kipinästä, joka on hänen 
omatuntonsa, ei ole koskaan puuttunut 
valonsäde hänen hengessään, innoitus hänen 
mielessään tai aavistus hänen sydämessään. 
37. Henkesi on kuitenkin palannut 
tuonpuoleiseen, ja silmiesi edessä on tumma 
side, ja minä sanon sinulle: Se, joka ei käytä 
hyväkseen sitä oppituntia, jonka elämä tässä 
maailmassa, tässä koettelemusten laaksossa, 
sisältää, joutuu palaamaan takaisin sinne 
täydentääkseen hyvityksensä ja ennen kaikkea 
oppiakseen. (184, 39) 
38. Muissa maailmoissa henget nauttivat niin 
ikään tahdonvapaudesta ja tekevät syntiä ja 
harhautuvat, tai ne pysyvät sitkeästi hyvässä ja 
onnistuvat tällä tavoin kehittymään ylöspäin, 
kuten te maan päällä. Mutta kun määrätty 
aika koittaa, ne, joiden kohtalona on elää 
tässä maailmassa, laskeutuvat sinne 
täyttääkseen jalon tehtävän, ja toiset 
täyttääkseen sovitusvelvollisuutensa. 
39. Mutta riippuen siitä, miten he haluavat 
nähdä tämän maan, se näyttäytyy joillekin 
paratiisina ja toisille helvetillisenä. Siksi, kun 
nämä ymmärtävät Isänsä armon, he näkevät 
vain ihanan elämän, joka on täynnä siunauksia 

ja elämän oppitunteja hengelle - polun, joka 
vie heidät lähemmäs luvattua maata. 
40. Jotkut lähtevät tästä maailmasta haluten 
palata, toiset taas peläten, että joutuvat 
palaamaan. Syynä tähän on se, että 
ihmisluontonne ei ole vielä kyennyt 
ymmärtämään sitä harmoniaa, jossa teidän 
pitäisi elää Herran kanssa. (156, 33 -34) 
41. Älkää kapinoiko ajatusta vastaan, että 
teidän on palattava tälle planeetalle toisessa 
ruumiissa, älkääkä olko sitä mieltä, että 
jälleensyntyminen on rangaistus hengelle. 
Kaikkien henkien, joiden kohtalona on elää 
maan päällä, on täytynyt läpäistä 
jälleensyntymisen laki, jotta he voivat 
saavuttaa korkeutensa ja suorittaa tehtävän, 
jonka olen antanut heille. 
42 Vähän kehittyneiden henkisten olentojen ei 
tarvitse inkarnoitua uudelleen, vaan myös 
korkeasti kehittyneet henkiset olennot 
palaavat kerta toisensa jälkeen, kunnes he 
ovat saaneet työnsä päätökseen. 
43 Elia on suurin maan päälle tulleista 
profeetoista, mutta huolimatta hänen suurista 
teoistaan ja suurista todistuksistaan hänen 
täytyi palata tähän maailmaan toisessa ajassa, 
toisessa ruumiissa ja toisella nimellä. 
44. Tämä rakkauden ja oikeudenmukaisuuden 
laki oli pitkään tuntematon ihmisille, sillä jos 
he olisivat tunteneet sen aikaisemmin, he 
olisivat olleet hämmennyksissä. Isä antoi teille 
kuitenkin joitakin ilmestyksiä ja merkkejä, 
jotka olivat valoa, joka edelsi tuota aikaa 
kaikkien salaisuuksien selvittämiseksi. (122, 25 
- 28) 
 
Tie täydellisyyteen  
45. Kaukana on tie, jota pitkin saavutatte 
valon täyteyden. Millään olennolla ei ole 
pidempää tietä kuin hengellä, jolle Isä, 
jumalallinen kuvanveistäjä, joka muovaa ja 
silottaa henkeäsi, antaa täydellisen muodon. 
(292, 26) 
46 Totisesti minä sanon teille, että 
saavuttaaksenne täydellisen puhtauden, 
teidän henkenne on vielä puhdistettava 
itseään suuresti tässä maailmassa ja 
hengellisessä maailmassa. 
47 Niin usein kuin se on teille tarpeen, teidän 
on palattava tälle planeetalle, ja mitä 
useammin jätätte käyttämättä hyväksenne 
Isänne antamia tilaisuuksia, sitä enemmän 
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viivytätte lopullista astumistanne todelliseen 
elämään ja pidennätte oleskeluanne kyynelten 
laaksossa. 
48 Jokaisen hengen on jokaisessa maallisessa 
olemassaolossa osoitettava edistyksensä ja 
kehityksensä hedelmät ottamalla joka kerta 
luja askel eteenpäin. 
49 Olkaa tietoisia siitä, että ainoa hyvä, joka 
hyödyttää omaa hyvää, on se, joka tehdään 
aidosta rakkaudesta ja laupeudesta toisia 
kohtaan, ja se epäitsekkäästi. (159, 29 - 32) 
50 Ihmisessä on kaksi voimaa, jotka käyvät 
aina sotaa: hänen inhimillinen luontonsa, joka 
on katoavainen, ja hänen hengellinen 
luontonsa, joka on ikuinen. 
51. Tämä ikuinen olento tietää hyvin, että sen 
on kulunut hyvin pitkiä aikoja saavuttaakseen 
hengellisen täydellisyytensä. Se epäilee, että 
sillä tulee olemaan monta ihmiselämää ja että 
sen on niissä käytävä läpi monia 
koettelemuksia ennen kuin se saavuttaa 
todellisen onnen. Henki epäilee, että 
kyynelten ja tuskan jälkeen ja käytyään monta 
kertaa läpi fyysisen kuoleman se saavuttaa sen 
huippukokouksen, jota se on aina tavoitellut 
täydellisyyden kaipuessaan. 
52 Ruumis [sielu] sen sijaan, hauras ja pieni 
olento, huutaa, kapinoi ja toisinaan kieltäytyy 
tottelemasta hengen kutsuja, ja vasta kun 
jälkimmäinen on kehittynyt, vahva ja kokenut 
taistelussa "lihaa" ja kaikkea sitä ympäröivää 
vastaan, se onnistuu hallitsemaan ruumista ja 
ilmenemään sen kautta. 
53. Hengen pyhiinvaellusmatka on pitkä, sen 
tie on pitkä, sen olemassaolon muodot ovat 
moninaisia ja vaihtelevia, ja sen 
koettelemukset ovat joka hetki erilaisia. Mutta 
kun se kulkee näiden läpi, se nousee, se 
puhdistuu ja täydellistyy. 
54 Kulkiessaan läpi elämän hän jättää 
jälkeensä valon jäljen; siksi kohonnut henki ei 
usein välitä ruumiinsa vikinästä, koska hän 
tietää, että se menee ohi, eikä hän saa antaa 
vähäpätöisiltä tuntuvien tapahtumien 
pysäyttää häntä matkallaan. 
55 Hän kiinnittää hetkeksi huomionsa 
"lihansa" heikkouksiin, mutta hän tietää, ettei 
hän saa rakastaa liikaa sellaista, joka elää vain 
lyhyen aikaa ja katoaa pian maan uumeniin. 
(18, 24, 27 - 28) 
 
Elämän universaali koulu  

56. Ihmiskunnan alusta lähtien hengen 
jälleensyntyminen on ollut olemassa 
rakkauden ja oikeudenmukaisuuden lakina ja 
yhtenä niistä muodoista, joilla Isä on 
osoittanut ääretöntä armoaan. 
Jälleensyntyminen ei ole vain tämän ajan asia, 
vaan kaikkien aikojen asia, eikä teidän pitäisi 
ajatella, että olen paljastanut tämän 
mysteerin teille vasta nyt. Ihminen on jo 
varhaisimmista ajoista lähtien ollut 
intuitiivisesti tietoinen hengen uudelleen 
ruumiillistumisesta. 
57. Mutta ihmiset, jotka tavoittelivat 
materialistisia tieteitä ja maailman aarteita, 
antoivat lihan intohimojen hallita itseään, 
mikä kovetti ne ihmissydämen kuidut, joilla 
ihminen havaitsee hengellisen, niin että 
ihmisistä tuli kuuroja ja sokeita kaikelle 
hengelle kuuluvalle. (105, 52) 
58. Ennen luomistanne olitte minussa; sen 
jälkeen hengellisinä luoduina olitte paikassa, 
jossa kaikki värähtelee täydellisessä 
harmoniassa, jossa on elämän olemus ja sen 
todellisen valon lähde, josta ravin teitä. 
59. Isä ei luonut kipua. Niinä aikoina, joista 
puhun teille, teillä ei ollut mitään syytä 
huokaista, teillä ei ollut mitään valittamista, te 
tunsitte taivaan sisällänne, sillä täydellisessä 
elämässänne olitte tuon olemassaolon 
ilmentymä. 
60. Mutta kun lähdit tuosta kodista, annoin 
hengellesi vaatteen, ja sinä vajosit yhä 
alemmas ja alemmas. Sitten henkenne kehittyi 
askel askeleelta, kunnes se saavutti 
olemassaolon tason, jolla olette nyt ja jossa 
Isän valo loistaa. (115, 4 - 5) 
61. Jokaisen hengen päämäärä on 
puhdistautumisen ja täydellistymisen jälkeen 
sulautua Jumaluuteen. Tätä varten valutan 
polkuasi valolla ja annan hengellesi voimaa, 
jotta voit nousta askel askeleelta. Riippuen 
siitä, millaisen kehitystason olette 
saavuttaneet, kun lähdette tästä maailmasta, 
riippuu henkinen koti, jossa asutte 
tuonpuoleisessa. Maailmankaikkeus luotiin 
nimittäin hengen täydellisyyden kouluksi. 
(195, 38) 
- Yksityiskohtaisempia selityksiä annetaan 
kohdissa Ch. 23,69 ja Ch. 58, 46! 
62. Jos olisin antanut teille kaiken tässä 
elämässä, teillä ei olisi halua nousta toiselle 
tasolle. Mutta sitä, mitä ette ole saavuttaneet 
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yhdessä olemassaolossa, tavoittelette toisessa 
olemassaolossa, ja se, mitä ette saavuta 
tuossa olemassaolossa, lupaa teille toisen, 
korkeamman olemassaolon, ja niin se jatkuu 
askel askeleelta koko ikuisuuden ajan hengen 
kehityksen loputtomalla tiellä. 
63. Kun kuulette sanani, teistä tuntuu 
mahdottomalta, että henkenne kykenisi 
saavuttamaan niin suuren täydellisyyden; 
mutta sanon teille, että epäilette hengen 
korkeaa kohtaloa vain siksi, että katsotte vain 
sitä, mitä näette aineellisilla silmillänne: 
kurjuutta, tietämättömyyttä, pahuutta. Mutta 
tämä johtuu vain siitä, että joidenkin henki on 
sairas, toisten halvaantunut, toiset ovat 
sokeita ja jotkut hengellisesti kuolleita. 
Tällaisen hengellisen kurjuuden edessä sinun 
on epäiltävä kohtaloa, joka ikuisuudella on 
sinulle varattuna. 
64. Elätte siis tätä aikaa, jolloin rakastatte 
maailmaa ja materialismia. Mutta totuuteni 
valo on jo tullut luoksenne ja on hälventänyt 
jo menneen ajan yön pimeyden ja ilmoittanut 
aamunkoitollaan sellaisen aikakauden tulosta, 
jolloin henki saa valaistusta opetukseni kautta. 
(116, 17 - 18) 
65. Monilla teistä ei ole enää tilaisuutta palata 
maan päälle hyvittämään rikkomuksiaan. 
Teillä ei ole enää sitä työkalua, joka teillä on 
nyt, eli kehoanne, johon nojaudutte. Teidän 
on ymmärrettävä, että maailmaan tuleminen 
on hengelle etuoikeus, mutta ei koskaan 
rangaistus. Siksi teidän on käytettävä tätä 
armoa hyväksenne. 
66. Tämän elämän jälkeen menette muihin 
maailmoihin saamaan uusia oppitunteja, ja 
siellä löydätte uusia tilaisuuksia jatkaa 
ylösnousemustanne ja täydellistymistänne. 
Kun olette tehneet velvollisuutenne ihmisinä, 
lähdette tästä maailmasta tyytyväisinä, koska 
olette täyttäneet tehtävänne, ja hengessänne 
on rauha. (221,54 - 55) 
67 Ääneni kutsuu tällä hetkellä suuria 
ihmisjoukkoja, koska monien henkiolentojen 
pyhiinvaelluksen loppu maan päällä lähestyy. 
68 Heidän sydämissään oleva alakuloisuus, 
inho ja suru ovat todiste siitä, että he jo 
kaipaavat korkeampaa kotia, parempaa 
maailmaa. 
69 Mutta on välttämätöntä, että he elävät 
viimeisen vaiheensa maailmassa kuuliaisina 
omantuntonsa ohjeille, jotta heidän viimeisten 

vaiheidensa jälki maan päällä olisi siunattu 
niille sukupolville, jotka tulevat heidän 
jälkeensä suorittamaan erilaisia tehtäviään 
maailmassa. (276, 4) 
70. Tämä maailma ei ole ikuinen, eikä sen 
tarvitsekaan olla. Kun tämä koti ei enää täytä 
sitä olemassaolon tarkoitusta, joka sillä nyt on, 
se katoaa. 
71. Kun henkesi ei enää tarvitse niitä 
oppitunteja, joita tämä elämä antaa täällä, 
koska toiset, korkeammat, odottavat sitä 
toisessa maailmassa, silloin se sanoo tässä 
maallisessa kamppailussa saadun valon 
ansiosta: "Kuinka kirkkaasti ymmärrän nyt, 
että kaikki tämän elämän ylä- ja alamäet olivat 
vain kokemuksia ja oppitunteja, joita tarvitsin 
ymmärtääkseni paremmin." Tämä ei ole totta. 
Kuinka pitkältä tuo elämän matka tuntuikaan 
minusta niin kauan kuin kärsimykset painoivat 
minua. Toisaalta nyt, kun kaikki on ohi - kuinka 
lyhyeltä ja ohimenevältä se minusta 
tuntuukaan ikuisuuden edessä. (230, 47 u.) 
72. Iloitkaa, ihmiset, ajatelkaa, että olette 
lentäviä lintuja tässä maailmassa, joka on 
täynnä kyyneleitä, kurjuutta ja kärsimystä! 
Iloitkaa, sillä se ei ole ikuinen kotinne, 
paremmat maailmat odottavat teitä! 
73. Kun siis lähdette tältä maapallolta, tehkää 
se katumatta, silloin tuskan huokaukset, työ, 
kyyneleet jäävät tänne. Jätätte hyvästit tälle 
maailmalle ja nousette niiden luo, jotka 
odottavat teitä taivaan korkeuksissa. Sieltä 
käsin näette maapallon pisteenä avaruudessa, 
jonka muistatte rakkaudella. (230, 51) 
 
Reinkarnaatio-opin vakuuttavuus 
74 Spiritualismin valo paljastaa nyt maailmalle 
reinkarnaation henkiseen kykyyn sisältyvän 
totuuden, oikeudenmukaisuuden, järjen ja 
rakkauden. Maailma kuitenkin aluksi taistelee 
itsepäisesti tätä ilmestystä vastaan ja antaa 
sille oudon ja väärän opin vaikutelman, jotta 
se herättäisi epäluottamusta hyväuskoisissa 
ihmisissä. 
75 Turhia ja hyödyttömiä tulevat olemaan 
uskontokuntien ponnistelut pitää uskovansa 
vanhojen uskomusten ja vanhentuneiden 
uskonjärjestelmien kuluneilla poluilla. Sillä 
kukaan ei pysty pysäyttämään jumalallista 
valoa, joka tunkeutuu ihmisen ajattelun 
pohjalle ja herättää mielen ilmestysten, 
jumalallisten inspiraatioiden, epäilyjen ja 
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mysteerien valaistumisen sekä hengellisen 
vapautumisen aikakauteen. 
76 Kukaan ei myöskään kykene pysäyttämään 
vuorovirtaa, joka muodostaa ihmiskunnan, 
kun se puhkeaa esiin halussaan ajatuksen-, 
hengen- ja uskonvapauteensa. (290, 57 – 59) 
 
aaveen jälleensyntymisen polku  
77 Kutsun kaikkia maan pyhiinvaeltajia 
kuulemaan ääneni, joka kutsuu heitä ylöspäin 
suuntautuvaan kehitykseen ja iankaikkisen 
elämän saamiseen. 
78 Sinä päivänä, jolloin "jumalallinen Sana" 
tulee tunnetuksi, käyttäkää sen sanaa ja 
antakaa sen valaista itsenne, sillä 
tietämyksessä on valo ja teidän 
pelastuksenne. 
79. Jos minun lakini opettaa teille moraalia, 
vanhurskautta ja järjestystä kaikissa elämänne 
toimissa, miksi etsitte vastakkaisia teitä ja 
aiheutatte itsellenne tuskaa? Mutta kun 
lähdet toiseen maailmaan ja jätät ruumiisi 
maan päälle, itket, koska rakastit tuota kuorta 
liikaa. 
80. Kun tunnet, ettei ruumis enää kuulu sinulle 
ja että sinun on edettävä evoluution tiellä, 
kunnes tulet luokseni, sanon sinulle: "Lapseni, 
mitä sinulla on näytettävää Minulle?". 
Oletteko eläneet maan päällä minun käskyjäni 
noudattaen?" 
81. Sinä kuitenkin, joka häpeät ja masennut, 
koska sinulla ei ole rakkauden lahjaa Häntä 
kohtaan, joka rakastaa sinua niin paljon ja on 
antanut sinulle niin paljon, olet takonut 
kahleet, jotka painavat henkeäsi, ja se näyttää 
valottomalta, itkien ja valittaen itseään, koska 
se on menettänyt armonsa. Hän kuulee vain 
Isän äänen kutsuvan häntä. Mutta koska hän 
ei ole kehittynyt eikä tunne itseään 
arvokkaaksi tulemaan Hänen luokseen, hän 
pysähtyy ja odottaa. 
82 Aika kuluu, ja henki kuulee jälleen äänen, ja 
täysin surun murtamana hän kysyy, kuka 
hänelle puhuu, ja tämä ääni sanoo hänelle: 
"Herää!". Etkö tiedä, mistä tulit ja minne 
menet?" Sitten hän nostaa silmänsä ylös ja 
näkee valtavan valon, jonka loistosta hän 
tuntee itsensä säälittäväksi. Hän ymmärtää, 
että ennen kuin hänet lähetettiin maan päälle, 
hän oli jo olemassa, että Isä, jolta ääni lähti, 
rakasti häntä ja että hän nyt, kun hän näkee 
itsensä surkeassa tilassa, kärsii hänen 

puolestaan. Hän tunnustaa, että hänet on 
lähetetty eri koteihin käymään läpi taistelun 
tien ja saamaan palkkionsa ansioidensa 
kautta. 
83. Ja lapsi kysyy: "Jos ennen kuin minut 
lähetettiin maan päälle, olin Sinun hyvin rakas 
luomuksesi - miksi en pysynyt lujana hyveessä 
ja miksi minun ei tarvinnut kaatua, kärsiä ja 
ponnistella palatakseni takaisin luoksesi?" 
84. Ääni vastasi hänelle: "Kaikki henkiset 
olennot on asetettu evoluution lain 
alaisuuteen, ja tällä tiellä Isä-Henkeni suojelee 
heitä ikuisesti, ja Hän on tyytyväinen lasten 
hyviin tekoihin. Olen kuitenkin lähettänyt 
teidät maan päälle tekemään siitä hengellisen 
täydellisyyden taistelukentän, en sodan ja 
tuskan paikan. 
85. Minä olen käskenyt teitä lisääntymään ja 
olemaan hedelmättömiä. Mutta kun palaatte 
"hengelliseen laaksoon", ette tuo satoa, vaan 
vain valitatte ja tulette ilman armoa, jolla olen 
varustanut teidät. Siksi lähetän teidät jälleen 
kerran ja sanon teille: "Puhdistakaa itsenne, 
etsikää se, minkä olette menettäneet, ja 
tehkää työtä hengellisen ylösnousemuksenne 
eteen." 
86 Henki palaa maan päälle etsien pientä ja 
herkkää ihmiskehoa, jossa se voi levätä ja 
aloittaa uuden elämän matkan. Hän löytää 
hänelle osoitetun pienen lapsen ruumiin ja 
käyttää sitä sovittaakseen laini rikkomisensa. 
Kun henki tulee maan päälle, se tietää, että se 
on Isän henkäys, ja se tietää, millaisen 
tehtävän se tuo mukanaan Isältä. 
87 Ensimmäisinä vuosina hän on viaton ja 
säilyttää puhtautensa, hän pysyy yhteydessä 
hengelliseen elämään. Sen jälkeen hän alkaa 
tuntea synnin, näkee läheltä ihmisten 
ylpeyden, ylimielisyyden ja kapinallisuuden 
Isän vanhurskaita lakeja kohtaan, ja "liha", 
joka on luonnostaan kuriton, alkaa olla pahan 
saastuttama. Kun se joutuu kiusaukseen, se 
unohtaa maan päälle mukanaan tuodun 
toimeksiannon ja ryhtyy tekemään lain 
vastaisia tekoja. Henki ja ruumis maistavat 
kiellettyä hedelmää, ja kun he ovat langenneet 
tuhoon, viimeinen hetki yllättää heidät. 
88. Jälleen kerran henki löytää itsensä 
hengellisestä elinympäristöstä, väsyneenä ja 
syyllisyytensä painon painamana. Sitten hän 
muistaa äänen, joka kerran puhui hänelle ja 
kutsuu häntä yhä, ja vuodatettuaan monta 
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kyyneltä tuntien itsensä eksyneeksi 
tietämättä, kuka hän on, hän muistaa olleensa 
tuossa paikassa ennenkin. 
89 Isä, joka on luonut hänet niin suurella 
rakkaudella, ilmestyy hänen tielleen ja sanoo 
hänelle: "Kuka sinä olet, mistä olet ja minne 
olet menossa?". 
90. Poika tunnistaa tuossa äänessä sen sanan, 
joka antoi hänelle olemuksen, älykkyyden ja 
kyvyt - Isän, joka aina antaa hänelle anteeksi, 
puhdistaa hänet, vie hänet pois pimeydestä ja 
johdattaa hänet valoon. Hän vapisee tietäen 
seisovansa Tuomarin edessä ja sanoo: "Isä, 
tottelemattomuuteni ja velkani Sinulle ovat 
hyvin suuret, enkä voi odottaa eläväni Sinun 
valtakunnassasi, sillä minulla ei ole mitään 
ansioita. Tänään, kun olen palannut 
"henkiseen laaksoon", näen, että minulla on 
vain kertynyttä syyllisyyttä, joka minun on 
sovitettava." 
91 Mutta rakastava Isä näyttää hänelle vielä 
kerran tien, hän palaa lihaan ja kuuluu jälleen 
ihmisyyteen. 
92. Mutta nyt jo kokenut henki tekee 
ruumiillisen kuoren [sielun] entistä 
suuremmalla voimalla tottelevaiseksi, jotta se 
saisi itsensä voimaan ja tottelisi jumalallisia 
käskyjä. Taistelu alkaa; hän taistelee syntejä 
vastaan, jotka tuhoavat ihmisen, ja haluaa 
käyttää hyväkseen tilaisuutta, joka hänelle on 
annettu hänen lunastukseensa. Ihminen 
kamppailee alusta loppuun, ja kun valkoiset 
hiukset loistavat hänen ohimoiltaan ja kun 
hänen aiemmin sitkeä ja vahva ruumiinsa 
alkaa taipua ja menettää voimiaan vuosien 
painon alla, henki tuntee itsensä 
vahvemmaksi, kypsemmäksi ja 
kokeneemmaksi. Kuinka suurelta ja 
vastenmieliseltä synti näyttääkään hänestä! 
Hän kääntyy pois siitä ja pääsee maaliin. Nyt 
hän odottaa vain sitä hetkeä, jolloin Isä kutsuu 
häntä, sillä hän on tullut siihen tulokseen, että 
jumalallinen laki on oikeudenmukainen ja 
Jumalan tahto on täydellinen, että tämä Isä 
elää antaakseen elämän ja pelastuksen 
lapsilleen. 
93. Kun viimeinen päivä koitti, hän tunsi 
kuoleman lihassaan eikä tuntenut kipua. Hän 
kuoli hiljaa ja kunnioittavasti. Hän näki itsensä 
mielessään, ja aivan kuin hänellä olisi ollut 
peili edessään, hän näki itsensä kauniina ja 
valoa säteilevänä. Silloin ääni puhutteli häntä 

sanoen: "Poika, minne sinä menet?". Ja kun 
Hän tiesi, kuka Hän oli, hän meni Isää kohti, 
antoi valonsa tulla olemukseensa ja puhui 
näin: "Oi Luoja, oi kaikkialle ulottuva Rakkaus, 
tulen Sinun luoksesi lepäämään ja antamaan 
Sinulle täyttymyksen." 
94 Tilitys oli tehty, ja henki oli terve, puhdas ja 
synnin kahleista vapaa, ja hän näki edessään 
suuren palkkion, joka häntä odotti. 
95 Tämän jälkeen hän tunsi sulautuvansa tuon 
Isän valoon, hänen autuutensa lisääntyi, ja 
hän näki rauhan paikan, pyhän maan, tunsi 
syvän hiljaisuuden ja "lepäsi Aabrahamin 
helmassa". (33, 14 - 16) 
 

Luku 31 - Pelastus, lunastus ja ikuinen 
pelastus  
 
Pelastusta koskevien väärien käsitysten 
korjaaminen  
1 Monet luulivat, että kaikki tämän maailman 
kyyneleet johtuivat maan ensimmäisten 
asukkaiden synnistä. Kyvyttömyydessään 
tulkita vertausta he päätyivät sanomaan, että 
Kristus tuli pesemään kaikki tahrat pois 
verellään. Jos tämä väite pitäisi paikkansa, 
miksi ihmiset jatkavat synnin tekemistä ja 
kärsimystä, vaikka tuo uhri on jo annettu? 
2 Jeesus tuli maan päälle näyttääkseen 
ihmisille tien täydellisyyteen - tien, jota hän 
opetti elämällään, teoillaan ja sanoillaan. (150, 
43 - 44) 
3. Saavutatte kaikki päämäärän täyttämällä 
tehtävänne. Olen antanut teille opetukseni, 
jotka ovat ehtymättömiä, jotta voitte kiivetä 
evoluutionne tikapuita pitkin. Minun vereni ei 
pelasta teitä, vaan minun valoni hengessänne 
pelastaa teidät. (8, 39) 
4. Minulle annetaan uusi risti kolmannella 
aikakaudella. Tämä ei tule näkymään 
kuolevaisten silmille, mutta sen korkeudelta 
lähetän rakkauden viestini ihmiskunnalle, ja 
vereni, joka on sanani hengellinen ydin, 
muuttuu valoksi hengelle. 
5 Ne, jotka tuomitsivat Minut niinä päivinä, 
tuovat tänään valoa ihmisten sydämiin 
hengellään, katuen, korvatakseen virheensä. 
6 Jotta oppini voittaisi ihmisten pahuuden, sitä 
on ensin ruoskittava ja pilkattava kuten 
Kristusta Pyhän Martin pylväässä. Jokaisesta 
haavasta valoni täytyy virrata valaisemaan 
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tämän rakkaudettoman maailman pimeyttä. 
On välttämätöntä, että näkymätön Vereni 
lankeaa ihmiskunnan päälle, jotta se voi 
jälleen kerran osoittaa sille tien sen 
lunastukseen. (49, 17 - 19) 
7 Minä sanon teille jälleen, että minussa koko 
ihmiskunta pelastuu. Tuo Golgatalla 
vuodatettu veri on elämää jokaiselle hengelle. 
Kyse ei kuitenkaan ole itse verestä, sillä se 
putosi maan tomuun, vaan jumalallisesta 
rakkaudesta, jota se symboloi. Aina kun puhun 
teille verestäni, tiedätte nyt, mitä se on ja mitä 
se tarkoittaa. 
8 Monet miehet ovat vuodattaneet verensä 
Herransa palveluksessa ja rakkaudesta 
lähimmäisiään kohtaan, mutta tämä ei ole 
ilmentänyt jumalallista rakkautta, vaan 
ainoastaan hengellistä, inhimillistä rakkautta. 
9. Jeesuksen veri kuitenkin ilmentää 
jumalallista rakkautta, sillä siinä ei ole mitään 
vikaa. Mestarissa ei ollut koskaan syntiä, ja 
Hän antoi teille verensä viimeistä pisaraa 
myöten, jotta ymmärtäisitte, että Jumala on 
luoduilleen kaikki kaikessa, että Hän antaa 
itsensä heille täydellisesti ja varauksetta, 
koska Hän rakastaa heitä äärettömästi. 
10 Jos maan tomu imi itseensä sen nesteen, 
joka oli elämää Mestarin ruumiissa, niin se 
tapahtui siksi, että ymmärtäisitte, että 
opetukseni oli tehtävä ihmisten elämästä 
hedelmällistä jumalallisen kastelun kautta, 
jonka hän teki rakkaudellaan, viisaudellaan ja 
oikeudenmukaisuudellaan. 
11 Maailma, joka on epäuskoinen ja suhtautuu 
epäilevästi Mestarin sanoihin ja esimerkkeihin, 
taistelee opetustani vastaan ja sanoo, että 
vaikka Jeesus vuodatti verensä pelastaakseen 
ihmiset synnistä, maailma ei ole pelastunut; 
että vaikka se on kehittynyt, se tekee joka 
päivä enemmän syntiä. 
12 Missä on tuon lunastusveren voima, 
kysyvät ihmiset itseltään, kun taas ne, joiden 
pitäisi osoittaa opetukseni todelliset 
perusajatukset, eivät tiedä, miten tyydyttää 
niiden kysymyksiä, jotka janoavat valoa ja 
janoavat totuuden tuntemista. 
13 Minä sanon teille, että tänä aikana niiden 
kysymykset, jotka eivät tiedä, ovat 
syvällisempiä ja sisällöltään suurempia kuin 
niiden vastaukset ja selitykset, jotka väittävät 
tietävänsä totuuden. 

14 mutta olen tullut uudelleen puhumaan 
teille, ja tässä on sanani niille, jotka katsovat, 
että tuo veri tosiaan toi syntisten pelastuksen 
jumalalliselta oikeudenmukaisuudelta - 
kaikkien niiden, jotka olivat kadonneet ja 
tuomittu ankaraan rangaistukseen. 
15 Minä sanon teille: Jos Isä, joka tietää 
kaiken, olisi uskonut, että ihmiset eivät 
vähitellen käyttäisi ja ymmärtäisi kaikkea sitä 
opetusta, jonka Jeesus antoi heille sanoissaan 
ja teoissaan - totisesti, Hän ei olisi koskaan 
lähettänyt häntä; sillä Luoja ei koskaan tehnyt 
mitään hyödytöntä - mitään sellaista, jonka ei 
olisi ollut tarkoitus kantaa hedelmää. Mutta 
jos Hän lähetti hänet syntymään, kasvamaan, 
kärsimään ja kuolemaan ihmisten keskuuteen, 
niin siksi, että Hän tiesi, että tuo Mestarin 
säteilevä ja hedelmällinen elämä jättäisi 
tekojensa kautta lähtemättömän polun, 
hävittämättömän jäljen, jotta kaikki hänen 
lapsensa löytäisivät tien, joka johtaisi heidät 
todelliseen rakkauteen ja hänen opetuksensa 
noudattamisen kautta kotiin, jossa heidän 
Luojansa odottaa heitä. 
16 Hän tiesi myös, että tuo veri, joka todistaa 
puhtaudesta, äärettömästä rakkaudesta ja 
joka vuodatettiin viimeiseen pisaraan asti, 
opettaisi ihmisiä täyttämään uskossa 
Luojaansa tehtävän, joka nostaisi heidät 
Luvattuun maahan, jossa he voisivat tarjota 
Minulle tehtävänsä täyttämisen ja sitten 
sanoa: "Herra, kaikki on täytetty." 
17. Nyt voin kertoa teille, että se hetki, jolloin 
Vereni vuodatettiin ristillä, ei ollut se, joka 
merkitsi ihmisten lunastuksen hetkeä. Vereni 
jäi tänne, oli läsnä maailmassa, elävänä, 
tuoreena, merkiten kärsimykseni verisellä 
jäljellä tien teidän sovitustanne kohti, jonka 
avulla voitte saada kodin, jonka Isänne on 
teille luvannut. 
18 Minä olen sanonut teille: "Minä olen 
elämän lähde; tulkaa ja puhdistukaa 
tahroistanne, niin voitte mennä vapaiksi ja 
ehjiksi Isänne ja Luojanne luo." 
19 Minun lähteeni on rakkaus, ehtymätön ja 
rajaton. Tämän vereni, joka vuodatettiin 
tuolloin, haluaa kertoa teille. Se sinetöi sanani, 
se vahvisti opetukseni. (158,23 - 33) 
20 Tänään, monien vuosisatojen päässä tuosta 
tapahtumasta, kerron teille, että vaikka 
vuodatin Vereni koko ihmiskunnan puolesta, 
vain ne, jotka seurasivat Jeesuksen opettamaa 
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tietä, pystyivät saamaan henkensä 
pelastuksen, kun taas kaikki ne, jotka jäivät 
tietämättömyyteen, fanaattisuuteensa, 
erehdyksiinsä tai syntiin, eivät ole vielä 
pelastuneet. 
21. Minä sanon teille: vaikka tulisin ihmiseksi 
tuhat kertaa ja kuolisin tuhat kertaa ristillä, 
niin kauan kuin ihmiset eivät nouse 
seuraamaan minua, he eivät saa henkensä 
pelastusta. Minun ristini ei ole se, joka 
lunastaa sinut, vaan sinun ristisi. Minä kannoin 
omani harteillani ja kuolin siihen ihmisenä, ja 
siitä hetkestä lähtien olin Isän helmassa. 
Teidän on seurattava minua nöyrästi ja 
rakkaudessa, kannettava ristinne harteillanne 
aidosti nöyränä, kunnes saavutatte 
tehtävänne lopullisen päämäärän, ja silloin 
tekin olette Isänne kanssa. (168, 16 - 17) 
22. Ei ole ketään, joka ei haluaisi löytää onnea, 
ja mitä kestävämpää se on, sitä parempi, sillä 
opetan teille tien, joka johtaa korkeimpaan ja 
ikuiseen autuuteen. Näytän teille kuitenkin 
vain tien, ja sitten annan teidän valita sen, 
joka on teille mieluisin. 
23 Minä kysyn teiltä: "Jos te kaipaatte onnea, 
miksi ette kylvä sitä, jotta voisitte sen 
jälkeenpäin korjata?" Kuinka vähän onkaan 
niitä, jotka ovat tunteneet olevansa 
ajautuneita olemaan siellä ihmisiä varten! 
(169, 37 - 38) 
24 Väärin on se käsitys, joka teillä on siitä, 
mitä elämä maan päällä tarkoittaa, mitä henki 
on ja mitä henkimaailma on. 
25 Suurin osa uskovista ajattelee, että jos he 
elävät tietynlaista vanhurskautta noudattaen 
tai jos he elämänsä viimeisellä hetkellä 
katuvat tekemiään rikkomuksia, taivas on 
heidän hengelleen varma. 
26 Mutta tämä väärä ajatus, joka on ihmiselle 
hyvin mieluinen, on syynä siihen, että hän ei 
täytä lakia koko elämänsä ajan, ja aiheuttaa 
sen, että hänen henkensä, kun hän jättää 
tämän maailman ja astuu hengelliseen 
maailmaan, huomaa tulleensa paikkaan, jossa 
hän ei näe niitä ihmeitä, joita hän oli 
kuvitellut, eikä tunne sitä korkeinta autuutta, 
johon hän luuli olevansa oikeutettu. 
27. Tiedättekö, mitä tapahtuu niille olennoille, 
jotka olivat varmoja pääsevänsä taivaaseen ja 
sen sijaan löysivät vain hämmennystä? Koska 
he eivät enää olleet kotonaan maan päällä, 
koska heiltä puuttui ruumiillisen kuorensa tuki 

eivätkä he voineet nousta niille korkeuksille, 
joilla hengellisen valon sfäärit sijaitsevat, he 
loivat itselleen - tiedostamattaan sitä - 
maailman, joka ei ole inhimillinen eikä syvästi 
hengellinen. 
28. Silloin henget alkavat kysyä itseltään: Onko 
tämä taivas? Onko tämä se koti, jonka Jumala 
on määrännyt hengille sen jälkeen, kun he 
ovat vaeltaneet maan päällä niin kauan? 
29 Ei - sanovat toiset - tämä ei voi olla "Herran 
kohtu", jossa voi olla vain valoa, rakkautta ja 
puhtautta. 
30 Vähitellen, pohdinnan ja tuskan kautta, 
henki oppii ymmärtämään. Hän ymmärtää 
jumalallisen oikeudenmukaisuuden, ja 
omantuntonsa valon valaisemana hän 
arvostelee aiempia tekojaan ja huomaa, että 
ne olivat köyhiä ja epätäydellisiä, että ne eivät 
olleet sen arvoisia, mihin hän oli uskonut. 
31 Tämän itsetutkiskelun perusteella syntyy 
nöyryys ja halu palata niille teille, jotka hän oli 
jättänyt taakseen, pyyhkiä pois tahrat, korjata 
virheet ja tehdä todella ansiokkaita tekoja 
Isänsä edessä. 
32 On välttämätöntä valistaa ihmiskuntaa 
näistä salaisuuksista, jotta se ymmärtäisi, että 
elämä aineessa on ihmiselle tilaisuus hankkia 
ansioita hengelleen; ansioita, jotka kohottavat 
häntä, kunnes hän ansaitsee elää 
korkeamman henkistymisen alueella, jossa 
hänen on toimittava ansiokkaasti uudestaan, 
jotta hän ei jäisi jälkeen ja jotta hän voisi 
jatkaa nousua tasolta toiselle, sillä "Isän 
huoneessa on monta asuinsijaa". 
33. Saatte nämä ansiot rakkauden kautta, 
kuten Isän ikuinen laki on opettanut teille. 
Niinpä henkesi etenee askel askeleelta 
täydellisyyden tikapuilla ja oppii kapean tien, 
joka johtaa taivaan valtakuntaan - todelliseen 
taivaaseen, joka on hengen täydellisyyttä. 
(184, 40 - 45) 
34. Totisesti sanon teille, että jos olisin tullut 
tänä aikana ihmisenä, silmänne olisivat 
nähneet haavani yhä tuoreina ja vuotavina, 
koska ihmisten synti ei ole lakannut; eivätkä 
he lunastaisi itseään muistamalla sitä verta, 
jonka vuodatin Golgatalla ja joka oli osoitus 
rakkaudestani ihmiskuntaa kohtaan. Mutta 
olen tullut hengessä säästääkseni teidät 
häpeältä tarkastella niiden työtä, jotka 
tuomitsivat ja tuomitsivat minut maan päällä. 
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35. Kaikki on annettu anteeksi, mutta 
jokaisessa hengessä on jotakin siitä, mitä 
vuodatin kaikkien puolesta ristillä. Älkää 
ajatelko, että tuo elinvoima ja veri olisivat 
hajonneet tai kadonneet. He ruumiillistivat 
sen hengellisen elämän, jota vuodatin kaikille 
ihmisille tuosta hetkestä lähtien. Tuon veren 
kautta, joka sinetöi sanani ja vahvisti kaiken, 
mitä puhuin ja tein maan päällä, ihmiset 
kehittyvät ylöspäin halussaan uudistaa 
henkensä. 
36. Minun sanani, minun tekoni ja minun 
vereni eivät olleet eivätkä ole turhia. Jos 
joskus teistä tuntuu, että nimeni ja sanani on 
melkein unohdettu, näette pian, että ne 
ilmestyvät uudestaan, täynnä elinvettä, 
elämää ja puhtautta, kuin siemen, joka ei 
koskaan tuhoudu, vaikka sitä vastaan 
taistellaan jatkuvasti. (321,64 - 66) 
37. Jeesuksen veri, joka on muuttunut 
lunastuksen valoksi, tunkeutui pelastuksena 
kaikkiin hengellisiin olentoihin ja tunkeutuu 
edelleen. Ikuisesti Henkeni antaa pelastuksen 
ja valon, lakkaamatta annan valoni säteiden 
tunkeutua sinne, missä on pimeää, 
lakkaamatta Jumalallinen Henkeni vuodattaa, 
ei ihmisverenä, vaan lunastusvoimana, 
hengellisenä elämänä, kaikille lapsilleni. (319, 
36) 
 
Taivas" on voitettava  
38 Ihmiset ovat intohimojensa 
väkivaltaisuuden vallassa vajonneet niin alas 
synteihinsä, että he ovat luopuneet kaikesta 
toivosta pelastukseen. Mutta ei ole ketään, 
joka ei voisi parantua. Sillä kun henki on 
vakuuttunut siitä, että ihmisen myrskyt eivät 
lopu niin kauan kuin se ei kuuntele 
omantunnon ääntä, se nousee ja täyttää 
lakiani, kunnes se saavuttaa kohtalonsa 
päämäärän, joka ei ole maan päällä vaan 
ikuisuudessa. 
39. Ne, jotka pitävät olemassaoloa 
merkityksettömänä ja ajattelevat kamppailun 
ja kivun turhuutta, eivät tiedä, että elämä on 
mestari, joka muovaa, ja kipu on taltta, joka 
täydellistää. Älkää ajatelko, että loin tuskan 
antaakseni sen teille maljassa - älkää ajatelko, 
että aiheutin teidän kaatumisenne. Ihminen 
tuli tottelemattomaksi itsestään, ja siksi hänen 
on myös itse nostettava itsensä jälleen ylös 
omilla ponnistuksillaan. Teidän ei myöskään 

pidä ajatella, että vain kipu tekee teidät 
täydelliseksi; ei, saavutatte Minut myös 
rakastavan toiminnan kautta, sillä Minä olen 
rakkaus. (31, 54 - 55) 
40. Rukoilkaa enemmän hengellä kuin 
ruumiilla, sillä pelastuksen saamiseksi ei riitä 
yksi hetki rukousta tai yksi rakkauden päivä, 
vaan vaaditaan sitkeää elämää, 
kärsivällisyyttä, anteliaita tekoja ja käskyjeni 
noudattamista. Tämän vuoksi olen antanut 
sinulle suuria kykyjä ja empatiaa. 
41 Minun työni on kuin pelastusarkki, joka 
kutsuu kaikki sisään. Jokainen, joka noudattaa 
minun käskyjäni, ei huku. Jos annatte sanani 
ohjata itseänne, pelastutte. (123, 30 - 31) 
42 ja muistakaa, että vain se, mikä on 
täydellistä, saavuttaa minut. Siksi henkenne 
pääsee valtakuntaani vasta, kun se on 
saavuttanut täydellisyyden. Olette lähteneet 
luotani ilman kokemusta, mutta teidän on 
palattava luokseni ansioidenne ja hyveidenne 
vaatteilla koristeltuina. (63, 22) 
43. Totisesti minä sanon teille, että 
vanhurskaiden henget, jotka asuvat lähellä 
Jumalaa, ovat ansainneet oikeuden tuohon 
paikkaan omilla teoillaan - eivät siksi, että 
minä olisin antanut sen heille. Näytin heille 
vain tien ja näytin heille suuren palkkion sen 
lopussa. 
44 Autuaita ovat ne, jotka sanovat Minulle: 
"Herra, Sinä olet tie, valkeus, joka valaisee 
sen, ja voima kulkijalle". Sinä olet ääni, joka 
antaa suuntaa ja elvyttää meitä elämän 
matkalla; ja Sinä olet myös palkinto sille, joka 
saavuttaa päämäärän." - Kyllä, lapseni, minä 
olen elämä ja ylösnousemus kuolleista. (63, 74 
- 75) 
45 Tänään Isä ei kysy: "Kuka voi ja tahtoo 
pelastaa ihmissuvun verellään?". Jeesus ei 
myöskään vastaa: "Herra, minä olen Karitsa, 
joka on valmis tasoittamaan tietä ihmiskunnan 
sovitukselle verellään ja rakkaudellaan". 
46. En myöskään lähetä "Sanaani" tulemaan 
ihmiseksi tänä aikana. Tuo aikakausi on 
mennyt ohi, ja se on jättänyt jälkeensä 
opetuksensa ja kohotuksensa henkeenne. Nyt 
olen avannut uuden hengellisen edistyksen 
aikakauden, jossa te olette niitä, jotka 
hankkivat ansioita. (80, 8 - 9) 
47 Haluan nähdä teidät kaikki onnellisina, 
asumassa rauhassa ja valkeudessa, niin että 
vähitellen saisitte kaiken - ei ainoastaan minun 
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rakkauteni, vaan myös teidän ansioidenne 
kautta; sillä silloin tyytyväisyytenne ja 
onnellisuutenne on täydellinen. (245,34) 
48. Tulin näyttämään teille inhimillistä elämää 
korkeamman elämän kauneuden, 
innoittamaan teitä korkeisiin tekoihin, 
opettamaan teille sanaa, joka herättää 
rakkauden, lupaamaan teille 
ennennäkemättömän onnen, joka odottaa sitä 
henkeä, joka kykeni kiipeämään uhrauksen, 
uskon ja rakkauden vuorelle. 
49. Kaiken tämän tulette näkemään 
opetuksessani, jotta vihdoin ymmärtäisitte, 
että juuri teidän hyvät tekonne tuovat 
henkenne lähemmäksi todellista onnea. (287, 
48 - 49) 
50. Jos matkustaaksesi maapallon yhdeltä 
mantereelta toiselle sinun on ylitettävä monia 
korkeita ja matalia vuoria, meriä, kansoja, 
kaupunkeja ja maita, kunnes saavutat matkasi 
päämäärän, ajattele, että saavuttaaksesi tuon 
Luvatun Maan sinun on myös matkustettava 
pitkään, jotta pitkän matkan aikana voit saada 
kokemusta, tietoa, kehitystä ja henkistä 
kehitystä. Tämä on elämän puun hedelmä, 
josta voit vihdoin nauttia sen jälkeen, kun olet 
ponnistellut ja itkenyt paljon sen 
saavuttamiseksi. (287, 16) 
51. Olette Valon Isän lapsia; mutta jos olette 
heikkoutenne vuoksi joutuneet pimeyteen, 
joka on täynnä ongelmia, virheitä ja 
kyyneleitä, nämä kärsimykset menevät ohi, 
koska nousette kutsuuni, kun kutsun teitä ja 
sanon teille: "Täällä minä olen, valaisten 
maailmaanne, kutsuen teitä kiipeämään 
vuorelle, jonka huipulta löydätte kaiken 
rauhan, onnen ja rikkaudet, joita turhaan 
yrititte kerätä maan päällä." (308, 5) 
52 Jokainen maailma, jokainen olemassaolon 
taso on luotu, jotta henkiset olennot 
kehittyisivät siinä ja ottaisivat askeleen kohti 
Luojaansa ja jotta heillä olisi mahdollisuus 
edetessään yhä pidemmälle täydellisyyden 
tiellä päästä tahrattomasti, puhtaasti ja hyvin 
muodostuneena matkansa päämäärään, 
henkisen täydellisyyden huipulle, joka on juuri 
asuminen Jumalan valtakunnassa. 
53. Kenelle näyttää loppujen lopuksi 
mahdottomalta asua "Jumalan helmassa"? Voi 
teitä kurjia älymiehiä, jotka ette oikeasti osaa 
ajatella! Oletteko jo unohtaneet, että olette 
syntyneet kohdustani, toisin sanoen, että 

olette jo olleet siellä aiemmin? Siinä ei ole 
mitään outoa, että kaikki, mikä on peräisin 
elämän lähteestä, palaa siihen aikanaan. 
54. Jokainen henki oli neitseellisen puhdas, 
kun se tuli minusta elämään, mutta sen 
jälkeen monet tahrivat itsensä matkallaan. 
Koska olin kuitenkin ennakoinut kaiken 
viisaalla, rakastavalla ja vanhurskaalla tavalla, 
ryhdyin välittömästi tarjoamaan kaikkia 
tarvittavia keinoja heidän pelastukseensa ja 
uudistumiseensa sillä tiellä, jonka lapseni 
joutuivat kulkemaan. 
55. Vaikka monet olennot ovatkin häpäisseet 
tuon hengellisen neitsyyden, tulee päivä, 
jolloin ne puhdistavat itsensä kaikista 
rikkomuksistaan ja siten saavat takaisin 
alkuperäisen puhtautensa. Puhdistus on 
minun silmissäni hyvin ansiokas, sillä henki on 
voittanut sen uskoa, rakkautta, uskollisuutta ja 
kärsivällisyyttä koskevien suurten ja jatkuvien 
koettelemusten kautta. 
56. Te kaikki palaatte työn, kamppailun ja 
tuskan kautta Valon valtakuntaan, jossa teidän 
ei enää tarvitse inkarnoitua ihmiskehoon eikä 
elää aineellisessa maailmassa, sillä silloin 
henkinen toimintakykynne antaa teille jo 
valmiiksi mahdollisuuden lähettää ja tehdä 
näkyväksi vaikutuksenne ja valonne yhdeltä 
olemassaolon tasolta toiselle. (313, 21 - 24) 
 
Voimakkain voima lunastukseen  
57. Katso, tässä on tie, vaeltakaa sitä, niin te 
pelastutte. Totisesti sanon teille, että 
pelastuksen saamiseksi ei ole välttämätöntä 
kuulla minua tänä aikana. Jokainen, joka 
harjoittaa elämässään Jumalallista rakkauden 
lakiani ja muuttaa tuon Luojassa herätetyn 
rakkauden hyväntekeväisyydeksi, pelastuu. 
Hän todistaa Minusta elämässään ja teoissaan. 
(63, 49) 
58 Jos aurinko säteilee elämänvaloa koko 
luontoon ja kaikkiin olentoihin, ja jos 
tähdetkin säteilevät valoa maan päälle, - 
miksei jumalallinen Henki säteilisi valoa 
ihmisen henkeen? 
59. Nyt minä sanon teille: miehet, menkää 
sisimpäänne, antakaa oikeudenmukaisuuden 
valon, joka saa alkunsa rakkaudesta, levitä 
koko maailmaan. Antakaa totuuteni vakuuttaa 
teidät siitä, että ilman todellista rakkautta ette 
saa pelastustanne. (89, 34 - 35) 
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60. Valoni on kaikille lapsilleni; ei ainoastaan 
teille, jotka asutte tässä maailmassa, vaan 
kaikille henkisille olennoille, jotka elävät 
olemassaolon eri tasoilla. Heidät kaikki 
vapautetaan ja herätetään ikuiseen elämään, 
jos he veljiään ja sisariaan kohtaan 
tekemillään rakkauden teoilla täyttävät 
jumalallisen käskyni, joka vaatii teitä 
rakastamaan toisianne. (65, 22) 
61. Rakkaat ihmiset, tämä on "Kolmas päivä", 
jolloin annan Sanalleni uuden elämän 
"kuolleiden" keskuudessa. Tämä on "Kolmas 
kerta", kun ilmestyn maailman eteen 
hengellisellä tavalla sanoakseni sille: "Tässä on 
sama Kristus, jonka näitte kuolevan ristillä, ja 
Hän puhuu teille nyt, sillä Hän elää ja tulee 
elämään ja tulee aina olemaan." 
62. Toisaalta näen, että ihmisillä on 
ruumiissaan kuollut sydän uskon, rakkauden ja 
valon suhteen, vaikka he uskonnollisissa 
yhteisöissään väittävät julistavansa totuutta. 
He luulevat, että he ovat varmistaneet 
pelastuksensa, kun he rukoilevat kirkossaan ja 
osallistuvat niiden riitteihin. Mutta sanon 
teille, että maailman on opittava, että hengen 
pelastus saavutetaan vain rakkauden ja 
laupeuden tekojen kautta. 
63 Kokoontumispaikat ovat vain koulu. 
Kirkkojen ei pitäisi tyytyä selittämään lakia, 
vaan niiden pitäisi huolehtia siitä, että 
maailma ymmärtää, että elämä on tapa, jolla 
ihmisen on sovellettava sitä, mitä hän on 
oppinut jumalallisesta laista, harjoittamalla 
rakkautta koskevaa opetustani. (152, 50 - 52) 
64 Kristus tuli ihmiseksi paljastaakseen 
jumalallisen rakkauden maailman edessä. 
Mutta ihmisillä on kova sydän ja kaikkitietävä 
mieli, he unohtavat pian saamansa opetuksen 
ja tulkitsevat sen väärin. Tiesin, että vähitellen 
ihmiset sekoittaisivat oikeudenmukaisuuden 
ja rakkauden kostoon ja rangaistukseen. Siksi 
ilmoitin teille ajan, jolloin palaisin hengellisesti 
maailmaan selittääkseni ihmisille opetukset, 
joita he eivät olleet ymmärtäneet. 
65. Se luvattu aika on tämä, jossa elätte, ja 
olen antanut teille opetukseni, jotta 
oikeudenmukaisuuteni ja jumalallinen 
viisauteni paljastuisi täydellisenä opetuksena 
Jumalanne ylevästä rakkaudesta. Luuletteko, 
että olen tullut, koska pelkään, että ihmiset 
lopulta tuhoavat Herransa teot tai jopa itse 
elämän? Ei, tulen vain rakkaudesta lapsiani 

kohtaan, jotka haluan nähdä täynnä valoa ja 
rauhaa. 
66. Eikö ole oikein ja asianmukaista, että tekin 
tulette luokseni vain rakkaudesta? Mutta ei 
rakkaudesta itseänne kohtaan, vaan 
rakkaudesta Isää ja lähimmäisiänne kohtaan. 
Luuletteko, että se, joka välttää syntiä vain 
helvetin kidutuksen pelossa, on jumalallisen 
rakkauden innoittama, vai se, joka tekee hyviä 
tekoja vain ajatellen palkkiota, jonka hän voi 
saada tekemällä niitä, nimittäin paikan 
voittamista ikuisuudessa? Se, joka ajattelee 
näin, ei tunne Minua eikä tule luokseni 
rakkaudesta. Hän toimii vain rakkaudesta 
itseään kohtaan. (164, 35 - 37) 
67. Koko lakini tiivistyy kahteen käskyyn: 
rakkauteen Jumalaa kohtaan ja 
lähimmäisenrakkauteen. Tämä on oikea tapa. 
(243, 4) 
 
Pelastus ja lunastus jokaista henkeä varten  
68. Nyt en tule herättämään fyysisesti 
kuolleita, kuten tein Lasarukselle "toisella 
aikakaudella". Tänään valoni tulee 
herättämään minulle kuuluvan hengen. Ja 
tämä nousee iankaikkiseen elämään Sanani 
totuuden kautta, sillä henkenne on se Lasarus, 
jota tällä hetkellä kannatte olemuksessanne ja 
jonka herätän kuolleista ja parannan. (17, 52) 
69. Myös hengellistä elämää säätelevät lait, ja 
kun poikkeat niistä, tunnet hyvin pian 
tottelemattomuuden tuskalliset seuraukset. 
70. Tietäkää, kuinka suuri haluni on pelastaa 
teidät. Tänään, kuten silloinkin, otan ristin ja 
nostan teidät todelliseen elämään. 
71 Jos Golgatalla vuodattamani veri järkytti 
ihmisten sydämet ja käännytti heidät 
opetukseeni, tällä kertaa jumalallinen valoni 
saa hengen ja sielun vapisemaan ja tuo teidät 
takaisin oikealle tielle. 
72. Haluan, että ne, jotka ovat kuolleet armon 
elämälle, elävät ikuisesti. En halua, että 
henkesi asuu pimeydessä. (69, 9 - 10) 
73. Ymmärtäkää, kuinka monet 
kanssaihmisistänne odottavat 
epäjumalanpalveluksellisen toimintansa 
keskellä Messiaan tuloa. Miettikää, kuinka 
monet tietämättömyydessään luulevat, että 
tulen vain toimeenpanemaan tuomioni 
jumalattomille, pelastamaan hyvät ja 
tuhoamaan maailman, tietämättä, että olen 
ihmisten keskellä Isänä, Mestarina, veljenä tai 
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ystävänä, täynnä rakkautta ja nöyryyttä, 
ojentamassa auttavaa kättäni pelastaakseni, 
siunatakseni ja antaakseni anteeksi kaikille. 
(170, 23) 
74. Kukaan ei ole syntynyt sattumalta, ja 
riippumatta siitä, kuinka vähäpätöinen, 
epäpätevä ja köyhä ihminen luulee olevansa, 
hänet on luotu Korkeimman Olennon armosta, 
joka rakastaa häntä yhtä paljon kuin niitä 
olentoja, joita hän pitää ylempinä, ja hänellä 
on kohtalo, joka johtaa hänet, kuten kaikki 
muutkin, Jumalan syliin. 
75. Näetkö ne ihmiset, jotka vaeltavat teillä 
hylkiöinä, raahaten mukanaan paheita ja 
kurjuutta, tietämättä keitä he ovat ja minne 
he ovat menossa? Tiedätkö ihmisistä, jotka 
yhä asuvat metsissä, petojen väijymässä? Isäni 
rakkaus ei ole unohtanut ketään, kaikilla 
heistä on tehtävä täytettävänä, kaikilla heillä 
on kehityksen itu ja he ovat tiellä, jolla ansiot, 
ponnistelut ja taistelut tuovat hengen luokseni 
askel askeleelta. 
76. Missä on kukaan, joka ei olisi edes yhden 
ainoan hetken ajan kaivannut minun rauhaani 
ja toivonut vapautumista maallisesta 
elämästä? Jokainen henki kaipaa kotiinsa sitä 
maailmaa, jossa se asui aiemmin, sitä kotia, 
johon se syntyi. Tuo maailma odottaa kaikkia 
lapsiani ja kutsuu heitä nauttimaan 
iankaikkisesta elämästä, jota jotkut kaipaavat, 
kun taas toiset vain odottavat kuolemaa, jotta 
he sitten lakkaisivat olemasta, koska heillä on 
sekava henki ja he elävät ilman toivoa ja ilman 
uskoa. Mikä voisi saada nämä olennot 
taistelemaan uudistumisensa puolesta? Mikä 
voisi herättää heissä ikuisuuden kaipuun? He 
odottavat vain olemattomuutta, hiljaisuutta ja 
loppua. 
77. Mutta "maailman valkeus" on palannut, 
"tie ja totuus", herättääkseen teidät eloon 
anteeksiantonsa kautta, hyväilläkseen 
väsyneitä kasvojanne, lohduttaakseen 
sydäntänne ja saadakseen hänet, joka ei 
pitänyt itseään olemassaolon arvoisena, 
kuulemaan ääneni, joka sanoo hänelle: Minä 
rakastan sinua, tule luokseni! (80, 54 - 57) 
78. Ihminen voi langeta ja syöksyä pimeyteen 
ja siksi tuntea olevansa kaukana Minusta; hän 
voi uskoa, että kun hän kuolee, kaikki on 
hänen osaltaan ohi. Minulle kukaan ei 
kuitenkaan kuole, kukaan ei ole kadonnut. 

79. Kuinka monia onkaan, joita pidettiin 
maailmassa turmeltuneina olentoina ja jotka 
tänään ovat täynnä valoa! Kuinka monet, jotka 
ovat jättäneet jälkeensä syntiensa, paheidensa 
ja rikostensa tahrat, ovatkaan jo saavuttaneet 
puhdistumisensa! (287, 9 - 10) 
80. Todellakin monet tahraavat henkensä; 
älkää kuitenkaan tuomitko heitä, sillä he eivät 
tiedä, mitä tekevät. Pelastan myös heidät 
huolimatta siitä, että he ovat tällä hetkellä 
unohtaneet minut tai korvanneet minut 
väärillä jumalilla, jotka he ovat luoneet 
maailmaan. Tuon heidät myös valtakuntaani, 
vaikka he ovatkin nyt unohtaneet armollisen 
Kristuksen, joka antoi elämänsä heidän 
puolestaan opettaakseen heille rakkauden 
oppinsa, koska he seuraavat vääriä 
profeettoja. 
81 Isälle kukaan ei ole "paha", eikä kukaan voi 
olla, koska hänen alkuperänsä on minussa. 
Eksyneet, sokeat, väkivaltaiset, kapinalliset - 
tällaisiksi monet lapseni ovat muuttuneet sen 
vapaan tahdon vuoksi, joka heille on annettu. 
Mutta heihin kaikkiin tulee valo, ja armoni 
johdattaa heidät pelastuksen tielle. (54, 45 - 
46) 
82. Olette kaikki minun siemeni, ja Mestari 
niittää sen. Jos hyvän siemenen joukossa on 
rikkaruohon siemen, otan myös sen 
rakkaudella käsiini muuttaakseni sen 
kultaiseksi vehnäksi. 
83. Näen sydämissä rikkaruohojen, suon, 
rikollisuuden ja vihan siemeniä, ja silti niitän ja 
rakastan teitä. Hyväilen ja puhdistan tätä 
siementä, kunnes se loistaa kuin vehnä 
auringossa. 
84. Luuletko, ettei rakkauteni voima kykene 
lunastamaan sinua? Minä kylvän teidät 
puhdistettuani teidät puutarhaani, jossa 
saatte kantaa uusia kukkia ja uusia hedelmiä. 
Osa jumalallista tehtävääni on tehdä teistä 
minun arvoiseni. (256, 19 - 21) 
85 Kuinka henki voisi kadota minulta 
peruuttamattomasti, kun se kantaa sisällään 
minun valoni kipinää, joka ei koskaan sammu, 
ja minä olen sen kanssa kaikilla teillä? Vaikka 
hänen kapinallisuutensa tai hämmennyksensä 
jatkuisi kuinka kauan tahansa, nämä pimeät 
voimat eivät koskaan kestä ikuisuuttani. (255, 
60) 
86. Minusta on yhtä ansiokasta, kun kaikkein 
vakavimpien rikkomusten jälkien tahrima 
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olento puhdistaa itsensä korkean ihanteen 
innoittamana, kuin kun olento, joka on 
pysynyt järkähtämättömän puhtaana, 
kamppailee loppuun asti siitä, ettei se tahraa 
itseään, koska se on alusta alkaen rakastanut 
valoa. 
87 Kuinka kaukana totuudesta kulkevatkaan 
ne, jotka luulevat, että hämmentyneillä 
hengillä on erilainen luonne kuin valon 
hengillä! 
88. Isä olisi epäoikeudenmukainen, jos tämä 
olisi totta, aivan kuten Hän ei olisi enää 
Kaikkivaltias, jos Häneltä puuttuisi viisaus ja 
rakkaus pelastaa saastuneet, epäpuhtaat ja 
epätäydelliset, eikä Hän voisi yhdistää heitä 
kaikkien vanhurskaiden kanssa yhteen ja 
samaan kotiin. (295, 15 - 17) 
89. Totisesti sanon teille, että jopa ne olennot, 
joita te kutsutte kiusaajiksi tai demoneiksi, 
ovat vain hämmentyneitä tai epätäydellisiä 
olentoja, joita Isä käyttää viisaasti korkeiden 
neuvojensa ja suunnitelmiensa 
toteuttamiseen. 
90. Mutta nämä olennot, joiden henki on 
nykyään pimeyden peitossa ja joista monet 
ovat käyttäneet huonosti niitä kykyjä, jotka 
olen heille antanut, tulevat - kun niiden aika 
on tullut - pelastumaan Minun toimestani. 
91. Sillä hetki tulee, Israel, jolloin kaikki Herran 
luodut ylistävät minua ikuisesti. En olisi enää 
Jumala, jos en voisi pelastaa henkeä 
voimallani, viisaudellani ja rakkaudellani. (302, 
31) 
92. Milloin maailmassa vanhemmat ovat 
rakastaneet vain hyviä lapsia ja inhonnut 
pahoja lapsia? Kuinka usein olenkaan nähnyt 
heidän olevan rakastavimpia ja huolehtivimpia 
juuri niitä kohtaan, jotka satuttavat ja saavat 
heidät kärsimään eniten! Miten olisi 
mahdollista, että sinä voisit tehdä suurempia 
rakkauden ja anteeksiannon tekoja kuin minä? 
Milloin on koskaan nähty, että Mestarin on 
opittava opetuslapsilta? 
93. Tietäkää siis, etten pidä ketään 
kelvottomana Minulle, ja että tie pelastukseen 
kutsuu teitä siksi ikuisesti astumaan sitä, aivan 
kuten valtakuntani portit, jotka ovat valoa, 
rauhaa ja hyvää, ovat ikuisesti avoinna 
odottaen niiden tuloa, jotka ovat olleet 
kaukana laista ja totuudesta. (356, 18 - 19) 
 
Jumalan lasten loistelias tulevaisuus  

94. En anna yhdenkään lapseni eksyä tai edes 
kadota. Muutan loiskasvit hedelmää 
tuottaviksi kasveiksi, sillä kaikki luodut on 
kutsuttu olemassaoloon täydellisyyden 
päämäärän saavuttamiseksi. 
95. Haluan, että nautitte teoistani kanssani. 
Olen jo aiemmin antanut teidän jakaa 
ominaisuuteni, koska olette osa Minua. Koska 
kaikki kuuluu minulle, teen teistä myös työni 
omistajia. (9, 17 - 18) 
96 Älkää epäilkö sanaani. Ensimmäisellä 
aikakaudella täytin lupaukseni vapauttaa Israel 
Egyptin orjuudesta, joka merkitsi 
epäjumalanpalvelusta ja pimeyttä, ja 
johdattaa teidät Kanaaniin, vapauden ja 
elävän Jumalan palvonnan maahan. Siellä 
teille ilmoitettiin minun tulemiseni ihmisenä, 
ja profetia toteutui sana sanalta Kristuksessa. 
97. Minä, tuo Mestari, joka asuin Jeesuksessa 
ja rakastin teitä hänessä, lupasin maailmalle 
puhua sille toisena aikana ja ilmoittaa itseni 
hengessä. Ja tässä on lupaukseni täyttymys. 
98. Tänään ilmoitan teille, että olen varannut 
hengellenne ihmeellisiä alueita, asuinsijoja, 
hengellisiä koteja, joissa voitte löytää 
todellisen vapauden rakastaa, tehdä hyvää ja 
levittää valoani. Voitteko epäillä tätä sen 
jälkeen, kun olen täyttänyt aiemmat 
lupaukseni teille? (138, 10 - 11) 
99. Jumalallinen haluni on pelastaa teidät ja 
johdattaa teidät valon, kauneuden ja 
rakkauden maailmaan, jossa värähtelette 
iloisesti hengen kohotuksen, tunteiden 
ylevyyden ja täydellisyyden ihanteen vuoksi. 
Mutta ettekö tunnista tässä jumalallisessa 
halussa isän rakkauttani? Epäilemättä sen, 
joka ei näin ymmärrä, täytyy olla sokea. (181, 
13) 
100. Muista: Kaikkien tämän maailman 
kauneuksien on määrä kadota, jotta ne jonain 
päivänä tekevät tilaa muille. Mutta henkesi 
jatkaa ikuista elämäänsä ja katsoo Isää 
kaikessa kirkkaudessaan - Isää, jonka kohdusta 
sinä tulit. Kaiken luodun on palattava sinne, 
mistä se tuli. (147, 9) 
101. Minä olen Iankaikkinen Valo, 
Iankaikkinen Rauha ja Iankaikkinen Autuus, ja 
koska te olette lapsiani, on tahtoni ja 
velvollisuuteni tehdä teistä osallisia 
kirkkaudestani; ja tätä varten opetan teille 
Lain tienä, joka johtaa hengen tuon 
valtakunnan korkeuksiin. (263,36) 
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102. Olkaa aina tietoisia siitä, että henki, joka 
saavuttaa hyvyyden, viisauden, puhtauden ja 
rakkauden korkeat asteet, on ajan, kivun ja 
etäisyyksien yläpuolella. Se ei rajoitu asumaan 
vain yhteen paikkaan, vaan se pystyy olemaan 
kaikkialla, ja se voi löytää korkeimman ilon 
olemassaolosta, tunteesta, tietämisestä, 
rakastamisesta ja rakastetuksi tulemisesta 
kaikkialla. Tämä on hengen taivas. (146,70-71) 
 

VIII Ihminen  
 

32 luku - Inkarnaatio, ihmisen luonne 
ja tehtävä  
 
Inkarnaatio maan päällä 
1. Itket, kun yksi läheisesi lähtee "hengelliseen 
laaksoon", sen sijaan, että tuntisit olosi 
rauhalliseksi, koska ymmärrät, että hän 
lähestyy askeleen lähemmäs Herraansa. 
Toisaalta vietätte juhlaa, kun uusi olento 
saapuu kotiisi, ajattelematta tuona hetkenä, 
että tuo henkiolento on tullut lihaan 
täyttääkseen sovituksen tässä kyynelten 
laaksossa; silloin teidän pitäisi itkeä hänen 
puolestaan. (52, 58) 
2 Te synnytätte lapsia lihastanne, mutta minä 
olen se, joka jaan henget perheiden, 
heimojen, kansojen ja maailmojen kesken, ja 
tässä oikeudenmukaisuudessa, joka on 
ihmisille saavuttamattomissa, paljastuu 
rakkauteni. (67,26) 
3. Elät nykyhetkessä etkä tiedä, mitä olen 
määrännyt tulevaisuuttasi varten. Valmistelen 
suuria legioonia henkiä, jotka asuvat maan 
päällä ja tuovat mukanaan vaikean tehtävän; 
ja teidän on tiedettävä, että monet teistä 
tulevat olemaan niiden luotujen vanhempia, 
joihin lähettilääni ruumiillistuvat. 
Velvollisuutenne on valmistautua sisäisesti, 
jotta osaatte ottaa heidät vastaan ja ohjata 
heitä. (128, 8) 
4. Haluan puhua teille monista hengellisistä 
aiheista, mutta te ette vielä ymmärrä niitä. Jos 
paljastaisin teille, millaisiin asumuksiin olette 
jo laskeutuneet maan päälle, ette pystyisi 
käsittämään, miten olette eläneet sellaisissa 
paikoissa. 

5 Nykyään voitte kieltää tuntevanne "henkisen 
laakson", koska henkenne on inkarnoituneena 
ollessaan menneisyytensä ulottumattomissa, 
jotta se ei tule turhaksi, masentuneeksi tai 
epätoivoiseksi uuden olemassaolonsa edessä, 
jossa sen on aloitettava uudelleen kuin 
uudessa elämässä. 
6 Vaikka haluaisitkin, et voisi muistaa. Annan 
teidän vain aavistaa tai aavistaa, mitä teille 
tässä paljastan, jotta voitte sinnikkäästi jatkaa 
elämän taistelua ja kestää koettelemukset 
vapaaehtoisesti. 
7. Saatatte epäillä kaikkea sitä, mitä kerron 
teille, mutta totisesti tuo henkimaailma oli 
todella kotinne niin kauan kuin olitte henkiä. 
Olette olleet sen kodin asukkaita, jossa ette 
tunteneet kärsimystä, jossa tunsitte Isän 
kirkkauden olemuksessanne, koska hänessä ei 
ollut mitään vikaa. 
8 Mutta teillä ei ollut mitään ansioita, ja niinpä 
oli välttämätöntä, että teidän piti lähteä 
tuosta taivaasta ja tulla alas maailmaan, jotta 
henkenne voisi ponnisteluillaan voittaa 
takaisin tuon valtakunnan. 
9 Mutta te vajositte moraalisesti yhä 
enemmän ja enemmän, kunnes tunsitte 
olevanne hyvin kaukana jumalallisesta ja 
hengellisestä, alkuperästänne. (114, 35 - 36) 
10 Kun henki saapuu maan päälle, se on 
parhaiden aikomusten innoittama: se haluaa 
pyhittää olemassaolonsa Isälle, miellyttää 
häntä kaikessa ja olla hyödyksi 
lähimmäisilleen. 
11 Mutta heti kun hän näkee itsensä 
vangittuna ruumiissa, kiusattuna tuhansin 
tavoin ja koeteltuna elämänmatkallaan, 
hänestä tulee heikko, hän antaa periksi "lihan" 
impulsseille, hän alistuu kiusauksille, hänestä 
tulee itsekäs ja lopulta rakastaa itseään yli 
kaiken, ja vain hetkittäin hän kuuntelee 
omaatuntoa, johon on kirjoitettu kohtalo ja 
lupaukset. 
12 Minun sanani auttaa sinua muistamaan 
hengellisen liittosi ja voittamaan kiusaukset ja 
esteet. 
13. Kukaan ei voi sanoa, että hän ei ole 
koskaan poikennut polulta, jonka olen hänelle 
viitoittanut. Mutta minä annan teille anteeksi, 
jotta oppisitte antamaan anteeksi 
lähimmäisillenne. (245, 47 - 48) 
14. Suuri hengellinen opetus on 
välttämätöntä, jotta ihminen voi elää 
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sopusoinnussa omantuntonsa äänen kanssa. 
Sillä vaikka kaikki on jumalallisen rakkauden 
läpäisemää ja viisaasti luotu ihmisen hyväksi ja 
onnellisuudeksi, maailmassa ympäröivä aine 
merkitsee hengelle koettelemusta siitä 
hetkestä lähtien, kun hän asuu maailmassa, 
johon hän ei kuulu, ja kun hänet yhdistetään 
ruumiiseen, jonka luonne on erilainen kuin 
hänen omansa. 
15 Tästä näet syyn siihen, miksi henki unohtaa 
menneisyytensä. Siitä hetkestä lähtien, kun se 
inkarnoituu ja sulautuu juuri syntyneeseen 
tiedostamattomaan olentoon, se aloittaa 
elämän, joka on läheisesti sidoksissa kyseiseen 
kehoon. 
16 Hengestä vain kaksi ominaisuutta pysyy 
läsnä: omatunto ja intuitio; mutta 
persoonallisuus, tehdyt työt ja menneisyys 
pysyvät jonkin aikaa piilossa. Isä on 
tarkoittanut sen juuri näin. 
17. Mitä tapahtuisi hengelle, joka on tullut 
korkean kodin valosta elämään tämän 
maailman kurjissa oloissa, jos se muistaisi 
menneisyytensä? Ja mitä turhuutta olisi 
ihmisten keskuudessa, jos heille paljastuisi se 
suuruus, joka oli heidän hengessään toisessa 
elämässä? (257, 18 - 19) 
 
Kehon oikea arviointi ja sen ohjaaminen 
mielen avulla. 
18 En käske teitä ainoastaan puhdistamaan 
henkeänne, vaan myös vahvistamaan 
ruumistanne, jotta uudet sukupolvet, jotka 
tulevat teistä, olisivat terveitä ja heidän 
henkensä kykenisivät suorittamaan vaikean 
tehtävänsä. (51, 59) 
19 Huolehdi kehosi terveydestä, huolehdi sen 
säilymisestä ja elinvoimaisuudesta. Oppini 
neuvoo teitä huolehtimaan rakkaudella 
hengestänne ja ruumiistanne, sillä molemmat 
täydentävät toisiaan ja tarvitsevat toisiaan 
niille uskotussa vaikeassa hengellisessä 
tehtävässä. (92,75) 
20 Älkää antako ruumiillenne suurempaa 
merkitystä kuin sillä todellisuudessa on, 
älkääkä antako sen ottaa paikkaa, joka kuuluu 
vain hengellenne. 
21 Ymmärtäkää, että ruumiin kuori on vain 
väline, jota tarvitsette, jotta henki voi ilmetä 
maan päällä. (62, 22 - 23) 
22 Katsokaa, kuinka tämä opetus on hyödyksi 
hengellenne; sillä kun ruumiin aineet 

lähestyvät päivä päivältä hieman enemmän 
maan syliä, niin henki sitä vastoin lähestyy yhä 
enemmän ja enemmän ikuisuutta. 
23 Ruumis on tuki, jonka varassa henki lepää 
maan päällä asuessaan. Miksi antaa sen tulla 
kahleeksi, joka kahlitsee, tai tyrmäksi, joka 
vangitsee? Miksi annatte sen olla elämänne 
peräsimessä? Onko siis oikein, että sokea 
johtaa sitä, jonka silmät näkevät? (126, 15 - 
16) 
24. Tämä opetus on yksinkertainen, kuten 
kaikki puhdas ja jumalallinen, ja siksi se on 
helppo ymmärtää. Joskus sen toteuttaminen 
käytännössä tuntuu kuitenkin vaikealta. 
Henkenne ponnistelut edellyttävät keholtanne 
ponnistelua, luopumista tai uhrauksia, ja jos 
teiltä puuttuu koulutusta tai hengellistä 
kurinalaisuutta, joudutte kärsimään. 
25 Aikojen alusta asti on ollut taistelua hengen 
ja "lihan" [sielun] välillä, kun on yritetty 
ymmärtää, mikä on oikein, mikä on sallittua, 
mikä on hyvää, jotta voitaisiin elää Jumalan 
antaman lain mukaista elämää. 
26 Tässä vaikeassa kamppailussa teistä 
näyttää siltä, kuin jokin vieras ja pahansuopa 
voima houkuttelisi teitä jatkuvasti 
kääntämään selkänne taistelulle ja kehottaisi 
teitä käyttämään vapaata tahtoanne ja 
jatkamaan materialismin tiellä. 
27. Sanon teille, ettei ole suurempaa kiusausta 
kuin ruumiinne heikkous: se on herkkä 
kaikelle, mikä sitä ympäröi; se on tarpeeksi 
heikko antautumaan; se on helposti vietävissä 
ja vieteltävissä. Mutta se, joka on oppinut 
hallitsemaan ruumiin voimia, intohimoja ja 
heikkouksia, on voittanut kiusauksen, jota hän 
kantaa sisällään. (271, 49 - 50) 
28. Maa on taistelukenttä, ja siellä on paljon 
opittavaa. Jos näin ei olisi, teille riittäisi 
muutama vuosi elämää tällä planeetalla, eikä 
teitä lähetettäisi yhä uudelleen syntymään. Ei 
ole synkempää ja synkempää hautaa hengelle 
kuin sen oma ruumis, kun siihen on liitetty 
likaa ja materialismia. 
29 Minun sanani nostaa teidät tästä haudasta 
ja antaa teille siivet tuonpuoleiseen, jotta 
voitte lentää rauhan ja hengellisen valon 
alueille. (213, 24 - 25) 
  
Sielun, hengen ja omantunnon 
merkitys/tehtävä ihmisessä.  
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30 Ruumis voisi olla olemassa ilman henkeä, 
ainoastaan elollisen ruumiillisen elämän 
avulla, mutta silloin se ei olisi ihminen. Sillä 
olisi sielu ja se olisi ilman henkeä, mutta se ei 
voisi silloin ohjata itseään, eikä se olisi 
myöskään ylin olento, joka tuntisi lain 
omantunnon kautta, erottaisi hyvän pahasta 
ja ottaisi vastaan kaikki jumalalliset 
ilmoitukset. (59, 56) 
31 Omatunto valaisee henkeä, ja henki ohjaa 
ruumista (sielua). (71, 9) 
32. Kun maailmassa jotkut juoksevat väärän 
suuruuden perässä, toiset sanovat, että 
ihminen on mitättömyys Jumalan edessä, ja 
on jopa niitä, jotka vertaavat itseään maan 
matoon. Aineellinen kehonne voi toki tuntua 
teistä pieneltä luomakuntani keskellä, mutta 
Minulle se ei ole sitä, koska olen luonut sen 
viisaudella ja voimalla. 
33. Mutta miten voit arvioida olemuksesi 
suuruutta kehosi mittojen perusteella? Ettekö 
tunne siinä hengen läsnäoloa? Se on suurempi 
kuin kehosi, sen olemassaolo on ikuinen, sen 
matka on ääretön, et pysty tietämään sen 
evoluution loppua, yhtä vähän kuin sen 
alkuperää. En halua nähdä sinua pienenä, 
vaan loin sinut saavuttamaan suuruuden. 
Tiedätkö, milloin pidän miestä pienenä? Kun 
hän on rappeutunut syntiin, sillä silloin hän on 
menettänyt jaloutensa ja arvokkuutensa. 
34. Et ole enää pitkään aikaan pitänyt kiinni 
Minusta, et enää tiedä, mitä todellisuudessa 
olet, koska olet antanut monien 
ominaisuuksien, kykyjen ja lahjojen, jotka 
Luojasi asetti sinuun, jäädä toimettomiksi 
olemuksessasi. Nukutte henkeä ja 
omaatuntoa, ja juuri niiden hengellisissä 
ominaisuuksissa piilee ihmisen todellinen 
suuruus. Te elätte kuten tämän maailman 
olennot, koska ne syntyvät ja kuolevat tässä 
maailmassa. (85, 56 - 57) 
35. Rakkauden sanallani osoitan sinulle, kuinka 
arvokas henkesi on Minulle. Mikään 
aineellisessa luomakunnassa ei ole suurempaa 
kuin teidän henkenne, ei kuninkaallinen tähti 
valoineen, ei maa kaikkine ihmeineen, eikä 
mikään muukaan luotu ole suurempi kuin se 
henki, jonka olen antanut teille, sillä se on 
jumalallinen hiukkanen, se on liekki, joka on 
syntynyt jumalallisesta hengestä. 
36 Jumalan lisäksi vain hengillä on hengellinen 
älykkyys, tietoisuus, tahto ja tahdonvapaus. 

37 "Lihan" [sielun] vaistojen ja taipumusten 
yläpuolelle nousee valo, joka on teidän 
henkenne, ja tämän valon yläpuolelle opas, 
opaskirja ja tuomari, joka on omatunto. (86, 
68) 
38. Ihmiskunta materialismissaan sanoo 
Minulle: "Onko Hengen valtakuntaa lainkaan 
olemassa?". Mutta minä vastaan teille, te 
epäuskoiset, te olette "kolmannen 
aikakauden" Tuomas. Myötätunnon ja 
laupeuden tunteet, hellyys, ystävällisyys ja 
anteliaisuus eivät ole ruumiin ominaisuuksia, 
sen enempää kuin ne armolahjatkaan, joita 
kannat kätkettynä sisimmässäsi. Kaikki ne 
tunteet, jotka ovat painautuneet sydämeenne 
ja mieleenne, kaikki nuo kyvyt kuuluvat 
henkeen, ettekä saa kieltää sitä. "Liha" on vain 
rajallinen väline, mutta henki ei ole: se on 
suuri, koska se on Jumalan atomi. 
39 Etsikää henkenne istuinta olemuksenne 
ytimessä ja suurta viisautta rakkauden 
kirkkaudessa. (147, 21 - 22) 
40 Totisesti sanon teille, että ihmisellä oli 
ihmiskunnan varhaisimmista päivistä lähtien 
intuitiivinen tieto siitä, että hän kantoi 
sisällään hengellistä olentoa - olentoa, joka, 
vaikka se oli näkymätön, ilmeni hänen 
elämänsä eri teoissa. 
41. Herrasi on paljastanut sinulle aika ajoin 
hengen olemassaolon, sen luonteen ja sen 
kätketyn olemuksen. Sillä vaikka kannattekin 
sitä sisällänne, verho, johon 
aineellistumisenne kietoo teidät, on niin 
paksu, ettette kykene erottamaan sitä, mikä 
on olemuksessanne kaikkein jalointa ja 
puhtainta. 
42. Monet totuudet ihminen on uskaltanut 
kieltää. Silti - usko oman hengen 
olemassaoloon ei ole ollut yksi niistä asioista, 
joita vastaan hän on eniten taistellut, koska 
ihminen on tuntenut ja lopulta ymmärtänyt, 
että hengen kieltäminen olisi sama kuin 
itsensä kieltäminen. 
43. Kun ihmisruumis rappeutui intohimojensa, 
paheidensa ja aistillisten nautintojensa vuoksi, 
siitä tuli kahle, pimeä umpisolki, vankila ja este 
hengen avautumiselle. Koettelemustensa 
aikana ihmiseltä ei kuitenkaan ole koskaan 
puuttunut sisäisen valon kipinää, joka olisi 
tullut hänen avukseen. 
44 Totisesti minä sanon teille, että hengen 
korkein ja puhtain ilmaus on omatunto, se 
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sisäinen valo, joka tekee ihmisestä 
ensimmäisen, korkeimman, suurimman ja 
jaloimman kaikkien häntä ympäröivien 
luotujen joukossa. (170, 56 - 60) 
45 Kerron kaikille ihmisille, että korkein ja 
kaunein arvonimi, joka ihmisellä on, on olla 
"Jumalan lapsi", vaikka se onkin ansaittava. 
46. Lain ja opetusten tarkoituksena on 
paljastaa teille totuuteni tuntemus, jotta teistä 
tulisi sen Jumalallisen Isän, joka on Korkein 
Täydellisyys, arvokkaita lapsia. (267, 53) 
47. Tiedätte, että teidät on luotu "minun 
kuvakseni ja kaltaisekseni", mutta kun sanotte 
sen, ajattelette ihmismuotoa. Sanon teille, 
että kuvani ei ole siellä, vaan teidän 
hengessänne, jonka on täydellistettävä itsensä 
harjoittamalla hyveitä tullakseen minun 
kaltaisekseni. 
48. Minä olen Tie, Totuus ja Elämä, minä olen 
oikeudenmukaisuus ja hyvyys, ja kaikki tämä 
tulee Jumalallisesta Rakkaudesta. 
Ymmärrättekö nyt, millainen teidän täytyy olla 
ollaksenne "kuvani ja kaltaiseni"? (31,51 - 52) 
49. Teissä on jumalallisen heijastus, olen 
todella sisällänne. Älykkyys, tahto, kyvyt, aistit 
ja hyveet, joita teillä on, todistavat siitä 
korkeammasta luonnosta, johon kuulutte, ja 
ovat elävä todistus Isälle, josta olette lähtöisin. 
50. Toisinaan tottelemattomuuden ja synnin 
kautta saastutatte ja häpäisette sen kuvan, 
jota kannatte minusta olemuksessanne. Silloin 
te ette muistuta minua, sillä ei riitä, että teillä 
on ihmisruumis ja henki, jos haluatte olla 
Luojan kuva. Todellinen kaltaisuutenne 
Minulle on valossanne ja rakkaudessanne 
kaikkia lähimmäisiänne kohtaan. (225, 23 - 24) 
51 Loin teidät "kuvakseni ja kaltaisekseni", ja 
koska olen sekä Kolme että Yksi, tämä 
Kolminaisuus on myös teissä. 
52. Aineellinen kehosi edustaa täydellisen 
suunnittelunsa ja harmoniansa ansiosta 
Luomakuntaa. Teidän ruumiillistunut 
henkenne on kuva "Sanasta", joka tuli 
ihmiseksi jättääkseen rakkauden jäljen 
ihmisten maailmaan; ja teidän omatuntonne 
on säteilevä kipinä Pyhän Hengen 
jumalallisesta valosta. (220, 11 - 12) 
53. Mitä ansioita hengelläsi olisi, jos se toimisi 
ruumiissa, jossa ei ole tahtoa ja jossa ei ole 
omia taipumuksia? Hengen ja sen ruumiillisen 
kuoren [sielun] välisessä taistelussa on kyse 
voimasta voimaa vastaan. Sieltä se löytää 

koetinkiven, jonka avulla sen on osoitettava 
ylivertaisuutensa ja henkinen suuruutensa. Se 
on koetus, jossa henki usein alistuu hetkeksi 
kiusauksiin, joihin maailma sen "lihan" kautta 
saattaa. Niin suurta väkivaltaa nämä 
(kiusaukset) harjoittavat henkeen, että lopulta 
tunsit, että yliluonnollinen ja pahanlaatuinen 
voima vetää sinua turmioon ja tuhoaa sinut 
intohimoissa. 
54 Kuinka suuri onkaan hengen vastuu 
Jumalan edessä! Liha ei ole ottanut tätä 
vastuuta. Katsokaa, kuinka se lepää ikuisesti 
maassa, kun kuolema tulee. Milloin hankit 
ansioita, jotta henkesi voi tulla arvokkaaksi 
asumaan täydellisemmissä kodeissa kuin 
tämä, jossa elät? 
55 Maailma tarjoaa teille kruunuja, jotka 
todistavat vain turhamaisuudesta, ylpeydestä 
ja valheellisesta suuruudesta. Hengelle, joka 
osaa ylittää nämä turhuudet, on varattu 
toinen kruunu tuonpuoleisessa, viisauteni 
kruunu. (53, 9 - 11) 
56. Elämän tulee näkyä enemmän hengessä 
kuin ruumiissa. Kuinka monet ovatkaan 
eläneet tässä maailmassa, mutta kuinka 
harvat ovatkaan eläneet hengellisesti ja 
ilmaisseet sitä armoa, joka on olemassa 
jokaisessa ihmisessä, siinä jumalallisessa 
kipinässä, jonka Luoja asetti ihmiseen. 
57 Jos ihmiset pystyisivät säilyttämään 
selvänäkijyyden mielessään, he voisivat nähdä 
sen kautta menneisyytensä, nykyisyytensä ja 
tulevaisuutensa. 
58. Henki on kuin jumalallisen viisauden 
kirjani. Kuinka paljon asioita se sisältääkään! 
Sillä on koko ajan jotain paljastettavaa sinulle - 
joskus niin syvällisiä paljastuksia, että ne ovat 
sinulle käsittämättömiä. 
59. Tuo valon kipinä, joka on läsnä jokaisessa 
ihmisessä, on side, joka yhdistää ihmisen 
hengelliseen, on se, joka tuo hänet yhteyteen 
tuonpuoleisen ja hänen Isänsä kanssa. (201, 
37 - 40) 
60. Voi, kunpa aineellinen luontonne pystyisi 
omaksumaan sen, minkä henkenne saa 
näkemislahjansa kautta! Sillä henkesi ei 
koskaan lakkaa katsomasta, vaikka ruumis ei 
aineellisen luonteensa vuoksi havaitse siitä 
mitään. Milloin voitte ymmärtää henkeänne? 
(266, 11) 
61 Niin kauan kuin te, jotka ette rakasta 
elämää, koska kutsutte sitä julmaksi, ette 
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tunnusta omantunnon merkitystä ihmisessä 
ettekä anna sen ohjata itseänne, ette löydä 
mitään todella arvokasta. 
62 Omatunto on se, joka nostaa hengen 
korkeampaan elämään aineen [sielun] ja sen 
intohimojen yläpuolelle. Hengellisyys saa sinut 
tuntemaan Jumalan suuren rakkauden, jos 
onnistut muuttamaan sen toiminnaksi. Silloin 
ymmärrätte elämän tarkoituksen, näette sen 
kauneuden ja löydätte sen viisauden. Silloin 
tiedätte, miksi olen kutsunut sitä elämäksi. 
63 Kuka uskaltaa hylätä tämän opetuksen 
sanomalla, että se ei ole totta, kun hän on 
oppinut tuntemaan ja ymmärtämään sen? 
64 Kun ymmärrät, että todellinen arvosi 
perustuu omantuntoosi, elät sopusoinnussa 
kaiken sen kanssa, minkä Isäsi on luonut. 
65 Silloin omatunto kaunistaa ihmiselämän; 
mutta sitä ennen ihmisen on käännyttävä pois 
kaikista intohimoista, jotka erottavat hänet 
Jumalasta, ja kuljettava oikeudenmukaisuuden 
ja viisauden tietä. Silloin teille alkaa todellinen 
elämä, elämä, jota nykyään katsotte 
välinpitämättömästi, koska ette tiedä, mitä 
halveksitte, eikä teillä ole käsitystä sen 
täydellisyydestä. (11, 44 - 48) 
 
Jumalan temppeli ihmisessä 
66. Käsitys, joka ihmiskunnalla on Minusta, on 
lapsellinen, koska se ei ole kyennyt 
ymmärtämään niitä ilmestyksiä, joita olen 
lakkaamatta antanut sille. Sille, joka osaa 
valmistautua, Minä olen näkyvä ja 
kosketeltavissa ja läsnä kaikkialla; mutta sille, 
jolla ei ole herkkyyttä, koska materialismi on 
kovettanut hänet, on vaikea ymmärtää, että 
Minä olen olemassa, ja hän tuntee, että Minä 
olen äärettömän kaukana, että Minun on 
mahdotonta tuntea tai nähdä Minua millään 
tavalla. 
67. Ihmisen on tiedettävä, että hän kantaa 
Minua sisällään, että hänen hengessään ja 
omantuntonsa valossa hänellä on hallussaan 
Jumalallisen puhdas läsnäolo. (83, 50 - 51) 
68. Kärsimys, joka painaa tämän ajan ihmisiä, 
johtaa heidät askel askeleelta, ilman että he 
sitä huomaavat, sisäisen pyhäkön porteille, 
joiden edessä he, kykenemättöminä 
jatkamaan, kysyvät: "Herra, missä sinä olet?". 
Ja temppelin sisältä kuuluu Mestarin 
armollinen ääni, joka sanoo heille: "Olen 

täällä, missä olen aina asunut - teidän 
omassatunnossanne." (104, 50) 
69. Sinä synnyit minussa. Olette saaneet 
hengellisen ja aineellisen elämän Isältä. Ja 
kuvaannollisesti voin kertoa teille, että 
samaan aikaan, kun te synnyitte minussa, 
minä synnyin teissä. 
70 Minä synnyn omassatunnossanne, kasvan 
teidän kasvaessanne ja ilmoitan itseni täysin 
rakkauden teoissanne, niin että voitte iloiten 
sanoa: "Herra on minun kanssani." (138, 68 - 
69) 
71. Tänään olette vielä lasten opetuslapsia, 
ettekä voi aina ymmärtää opetustani oikein; 
mutta nyt puhukaa Jumalalle sydämestänne, 
ajatuksistanne, ja Hän vastaa teille 
olemuksenne syvyyksistä. Hänen viestinsä, 
joka puhuu omassatunnossasi, on selkeä, 
viisas, rakastava ääni, jonka huomaat 
vähitellen ja johon totut myöhemmin. (205, 
47) 
72. Tällä kolmannella aikakaudella perustan 
opetuslasteni sydämeen Pyhän Hengen kirkon. 
Siellä asuu Luoja-Jumala, vahva Jumala, 
Jumala, joka tuli ihmiseksi toisella 
aikakaudella, äärettömän viisauden Jumala. 
Hän asuu sisällänne, mutta jos haluatte tuntea 
Hänet ja kuulla Hänen sanansa äänen, teidän 
on valmistauduttava sisäisesti. 
73 Se, joka tekee hyvää, tuntee minun 
läsnäoloni sisälläni, samoin kuin se, joka on 
nöyrä tai joka näkee veljensä jokaisessa 
lähimmäisessä. 
74. Henkesi sisällä on Pyhän Hengen temppeli. 
Tämä valtakunta on tuhoutumaton, eivätkä 
myrskyt tai hurrikaanit pysty repimään sitä 
alas. Se on näkymätön ja koskematon 
inhimilliselle katseelle, ja sen tukipilarit ovat 
halu kasvaa hyvyydessä. Sen kupoli on armo, 
jonka Isä antaa lapsilleen, ja sen portti on 
Jumalallisen Äidin rakkaus, sillä jokainen, joka 
koputtaa ovelleni, koskettaa Taivaallisen Äidin 
sydäntä. 
75. Opetuslapset, tässä on totuus, joka elää 
Pyhän Hengen seurakunnassa, jotta te ette 
kuuluisi niihin, jotka eksyvät väärien 
tulkintojen kautta. Kivikirkot olivat pelkkä 
symboli, eikä niistä yksikään kivi jää toisen 
päälle. 
76. Haluan, että uskon liekki palaa aina 
sisäisellä alttarillanne ja että ymmärrätte, että 
teoillanne luotte perustuksia, joiden varaan 
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suuri pyhäkkö jonain päivänä nojaa. Minä 
koettelen kaikkia ihmisiä heidän erilaisilla 
ajatuksillaan ja toimin niiden mukaan, sillä 
teen kaikista osallisia temppelini 
pystyttämisessä. (148,44-48) 
  

33 luku - Mies ja nainen, vanhemmat 
ja lapset, avioliitto ja perhe  
 
Aviomiehen ja vaimon välinen suhde  
1 Jo ennen kuin tulisit maan päälle, tiesin jo 
elämänpolkusi ja taipumuksesi; ja auttaakseni 
sinua elämänmatkallasi asetin polullesi 
sydämen, joka valaisisi polkua rakkaudellaan 
sinua kohtaan. Tämä sydän oli sekä miehen 
että naisen sydän. Sen avulla halusin antaa 
teille apua, jotta teistä tulisi uskon, moraalisen 
voiman ja laupeuden sauva niille, jotka sitä 
tarvitsevat. (256, 55) 
2. Halusin, että saisitte osalliseksi isänä 
olemisen onnesta, ja siksi tein teistä ihmisten 
vanhempia, jotta antaisitte muodon sellaisille 
olennoille, jotka muistuttaisivat teitä ja joihin 
lähettämäni henkiset olennot 
ruumiillistuisivat. Koska Jumalallisessa ja 
Iankaikkisessa on äidinrakkautta, halusin, että 
ihmiselämässä on olento, joka ilmentää sitä, ja 
tämä olento on nainen. 
3 Alussa ihminen jaettiin kahteen osaan, 
jolloin luotiin kaksi sukupuolta, toinen - mies, 
toinen - nainen; miehessä voimaa, älyä, 
arvokkuutta; naisessa hellyyttä, armoa, 
kauneutta. Toinen - siemen, toinen - 
hedelmällinen maa. Näette tässä kaksi 
olentoa, jotka vain yhdistyneinä voivat tuntea 
itsensä täydellisiksi, täydellisiksi ja onnellisiksi. 
Harmoniassaan ne muodostavat yhden 
"lihan", yhden tahdon ja yhden ihanteen. 
4 Kun tämä liitto on Hengen ja rakkauden 
innoittama, sitä kutsutaan avioliitoksi. (38, 29 - 
31) 
5 Totisesti minä sanon teille: Näen, että tänä 
aikana mies ja nainen ovat poikennut 
tavoistaan. 
6 Löydän miehiä, jotka eivät täytä 
velvollisuuksiaan, naisia, jotka välttelevät 
äitiyttä, ja muita, jotka menevät miehille 
varatuille alueille, vaikka teille on jo muinoin 
sanottu, että mies on naisen pää. 

7 Älköön nainen tunteko, että hän on tämän 
vuoksi lannistunut; sillä nyt minä sanon teille, 
että nainen on miehen sydän. 
8 ee, siksi minä perustin ja pyhitin avioliiton. 
Sillä näiden kahden olennon, jotka ovat 
hengellisesti samanarvoisia mutta fyysisesti 
erilaisia, liitossa on täydellinen tila. (66, 68 - 
69) 
9 Kuinka harvat ovatkaan niitä, jotka pyrkivät 
elämään rauhan, valon ja harmonian 
paratiisissa ja täyttävät rakkaudella 
jumalallisia lakeja. 
10. Ihmisten kulkema tie on hyvin pitkä, mutta 
silti he syövät mieluummin kiellettyjä 
hedelmiä, jotka vain lisäävät kärsimystä ja 
pettymystä heidän elämäänsä. Kielletyt 
hedelmät ovat hedelmiä, jotka ovat hyviä, 
koska Jumala on luonut ne, mutta joista voi 
tulla ihmiselle haitallisia, jos hän ei ole 
valmistautunut asianmukaisesti tai käyttää 
niitä liikaa. 
11 Mies ja nainen ottavat elämän hedelmän 
valmistautumatta eivätkä ymmärrä 
vastuutaan Luojaa kohtaan, kun he 
synnyttävät uusia olentoja, jotka inkarnoituvat 
maan päälle. (34, 12 - 14) 
12 Jotkut kysyvät minulta: "Herra, onko 
ihmisrakkaus sietämätöntä ja inhottavaa sinun 
silmissäsi, ja hyväksytkö sinä vain hengellisen 
rakkauden?" 
13 Ei, ihmiset. On totta, että korkeimmat ja 
puhtaimmat rakkauden tunteet kuuluvat 
hengelle, mutta asetin myös ihmiskehoon 
sydämen, jotta se voisi rakastaa, ja annoin sille 
tunteet, jotta se voisi niiden kautta rakastaa 
kaikkea sitä ympäröivää. 
14. Rakkaus, jonka juuret ovat vain 
ruumiillisessa, on ominaista vain järkeä vailla 
oleville olennoille, koska niiltä puuttuu 
omatunto, joka valaisisi niiden tietä. Lisäksi 
kerron teille, että hyvistä yhteenliittymistä 
tulee aina hyviä hedelmiä, ja niihin 
inkarnoituu valo-olentoja. (127,7 - 8, 10) 
15. En pyydä teitä tekemään yli-inhimillisiä 
uhrauksia. En ole pyytänyt miestä 
lopettamaan miehenä olemista seuratakseni 
Minua, enkä ole pyytänyt naista lopettamaan 
miehenä olemista täyttääkseen hengellisen 
tehtävän. En ole erottanut aviomiestä 
puolisostaan, enkä irrottanut naista 
miehestään, jotta hän voisi palvella Minua; 
enkä ole käskenyt vanhempia hylkäämään 
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lapsiaan tai luopumaan työstään 
seurataksensa Minua. 
16 Kun tein heistä "työläisiä tässä 
viinitarhassa", annoin heidän ymmärtää, että 
ollakseen palvelijoitani heidän ei pidä lakata 
olemasta ihmisiä, ja että heidän on siksi 
ymmärrettävä antaa Jumalalle se, mikä kuuluu 
Jumalalle, ja maailmalle se, mikä sille kuuluu. 
(133, 55 - 56) 
 
Ihmisen luonne ja tehtävä  
17. Teille miehille olen antanut perinnön, 
omaisuuden, vaimon, joka on uskottu teille 
rakastettavaksi ja hoidettavaksi. Silti 
kumppanisi on tullut luokseni, valittaen ja 
itkien edessäni ymmärtämättömyytesi vuoksi. 
18 Minä olen sanonut teille, että te olette 
vahvoja, että teidät on luotu minun kuvakseni 
ja kaltaisekseni." En kuitenkaan käskenyt sinua 
nöyryyttämään naista ja tekemään hänestä 
orjaasi. 
19 Olen tehnyt sinut vahvaksi edustamaan 
minua kotonasi: vahvaksi hyveissä ja 
lahjakkuudessa, ja olen antanut sinulle 
maanpäällisen elämäsi täydennykseksi, 
kumppaniksi, naisen, jotta löytäisit 
keskinäisessä rakkaudessa voimaa kohdata 
koettelemukset ja muuttuvat onnet. (6, 61) 
20. Miettikää, miehet, että usein juuri te 
olette kaataneet hyveellisiä naisia 
verkkoihinsa etsien heistä herkkiä ja heikkoja 
puolia. Mutta ne peilit, jotka olivat kirkkaita ja 
jotka nyt ovat himmeät, te saatte 
heijastamaan takaisin heidän henkensä 
puhtauden ja kauneuden. 
21 Miksi te nykyään halveksitte juuri niitä, 
jotka te ennen viettelitte turmeltuneeseen 
elämään? Miksi valitatte naisten 
rappeutumisesta? Ymmärtäkää, että jos 
olisitte johtaneet heitä minun lakini tiellä, joka 
on sydämen ja hengen, kunnioituksen ja 
rakkauden laki, rakastamalla heitä 
rakkaudella, joka kohottaa, eikä intohimolla, 
joka alentaa, teillä ei olisi syytä itkeä ja 
valittaa, eivätkä he olisi langenneet. 
22 Mies etsii ja odottaa naiselta hyveellisyyttä 
ja kauneutta. Mutta miksi vaaditte sitä, mitä 
ette ansaitse? 
23 Minä näen, että te vielä luulette, että teillä 
on suuria ansioita, vaikka teillä on vähän. 
Rakentakaa teoillanne, sanoillanne ja 
ajatuksillanne uudelleen se, minkä olette 

tuhonneet, ja antakaa kunniallisuudelle, 
moraalille ja hyveelle se arvo, joka niillä on. 
24. Jos te, miehet, ponnistatte tällä tavoin, 
autatte Jeesusta hänen pelastustyössään, ja 
sydämenne täyttyy ilosta, kun näette kotien 
olevan hyvien vaimojen ja kunniakkaiden 
äitien kunnioittamia. Ilo on suuri, kun näet 
hyveen palautuvan niille, jotka olivat sen 
menettäneet. 
25 Pelastus on kaikkia varten. Miksei 
suurimmankin syntisen pitäisi pelastua? Siksi 
sanon teille, miehet: työskennelkää kanssani 
pelastaaksenne ne, jotka olette saattaneet 
turmioon, ja antakaa heille uutta toivoa oppini 
valolla. Anna rakastavien ajatusteni saavuttaa 
heidän mielensä ja sydämensä. Viekää viestini 
heille myös vankiloihin ja sairaaloihin, jopa 
suvantopaikkoihin. Siellä he itkevät 
katumuksesta ja tuskasta, koska he eivät 
olleet tarpeeksi vahvoja, kun maailma 
kiusauksineen veti heidät turmioon. 
26 Jokainen nainen oli kerran lapsi, jokainen 
nainen oli kerran neitsyt, ja siksi voitte 
saavuttaa hänen sydämensä myötätunnolla. 
27. Käytän hyväkseni niitä miehiä, jotka eivät 
ole tahranneet näitä hyveitä, ja annan tämän 
tehtävän heille. Muistakaa, että olen sanonut 
teille: "Teidän teoistanne teidät tunnetaan." 
Anna Hengen puhua maallisen ilmenemisen 
kautta. 
28. Mutta niille, jotka eivät olleet halukkaita 
kunnioittamaan rakkauden viehätystä, jonka 
Minä olen asettanut tuohon olentoon, sanon: 
Miksi sanotte rakastavanne, kun se ei ole 
rakkautta, jota tunnette? Miksi annat muille 
syyn kaatua, mutta sinua ei pysäytä mikään? 
Pohtikaa: Mitä sydämessänne tuntuisi, jos se, 
mitä teette noille riepotetuille kukille, 
tehtäisiin äidillenne, sisarellenne tai 
rakastetulle ja siksi kunnioitetulle 
vaimollenne? Oletteko koskaan ajatelleet 
haavoja, joita olette aiheuttaneet niille 
vanhemmille, jotka kasvattivat heidät niin 
suurella rakkaudella? 
29 Kysykää sydämeltänne säännöllisesti 
omantuntonne valossa, voiko niittää sitä, mitä 
ei ole kylvänyt. 
30 Mitä valmistelet tulevaa elämääsi varten, 
jos satutat jatkuvasti lähimmäisiäsi? Kuinka 
moni on uhrisi? Mikä on sinun loppusi? 
Totisesti sanon teille, että olette tehneet 
monista uhreja intohimojenne pyörteessä; 
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toiset kuuluvat nykyisyyteenne, toiset 
menneisyyteenne. 
31 Minä tahdon, että sydän ja suu, jotka olivat 
uskottomuuden ja valheen paikka, tulisivat 
totuuden ja siveän rakkauden paikaksi. 
32 Valaiskaa lähimmäistenne tietä sanan ja 
esimerkkinne kautta, jotta teistä tulisi 
langenneiden naisten pelastajia. Voi, jospa 
jokainen teistä pelastaisi edes yhden! 
33 Älkää puhuko pahaa tuosta naisesta, sillä 
loukkaava sana, joka haavoittaa yhtä, 
vahingoittaa kaikkia, jotka sen kuulevat - sillä 
siitä hetkestä lähtien heistäkin tulee pahoja 
tuomareita. 
34. Kunnioita toisten toimintatapoja ja 
salaisuuksia, sillä ei ole sinun asiasi tuomita 
heitä. Pidän parempana ihmisiä, jotka ovat 
langenneet syntiin ja jotka minä palautan 
ennalleen, kuin tekopyhiä, jotka osoittavat 
puhtautta ja tekevät kuitenkin syntiä. 
Mieluummin suuri syntinen, mutta vilpitön, 
kuin valheellisen hyveellisyyden teeskentely. 
Jos haluatte koristella itseänne, niin olkoon se 
vilpittömyyden juhlavaate. 
35 Jos löydät hyveellisen ja korkeatunteisen 
naisen ja tunnet itsesi kelvottomaksi tulemaan 
hänen luokseen, vaikka rakastat häntä, ja sen 
jälkeen nöyryytät ja halveksit häntä ja, kun 
olet kärsinyt ja tunnustanut rikkomuksesi, 
käännyt hänen puoleensa lohdutusta 
hakemaan, niin turhaan koputat hänen 
oveensa!". 
36 Jos kaikki naiset, jotka ovat olleet osallisina 
kunkin miehen elämässä, olisivat saaneet 
häneltä rakkauden, kunnioituksen ja 
ymmärryksen sanan ja tunteen, teidän 
maailmanne ei olisi siinä synnin huipulla, 
missä se on. (235,18 - 32) 
 
Nainen, vaimo ja äiti  
37. Naiset, te olette ne, jotka rukouksillanne 
ylläpitävät sitä vähäistäkin rauhaa, joka maan 
päällä vallitsee - ne, jotka uskollisina kodin 
vartijoina huolehtivat siitä, ettei kodista puutu 
rakkauden lämpöä. Tällä tavoin yhdistätte 
itsenne Äitinne Marian kanssa murskaaksenne 
ihmisen ylpeyden. (130, 53) 
38. Naiset, jotka kostutatte tämän maailman 
polun kyyneleillänne ja merkitsette kulkua 
tämän elämän läpi verellä: Levätkää kanssani, 
jotta saatte uutta voimaa ja voitte jatkaa 
rakkauden suojana, kodin tulena, sen talon 

vahvana perustuksena, jonka olen teille 
uskonut maan päällä. Jotta voisit jatkossakin 
olla kuikka, jonka siivet peittävät puolison ja 
lapset. Siunaan sinua. 
39 Minä korotan miehen ja naisen paikan 
miehen oikealle puolelle. Minä pyhitän 
avioliiton ja siunaan perheen. 
40. Tänä aikana tulen rakkauden miekan 
kanssa saattamaan kaikki asiat kuntoon, koska 
ihminen oli aiemmin siirtänyt ne pois 
paikoiltaan. (217, 29 - 31) 
41 Totisesti minä sanon teille, että ihmisen 
uudistuminen on aloitettava naisesta, jotta 
hänen hedelmänsä, jotka ovat huomisen 
miehiä, olisivat vapaita niistä virheistä, jotka 
ovat saaneet teidät rappeutumaan. 
42 Tämän jälkeen on miehen tehtävä tehdä 
oma osuutensa tässä korjaustyössä; sillä joka 
on turmellut naisen, sen on kasvatettava 
hänet uudelleen. 
43 Tänään olen innoittanut teitä pelastamaan 
naisen, joka on kompastunut tiellään; ja kun 
sitten esittelette minulle pelastamanne 
naisen, annan hänelle kukan, siunaukset ja 
erittäin suuren rauhan, jotta hän ei enää 
kaadu. 
44 Jos suoritatte tämän tehtävän tällä tavoin, 
ne olennot, joita maailma on haavoittanut, 
tuntevat Jeesuksen rakkauden tunkeutuvan 
sydämeensä. 
45 Minä kuulen sen, kun he rukouksessaan 
sanovat Minulle: "Isäni, älä katso minun 
syntejäni, katso vain minun tuskaani. Älä 
tuomitse kiittämättömyyttäni, katso vain 
suruani." Sillä hetkellä lohdutukseni laskeutuu 
tuohon piinattuun sydämeen, ja se puhdistaa 
itsensä kyynelillä. Jos vain tietäisitte, että 
syntisen rukous tuntuu voimakkaammin kuin 
ylpeän, joka pitää itseään vanhurskaana ja 
puhtaana. (235, 16 - 17, 43 - 45) 
46. Rakkaudesta, jolla annoin teille elämän, on 
ihmisillä vain vähän todisteita tai piirteitä. 
Kaikista inhimillisistä tunteista eniten 
jumalallista rakkautta muistuttava on 
äidinrakkaus, sillä siinä on epäitsekkyyttä, 
itsensä kieltämistä ja halua tehdä lapsi 
onnelliseksi, vaikka se maksaisi uhrauksia. 
(242, 39) 
47. Teille hedelmättömille naisille Mestari 
sanoo: Olette kovasti toivoneet ja pyytäneet, 
että kohdustanne tulisi elämän lähde, ja olette 
toivoneet, että jonain iltana tai jonain aamuna 
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kuulisitte sisällänne hellän sydämen sykkeen. 
Mutta päivät ja yöt ovat kuluneet, ja vain 
nyyhkytykset ovat karanneet rinnastasi, koska 
yksikään lapsi ei ole koputtanut ovellesi. 
48. Kuinka monen teistä, jotka kuulette Minua 
ja joilta tiede on riistänyt kaiken toivon, on 
tultava hedelmällisiksi, jotta voitte uskoa 
voimaani, ja monet tunnistavat Minut tämän 
ihmeen kautta. Katso ja ole kärsivällinen. 
Älkää unohtako sanojani! (38, 42 - 43) 
 
Lasten ja nuorten koulutus  
49. Perheenisät, välttäkää virheitä ja huonoja 
esimerkkejä. En vaadi teiltä täydellisyyttä, 
ainoastaan rakkautta ja huolenpitoa 
lapsistanne. Valmistautukaa hengellisesti ja 
fyysisesti, sillä tuonpuoleisessa on suuria 
henkilegendoja, jotka odottavat hetkeä tulla 
ihmisiksi keskuudessanne. 
50 Minä tahdon uuden ihmiskunnan, joka 
kasvaa ja lisääntyy paitsi lukumäärältään myös 
hyveiltään, niin että ihmiset näkevät luvattua 
kaupunkia lähestyvän ja heidän lapsensa 
pääsevät asumaan uuteen Jerusalemiin. 
51 Haluan, että maa täyttyy hyväntahtoisista 
ihmisistä, jotka ovat rakkauden hedelmiä. 
52 Hävitä tämän ajan Sodoma ja Gomorra, älä 
anna sydämesi tottua niiden synteihin, äläkä 
tee sitä niiden asukkaiden kaltaiseksi. (38, 44 -
47) 
53. Näyttäkää lapsillenne innokkaasti tietä, 
opettakaa heitä noudattamaan Hengen ja 
Aineen lakeja; ja jos he rikkovat niitä, 
nuhdelkaa heitä, sillä te vanhempina 
edustatte Minua maan päällä. Muistakaa siis 
Jeesus, joka pyhää vihaa täynnä antoi 
Jerusalemin kauppiaille opetuksen kaikkia 
aikoja varten puolustaessaan Jumalan asiaa, 
muuttumattomia lakeja. (41, 57) 
54. Tänään ette ole enää pieniä lapsia ja voitte 
ymmärtää opetusteni merkityksen. Tiedätte 
myös, että henkenne ei ole syntynyt samaan 
aikaan kuin ruumiinne, ja että toisen alkuperä 
ei ole sama kuin toisen. Ne lapset, joita 
kehdotat sylissäsi, kantavat sydämessään 
viattomuutta, mutta heidän mielessään on 
menneisyys, joka on joskus pidempi ja 
synkempi kuin heidän omien vanhempiensa 
menneisyys. Kuinka suuri onkaan niiden 
vastuu, joiden tehtävänä on vaalia näitä 
sydämiä, jotta heidän henkensä voi edetä 
kehityksensä tiellä. 

55. Älkää katsoko lapsianne vähemmän 
rakkaudella tämän vuoksi. Muista, että et 
tiedä, keitä he ovat tai mitä he ovat tehneet. 
Pikemminkin lisätkää kiintymystänne ja 
rakkauttanne heitä kohtaan ja kiittäkää 
Isäänne siitä, että hän on asettanut armonsa 
teihin ja tehnyt teistä hengellisten veljienne ja 
sisartenne oppaita ja neuvonantajia, sillä te 
olette heidän ruumiinsa ja verensä suhteen 
väliaikaisia vanhempia. (56, 31 - 32) 
56. Kerron perheiden isille, että aivan kuten 
he ovat huolissaan lastensa aineellisesta 
tulevaisuudesta, heidän tulisi olla huolissaan 
myös heidän hengellisestä tulevaisuudestaan, 
koska he ovat tuoneet maailmaan tehtävän 
tässä suhteessa. (81, 64) 
57. Tietäkää, että henki tuo ruumiillistuessaan 
mukanaan kaikki kykynsä, että sen kohtalo on 
jo kirjoitettu ylös ja että sen ei siksi tarvitse 
vastaanottaa mitään maailmassa. Hän tuo 
mukanaan viestin tai sovitustehtävän. Joskus 
hän niittää (hyvän) siemenen, ja joskus hän 
maksaa velkaa. Mutta aina tässä elämässä hän 
saa Isältään rakkauden oppitunnin. 
58. Sinä, joka ohjaat lapsiasi läpi tämän 
elämän, huolehdi siitä, että kun lapsellisen 
viattomuuden aika on ohi, he noudattavat 
lakini tietä. Herättäkää heidän tunteensa, 
paljastakaa heille heidän kykynsä ja 
innoittakaa heitä aina hyvään, ja totisesti 
sanon teille, että kaikki, jotka saatte tällä 
tavoin luokseni, tulvivat valosta, joka säteilee 
siitä jumalallisesta tulesta, joka on minun 
rakkauteni. (99, 64 - 65) 
59. Henkisesti olette jo kulkeneet pitkän 
matkan, ja nyt hämmästytte intuitiosta ja 
avautumisesta, jonka uudet sukupolvet 
paljastavat jo hennoimmasta lapsuudestaan 
lähtien. Sillä he ovat henkiä, jotka ovat 
kokeneet paljon ja tulevat nyt uudelleen 
edistämään ihmiskuntaa - toiset hengen ja 
toiset maailman keinoin, kykyjensä ja 
tehtävänsä mukaan. Mutta niiden avulla kaikki 
ihmiset löytävät sisäisen rauhan. Nämä 
olennot, joista puhun teille, tulevat olemaan 
lapsianne. (220, 14) 
60. Luuletko, että lapsi syyllistyy ilkeän tai 
pahan maallisen isän huonon esimerkin 
edessä virheeseen, jos hän ei noudata tämän 
elämäntapaa? Vai oletko sitä mieltä, että 
lapsen on pakko seurata vanhempiensa 
askelia? 
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61 Totisesti minä sanon teille: omatunto ja 
järki ohjaavat teidät oikealle tielle. (271, 33 - 
34) 
62. Siunattu viattomuus on saanut tartunnan 
maailman turmeltuneisuudesta, nuoret 
kulkevat sen tietä henkeäsalpaavasti, ja 
neitsyetkin ovat menettäneet 
vaatimattomuuden, siveyden ja siveyden. 
Kaikki nämä hyveet ovat kadonneet heidän 
sydämistään. He ovat ravinneet maallisia 
intohimoja ja haluavat vain nautintoja, jotka 
johtavat heidät tuhoon. 
63. Puhun teille selkeästi, jotta voitte lähteä 
liikkeelle ja ottaa lujan askeleen henkenne 
kehittämisessä. (344, 48) 
64 Sytyttäkää nuorisossa lähimmäisenrakkaus, 
antakaa heille suuria ja jaloja ihanteita, sillä 
nuoriso on se, joka huomenna taistelee 
sellaisen elämän puolesta, jossa 
oikeudenmukaisuus, rakkaus ja hengen pyhä 
vapaus loistavat. Valmistautukaa, sillä suuri 
taistelu, josta ennustukset puhuvat, ei ole 
vielä tullut. (139, 12) 
 
Sana lapsille ja neitsyille  
65. Teillä kaikilla lapsilla on Minussa 
Jumalallinen Isä, ja jos olen antanut teille 
aineellisessa elämässä ihmisvanhemmat, se 
tapahtui siksi, että he antaisivat eloa 
ruumiillenne ja edustaisivat Taivaallista 
Isäänne kanssanne. Olen sanonut teille: 
"Teidän on rakastettava Jumalaa enemmän 
kuin kaikkea luotua", ja olen lisännyt: 
"Kunnioita isääsi ja äitiäsi". Älkää siis 
laiminlyökö velvollisuuksianne. Jos et ole 
kiitollisena tunnustanut vanhempiesi 
rakkautta, ja he ovat yhä maailmassa, siunaa 
heitä ja tunnusta heidän ansionsa. (9, 19) 
66. Tänä päivänä puhun erityisesti tytöille, 
joiden on huomenna kirkastettava 
läsnäolollaan uuden kodin elämää, ja joiden 
tulisi tietää, että puolison sydän ja äidin sydän 
ovat valoja, jotka valaisevat tuota pyhäkköä 
niin kuin Henki valaisee sisäisen temppelin. 
67 Valmistautukaa jo nyt, jotta uusi elämänne 
ei yllättäisi teitä; valmistautukaa jo nyt polulle, 
jota pitkin lapsenne kulkevat - ne 
henkiolennot, jotka odottavat hetkeä 
lähestyäkseen syliänne, ottaakseen muodon ja 
ihmiselämän, täyttääkseen tehtävänsä. 

68 Olkaa minun työtovereitani 
korjaussuunnitelmissani, uudistus- ja 
vanhurskauttamistyössäni. 
69. Kääntykää pois niistä monista kiusauksista, 
jotka ympäröivät askeleitanne tänä aikana. 
Rukoilkaa syntisten kaupunkien puolesta, 
joissa niin monet naiset menehtyvät, joissa 
niin monet pyhät häpäistään ja joissa niin 
monet lamput sammuvat. 
70. Levittäkää esimerkillänne elämän, 
totuuden ja valon siementä, joka pysäyttää 
ihmiskunnan henkisyyden puutteen 
seuraukset. 
71. Tämän kansan neitsyet: herätkää ja 
valmistautukaa taisteluun! Älkää antako 
sydämen intohimojen sokaista itseänne, älkää 
antako epätodellisen sokaista itseänne. Kehitä 
intuitiosi, inspiraatiosi, herkkyytesi ja 
hienovaraisuutesi lahjoja. Vahvistukaa 
totuudessa, niin teillä on parhaat aseenne 
valmiina kohtaamaan tämän elämän taistelu. 
72. Jotta voisitte välittää rakkautta verellänne, 
jotta voisitte avustaa lapsianne elämän 
olemuksella, joka on se rakkaus, josta puhun 
teille niin paljon, teidän on ensin koettava se, 
annettava sen läpäistä teidät ja tunnettava se 
syvästi. Tämän opetukseni haluaa saada 
aikaan sydämissänne. (307, 31 - 36) 
 
Avioliitto ja perhe  
73. Avioliittolaki laskeutui alas valona, joka 
puhui arkki-isien hengen kautta, jotta he 
tunnistaisivat, että miehen ja naisen liitto 
merkitsee liittoa Luojan kanssa. Tämän liiton 
hedelmä on lapsi, jossa hänen vanhempiensa 
veri virtaa yhdessä todisteena siitä, että se, 
mikä on yhdistetty Jumalan edessä, ei voi 
hajota maan päällä. 
74. Se onni, jota isä ja äiti tuntevat 
synnyttäessään lapsen, on samanlainen kuin 
se, jonka Luoja koki tullessaan Isäksi ja 
antaessaan elämän rakastetuille lapsilleen. 
Myöhemmin, kun annoin teille Mooseksen 
kautta lakeja, jotta ymmärtäisitte 
valinnanvapauden ja ette haluaisi 
lähimmäisenne vaimoa, se tapahtui siksi, että 
ihmiset olivat vapaan tahtonsa nojalla 
eksyneet aviorikoksen ja intohimojen tielle. 
75. Kun tämä aika oli kulunut, tulin maailmaan 
Jeesuksessa ja korotin avioliiton ja sen myötä 
ihmisen moraalin ja hyveellisyyden 
armollisella ohjeellani, joka on aina rakkauden 
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laki. Puhuin vertauksin, jotta sanani jäisivät 
unohtumattomiksi, ja tein avioliitosta pyhän 
instituution. 
76. Nyt kun olen jälleen keskuudessanne, 
kysyn teiltä, miehet ja naiset: Mitä olet tehnyt 
avioliitosta? kuinka harva voi vastata 
tyydyttävästi! Pyhä instituutioni on häpäisty, 
tuosta elämän, kuoleman ja tuskan lähteestä. 
Tuon lakipaperin puhtaassa valkoisessa 
lakanassa ovat aviomiehen ja vaimon tahrat ja 
jäljet. Hedelmä, jonka pitäisi olla makea, on 
katkera, ja malja, jota ihmiset juovat, on 
täynnä sappea. 
77 Te poistutte minun laeistani, ja kun 
kompastutte, kysytte itseltänne pelokkaasti: 
"Miksi on niin paljon tuskaa?". Koska lihan 
halut ovat aina kuunnelleet omantunnon 
ääntä. Nyt kysyn teiltä: Miksi teillä ei ole 
rauhaa, vaikka olen antanut teille kaiken 
tarvittavan onnellisuuteen? 
78. Olen levittänyt sinisen vaipan 
taivaanvahvuuteen, jotta voitte sen alle 
rakentaa "rakkauden pesänne", jotta voitte 
siellä, kaukana maailman houkutuksista ja 
kietoutumista, elää lintujen 
yksinkertaisuudella; sillä yksinkertaisuudessa 
ja vilpittömässä rukouksessa voi tuntea 
valtakuntani rauhan ja monien salaisuuksien 
paljastumisen. 
79 Jokainen, joka solmii avioliiton jumaluuteni 
edessä - vaikka kukaan pappi ei 
vahvistaisikaan hänen liittoaan - solmii 
kanssani sopimuksen, joka jää kirjatuksi 
Jumalan kirjaan, johon kaikki kohtalot on 
kirjoitettu. 
80. Kuka voi poistaa sieltä nämä kaksi toisiinsa 
kietoutunutta nimeä? Kuka voi menettää 
maailmassa sen, mikä on yhdistetty minun 
laissani? 
81. Jos erottaisin teidät toisistanne, tuhoaisin 
oman Työni. Jos olette pyytäneet Minulta 
liittoa maan päällä ja olen myöntänyt sen 
teille, miksi ette pidä lupauksianne sen jälkeen 
ja kiellä valanne? Eikö tämä ole Minun lakini ja 
Minun nimeni pilkkaamista? (38, 32 - 37, 39 - 
41) 
82. Olen puhunut sen naisen, äidin ja vaimon 
sydämelle, joka ei kyennyt säilyttämään 
puhtautta sydämessään eikä antamaan 
hellyyttä ja ymmärrystä kumppanilleen ja 
lapsilleen. 

83 Kuinka miehet ja naiset voisivat lisätä 
hengellisyyttään, elleivät he ole ensin 
korjanneet ihmiselämässään olevia vakavia 
virheitä? 
84 Minun työni edellyttää, että hänen 
opetuslapsensa osaavat todistaa siitä 
elämänsä tekojen vilpittömyydellä ja 
totuudellisuudella. 
85. Kysyn niin joiltakin kuin muiltakin: Onko 
teillä lapsia? Olkaa sitten armollinen heille. Jos 
voisitte hetkeksi nähdä heidän henkensä, 
tuntisitte itsenne kelvottomiksi kutsumaan 
itseänne heidän vanhemmikseen. Älä anna 
heille huonoja esimerkkejä, varo huutamasta 
lasten läsnä ollessa. 
86 Tiedän, että tällä hetkellä avioliitoissa on 
enemmän ongelmia kuin koskaan aikaisemmin 
- ongelmia, joihin asianomaiset löytävät vain 
yhden ratkaisun: eron, avioeron. 
87 Jos ihmisellä olisi tarvittava tieto 
hengellisestä tiedosta, hän ei syyllistyisi näin 
vakaviin virheisiin, sillä hän löytäisi 
rukouksesta ja hengellisestä tiedosta 
inspiraation, jonka avulla hän voisi ratkaista 
kaikkein vaikeimmatkin sotkuiset tilanteet ja 
läpäistä kaikkein vaikeimmat koettelemukset. 
88. Minun valoni saavuttaa kaikki sydämet, 
jopa surulliset ja masentuneet, antaakseen 
heille uutta rohkeutta elää. (312, 36 - 42) 
89. Toisella aikakaudella menin monien 
sellaisten pariskuntien koteihin, jotka olivat 
menneet naimisiin Mooseksen lain mukaan, ja 
tiedättekö, miten löysin monet heistä? Riitely, 
joka tuhoaa rauhan, rakkauden ja 
luottamuksen siemenet. Näin vihamielisyyttä 
ja eripuraa heidän sydämissään, heidän 
pöydässään ja leirissään. 
90 Olen myös astunut monien sellaisten 
ihmisten kotiin, jotka, ilman että heidän 
avioelämänsä oli vahvistettu lailla, rakastivat 
ja elivät kuin haikarat pesässään, hyväillen ja 
suojellen pientä kultaansa. 
91. Kuinka paljon onkaan niitä, jotka asuvat 
saman katon alla, mutta eivät kuitenkaan 
rakasta toisiaan, ja koska he eivät rakasta 
toisiaan, he eivät ole yhdistyneet, vaan 
hengellisesti erillään! Silti he eivät anna 
erimielisyyksiensä tulla julki jumalallisen 
rangaistuksen, ihmislakien tai yhteiskunnan 
tuomion pelossa, ja tämä ei ole avioliitto; 
tällaisten ihmisten kanssa ei ole yhteyttä eikä 
totuudellisuutta. 
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92. Silti he esittelevät valheellista 
yhteenkuuluvuuttaan, vierailevat perheissä ja 
kirkoissa, käyvät kävelyillä, eikä maailma 
tuomitse heitä, koska he osaavat peittää 
rakkaudettomuutensa. Toisaalta, kuinka 
monet toisiaan rakastavat joutuvatkaan 
piilottelemaan, salaamaan todellisen 
yhtenäisyytensä ja kestämään 
ymmärtämättömyyttä ja 
epäoikeudenmukaisuutta. 
93. Ihminen ei ole kehittynyt tarpeeksi 
korkealle nähdäkseen ja arvioidakseen oikein 
lähimmäisensä elämän. Ne miehet, joilla on 
käsissään hengelliset ja maalliset lait, eivät 
sovella todellista oikeutta tällaisten tapausten 
rankaisemiseen. 
94. Mutta ne ymmärryksen ja arvostelukyvyn 
ajat, jotka ilmoitan teille, jolloin ihmiskunta 
täydellistyy, tulevat, ja silloin näette, kuten 
patriarkkojen aikana ennen Moosesta, että 
rakastavaisten liitto tapahtuu niin kuin olen 
tehnyt tänä päivänä lasteni kanssa: 
hengellisellä tavalla. Niin teidän on tehtävä 
myös tulevina aikoina: yhdistyvien 
vanhempien, ystävien ja sukulaisten läsnä 
ollessa, suurimmassa hengellisyydessä, 
veljeydessä ja ilossa. (357, 25 - 27) 
 

34 luku - Vapaa tahto ja omatunto  
 
Omatunnon ja vapaan tahdon merkitys  
1 Kuunnelkaa, opetuslapset: Ihmisellä on 
hengellisinä lahjoina tahdon- ja 
omantunnonvapaus; kaikki tulevat maailmaan 
varustettuina hyveillä ja voivat käyttää niitä. 
Heidän hengessään on omantunnon valo, 
mutta samanaikaisesti ruumiin kehityksen 
kanssa kehittyvät myös intohimot, pahat 
taipumukset, ja nämä sotivat hyveiden kanssa. 
2. Jumala sallii tämän tapahtua, sillä ilman 
kamppailua ei ole ansioita, ja siksi tämä on 
välttämätöntä, jotta voitte nousta 
hengellisellä polulla. Mistä Jumalan lasten 
ansiot koostuisivat, jos he eivät kamppailisi? 
Mitä tekisit, jos eläisit täynnä onnea, jota 
kaipaat maailmalta? Voisitteko te 
mukavuuksien ja rikkauksien ympäröimänä 
odottaa hengellistä edistystä? Sinä pysyisit 
paikallasi, sillä missä ei ole taistelua, siellä ei 
ole ansioita. 

3 mutta älkää ymmärtäkö väärin, sillä kun 
puhun kamppailusta, tarkoitan sitä, mitä 
kehitätte voittaaksenne heikkoutenne ja 
intohimonne. Nämä taistelut ovat ainoita, 
joiden avulla annan ihmisten hallita 
itsekkyyttään ja aineellisia halujaan, jotta 
omantunnon valaisema henki voi ottaa 
todellisen paikkansa. 
4 Hyväksyn tämän sisäisen kamppailun, mutta 
en sitä, jota ihmiset käyvät kunnianhimon ja 
pahansuopuuden sokaisemina itsekorostuksen 
halusta. (9, 42 - 44) 
5. Henki kamppailee saavuttaakseen nousunsa 
ja edistymisensä, kun taas "liha" [sielu] alistuu 
yhä uudelleen ja uudelleen maailman 
ärsykkeille. Mutta henki ja ruumis [sielu] 
voisivat olla sopusoinnussa toistensa kanssa, 
jos molemmat vain käyttäisivät sitä, mikä 
tulee heille sallitusti, ja tämän opetukseni 
osoittaa teille. 
6 Miten voit harjoittaa lakiani koko ajan? 
Kuuntelemalla omantunnon ääntä, joka on 
tekojesi tuomari. En käske teille mitään 
sellaista, mitä ette voi täyttää. Haluan 
vakuuttaa teille, että tie onneen ei ole 
kuvitelmaa, vaan se on olemassa, ja paljastan 
teille tässä, miten sitä voi kulkea. 
7 Te voitte vapaasti valita tien, mutta minun 
velvollisuuteni Isänä on näyttää teille oikea 
tie, lyhin tie, se, jota valaisee aina sen 
jumalallisen majakan valo, joka on rakkauteni 
teitä kohtaan. Sillä te olette opetuslapsia, 
jotka janoavat kuulla aina uusia sanoja, jotka 
vahvistavat tietonne ja elävöittävät uskoanne. 
(148,53 - 55) 
8 Minä olen asettanut omantunnon teidän 
sisimpäänne, että se ohjaisi teitä kaikilla 
teillänne, sillä omatunto kykenee erottamaan 
hyvän pahasta ja oikean väärästä. Tämän 
valon avulla teitä ei petetä, eikä teitä voida 
kutsua tietämättömiksi. Kuinka spiritisti voisi 
pettää lähimmäistään tai pyrkiä pettämään 
itseään, jos hän tietää totuuden? (10, 32) 
9 Ihminen maan päällä on ruhtinas, jolle 
rakkauteni ja vanhurskauteni ovat antaneet 
tämän arvonimen, ja hän on alusta asti saanut 
tehtäväkseen hallita maata. 
10 Hänen tahdonvapautensa jumalallisen 
lahjan yläpuolelle asetin hänen 
elämänpolkuaan valaisevan majakan: 
omantunnon. 
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11 Vapaus toimia ja omantunnon valo erottaa 
hyvä pahasta ovat kaksi suurinta lahjaa, jotka 
Isäni rakkaus on antanut hengellenne. Ne ovat 
ihmisessä jo ennen hänen syntymäänsä ja jopa 
hänen kuolemansa jälkeen. Omatunto ohjaa 
häntä eikä eroa hänestä epätoivossa, järjen 
menettämisessä eikä kuoleman tuskassa, 
koska se on syvästi yhteydessä Henkeen. (92, 
32 - 34) 
12 Mieli nauttii tahdonvapautta, jonka avulla 
se hankkii ansioita saadakseen pelastuksen. 
13 Kuka ohjaa, ohjaa tai neuvoo henkeä sen 
vapaassa kehityksessä, jotta se erottaisi 
laillisen ja laittoman toisistaan ja ettei se näin 
ollen eksyisi harhaan? omatunto. 
14. Omatunto on jumalallinen kipinä, se on 
korkeampi valo ja voima, joka auttaa ihmistä 
olemaan tekemättä syntiä. Mitä ansioita 
ihmisessä olisi, jos omallatunnolla olisi 
aineellinen valta pakottaa hänet pysymään 
hyvässä? 
15 Haluan teidän tietävän, että ansioksi tulee 
kuunnella tuota ääntä, varmistaa, ettei se 
koskaan valehtele tai ole väärässä siinä, mitä 
se neuvoo, ja totella uskollisesti sen käskyjä. 
16. Kuten varmasti ymmärrätte, vaatii 
harjoittelua ja keskittymistä itseensä, jotta voi 
kuulla tuon äänen selvästi. Ketkä teistä 
harjoittavat tällä hetkellä tätä kuuliaisuutta? 
Vastatkaa itse. 
17 Omatunto on aina ilmennyt ihmisessä, 
mutta ihminen ei ole saavuttanut sellaista 
kehitystä, joka olisi tarpeen, jotta koko hänen 
elämänsä olisi tuon valon ohjaama. Hän 
tarvitsee lakeja, opetuksia, määräyksiä, 
uskontoja ja neuvoja. 
18 Jos ihmiset tulevat kommunikoimaan 
henkensä kanssa ja sen sijaan, että he etsisivät 
hengellistä ulkoisesti, he etsivät sitä 
sisimmästään, he pystyvät kuulemaan 
lempeän, vakuuttavan, viisaan ja 
oikeudenmukaisen äänen, joka on aina elänyt 
heissä ilman, että he ovat sitä kuunnelleet, ja 
he ymmärtävät, että omassatunnossa on 
Jumalan läsnäolo, että se on todellinen 
välittäjä, jonka välityksellä ihmisen on 
kommunikoitava Isänsä ja Luojansa kanssa. 
(287, 26 - 30) 
19. Teillä kaikilla on valoni sisällänne, 
jokaisella hengellä on tämä armo; mutta 
vaikka joissakin tämä valo vahvistui ja 
vahvistui, kasvoi, tunkeutui ulospäin 

tehdäkseen itsensä tunnetuksi, toisissa se 
pysyy vain salassa, piilossa, 
tiedostamattomassa tilassa. Mutta totisesti 
sanon teille, että vaikka ihminen olisi kuinka 
henkisesti jälkeenjäänyt, hän kykenee aina 
erottamaan hyvän ja pahan, ja siksi te kaikki 
olette minulle vastuussa teoistanne. 
20 Minun on kerrottava teille, että vastuunne 
kasvaa sitä mukaa kuin tietonne lisääntyvät, 
sillä silloin teistä tulee yhä herkempiä 
omantunnon saneluille. (310, 69 - 70) 
21. Haluan sinun tietävän, että kaikista tämän 
maailman luoduista sinä olet etuoikeutetuin 
olento, joka on varustettu hengellä ja 
omallatunnolla. Olen antanut teille 
tahdonvapauden, jotta voitte omasta vapaasta 
tahdostanne valita oikean tien, joka johtaa 
luokseni. En tarjoa teille kukkaloistoa, vaan 
rukouksen, katumuksen ja kamppailun polkua, 
ja tälle polulle omatuntonne johdattaa teitä. 
(58, 42) 
22. Mitä hengelle tapahtuisi, jos siltä 
riistettäisiin tahdonvapaus? Ensinnäkään hän 
ei olisi henki, ja siksi hän ei olisi Korkeimman 
arvoinen luotu. Hän olisi jotakin niiden 
koneiden kaltaista, joita te valmistatte, jotakin 
ilman omaa elämää, ilman älyä, ilman tahtoa, 
ilman pyrkimystä. (20, 37) 
23. Annoin ihmiselle tahdonvapauden. Mutta 
jos hän harhakuvitelmissaan menee niin 
pitkälle, että moittii Minua siitä, kerron 
hänelle, että annoin hänelle myös 
tahdonvoiman ja ymmärryksen. Samalla 
paljastin hänelle lakini, joka on tie, jolla ei saa 
kompastua eikä eksyä, ja sytytin hänessä 
omantunnon valon, joka on sisäinen majakka, 
joka valaisee hengen tietä ja johdattaa hänet 
iankaikkiseen elämään. 
24 Miksi synti on olemassa, pahuus vallitsee ja 
sodat syttyvät? Koska ihminen ei kuuntele 
omantunnon ääntä ja käyttää 
tahdonvapauttaan väärin. (46, 63 - 64) 
25. Maailma ei kuule Minua, sillä näiden 
ruumiiden ääni, jonka kautta teen itseni 
tunnetuksi, ulottuu vain pienelle alueelle. Siksi 
omantunnon ääni, joka on minun viisauteni, 
puhuu ihmisille ja yllättää monet, jotka 
itsekkyytensä lumoissa ovat muuten kuuroja 
tuon äänen kutsuille, kiinnittäen huomiota 
vain imarteluun ja maalliseen arvovaltaan ja 
huumaantuen yhteiskunnallisesta asemastaan 
ja vallastaan. (164, 18) 
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Vapaan tahdon väärinkäyttö  
26. Nykyään ihmiskunta on mielestäni 
hengellisesti heikentynyt sen seurauksena, 
että se on käyttänyt väärin vapaan tahdon 
lahjaa. Suunnittelin oikeudenmukaisuuden, 
rakkauden, laupeuden ja hyvyyden tien. 
Ihminen on luonut toisen näennäisen valon, 
joka on johtanut hänet tuhoon. 
27 Palatessani sanani näyttää teille juuri sen 
tien, jota ette halunneet kulkea, ja olisi 
epäoikeudenmukaista ja kohtuutonta, jos joku 
sanoisi, että tämä opetus hämmentää tai 
tekee teidät välinpitämättömiksi. (126, 5 - 6) 
28. Katsokaa, kuinka ihmiset tuhoavat ja 
vihaavat toisiaan ja riistävät toisiltaan vallan, 
kaihtamatta rikoksia, petosta tai petosta. On 
ihmisiä, jotka kuolevat miljoonittain 
lähimmäistensä uhreina, ja toisia, jotka 
menehtyvät paheiden vaikutuksesta. Onko 
niissä valoa? Puhuuko heissä asuva henki? Se, 
mitä siellä on, on pimeyttä ja tuskaa, joka on 
seurausta vapaan tahdon lahjan 
väärinkäytöstä ja siitä, että ihmiset eivät 
kuunnelleet sisäistä ääntään, ja koska ihmiset 
eivät ole kiinnittäneet huomiotaan sen 
Jumalan kipinän valoon, jota te kaikki 
kannatte olemuksessanne ja joka on se 
jumalallinen valonsäde, jota kutsutte 
omantunnoksi. (79, 31) 
29 Tahdonvapaus on korkein ilmaus, se on 
täydellisin vapauden lahja, joka ihmiselle on 
annettu elämän tiellä, jotta hänen 
pysyvyytensä hyvässä, joka on saatu 
omantunnon neuvon ja koettelemusten 
läpikäymisen kautta, saa hänet pääsemään 
Isän syliin. Mutta tahdonvapaus on korvattu 
siveettömyydellä, omatunto jätetään 
huomiotta, kuunnellaan vain maailman 
vaatimuksia, ja hengellisyys on korvattu 
materialismilla. 
30 Niin paljon sekaannusta ja poikkeamia, että 
oppini vaikuttaa tämän ajan ihmisistä 
järjettömältä. Mutta sanon teille, että se on 
oikea opetus, joka saa ihmiset vapautumaan 
siitä uneliaisuudesta, johon he ovat vajonneet. 
(157, 15 - 16) 
31. Minun sanani on tie, se on jumalallinen 
laki, joka johdattaa teidät täydellisyyteen, se 
on valo, joka kohottaa henkeä, joka kuitenkin 
hämärtyi, kun "liha" [sielu] väitti itseään 

tinkimättömyydellään eikä kuunnellut 
henkensä sisäistä kutsua. 
32 Sitä ennen henki, joka antaa periksi "lihan" 
impulssille ja antaa ympäröivän maailman 
vaikutuksen hallita itseään, vaihtaa johtajan 
asemansa puolustuskyvyttömään olentoon, 
jota inhimilliset intohimot ja heikkoudet ajavat 
edestakaisin kuin karuja lehtiä, kun tuuli 
puhaltaa niitä suunnattomasti. 
33 Ihminen, joka rakastaa vapautta eniten, 
pelkää alistua Jumalalliselle tahdolle, koska 
pelkää, että sen henki lopulta alistaa hänet ja 
riistää häneltä monia inhimillisiä tyydytyksiä, 
joiden hän tietää olevan hänelle haitallisia; ja 
niin hän hylkää tien, joka johtaa hänet 
todelliseen elämään. (97, 36) 
34. Aika, jolloin ihmiset käyttivät 
tahdonvapautta nautintoihin, alhaisiin 
intohimoihin, vihamielisyyksiin ja kostoon, on 
nyt päättymässä. Oikeuteni tukkii synnin polut 
ja avaa sen sijaan sovinnon ja uudistumisen 
tien, jotta ihmiset löytäisivät rauhan tien, jota 
he ovat turhaan etsineet muilla keinoin. (91, 
80) 
35. Annoin teille vapaan tahdon lahjan, ja olen 
kunnioittanut tätä lapsilleni myönnettyä 
siunattua vapautta. Mutta asetin myös 
olemukseenne omantunnon jumalallisen 
valon, jotta sen ohjaamana ohjaisitte 
kykyjänne oikeille poluille. Mutta minä sanon 
teille: Hengen ja ruumiin [sielun] välisessä 
taistelussa henki on kärsinyt tappion, 
tuskallisen putoamisen, joka on vähitellen 
etäännyttänyt sitä yhä enemmän Totuuden 
Lähteestä, joka minä olen. 
36 Hänen tappionsa ei ole lopullinen, vaan 
väliaikainen, sillä hän nousee kuilunsa 
syvyyksistä, kun hän ei enää kestä nälkäänsä, 
janoaan, alastomuuttaan ja pimeyttään. Kipu 
on hänen pelastuksensa, ja kun hän kuulee 
omantuntonsa äänen, hän nousee vahvana ja 
säteilevänä, kiihkeänä ja innostuneena ja 
käyttää kykyjään uudestaan. Mutta ei enää 
sillä vapaudella, että voitte käyttää niitä 
hyvään tai pahaan, vaan omistautumalla 
yksinomaan jumalallisten lakien täyttämiseen, 
mikä on paras palvelu, jonka voitte tarjota 
Hengelleni. (257, 65 - 66) 
 
Omantunnon impulssien välttämätön 
noudattaminen  
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37. Kuinka kaukana todellisuudesta ovatkaan 
tällä hetkellä miljoonat olennot, jotka elävät 
vain aineellisen läsnäolonsa vuoksi! Miten he 
voivat avata silmänsä todellisuudelle? Vain 
kuuntelemalla omantunnon ääntä - ääntä, 
joka tarvitsee keräystä, pohdintaa ja rukousta 
tullakseen kuulluksi. (169, 16) 
38 Aina kun haluatte tietää, onko tie, jota 
kuljette, nousujohteinen, kysykää 
omastatunnostanne, ja jos siinä on rauha ja 
jos sydämessänne asuu rakkautta ja hyvää 
tahtoa lähimmäisiänne kohtaan, voitte olla 
varmoja siitä, että valonne yhä loistaa ja 
sananne lohduttaa ja parantaa. 
39. Mutta jos havaitsette, että ahneus, paha 
tahto, materialismi ja lihallisuus ovat 
juurtuneet sydämeenne, voitte olla varmoja 
siitä, että valostanne on tullut pimeyttä, 
petosta. Haluatteko, että - kun Isä kutsuu 
teidät pois - kultaisen vehnän sijasta teillä on 
likainen sato? (73,45) 
40 Opetuslapset: Jos ette halua tehdä virheitä 
tai erehdyksiä, tutkikaa tekojanne 
omantuntonne valossa, ja jos jokin varjostaa 
sitä, tutkikaa itseänne perusteellisesti, niin 
löydätte tahran, jotta voitte korjata sen. 
41 Teissä on peili, josta voitte katsoa itseänne 
ja nähdä, oletteko puhtaita vai ette. 
42. Spiritisti on tunnistettava teoistaan, joiden 
on oltava omantunnon sanelemia, jotta ne 
olisivat puhtaita. Jokainen, joka toimii näin, 
tuntee, että häntä kutsutaan oikeutetusti 
minun opetuslapsekseni. 
43. Kuka voisi pettää Minua? Ei kukaan. En 
tuomitse teitä sen perusteella, mitä teette, 
vaan sen perusteella, millä aikomuksella 
teette sen. Olen omassatunnossanne ja sen 
ulkopuolella. Kuinka voitte uskoa, etten voi 
tietää tekojanne ja niiden motiivia? (180, 11 - 
13) 
 
Vapaan tahdon ja omantunnon välinen 
taistelu  
44. Kun ensimmäiset ihmiset asuttivat maan, 
Luoja asetti heihin rakkautensa ja antoi heille 
hengen, sytytti valonsa heidän 
omassatunnossaan ja antoi heille samalla 
tahdonvapauden. 
45 Mutta kun toiset ponnistelivat pysyäkseen 
lujina hyvässä ja taistellen kaikkia kiusauksia 
vastaan tarkoituksenaan pysyä puhtaina, 
Herran arvoisina ja sopusoinnussa 

omantuntonsa kanssa, toiset tekivät synnistä 
syntiin ja rikkomuksesta toiseen lenkki 
toisensa jälkeen syntien ketjua lenkki toisensa 
perään vain aistiensa äänen johdattamina ja 
intohimojensa hallitsemina ja kylvivät 
erehdyksen ja kiusauksen lähimmäistensä 
keskuuteen. 
46. Mutta näiden sekavien henkisten 
olentojen lisäksi myös profeettani ovat tulleet 
Jumaluuteni enkelimäisinä sanansaattajina 
herättämään ihmiskuntaa, varoittamaan sitä 
vaaroista ja ilmoittamaan sille tulostani. (250, 
38 - 39) 
47 "Liha" [sielu] oli liian itsepäinen ja 
vastahakoinen noudattaakseen sen sisäisen 
valon ohjeita, jota te kutsutte omantunnoksi, 
ja sen oli paljon helpompi seurata niitä 
impulsseja, jotka houkuttelivat sitä vaistojensa 
ja intohimojensa vapaamielisyyteen. 
48 Ihmiskunta on kulkenut maanpäällisen 
elämän polkua pitkään vaikeassa 
kamppailussa omantunnon, joka ei ole 
koskaan vaiennut, ja "lihan" välillä, joka haluaa 
tehdä materialismista kultin ja lain, ilman että 
tähän päivään mennessä aine [sielu] tai henki 
olisi voittanut, sillä kamppailu jatkuu. 
49. Kysytte Minulta, kuka on voittaja? Ja 
sanon teille, että ei kestä kauan ennen kuin 
omantunnon ehdoton voitto saavutetaan 
hengen avulla "lihassa". 
50 Ettekö te tiedä, että niin monen taistelun ja 
niin pitkän kamppailun jälkeen ruumiin, joka 
on inhimillinen ja katoavainen, on annettava 
periksi omalletunnolle, joka on minun ikuinen 
valkeuteni? 
51. Ymmärtäkää, että näin pitkän 
vastakkainasettelun jälkeen ihminen saavuttaa 
lopulta sen herkkyyden ja 
periksiantamattomuuden, jota hänellä ei ole 
koskaan aikaisemmin ollut tuota ääntä ja 
henkistä elämää kohtaan, joka värähtelee ja 
elää hänen olemuksessaan. 
52. Olette kaikki siirtymässä kohti tätä kohtaa 
huomaamatta sitä. Mutta kun näette 
hyvyyden ja oikeudenmukaisuuden voiton 
maan päällä, ymmärrätte taistelun, taistelujen 
ja koettelemusten syyn. (317, 21 - 26) 
53. Huomatkaa, miten ihminen seisoo kaiken 
ympäröivän edessä ja yläpuolella; että hän on 
ainoa olento, jolla on tahdon- ja 
omantunnonvapaus. Tästä tahdonvapaudesta 
ovat peräisin kaikki ihmisten harhautumiset, 
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lankeemukset ja synnit. Mutta ne ovat 
ohimeneviä rikkomuksia Luojan 
oikeudenmukaisuuden ja ikuisuuden edessä. 
Sillä sen jälkeen omatunto voittaa ruumiin 
heikkoudet ja hengen viettelykset. Näin valo, 
joka on tietoa, voittaa pimeyden, joka on 
tietämättömyyttä. Hyvä, joka on rakkautta, 
oikeudenmukaisuutta ja harmoniaa, voittaa 
pahan, joka on itsekkyyttä, irstautta ja 
epäoikeudenmukaisuutta. (295, 49) 
54 Mikään ei ole minulle mahdotonta, tahtoni 
on toteutunut ja toteutuu aina, vaikka 
toisinaan näyttääkin siltä, että ihmisen tahto 
hallitsee eikä minun tahtoni. 
55 Ihmisen vapaan tahdon tie, hänen valtansa 
maan päällä, hänen ylimielisyytensä voitot, 
hänen joskus voimankäytöllään asettamansa 
pakkokeinot ovat niin ohimeneviä 
iankaikkisuuteen verrattuna, että ne voivat 
tosiaankin jollakin tavalla muuttaa jumalallisia 
suunnitelmia; mutta huomenna tai niiden 
täyttyessä Henkeni tahto paljastuu yhä 
enemmän ja enemmän kaikkien olentojen yllä, 
mikä tekee hyvän kestäväksi ja hävittää 
epäpuhtaan. (280, 9 - 10) 
56. Tulee aika, jolloin tämän maailman rajat 
poistetaan rakkauden avulla ja jolloin 
maailmat tulevat henkistymisen kautta 
lähemmäksi toisiaan. 
57 Siihen asti jatkuu taistelu omantunnon ja 
vapaan tahdon välillä, jota ihminen käyttää ja 
käyttää tehdäkseen elämästään sen, minkä 
haluaa. 
58. Näiden kahden voiman välinen kamppailu 
saavuttaa huipentumansa, ja voitto on 
Hengen puolella, joka rakkauden 
ehdottomana uhrauksena Isälleen sanoo 
Hänelle: "Herra, minä luovun vapaasta 
tahdostani, toteuta yksin minussa sinun 
tahtosi". 
59. Siunaan sitä, joka näin tulee eteeni, ja 
verhoan hänet valooni, mutta annan hänen 
tietää, etten koskaan riistä häneltä sitä 
siunattua vapautta, joka hänelle on suotu. Sillä 
se, joka tekee Isänsä tahdon, joka on 
uskollinen ja kuuliainen, on Herransa 
luottamuksen arvoinen. (213, 61 - 64) 
 
Omatunnon terävöittäminen Jumalan uuden 
sanan kautta.  
60. Oppi, joka on täynnä valoa ja rakkautta, 
vahvistaa henkeä, jotta se voi käyttää 

valtaansa "lihaan" [sieluun] ja tehdä siitä niin 
herkän, että omatunnon kehotukset tulevat 
sille yhä helpommin havaittaviksi. 
61 Hengellisyys on päämäärä, johon ihmisen 
tulisi pyrkiä, koska sen kautta hän voi tulla 
täysin yhdeksi omantuntonsa kanssa ja lopulta 
erottaa hyvän pahasta. 
62. Sillä ihmisen hengellisen kohoamisen 
puutteen vuoksi tuota syvällistä ja viisasta, 
horjumatonta ja vanhurskasta sisäistä ääntä ei 
ole voitu riittävästi kuulla ja tulkita, ja siksi 
ihminen ei ole saavuttanut sellaista 
varauksetonta tietämystä, jonka avulla hän 
todella kykenee erottamaan hyvän pahasta. 
63 Mutta ei ainoastaan tämä, vaan hänen 
tulisi löytää itsestään tarvittava voima seurata 
jokaista hyvää impulssia ja totella jokaista 
valoisaa inspiraatiota, torjuen samalla jokaisen 
kiusauksen, jokaisen epärehellisen tai huonon 
ajatuksen tai tunteen impulssin. (329, 56 - 57) 
64 Kuinka helppoa ihmisten onkaan ymmärtää 
toisiaan, kun he hiljenevät sisimmässään ja 
kuulevat korkeamman järkensä äänen, sen 
tuomarin äänen, jota he eivät halua kuulla, 
koska he tietävät, että hän käskee heitä 
tekemään täysin päinvastoin kuin mitä he 
tekevät. 
65. Lisäksi voin kertoa teille, että jos ette ole 
olleet halukkaita kuuntelemaan 
omantuntonne sanelua, ette ole olleet 
kuuliaisia ja halukkaita harjoittamaan oppiani. 
Tunnustatte sen teoriassa, mutta ette sovella 
sitä käytännössä. Omistatte sille jumalallisen 
olemuksen - sanotte, että Kristus oli hyvin 
suuri ja että hänen opetuksensa on 
täydellinen. Mutta kukaan ei halua olla suuri 
kuin Mestari, kukaan ei halua tulla Hänen 
luokseen ottamalla Hänestä todella mallia. 
Mutta teidän pitäisi tietää, että tulin, en vain 
siksi, että te tietäisitte, että olen suuri, vaan 
myös siksi, että te kaikki olisitte. (287, 35 - 36) 
66 Minä kokoan kaikki kansat ja kaikki kansat 
uuden sanomani ympärille, minä kutsun heitä 
niin kuin paimen kutsuu lampaitaan, ja minä 
annan heille tallin rauhan, jossa he löytävät 
turvapaikan kovalta säältä ja myrskyltä. 
67 Tulette vielä näkemään, kuinka monet, 
vaikka heillä ei näytä olevan pienintäkään 
merkkiä uskosta tai hengellisyydestä, ovat 
säilyttäneet puhtaimmassa mielessään 
hengellisen elämän kuolemattomat 
periaatteet; tulette vielä huomaamaan, kuinka 
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monilla niistä, jotka näyttävät teistä siltä, ettei 
heillä ole lainkaan Jumalan palvontaa, on 
olemuksensa syvimmässä sisimmässä 
tuhoutumaton alttari itsessään. 
68. Tämän sisäisen alttarin edessä ihmisten on 
polvistuttava hengellisesti itkemään 
rikkomuksiaan, pahoja tekojaan ja 
loukkauksiaan vilpittömästi katuen 
tottelemattomuuttaan. Siellä, omantunnon 
alttarin edessä, ihmisen ylpeys romahtaa, niin 
että ihmiset eivät enää pidä itseään 
ylivertaisina rotunsa vuoksi. Sitten tulevat 
luopumiset, hyvitykset ja lopulta rauha 
rakkauden ja nöyryyden, uskon ja hyvän 
tahdon laillisena hedelmänä. (321,9 - 11) 
 

Luku 35 - Ajatuksen, tunteen ja 
tahdon voima  
 
Ajatusten lähettäminen ja vastaanottaminen 
sekä niiden vaikutukset 
1 On olemassa voimia, jotka eivät näy ihmisen 
silmin eivätkä ole ihmisen tieteen 
havaittavissa, mutta jotka vaikuttavat 
jatkuvasti elämäänne. 
2 On hyviä ja on pahoja; toiset tekevät 
terveeksi, toiset tekevät sairaaksi; on valoisia 
ja pimeitä. 
3 Mistä nämä voimat tulevat? Hengestä, 
oppilas, mielestä ja tunteista. 
4 Jokainen ruumiillistunut tai ruumiiton henki 
lähettää värähtelyjä ajatellessaan; jokainen 
tunne vaikuttaa. Voitte olla varmoja, että 
maailma on täynnä näitä värähtelyjä. 
5 Nyt voitte helposti ymmärtää, että siellä, 
missä ajatellaan ja eletään hyvyydessä, täytyy 
olla terveitä voimia ja vaikutteita, ja siellä, 
missä eletään hyvyyttä, oikeudenmukaisuutta 
ja rakkautta luonnehtivien lakien ja sääntöjen 
ulkopuolella, täytyy olla epäterveellisiä voimia. 
6 Molemmat täyttävät tilaa ja kamppailevat 
toisiaan vastaan; ne vaikuttavat ihmisten 
tunne-elämään, ja jos he kykenevät 
erottelemaan, he hyväksyvät hyvät 
innoitukset ja hylkäävät huonot vaikutteet. 
Mutta jos he ovat heikkoja ja 
harjaantumattomia hyvän toteuttamisessa, he 
eivät voi vastustaa näitä värähtelyjä, ja he ovat 
vaarassa joutua pahan orjiksi ja alistua sen 
valtaan. (40, 58 - 63) 

7 Kaikki henkinen maailmankaikkeudessa on 
valon lähde, näkyvä tai näkymätön sinulle, ja 
tämä valo on voimaa, voimaa, inspiraatiota. 
Ajatuksista, sanoista ja teoksista virtaa myös 
valoa sen puhtauden ja majesteettisuuden 
mukaan, joka niillä on. Mitä korkeampi idea 
tai teos on, sitä hienovaraisempi ja 
hienostuneempi on sen värähtely ja siitä 
lähtevä inspiraatio, vaikka materialismin orjien 
on vaikeampi havaita sitä. Kuitenkin - vaikutus, 
jonka korkeat ajatukset ja teot saavat aikaan 
hengellisesti, on suuri. (16, 16) 
8. Jos mielestänne lähtee valon idea tai ajatus, 
se saavuttaa määränpäänsä ja täyttää 
hyödyllisen tarkoituksensa. Jos mielestänne 
lähtee hyvyyden ajatusten sijasta epäpuhtaita 
säteilyjä, ne aiheuttavat vain vahinkoa sinne, 
minne lähetätte ne. Sanon teille, että myös 
ajatukset ovat tekoja, ja sellaisina ne pysyvät 
kirjoitettuina kirjassa, joka on olemassa 
omassatunnossanne. 
9 Olivatpa tekosi hyviä tai pahoja, saat 
moninkertaisesti takaisin sen, mitä olet 
toivonut lähimmäisellesi. Olisi parempi, että 
tekisitte pahaa itsellenne kuin toivoisitte sitä 
jollekin lähimmäisellenne. 
10 Siksi sanoin teille toisella aikakaudella: 
"Mitä kylvätte, sitä niitätte"; sillä on 
välttämätöntä, että tunnustatte 
kokemuksenne tässä elämässä ja muistatte, 
että satonne antaa teille saman siemenen, 
jonka kylvitte, mutta moninkertaisena. 
11 Oi ihmiskunta, te ette ole halunneet ottaa 
huomioon, tuntea tai elää Mestarinne 
opetuksia! (24, 15 - 18) 
12 Sen tähden minä sanoin teille, että te ette 
tunne ajatuksen voimaa. Tänään kerron teille, 
että ajatus on ääni ja kuulo, että se on ase ja 
kilpi. Se sekä luo että tuhoaa. Ajatus lyhentää 
etäisyyttä kaukana toisistaan olevien ihmisten 
välillä ja löytää ne, joiden jäljet se oli 
hukannut. 
13 Tunne aseesi ennen taistelun alkua. Se, 
joka osaa valmistautua, on vahva ja 
voittamaton. Teidän ei tarvitse käyttää murha-
aseita. Sinun miekkasi olkoon puhdas ja 
äänekäs ajatus, ja kilpeesi uskoa ja rakkautta. 
Jopa hiljaisuudessa äänesi kaikuu rauhan 
viestinä. (76, 34) 
14. Katsokaa ja varokaa, ettette tahraa 
mieltänne epäpuhtailla ajatuksilla. Se on 
luova, ja jos annat suojaa huonolle ajatukselle, 
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se vetää sinut alemmille tasoille, ja mielesi 
vaipuu pimeyteen. (146, 60) 
15 Suuren ihmisjoukon yhteiset ajatukset 
pystyvät nujertamaan huonot vaikutteet ja 
työntämään epäjumalat alas jalustoiltaan. 
(160, 60) 
16. Tänään voin vakuuttaa teille, että 
tulevaisuudessa ajatusten kautta tapahtuva 
viestintä saavuttaa suuren kehityksen, ja 
tämän viestintävälineen avulla monet esteet, 
jotka nykyään vielä erottavat kansoja ja 
maailmoja toisistaan, katoavat. Kun opitte 
kommunikoimaan henkisesti Isänne kanssa, 
kun saavutatte hengen ja hengen välisen 
keskustelun, mitä vaikeuksia voisi olla 
kommunikoida veljienne ja sisartenne kanssa, 
näkyvien tai näkymättömien, läsnä olevien tai 
poissaolevien, lähellä tai kaukana olevien? 
(165, 15) 
17. Ajatuksenne saavuttavat minut aina, 
olivatpa ne kuinka epätäydellisiä tahansa, ja 
kuulen rukouksenne, vaikka niistä puuttuisi 
usko, joka teidän pitäisi aina sijoittaa niihin. 
Syynä tähän on se, että Henkeni vastaanottaa 
kaikkien olentojen värähtelyt ja tunteet. 
18 Mutta ihmiset, jotka itsekkyytensä vuoksi 
pitävät etäisyyttä toisiinsa, kaukana 
hengellisestä elämästä sen materialismin 
vuoksi, johon he ovat nykyään sotkeutuneet, 
eivät ole valmiita kommunikoimaan toistensa 
kanssa ajatustensa välityksellä. 
19. Kuitenkin minä sanon teille, että on 
välttämätöntä, että alatte kouluttaa 
henkeänne. Tämän saavuttamiseksi "puhu" 
hengille, vaikka et saisikaan heiltä selvästi 
havaittavaa vastausta. 
20 Huomenna, kun kaikki ovat oppineet 
antamaan, he saavat yhä enemmän ja 
enemmän vihjeitä hengellisestä 
ymmärryksestä, jollaisesta ihmiset eivät ole 
koskaan uneksineetkaan. (238,51) 
  
Tunteiden, halujen tai pelkojen voima. 
21 Joka hetki teistä lähtee henkisiä tai 
hengellisiä värähtelyjä, mutta useimmiten 
teistä säteilee itsekkyyttä, vihaa, väkivaltaa, 
turhamaisuutta ja alhaisia intohimoja. Te 
satutatte ja tunnette, kun teitä satutetaan, 
mutta te ette rakasta, ettekä siksi tunne, kun 
teitä rakastetaan, ja sairaalloisten ajatustenne 
avulla kyllästätte yhä enemmän ympäristöä, 
jossa elätte, kivulla ja täytätte olemassaolonne 

epämukavuudella. Mutta minä sanon teille: 
kyllästäkää kaikki rauhalla, harmonialla ja 
rakkaudella, ja teistä tulee onnellisia. (16, 33) 
22 Älkää koskaan ajatelko pahaa niistä, jotka 
eivät pidä teistä, älkääkä olko katkeria niille, 
jotka eivät ymmärrä teitä, sillä myös sen, mitä 
sisimmissänne tunnette lähimmäisiänne 
kohtaan, välitätte henkisesti heille. (105, 37) 
23 Näetkö ne ihmiset, jotka haluavat voimalla 
olla vallassa? Hyvin pian näette heidät 
tuomittuna virheestään. 
24 Minä todistan heille, että vain hyvyyden 
kautta, joka on rakkauden säteilyä, voi olla 
todella suuri ja voimakas. (211, 22 - 23) 
25 teiltä puuttuu usko nostaa kasvonne ja 
hymyillä toivossa ja kohdata tulevaisuus ilman 
pelkoa, ilman epäluuloa, sillä tulevaisuudessa 
minä olen, minä olen tulevaisuudessa, minä 
olen tulevaisuudessa, minä olen 
tulevaisuudessa. 
26. Kuinka usein oletkaan sairas juuri siksi, 
että ajattelet näin; sillä joka käänteessä 
ajattelet, että kohtalo jahtaa sinua ja että kipu 
vaanii sinua. Silloin ajattelunne kautta vedätte 
puoleenne pimeitä voimia, jotka varjostavat 
aineellista elämäänne ja henkistä 
nousupolkuanne. 
27 Mutta minä olen täällä teidän kanssanne 
herättääkseni uskon elämään, totuuteen, 
iankaikkisuuteen, täydelliseen rauhaan ja 
opettaakseni teitä pukeutumaan valoon. (205, 
28 - 29) 
 
Itsetuntemuksen puute  
28. Ihminen on ollut kaksin verroin syyllinen: 
ei ainoastaan siksi, että hän ei ponnistele, 
jotta side, joka estää häntä tuntemasta 
korkeimpia opetuksia, putoaisi, vaan myös 
siksi, että hän ei ole vapauttanut itseään 
materian kahleista, jotka hengellisten 
nautintojen vastakohtana ovat viettäneet 
hänet fyysisiin nautintoihin. Tästä syystä hän 
on orjuuttanut itsensä intohimojen valtaan ja 
sallii henkensä muistuttaa ontuvaa miestä, 
joka ei tee mitään parantuakseen. 
29. Kaikilla aloilla näen, että suurin osa 
miehistä on epävakaita, kaikkialla tapaan vain 
heikkoja miehiä. Mistä tämä johtuu? Siihen, 
että teillä ei ole rohkeutta ja riittävää 
tahdonvoimaa nousta pois siitä liasta, jossa 
olette jumissa, voittaa inertia, joka takoo 
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materiaan sitovat kahleet, ja tämä on kaikkien 
paheiden, kaikkien vikojen alkuperä. 
30. Mutta ihminen ei halua käyttää sitä 
voimaa, jolla hänet on varustettu, joka on 
tahto; tahto, jonka on määrä olla 
rajoittamaton lainsäätäjä, jonka on määrä 
tulla ylimmäksi johtajaksi ja jonka on järjen 
tukemana taisteltava - valta valtaa vastaan, 
herruus herruutta vastaan. Toisella puolella 
ovat intohimot ja halut, toisella järki ja tahto, 
kunnes jälkimmäiset voittavat taistelun, ja 
voitte sanoa, että olette vapautuneet. 
31. Silloin voitte olla suuria profeettoja, suuria 
valaistuneita, "superihmisiä". Sitten voit elää 
villieläinten kanssa ja leikkiä matelijoiden 
kanssa. Sillä totisesti minä sanon teille, että 
juuri rikkomukset, jotka rasittavat teitä, saavat 
teidät pelkäämään näitä pikkuveljiänne, ja 
tämä on myös syy siihen, että he hyökkäävät 
kimppuunne. 
32 Mutta jos teillä on aikaa tarkkailla ihmisiä, 
huomaatte, että on miehiä, jotka ovat 
hurjempia kuin tiikerit ja joilla on enemmän 
myrkkyä kuin kobralla. 
(203,3-6) 
 

IX Jumalallisen viisauden opetukset  
 

36 luku - Usko, totuus ja tieto  
 
Usko, joka voittaa kaiken  
1 Heikkouden, kurjuuden, kurjuuden ja 
intohimojen voittamiseksi sekä epäilyksen 
poistamiseksi on välttämätöntä, että usko ja 
hyvät teot ovat hyveet, jotka hallitsevat 
mahdottomia; niihin verrattuna vaikeat ja 
saavuttamattomat haalistuvat kuin varjot. 
2 Sanoin ihmisille, jotka uskoivat minuun 
"toisella aikakaudella": "Teidän uskonne on 
auttanut teitä." Selitin sen näin, koska usko on 
parantava voima, voima, joka muuttaa, ja sen 
valo hävittää pimeyden. (20, 63 - 64) 
3 Ne, jotka ovat vielä kaukana 
henkistymisestä, haluavat nähdä Minut 
Jeesuksen muodossa ja sanoa Minulle: "Herra, 
minä uskon Sinuun, sillä olen nähnyt Sinut." 
Heille sanon: autuaita ovat ne, jotka ovat 
uskoneet näkemättä, sillä he ovat osoittaneet, 

että henkistymisensä ansiosta he ovat 
tunteneet minut sydämessään. (27, 75) 
4 Minä tahdon, että te tiedätte, mitä usko on, 
jotta ymmärtäisitte, että jokainen, jolla se on, 
on vertaansa vailla olevan aarteen omistaja. 
5. Se, joka elää tämän sisäisen valon 
valaisemana, ei koskaan tunne itseään 
hylätyksi, hylätyksi, heikoksi tai kadotetuksi - 
vaikka maailma pitäisikin häntä köyhänä. 
Hänen uskonsa Isään, elämään, kohtaloonsa ja 
myös itseensä ei koskaan anna hänen hukkua 
elämän taistelussa, ja lisäksi hän pystyy aina 
suorittamaan suuria ja hämmästyttäviä tekoja. 
(136, 4 - 5) 
6 Usko on kuin majakka, joka valaisee polkuasi 
läpi elämän, kunnes saavut ikuisuuden 
turvalliseen satamaan. 
7 Usko ei saa olla niiden haaleiden ja arkojen 
henkien uskoa, jotka ottavat tänään askeleen 
eteenpäin ja huomenna askeleen taaksepäin, 
jotka eivät halua kamppailla oman tuskansa 
kanssa ja uskoa Hengen voittoon ainoastaan 
Isän armon ansiosta. 
8. Usko on sitä, mitä henki tuntee, joka 
tietäen, että Jumala on hänessä, rakastaa 
Herraansa ja iloitsee siitä, että tuntee hänet 
itsessään ja rakastaa lähimmäisiään. Usko Isän 
vanhurskauteen on niin suuri, että hän ei 
odota lähimmäistensä rakastavan häntä, 
antavan anteeksi rikkomuksia ja rikkomuksia, 
vaan uskoo, että huomenna hän täyttyy 
valolla, koska hän on saavuttanut 
puhdistumisensa ansioidensa kautta. 
9 Sillä, jolla on usko, on rauha, on rakkaus ja 
on hyvyys hänessä. 
10 Hän on rikas hengessä ja aineellisessa 
rikkaudessa, mutta todellisessa rikkaudessa, ei 
siinä, mitä te luulette. (263, 12 - 16) 
11 Minä annan teille nyt todisteen siitä, että 
todellinen usko on läsnä: kun sydän ei ole 
epätoivoinen koettelemuksen hetkellä, kun 
rauha täyttää mielen kriittisimpinä hetkinä. 
12. Se, jolla on usko, on sopusoinnussa minun 
kanssani, sillä minä olen elämä, terveys ja 
pelastus. Se, joka totuudessa etsii tätä 
satamaa ja tätä majakkaa, ei huku. 
13 Se, jolla on tämä hyve, tekee ihmeitä, jotka 
ylittävät kaiken inhimillisen tieteen, ja todistaa 
hengestä ja korkeammasta elämästä. (237,69 - 
71) 
 
Jumalan totuuden tunteminen  
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14 Kun sydämessä on hyvä usko ja mieli on 
vapaa ennakkoluuloista ja epäselvistä 
ajatuksista, ihminen arvostaa elämää 
paremmin ja näkee totuuden kirkkaammin. 
Jos taas sydämessä on epäilyksiä tai 
turhamaisuutta ja mieli on erehtyväinen, 
kaikki näyttää epäselvältä, ja jopa valo näyttää 
pimeydeltä. 
15 Etsikää totuutta, se on elämä, mutta 
etsikää sitä rakkaudella, nöyryydellä, 
kestävyydellä ja uskolla. (88, 5 - 6) 
16 Rukoilkaa, kysykää Isältänne 
rukouksissanne, niin saatte meditaatiossanne 
kipinän äärettömästä valostani. Älä odota 
saavasi koko totuutta yhdessä hetkessä. On 
henkiä, jotka ovat etsineet totuutta jo pitkään, 
jotka tutkivat ja yrittävät päästä perille kaikista 
mysteereistä, mutta eivät ole vielä päässeet 
haluttuun päämäärään. 
17 Kristus, Voideltu, näytti teille tien sanoilla: 
"Rakastakaa toisianne". Voitteko kuvitella 
tämän ylevän käskyn vaikutuksia? Koko 
ihmisten elämä muuttuisi, jos eläisitte tämän 
opetuksen mukaisesti. Vain rakkaus pystyy 
paljastamaan teille jumalallisten mysteerien 
totuudet, koska se on elämänne ja kaiken 
luodun alkuperä. 
18. Etsikää ahkerasti totuutta, etsikää elämän 
tarkoitusta, rakastakaa ja vahvistukaa 
hyvyydessä, niin huomaatte, kuinka askel 
askeleelta kaikki, mikä oli valheellista, 
epärehellistä tai epätäydellistä, putoaa pois 
olemuksestanne. Olkaa päivä päivältä 
herkempiä jumalallisen armon valolle, ja silloin 
voitte kysyä suoraan Herralta kaikkea, mitä 
haluatte tietää ja mitä henkenne tarvitsee 
saavuttaaksenne korkeimman totuuden. (136, 
40 - 42) 
19. Minä olen "Sana", jota ihmiset etsivät, 
koska he eivät ole voineet tavoittaa Minua. Se 
on minun totuuteni, jonka minä paljastan 
heille, sillä totuus on se valtakunta, johon te 
kaikki pääsette sisään minun tahtoni mukaan. 
20 Kuinka te löydätte totuuden, jos en ensin 
kerro teille, että siihen tarvitaan monia 
luopumisia? 
21 Totuuden löytämiseksi on joskus tarpeen 
luopua siitä, mitä omistaa, jopa luopua 
itsestään. 
22. Itsetyytyväinen, materialistinen ja 
välinpitämätön ei voi nähdä totuutta ennen 
kuin hän tuhoaa muurit, joiden sisällä hän 

elää. Hänen on välttämätöntä nousta 
intohimojensa ja heikkouksiensa yläpuolelle, 
jotta hän voi nähdä valoni kasvokkain. (258, 44 
- 47) 
23 Autuas on se, joka etsii totuutta, sillä hän 
on se, joka janoaa rakkautta, valoa ja hyvyyttä. 
Etsikää ja te löydätte, etsikää totuutta ja se 
tulee teille. Jatkakaa miettimistä, kyselkää 
jatkuvasti Jumalallisen Viisauden Kirjalta, ja se 
vastaa teille, sillä Isä ei ole koskaan pysynyt 
vaiti tai ollut välinpitämätön sitä kohtaan, joka 
kyselee Häneltä kiihkeästi. 
24. Kuinka moni niistä, jotka etsivät totuutta 
kirjoista, oppineilta ja eri tieteistä, löytää sen 
lopulta itsestään, koska olen sijoittanut 
jokaisen ihmisen sisimpään ikuisen totuuden 
siemenen? (262, 36 - 37) 
25 Minä en voi pettää teitä! En ole koskaan 
valheellinen, en piilottele itseäni pimeässä. 
Totuuteni on aina alaston. Mutta jos ihmiset 
eivät ole kyenneet näkemään Henkeni 
alastomuutta, se johtuu siitä, että he eivät ole 
halunneet nähdä sitä. En kätke totuuttani 
teiltä minkään vaatteen avulla. Alastomuuteni 
on jumalallinen ja puhdas, alastomuuteni on 
pyhä, ja näytän sen kaikille 
maailmankaikkeuden olennoille. Saman 
symboliksi tulin maailmaan alastomana kuin 
mies, ja alastomana jätin teidät. 
26. Haluan, että totuus hallitsee aina Omieni 
keskuudessa, sillä minä olen ja tulen aina 
olemaan teidän totuudessanne. Haluan, että 
rakkaus on keskuudessanne, ja rakkauteni on 
aina rakkaudessanne. 
27 On vain yksi totuus ja yksi oikea rakkaus, ja 
jos tämä totuus ja tämä rakkaus ovat sinussa, 
niin sinun rakkautesi ja totuutesi tulevat 
olemaan minun, ja minun totuuteni ja 
rakkauteni tulevat olemaan sinun. (327, 33 - 
34) 
28. Minun valoni on jokaisessa hengessä. 
Olette nyt aikana, jolloin Henkeni vuodatetaan 
ihmisten päälle. Siksi sanon teille, että te 
kaikki tulette pian tuntemaan läsnäoloni - niin 
oppineet kuin tietämättömätkin, niin suuret 
kuin pienetkin, niin voimakkaat kuin 
köyhätkin. 
29 Sekä toiset että toiset vapisevat elävän ja 
totisen Jumalan totuuden edessä. (263, 33 - 
34) 
 
Hengellisen ja jumalallisen tuntemus  
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30. Lapseni on mahdotonta unohtaa Minua, 
koska hän kantaa hengessään omantuntoa, 
joka on Henkeni valo, jonka kautta hänen on 
ennemmin tai myöhemmin tunnistettava 
Minut. 
31 Joillekin on helppo ymmärtää minun sanani 
merkitys ja löytää siitä valo, mutta toisille 
minun sanani on arvoitus. 
32. Kerron teille, että kaikki eivät voi 
ymmärtää viestini hengellisyyttä tänä aikana. 
Niiden, jotka eivät siihen kykene, on 
odotettava uusia aikoja, jotta heidän 
henkensä voi avata silmänsä ilmestysteni 
valolle. (36, 4 - 6) 
33. Kun kerron teille, että viisauteni tulee 
olemaan teidän, uskotteko, että yksi ainoa 
elämä maan päällä voi riittää tietämään 
kaiken, mitä minulla on teille paljastettavana? 
Jos sanon teille, että ette voi hankkia 
inhimillistä tiedettä kulkematta pitkää 
kehityspolkua, vielä vähemmän voitte hankkia 
tietoa hengellisestä ilman henkenne 
täydellistä kehitystä. 
34. En aseta hengellistämistä tieteen 
vastakohdaksi, sillä tämä virhe on ihmisten, ei 
koskaan minun, tekemä. Päinvastoin, opetan 
teitä sovittamaan yhteen hengellisen ja 
aineellisen, inhimillisen ja jumalallisen, 
ohimenevän ja ikuisen. Selitän teille kuitenkin, 
että jotta voitte kulkea elämän poluilla, on 
välttämätöntä tuntea etukäteen polku, jonka 
omatuntonne näyttää teille ja jonka 
hengellinen laki kumpuaa Jumalallisesta 
Hengestä. (79, 38 - 39) 
35. Olette vajonneet niin alas ja etääntyneet 
hengellisestä niin paljon, että pidätte 
yliluonnollisena kaikkea sitä, mikä, koska se 
kuuluu henkeen, on täysin luonnollista. Näin 
kutsutte Jumalallista yliluonnolliseksi, ja 
samalla tavalla pidätte kaikkea sitä, mikä 
kuuluu henkeenne, ja tämä on virhe. 
36 Syynä tähän on se, että te näette ja 
havaitsette vain sen, mikä on aistienne tai 
ihmisälynne ulottuvilla, ja olette pitäneet sitä, 
mikä on aistien ja mielen ulkopuolella, 
yliluonnollisena. (273, 1) 
37. Sekä ihmisen, joka etsii tiedon valoa 
luonnosta, että sen, joka etsii viisauttani 
hengellisistä ilmoituksista, on kuljettava omilla 
jaloillaan polkua, jota pitkin hän löytää kaikki 
ne totuudet, joita hän ei voi löytää muilla 
keinoin. Juuri tästä syystä olen lähettänyt 

henkesi elämään elämän toisensa jälkeen 
täällä maan päällä, jotta se kehityksensä ja 
kokemuksensa kautta voisi löytää kaiken sen, 
mikä on sen sisällä ja mitä sitä ympäröi. 
38 Jos haluatte, tutkikaa sanojani 
perusteellisesti, mutta sen jälkeen tutkikaa ja 
tarkkailkaa elämää niiden näkökulmasta, jotta 
voitte todeta totuuden, joka sisältyy kaikkeen 
siihen, mitä olen teille sanonut. 
39. Tulee tilanteita, joissa teistä näyttää siltä, 
että sen välillä, mitä kerron teille tänään, ja 
sen välillä, mitä teille on ilmoitettu menneinä 
aikoina, on ristiriita, mutta näin ei ole. Ihmiset 
ovat erehtyneet. Mutta nyt kaikki tulee 
valoon. (105, 54 - 56)X 
 
Hengellisen kognition edellytykset  
40 Nöyryys on hengen valoa, ja sen 
puuttuminen on sen pimeyttä. Turhamaisuus 
on tietämättömyyden hedelmä. Se, joka on 
suuri tiedon ja hyveiden kautta, omaa 
todellisen vaatimattomuuden ja hengellisen 
nöyryyden. (101, 61) 
41 Poistukaa teistä kaikki pahat ajatukset ja 
pukeutukaa jaloihin ajatuksiin. Onnellisuus ei 
johdu siitä, mitä ihminen omistaa aineellisesti, 
vaan siitä, mitä hän tunnistaa hengellisesti. 
Tietäminen on hallussapitoa ja toimintaa. 
42. Se, jolla on todellista tietoa, on nöyrällä 
mielellä. Hän ei ole ylpeä maallisesta 
viisaudesta, joka pyrkii vain tietämään kaiken 
(maallisen) ja kieltää kaiken, mitä se ei ole 
ymmärtänyt. Se, joka kantaa sisällään 
inspiroituneen tiedon valoa, kykenee saamaan 
ilmestyksiä oikeaan aikaan, aivan kuten hän 
myös tietää, miten niitä on odotettava. Monet 
ovat kutsuneet itseään oppineiksi, mutta 
aurinko, joka loistaa päivä päivältä täydessä 
valossa, on ollut heille mysteeri. 
43 Monet ovat luulleet tietävänsä kaiken, 
mutta totisesti sanon teille, että muurahainen, 
joka kulkee heidän tiensä ohi huomaamatta, 
sisältää myös heille käsittämättömän 
salaisuuden. 
44 Ihmiset voivat tutkia monia luonnon 
ihmeitä, mutta elleivät he tee sitä jumalallisen 
rakkauden tiellä, he eivät saavuta todellista 
viisautta, joka sisältyy hengen 
kuolemattomaan elämään. (139, 67 - 70) 
 
Ihmisen tietoisuuden välttämätön 
laajentuminen 
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45 Minä annoin ihmiselle ajattelun vapauden 
alusta alkaen. Mutta hän on aina ollut orja - 
joskus fanaattisuudesta, joskus "faraon" ja 
"keisarin" väärien maailmankatsomusten 
orjana. Tämä on syy siihen, miksi hän on tällä 
hetkellä sokeutunut, kun otetaan huomioon 
vapaus, jonka mieli nyt saavuttaa, ja kirkkaus, 
joka avautuu hänen silmilleen. Sillä hänen 
mielensä ei ole vielä tottunut tähän 
vapauteen. 
46. Ihminen oli vähentänyt henkisen 
ymmärryksensä voimaa, ja siksi hän sortui 
fanaattisuuteen, kulki kieroja polkuja ja oli 
kuin toisten tahdon varjo. 
47 Hän oli menettänyt vapautensa, hän ei 
ollut itsensä eikä ajatustensa herra. 
48. Mutta nyt on tullut valon aika, aika, jolloin 
teidän on murrettava kahleet ja levitettävä 
siipenne noustaksenne vapaasti äärettömään 
totuuden halussa. (239, 4 - 7) 
49 Tällä vuosisadalla, jolla elätte, on kaksi 
puolta: toinen on mielen kehitys ja toinen 
henkinen pysähtyneisyys. 
50 Todellakin, jumalallinen valo loistaa alas 
älyllisiin kykyihin, ja niistä kumpuaa suuri 
inspiraationi, jonka hedelmät hämmästyttävät 
ihmiskuntaa; sillä äly haluaa nyt vapautta ja 
tiedon laajentumista. Ihminen uppoutuu 
luonnon tutkimiseen; hän tutkii, löytää, 
iloitsee, ihmettelee, mutta ei ole koskaan 
päättämätön. 
51. Mutta aina kun hänessä herää ajatus 
selvittää suhdetta hengelliseen, siihen 
totuuteen, joka on hänen tuntemansa asian 
tuolla puolen, hän pelkää, hän pelkää edetä 
tuntemattomaan, siihen, mitä hän pitää 
kiellettynä, siihen, mikä (hänen mielestään) 
kuuluu vain korkeille olennoille, jotka ovat 
arvokkaita tutkimaan Jumalan salaisuuksia. 
52. Silloin hän on osoittanut olevansa heikko 
ja typerä, kykenemätön voittamaan 
tahdonvoimalla ennakkoluulot, jotka pitävät 
häntä alhaalla. Siinä hän on osoittanut 
olevansa kieroutuneiden tulkintojen orja. 
53. Ihmisen älykkyyden kehitys ei koskaan ole 
täydellistä, ennen kuin se kehittyy myös 
hengellisellä tasolla. Ymmärtäkää, kuinka suuri 
on henkenne jälkeenjääneisyys, koska olette 
omistautuneet vain maallisen elämän 
tietämykselle. 
54 Ihminen on toisten tahdon orja, loitsujen, 
tuomioiden ja uhkausten uhri. Mutta mitä 

tällä on saavutettu? Hän luopuu kaikesta 
halustaan ymmärtää ja saavuttaa korkein 
tieto, joka ihmisellä oletettavasti on; hän estää 
itseään selvittämästä sitä, mitä hän on 
järjettömästi aina pitänyt mysteerinä: 
Hengellinen elämä. 
55. Luuletko, että hengen elämä on ikuisesti 
mysteeri ihmiselle maan päällä? Jos luulet 
niin, olet suuressa erehdyksessä. Totisesti 
sanon teille: niin kauan kuin ette tiedä 
alkuperäänne ja niin kauan kuin ette tiedä 
mitään siitä, mikä liittyy henkeen, te olette 
edelleen olentoja, jotka elävät kurjassa 
maailmassa kasvien ja eläinten keskellä, 
huolimatta tieteidenne edistymisestä. Jatkatte 
edelleen sotimista keskenänne sodissanne, ja 
kipu hallitsee edelleen elämäänne. 
56. Jos ette löydä sitä, mitä kannatte 
olemuksessanne, ettekä löydä 
lähimmäisessänne sitä hengellistä veljeä, joka 
asuu jokaisessa, voitteko todella rakastaa 
itseänne? Ei, ihmislapset, vaikka sanoisitte 
tuntevanne minut ja seuraavanne minua. Jos 
suhtaudutte opetukseeni pinnallisesti, 
uskonne, tietonne ja rakkautenne ovat vääriä. 
(271, 39 - 45) 
57 Minussa ihmiset löytävät rohkeutta 
vapautua tietämättömyytensä ikeestä. 
58 Kuinka voitte odottaa, että maan päällä 
vallitsee rauha, että sodat lakkaavat, että 
ihmiset uudistuvat ja synti vähenee, jos heillä 
ei ole hengellistä tietoa, joka on elämän 
edellytys, alkuperä ja perusta? 
59. Totisesti sanon teille, niin kauan kuin 
totuuttani ei ymmärretä eikä noudateta, 
olemassaolonne maan päällä on kuin 
juoksuhiekalle rakennettu rakennus. (273, 24 - 
26) 
60. Kerron ihmiselle, että hän on itselleen 
tuntematon, koska hän ei ole tunkeutunut 
sisäiseen olemukseensa, koska hän ei tiedä 
salaisuudestaan, koska hän ei tunne todellista 
luonnettaan. Mutta haluan opettaa hänelle 
tällä kertaa sen "kirjan" sisällön, joka oli ollut 
suljettuna häneltä niin kauan ja jossa 
säilytetään kaikki salaisuudet, jotka lupasin 
teille jo "Toisella kerralla" valaista Henkeni 
valolla. 
61. Nyt te todella tunnette itsenne ja pääsette 
henkenne sisimpään. Sitten voitte sanoa, että 
alatte tietää, kuka olette. 
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62. Ihminen oppii tuntemaan alkuperänsä, 
kohtalonsa, tehtävänsä, kykynsä ja kaiken sen 
äärettömän ja ikuisen elämän, joka elää ja 
kietoutuu hänen ympärilleen. Hän ei enää 
pysty vahingoittamaan lähimmäistään, hän ei 
enää pysty vaarantamaan lähimmäistensä 
olemassaoloa, eikä hän uskalla häpäistä 
mitään häntä ympäröivästä, koska hän on 
oivaltanut, että kaikki on pyhää. 
63 Hän tunnistaa, mitä hänen henkensä 
sisältää ja kätkee, ja silloin hänellä on selkeä 
käsitys ja syvä usko siitä, että - koska henki on 
ihmeellinen - myös sen kodin, jonka hänen 
Isänsä on tarjonnut hänelle ikuisuudessa, 
täytyy olla ihmeellinen. (287, 4 - 6) 
 

37 luku - Raamatun tekstien oikea 
ymmärtäminen  
 
Raamatun sanojen ja lupausten tulkinta 
1. Ihmiset ovat omistautuneet vanhan 
testamentin tutkimiselle ja raastaneet 
aivojaan profetioiden ja lupausten 
tutkimisessa ja tulkinnassa. Ne heistä ovat 
tulleet lähimmäksi totuutta, jotka ovat 
löytäneet opetusteni hengellisen merkityksen. 
Sillä ne, jotka pitävät itsepintaisesti kiinni 
maallisesta - aineellisesta tulkinnasta eivätkä 
ymmärrä tai halua löytää ilmoitusteni 
hengellistä merkitystä, joutuvat kärsimään 
sekaannuksista ja pettymyksistä, kuten 
juutalainen kansa kärsi, kun Messias tuli, jonka 
he olivat kuvitelleet eri tavalla ja odottaneet 
toisin kuin todellisuus osoitti Hänen olevan. 
(13, 50) 
2 Se väärä käsitys, joka ihmisellä oli minun 
vanhurskaudestani ensimmäisinä aikoina, 
katoaa lopulta ja antaa tilaa sen todelliselle 
tuntemiselle. Jumalallinen oikeudenmukaisuus 
ymmärretään lopulta valona, joka kumpuaa 
Isänne täydellisestä rakkaudesta. 
3 Jumala, jota ihmiset pitivät 
kostonhimoisena, julmana, kostonhimoisena 
ja anteeksiantamattomana, koetaan hänen 
sydämensä syvyyksistä Isänä, joka antaa 
anteeksi lastensa tekemät rikkomukset, Isänä, 
joka rakkaudella vakuuttaa syntisen, 
Tuomarina, joka tuomitsee pahasti 
erehtyneen ja tarjoaa hänelle uuden 
mahdollisuuden pelastukseen sen sijaan, että 
tuomitsisi hänet. 

4... Kuinka monta epätäydellisyyttä ihmiset 
tietämättömyydessään ovatkaan luulleet 
Minulle, koska he luulivat Minun kykenevän 
tuntemaan vihaa, vaikka viha on vain 
inhimillinen heikkous! Jos profeetat puhuivat 
teille "Herran pyhästä vihasta", kehotan teitä 
nyt tulkitsemaan tuon ilmaisun jumalalliseksi 
oikeudeksi. 
5. "Ensimmäisen aikakauden" kansa ei olisi 
ymmärtänyt toista ilmaisumuotoa, eivätkä 
siveettömät tai vapaamieliset olisi ottaneet 
profeettojen kehotuksia vakavasti, elleivät ne 
olisi puhuneet heille tässä muodossa. Oli 
välttämätöntä, että sanansaattajieni 
inspiraatio ilmaistaisiin sanoilla, jotka tekisivät 
vaikutuksen niiden aivoihin ja sydämiin, joiden 
hengellinen kehitys on vähäistä. (104, 11 - 14) 
6 "Ensimmäisen aikakauden" kirjoitukset 
välittivät eteenpäin Israelin kansan historiaa 
säilyttäen sen lasten nimet, sen menestykset 
ja epäonnistumiset, sen uskon teot ja 
heikkoudet, sen loistot ja lankeemukset, jotta 
tämä kirja kertoisi kullekin uudelle 
sukupolvelle tuon kansan kehityksestä sen 
Jumalan palvonnassa. Tuossa kirjassa 
kerrotaan sekä hyveellisyyttä ja vanhurskautta 
rakastaneiden patriarkkojen nimet, jotka 
olivat uskon voiman esikuvia, että 
profeettojen nimet, tulevien asioiden 
näkijöiden nimet, joiden suun kautta Herra 
aina puhui, kun hän näki kansansa olevan 
vaaran partaalla. Se myös kertoi 
korruptoituneiden, petollisten ja 
tottelemattomien nimet, sillä jokainen tapaus, 
jokainen esimerkki on opetus ja joskus 
symboli. 
 7 Kun asuin ihmisten keskuudessa 
Jeesuksessa, käytin vain tarvittaessa noiden 
kirjoitusten olemusta, noiden teosten 
merkitystä, välittääkseni oppiani; en koskaan 
ylistänyt aineellista ja epäolennaista. Ettekö 
muista, että mainitsin vanhurskaan Aabelin, 
että ylistin Jobin kärsivällisyyttä ja että muistin 
Salomon viisautta ja kunniaa? Enkö muistanut 
Aabrahamia monissa yhteyksissä ja puhunut 
profeetoista, ja enkö sanonut teille 
Mooseksesta, etten ollut tullut kumoamaan 
lakia, jonka hän oli saanut, vaan täyttämään 
sitä? (102, 31 – 32) 
8 teidän on tutkittava jumalallisia ilmoituksia, 
jotka olen antanut teille kaikkina aikoina, 
teidän on ymmärrettävä teille puhuttua 
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kuvakieltä, teidän on tällä tavoin herkistettävä 
henkiset aistinne tietämään, mikä on Jumalan 
sana ja mikä ihmisten sana, jotta saatte selville 
opetusteni merkityksen. 
9 Vain hengellisestä näkökulmasta voitte 
löytää oikean ja totuudenmukaisen tulkinnan 
sanastani - sekä siitä, jonka lähetin teille 
profeettojen kautta, että siitä, jonka 
testamenttasin teille Jeesuksen kautta, tai 
tästä sanasta, jonka annan teille "kolmannen 
ajan" äänitorvien välityksellä. 
10 Kun tämä ihmiskunta on kerran löytänyt 
lain, opetusten, profetioiden ja ilmoitusten 
todellisen merkityksen, se on havainnut 
olemassaolostaan kaikkein kauneimmat ja 
syvällisimmät asiat. 
11 Silloin ihmiset oppivat tuntemaan 
todellisen vanhurskauden, ja heidän 
sydämensä näkevät todellisen taivaan; silloin 
te myös tiedätte, mitä sovitus, puhdistus ja 
hyvitys ovat. (322, 39 - 42) 
12. Menneiden aikojen kirjoitukset voisivat 
paljastaa teille sen, mitä toistan teille tänään; 
mutta ihminen on uskaltanut väärentää 
totuuksiani levittääkseen niitä väärennettyinä. 
Ja nyt teillä on hengellisesti sairas, väsynyt ja 
yksinäinen ihmiskunta. 
13 Siksi herätyskutsuni kuuluu äänenkantajan 
kautta, koska en halua teidän olevan 
hämmennyksissä. (221, 14 - 15) 
14. Jos niiden opetuslasteni kirjoitukset, jotka 
testamenttasivat sanani teille toisella 
aikakaudella, tulevat käsiinne turmeltuneina, 
saatan teidät tunnistamaan, mitkä ovat 
Jeesuksen todellisia sanoja. Henkenne 
tunnistaa vääriksi ne, jotka eivät ole 
sopusoinnussa rakkauteni jumalallisen 
konsertin kanssa. (24, 19) 
15 Ihminen ei ole koskaan ollut vailla minun 
ilmoituksiani, jotka ovat Hengen valkeutta, 
mutta hän on pelännyt niiden tutkimista. Nyt 
kysyn teiltä: Mitä voitte tietää totuudesta ja 
iankaikkisesta, jos vältätte itsepintaisesti 
hengellistä? 
16. Miettikää sitä materialistista tulkintaa, 
jonka olette antaneet ensimmäistä ja toista 
aikaa koskeville ilmestyksilleni, vaikka niissä 
puhutaan vain jumalallisesta ja hengellisestä. 
Katsokaa, kuinka olette sekoittaneet 
aineellisen luonnon hengelliseen, ja kuinka 
kunnioituksen puutteella olette muuttaneet 
syvällisen pinnalliseksi ja korkean matalaksi. 

Mutta miksi olet tehnyt tämän? Koska 
haluatte tehdä jotakin Jumalan työssä, etsitte 
tapaa, jolla oppini voitaisiin sovittaa 
maalliseen elämäänne, inhimillisiin 
mukavuuksiinne, jotka ovat teille kaikkein 
rakkaimpia. (281, 18 - 19) 
17. Tänä aikana aion saada aikaan sen, että 
kaikki ymmärtävät opetuksen, jonka annoin 
teille toisella aikakaudella ja jota monet eivät 
ole ymmärtäneet ja toiset ovat unohtaneet, ja 
lisäksi sitä noudatetaan uusien opetusteni 
vuoksi. (92, 12) 
18 Minun Pyhän Henkeni valo laskeutuu 
teidän päällenne, mutta miksi te kuvastatte 
minua kyyhkysen muodossa? Uudet 
opetuslapseni eivät saa enää palvoa noita 
kuvia ja symboleja. 
19 Ymmärtäkää opetukseni, ihmiset: tuolla 
"toisella kerralla" Pyhä Henkeni ilmeni 
Jeesuksen kasteessa kyyhkysen muodossa, 
koska tämä lintu muistuttaa lennossaan 
Hengen puhallusta, sen valkoisuus puhuu 
puhtaudesta, ja sen lempeässä ja lempeässä 
katseessa heijastuu viattomuus. 
20 Kuinka jumalallinen voitaisiin tehdä 
ymmärrettäväksi näille lukutaidottomille 
ihmisille, ellei käytettäisi heidän maailmassa 
tuntemiensa olentojen hahmoja? 
21. Kristusta, joka puhuu teille tällä hetkellä, 
edusti karitsa, ja jopa Johannes näki minut 
tällä tavoin profeetallisessa näyssäan. Kaikki 
tämä johtuu siitä, että jos etsitte Minua 
jokaisesta teoksestani, löydätte aina kaikesta 
luomakunnasta elämän Tekijän kuvan. (8,1 - 3) 
22. Kerran olen sanonut teille, että kamelin on 
helpompi mennä neulansilmän läpi kuin 
rikkaan kurjan päästä taivasten valtakuntaan. 
Tänään kerron teille, että näiden sydänten on 
päästävä eroon itsekkyydestään ja 
harjoitettava rakkautta lähimmäisiään 
kohtaan, jotta heidän henkensä voi kulkea 
pelastuksen kapeaa tietä. Ei ole välttämätöntä 
vapautua omaisuudesta ja varallisuudesta, 
vaan ainoastaan itsekkyydestä. (62, 65) 
23 Minä rakennan parhaillaan uudelleen sitä 
temppeliä, johon viittasin sanoessani 
opetuslapsilleni, jotka ihailivat Salomon 
temppeliä: "Totisesti minä sanon teille: 
yhtäkään kiveä siitä ei jätetä toisen päälle, 
vaan minä rakennan sen uudelleen kolmessa 
päivässä." 
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24. Halusin sanoa, että jokainen ulkoinen 
kultti, vaikka se näyttäisi kuinka loistavalta 
ihmisten silmissä, katoaa ihmisten sydämistä, 
ja pystytän sen tilalle Jumaluuteni todellisen 
hengellisen temppelin. Nyt on "Kolmas aika", 
eli kolmas päivä, jolloin saatan loppuun 
temppelini jälleenrakentamisen. (79, 4) 
25 Jumalalla ei ole muotoa, sillä jos hänellä 
olisi, hän olisi rajoitettu olento, kuten ihmiset 
ovat, eikä hän silloin olisi Jumala. 
26 Hänen "valtaistuimensa" on täydellisyys, 
oikeudenmukaisuus, rakkaus, viisaus, luova 
voima, ikuisuus. 
27 "Taivas" on korkein autuus, jonka henki 
saavuttaa täydellisyyden tiellä, kun se nousee 
viisaudessa ja rakkaudessa niin korkealle, että 
se saavuttaa puhtauden asteen, jota mikään 
synti tai tuska ei voi saavuttaa. 
28 Kun profeettani puhuivat Hengellisestä 
elämästä, he tekivät sen toisinaan inhimillisten 
ilmentymien ja teidän tuntemienne esineiden 
avulla. 
29. Profeetat näkivät maan kuningasten 
kaltaisia valtaistuimia - kirjoja, ihmismuotoisia 
olentoja, palatseja verhouksineen, 
kynttilänjalat, Karitsan ja monia muita 
hahmoja. Mutta tänään teidän on 
ymmärrettävä, että kaikki tämä oli vain 
symboli, symboli, jumalallinen merkitys, 
ilmestys, joka oli ilmaistava teille kuvallisessa 
muodossa, koska ette kyenneet 
ymmärtämään toista, korkeampaa muotoa. 
30 Nyt teidän on aika tulkita oikein kaikkien 
vertausteni ja opetusteni merkitys, jotka olen 
ilmoittanut teille vertauskuvien avulla, niin 
että merkitys tulee mieleenne ja 
vertauskuvallinen muoto katoaa. 
31 Kun te saatte tämän tiedon, on teidän 
uskonne tosi, sillä te olette perustaneet sen 
totuuteen. (326, 37 - 42) 
32 Jos kaikki kutsutut kiiruhtaisivat Herran 
pöytään, jossa tarjoillaan henkeä ravitsevaa 
ruokaa, niin se olisi täynnä; mutta kaikki 
kutsutut eivät ole tulleet. 
33 Ihmisen luonteeseen kuuluu, että hän ei 
arvosta Jumalan etuja, ja siksi olet nähnyt 
monien lähimmäistesi hylkäävän sinut, kun 
olet kutsunut heitä. 
34. Mutta sanon teille, että nämä harvat, jotka 
istuvat pöytääni ja jotka kuuntelevat 
sinnikkäästi oppiakseen minulta, ovat niitä, 
jotka tekevät suurille joukoille tunnetuksi 

sanani suuruuden, tämän opetuksen 
merkityksen, joka kutsuu ihmisiä rakentamaan 
uudelleen maailman, joka on tullut tiensä 
päähän, ja tekemään tilaa säteilevämmälle ja 
korkeammalle maailmalle. (285, 33 - 35) 
  
Jeesuksen ilmestys apostoli Johanneksen 
välityksellä 
35 Kaikki on kirjoitettu Seitsemän sinetin 
kirjassa, joka on Jumalassa ja jonka 
olemassaolo on ilmoitettu ihmiskunnalle 
apostoli ja profeetta Johanneksen kautta. 
36. Tuon kirjan sisällön paljasti teille vain 
Jumalallinen Karitsa, sillä ei maan päällä eikä 
taivaassa ollut vanhurskasta henkeä, joka olisi 
voinut selittää teille Jumalan rakkauden, 
elämän ja oikeudenmukaisuuden syviä 
salaisuuksia. Mutta jumalallinen Karitsa, joka 
on Kristus, irrotti sinetit, jotka sulkivat elämän 
kirjan, paljastaakseen sen sisällön lapsilleen. 
(62, 30) 
37 Jos jotkut ovat pitäneet Johanneksen 
profetioiden kirjaa läpitunkemattomana 
mysteerinä ja toiset virheellisenä tulkintana, 
se johtuu siitä, että ihmiskunta ei ole vielä 
saavuttanut tarvittavaa henkistymistä 
ymmärtääkseen sen, mitä siinä esitetään; ja 
voin myös kertoa teille, että sitä ei ole 
ymmärtänyt edes se profeetta, jolle se 
annettiin. 
38 Johannes kuuli ja näki, ja kun hän kuuli, 
että häntä oli käsketty kirjoittamaan se 
muistiin, hän totteli heti; mutta hän ymmärsi, 
että tuo sanoma oli tarkoitettu kansalle, joka 
tulisi hänen jälkeensä pitkäksi aikaa. (27, 80 - 
81) 
39. Milloin ihmiset kiinnittävät huomionsa 
siihen, mitä rakas opetuslapseni jätti 
kirjallisesti? Outo on tapa, jolla hänen 
ilmestyksensä on kirjoitettu muistiin, 
salaperäinen hänen merkityksensä, syvälliset 
ja mittaamattomat hänen sanansa. Kuka voi 
ymmärtää heitä? 
40 Miehet, jotka alkavat kiinnostua 
Johanneksen ilmestyksestä, syventyvät siihen, 
tulkitsevat, tarkkailevat ja tutkivat sitä. Jotkut 
lähestyvät totuutta hiukan, toiset luulevat 
löytäneensä Ilmestyskirjan merkityksen ja 
julistavat sitä koko maailmalle; toiset taas ovat 
hämmentyneitä tai liian väsyneitä tutkimaan 
asiaa tarkemmin, ja lopulta he kiistävät tuon 
sanoman jumalallisen merkityksen. 
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41 "Kolmannen aikakauden" opetuslapset, 
sanon teille nyt, että jos todella haluatte 
päästä tähän pyhäkköön ja oppia noiden 
ilmestysten todellisen merkityksen, teidän on 
tutustuttava Henki-Henki -rukoukseen - juuri 
siihen rukoukseen, jota Johannes harjoitti 
maanpaossaan. 
42. Teidän on ensinnäkin ymmärrettävä, että 
vaikka jumalallinen ilmoitus esitetäänkin 
maallisilla hahmoilla ja kuvilla, se koskee 
kokonaisuudessaan ihmisen henkeä, hänen 
kehitystään, kamppailujaan, kiusauksiaan ja 
lankeemuksiaan, rienauksiaan ja 
tottelemattomuuttaan. Kyse on 
oikeudenmukaisuudestani, viisaudestani, 
valtakunnastani, rakkauden osoituksistani ja 
viestinnästäni ihmisten kanssa, heidän 
heräämisestään, uudistumisestaan ja lopulta 
henkistymisestään. 
43 Paljastin teille siellä ihmiskunnan 
hengellisen elämänkaaren, joka on jaettu 
ajanjaksoihin, jotta ymmärtäisitte paremmin 
hengen kehitystä. 
44 Niinpä, opetuslapset, koska Ilmestyskirjan 
sanoma liittyy hengelliseen elämäänne, on 
asianmukaista, että tutkitte ja tarkastelette 
sitä hengellisestä näkökulmasta; sillä jos 
tulkitsen sitä vain maallisten tapahtumien 
kannalta, joudutte monien muiden tavoin 
hämmennykseen. 
45. On totta, että monilla maanpäällisillä 
tapahtumilla on viittaus tuon ilmoituksen 
täyttymiseen, ja niillä on se myös 
tulevaisuudessa. Mutta tietäkää, että niihin 
sisältyvät tapahtumat ja merkit ovat myös 
hahmoja, kuvia ja esimerkkejä, jotka auttavat 
teitä ymmärtämään totuuttani ja täyttämään 
kohtalonne nousta luokseni hengen 
puhtauden tiellä, josta opetuslapseni 
Johannes jätti teille loistavan esimerkin, joka 
edelsi ihmiskuntaa vuosituhansien ajan 
hengestä henkeen käytävässä vuoropuhelussa 
Herransa kanssa. (309, 47-51) 
  

Luku 38 - Kolme ilmestyksen aikaa ja 
seitsemän sinettien aikakautta.  
 
Jumalan ilmoitusten kehitysriippuvuus  
1 Kaikkina kolmena ajanjaksona, joihin olen 
jakanut ihmiskunnan kehityksen, olen 
osoittanut teille valollani samaa suoraa ja 

kapeaa tietä hengen nousua varten, yhtä 
ainoaa rakkauden, totuuden ja 
oikeudenmukaisuuden tietä. 
2. Olen johdattanut teitä opetuksesta 
opetukseen, ilmestyksestä ilmestykseen, 
kunnes tuli se aika, jolloin kerron teille, että 
voitte jo olla yhteydessä minuun hengestä 
henkeen. Olisiko ihmiskunta voinut yhdistyä 
tällä tavoin "Ensimmäisellä kerralla"? - Ei, sen 
oli pakko turvautua aineelliseen palvontaan, 
riitteihin ja seremonioihin, perinteisiin juhliin 
ja symboleihin, jotta se voisi tuntea 
jumalallisen ja hengellisen lähellään. Tästä 
kyvyttömyydestä lähestyä hengellistä, nousta 
jumalallisuuden tasolle, tunnistaa syvempää ja 
purkaa mysteerejä syntyivät erilaiset 
uskonnot, joista kukin vastasi ihmisen 
henkisen jälkeenjääneisyyden tai henkisen 
edistyksen astetta, toiset omistautuneempina 
totuudelle kuin toiset, toiset 
henkistyneempinä kuin toiset, mutta kaikki 
pyrkivät samaan päämäärään. Se on polku, 
jota henget kulkevat vuosisatojen ja 
aikakausien kuluessa - polku, jolle eri 
uskonnot viittaavat. Jotkut ovat edenneet vain 
hyvin hitaasti, toiset ovat pysähtyneet, ja taas 
toiset ovat eksyneet ja saastuttaneet itsensä. 
(12, 92 - 93) 
3 Tänään minä tulen Hengessä, ja totisesti 
minä sanon teille: jotkut luulevat, että 
ensimmäisinä aikoina minä olin lähempänä 
teitä kuin tänään. He ovat erehtyneet, sillä 
jokaisen tulemiseni myötä olen tullut 
lähemmäs ja lähemmäs teitä. 
4 Muistakaa, että ensimmäisenä aikakautena 
asettuin vuorelle ja lähetin sieltä teille alas 
kiveen kaiverretun lakini. Toisella aikakaudella 
jätin vuoren ja laskeuduin laaksoihinne, tulin 
ihmiseksi ja asuin keskuudessanne. Ja 
ollakseni vielä lähempänä sinua olen tehnyt 
sydämestäsi asuinpaikkani, jotta voisin tehdä 
itseni siellä tunnetuksi ja puhua ihmisille sen 
sisältä. (3, 31) 
5 Ymmärrätte nyt, että olen jakanut 
Jumalallisen Ilmestykseni kolmeen suureen 
ajanjaksoon. 
6 Ihmiskunnan hengellisessä lapsuudessa Isä 
antoi sille lain ja lupasi Messiaan, joka avaisi 
portin uuteen aikakauteen. 
7 Messias oli Kristus, joka tuli ihmisten luokse, 
kun he olivat hengellisessä nuoruudessaan. 
Hän opetti ihmisille korkeamman tavan 



186 
 

täyttää laki, jonka he olivat aiemmin saaneet 
Isältä eivätkä osanneet täyttää sitä. Jumalan 
"Sana" puhui Jeesuksen huulten kautta, ja siksi 
kerron teille, että maailma jatkoi Isänsä äänen 
ja käskyn kuulemista täydellisen Mestarin 
rakkauden opetuksen kautta. 
8 Jeesus puolestaan tarjoutui lähettämään 
kansalle "totuuden Hengen", jotta se saisi 
heidät ymmärtämään kaiken sen, mitä he 
eivät olleet ymmärtäneet hänen 
opetuksestaan. 
9. Nyt siis, rakkaat ihmiset, tämä 
yksinkertainen, nöyrä sana, jonka kuulette 
tällä hetkellä, on Totuuden Hengen ääni, on 
Jumalan Hengellinen Valo, joka valuu 
olemukseenne, jotta voitte avata silmänne 
uudelle aikakaudelle. Tämä valo, joka saa 
teidät vähitellen ymmärtämään selvästi kaikki 
Mestarinne ilmoitukset, on Isänne, Pyhän 
Hengen, valo, joka yllättää ihmiskunnan 
hengellisen kehityksen korkeammalla tasolla, 
eli kun se lähestyy aikuisuutta, ymmärtämään 
Jumalan ilmoituksia. 
10 Kaikessa, mitä tämä valo teille paljastaa, 
saatte Isän opetuksen, sillä "Sana" on minussa, 
ja Pyhä Henki on minun oma Viisauteni. (132, 
10 - 15) 
11 Aiemmin en ole puhunut teille näin. 
Ensimmäisellä aikakaudella laki valisti 
ihmissielun; toisella aikakaudella Kristus valisti 
ihmisen sydämen rakkauden valolla. Tänään 
Pyhän Hengen valo valaisee henkesi ja nostaa 
sen kaiken inhimillisen yläpuolelle. 
12 Te olette saaneet nämä kolme viestiä 
yhdeltä ja samalta Jumalalta, ja niiden 
kaikkien välillä on kulunut aikakausi - aika, 
joka tarvitaan mielen kehittymiseen, jotta se 
kykenee vastaanottamaan uuden viestin tai 
uuden opetuksen. 
13 Nyt te ymmärrätte, miksi olen kutsunut 
teitä Pyhän Hengen opetuslapsiksi." (229, 50 - 
52) 
14 Jos olisin kertonut teille kaiken 
ensimmäisissä ilmestyksissä, ei olisi tarvinnut 
Mestarin, Messiaan, opettaa teille uusia 
opetuksia eikä Pyhän Hengen tarvinnut tulla 
tähän aikaan näyttämään teille Henkisen 
Elämän ihanuutta. 
15 Sentähden minä sanon teille, ettette pidä 
kiinni siitä, mitä teille on ilmoitettu 
entisaikoina, ikään kuin se olisi ollut minun 
opetukseni viimeinen sana. 

16 Minä tulin ihmisten luo uudestaan ja tein 
itseni tunnetuksi heidän ymmärryksensä 
kautta pitkän aikaa, ja silti voin kertoa teille, 
että viimeinen sanani ei ole vielä lausuttu. 
17 Etsikää viisauden kirjastani aina viimeinen 
sana, uusi sivu, joka paljastaa teille sen 
merkityksen, sen sisällön, mikä on annettu 
aiemmin, jotta teistä tulisi opetuslapsiani 
totuudessa. (149, 44 - 45) 
 
Jumalan kolme testamenttia  
18 Mooses, Jeesus ja Elia - tämä on tie, jonka 
Herra on viitoittanut ihmiselle auttaakseen 
häntä nousemaan rauhan, valon ja 
täydellisyyden valtakuntaan. 
19 Tunne elämässäsi Herran sanansaattajien 
läsnäolo. Kukaan heistä ei ole kuollut, vaan he 
kaikki elävät valaistakseen eksyneiden 
ihmisten tietä, auttaakseen heitä nousemaan 
lankeemuksistaan ja vahvistaakseen heitä, 
jotta he katumuksen koettelemuksissaan 
omistautuisivat sille rakkaudella. 
20. Tunne työ, jonka Mooses teki maan päällä 
Jehovan innoittamana. Tutkikaa syvällisesti 
Jeesuksen opetusta, jonka kautta 
"Jumalallinen Sana" puhui, ja etsikää 
hengellinen merkitys uudelle ilmestykselleni, 
jonka aikakautta Elia edustaa. (29,20 - 22) 
21 Jos "toisella aikakaudella" syntymäni 
ihmisolennoksi oli ihme, ja henkinen 
ylösnousemukseni fyysisen kuolemani jälkeen 
oli toinen ihme - totisesti sanon teille - niin 
silloin minun ilmenemiseni tänä aikana 
ihmismielen avulla on henkinen ihme. 
22 Minun ennustukseni täyttyvät tänä aikana 
viimeiseen asti. Jätän teille kolme 
testamenttiani, jotka muodostavat yhden. 
23 Niiden, jotka ennen tunsivat Isän 
rakkautena, uhrina ja anteeksiantona, tulisi 
tällä kertaa oppia tuntemaan hänet 
täydellisesti, jotta he voisivat rakastaa ja 
palvoa häntä sen sijaan, että pelkäävät hänen 
vanhurskauttaan. 
24 Jos "ensimmäisellä kerralla" noudatitte 
lakia, se tapahtui pelosta, että jumalallinen 
oikeus rankaisisi teitä; siksi lähetin teille 
"Sanani", jotta tietäisitte, että Jumala on 
rakkaus. 
25 Tänään minun valoni tulee teidän 
luoksenne, ettette eksyisi ja pääsisitte tien 
päähän uskollisina minun lakini mukaan. (4,43 
- 47) 
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26. Uudet opetukseni ovat vahvistus niille, 
jotka annoin teille toisella aikakaudella, mutta 
ne ovat vielä kauaskantoisempia. Muistakaa: 
Silloin puhuin ihmisten sydämelle, mutta nyt 
puhun hengelle. 
27. En kiellä mitään sanojani, jotka olen 
antanut teille aiemmin; päinvastoin, annan 
niille niiden asianmukaisen täyttymyksen ja 
oikean tulkinnan. Samoin sanoin tuolloin 
fariseuksille, jotka uskoivat, että Jeesus halusi 
tuhota lain: "Älkää luulko, että olen tullut 
kumoamaan lakia tai profeettoja - päinvastoin, 
olen tullut täyttämään ne." Kuinka voisin 
kieltää lain ja profeetat, koska ne ovat sen 
temppelin perusta, joka oli rakennettava 
ihmisten sydämiin kolmena aikakautena, ja 
ilmoitus minun tulemisestani maailmaan? (99, 
24 - 25) 
28 Tänään sanon teille jälleen: "Minä olen tie, 
totuus ja elämä", ja jos etsitte sanani 
merkitystä tänä aikana, löydätte siitä 
rakkauden ikuisen lain, juuri sen tien, jonka 
olen merkinnyt teille maan päällä. 
29 Siihen aikaan monet uskoivat, että Kristus 
oli eksynyt tieltä ja vääristänyt lain. Siksi he 
taistelivat ja vainosivat häntä. Mutta totuus, 
kuten auringon valo, voittaa aina pimeyden. 
Nyt sanaani vastaan taistellaan uudestaan, 
sillä jotkut uskovat löytävänsä sen 
merkityksestä ristiriitaisuuksia, epäselvyyksiä 
ja virheitä. Mutta sen valo tulee loistamaan 
uudestaan tämän ajan pimeydessä, ja 
ihmiskunta tulee tietämään, että tie ja laki, 
jotka olen teille paljastanut, ovat samat kuin 
tuolloin, ja tulevat aina olemaan. (56, 69 - 70) 
30 Tämä opetus on tie ikuiseen elämään; 
jokainen, joka löytää tässä opetuksessa 
kohottavan voiman ja täydellisyyden, osaa 
yhdistää sen siihen, jota opetin teille ollessani 
maan päällä, koska sen ydin on sama. 
31 Ne, jotka eivät osaa löytää opetusteni 
sisältämää totuutta, pystyvät jopa 
vakuuttamaan, että nämä opetukset eivät 
johda samaan päämäärään kuin Jeesuksen 
opetukset; huonojen tulkintojen sokaisemat 
tai uskonnollisen fanaattisuuden 
hämmentämät henget eivät pysty välittömästi 
käsittämään näiden ilmoitusten totuutta. 
Heidän on kuljettava koettelemusten polun 
läpi tullakseen vapaiksi maallisesta mielestä, 
joka estää heitä ymmärtämästä ja täyttämästä 

käskyäni, joka opettaa teitä rakastamaan 
toisianne. (83, 42 - 43) 
32. Turhaan monet sanovat, että tämä opetus 
on uusi tai että sillä ei ole mitään yhteyttä 
teille menneinä aikoina annettuihin 
jumalallisiin ilmoituksiin. Vakuutan teille, että 
kaikki se, mitä olen kertonut teille tänä aikana 
ihmisälyn avulla, juontaa juurensa ja 
perustansa siihen, mitä teille jo julistettiin 
profeetallisesti ensimmäisellä ja toisella 
aikakaudella. 
33. Mutta sekaannus, josta puhun teille, tulee 
siitä, että ne, jotka tulkitsivat noita ilmoituksia, 
asettivat tulkintansa ihmisille, ja nämä 
tulkinnat olivat osittain oikeita ja osittain 
virheellisiä. Se tapahtuu myös siksi, että 
opetukseni henkinen valo on salattu ihmisiltä 
ja joskus annettu vääristyneessä muodossa. 
Siksi tänään, kun on tullut aika, jolloin valoni 
vapauttaa teidät tietämättömyytenne 
pimeydestä, monet ihmiset ovat kieltäneet, 
että tämä voi olla totuuden valo, koska heidän 
mukaansa se ei ole sopusoinnussa sen kanssa, 
mitä olen opettanut teille aiemmin. 
34. Vakuutan teille, että yksikään sanani ei 
mene hukkaan ja että tämän ajan ihmiset 
tulevat tietämään, mitä todella sanoin teille 
menneinä aikoina. Sitten kun maailma oppii 
tuntemaan spiritismin, se sanoo: "Todellakin, 
kaiken tämän Jeesus on jo sanonut!"." 
35. Itse asiassa olen jo kertonut teille kaiken, 
vaikka monista paljastamistani totuuksista 
olen kertonut teille vain perusasiat. Jätin ne 
teille, jotta oppisitte vähitellen ymmärtämään 
ne, sillä tuohon aikaan ihmiskunta ei vielä 
kyennyt ymmärtämään kaikkea sitä, mitä nyt 
näytän teille kokonaisuudessaan. (155, 24 -27) 
 
Kolmas kerta 
36. Tämä on "Kolmas aikakausi", jonka aikana 
olen opettanut teille oppitunnin, jonka on 
määrä yhdistää ihmiskunta henkisesti. Sillä 
tahtoni on, että kielet, rodut ja erilaiset 
ideologiat eivät enää ole esteenä heidän 
liitolleen. Henkinen olemus, josta loin hengen, 
on sama, joka kaikilla on, ja aineet, jotka 
muodostavat ihmisten suonissa virtaavan 
veren, ovat samat kaikissa. Siksi kaikki ovat 
tasa-arvoisia ja Minun arvoiseni, ja kaikkien 
vuoksi olen tullut uudestaan. (95, 9) 
37 Muutokset, joita ihmiselämä tulee 
kokemaan, ovat niin suuria, että teistä näyttää 
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siltä kuin yksi maailma päättyisi ja toinen 
syntyisi. 
38 Aivan kuten kaikkina aikoina ihmisen elämä 
on jaettu aikakausiin tai aikakausiin, ja 
jokainen niistä on ollut ominainen jollekin - 
olipa kyse sitten sen tekemistä löydöistä, sen 
saamista jumalallisista ilmoituksista tai sen 
avautumisesta kauniin, jota ihminen kutsuu 
taiteeksi, tai sen tieteen avulla - niin nyt 
alkavaa aikaa, aikakautta, joka on jo alkamassa 
kuin uusi aamu, leimaa hengen lahjojen 
avautuminen - sen olemuksenne puolen, jota 
teidän olisi pitänyt viljellä säästääksenne 
itsenne niin monelta pahalta, mutta jota 
olette aina lykänneet myöhemmäksi. 
39 Ettekö te usko, että ihmiselämä voi 
muuttua täydellisesti, kun se kehittää 
hengellisyyttä, kehittää Hengen lahjoja ja 
panee täytäntöön lain, jonka omatunto 
sanelee tässä maailmassa? 
40 Pian kaikki kansat ymmärtävät, että Jumala 
on puhunut heille kaikkina aikakausina, että 
jumalalliset ilmoitukset ovat olleet tikapuut, 
jotka Herra on laskenut alas ihmisille, jotta he 
voisivat nousta Hänen luokseen. 
41. Tätä uutta aikaa jotkut kutsuvat valon 
ajaksi, toiset Pyhän Hengen ajaksi ja toiset 
totuuden ajaksi. Silti sanon teille, että se tulee 
olemaan hengellisen kohotuksen, hengellisen 
ennallistamisen ja palautuksen aika. 
42. Tämä on se aikakausi, jonka olen kauan 
toivonut elävän ihmisen sydämessä ja jota hän 
itse on jatkuvasti taistellut ja tuhonnut - 
aikakausi, jonka kirkkauden kaikki näkevät ja 
jonka valon alla kaikki Herran lapset 
yhdistyvät: ei uskonnolliselle ihmisyhteisölle, 
joka toivottaa tervetulleeksi toiset ja hylkää 
toiset, joka toitottaa omaa totuuttaan ja 
kieltää sen muilta, joka käyttää kelvottomia 
aseita itsensä määräämiseksi tai joka antaa 
valon sijasta pimeyttä. (135,53- 54, 57-59) 
43 Tämä on "Kolmas aika", jolloin ihmisen 
hengen on vapautettava itsensä materialismin 
kahleista. Siihen liittyy maailmankatsomusten 
välinen taistelu, joka tulee olemaan kiivaampi 
kuin mitä ihmiskunnan historia on koskaan 
nähnyt. 
44 Korruptio, itsekkyys, ylpeys, siveettömyys, 
valhe ja kaikki, mikä on varjostanut 
elämäänne, kaatuu kuin murskatut epäjumalat 
niiden jalkojen juureen, jotka ovat niitä 

palvoneet, ja tekee tilaa nöyryydelle. (295,64 - 
65) 
 
Pelastushistorian seitsemän aikakautta  
45 Ensimmäistä näistä hengellisistä 
kehitysvaiheista maailmassa edustaa Aabel, 
Isän ensimmäinen palvelija, joka uhrasi 
polttouhrinsa Jumalalle. Hän on uhrauksen 
symboli. Paha mieli nousi häntä vastaan. 
46 Toinen vaihe edustaa Nooaa. Hän on uskon 
symboli. Hän rakensi arkin jumalallisesta 
inspiraatiosta ja johdatti ihmiset arkkiin 
pelastaakseen heidät. Häntä vastaan nousivat 
kansanjoukot epäilyksineen, pilkkaamisineen 
ja pakanallisuudellaan. Mutta Nooa jätti uskon 
siemenensä. 
47 Kolmatta jaksoa symboloi Jaakob. Hän 
ilmentää voimaa, hän on Israel, vahva. Hän 
näki hengellisesti taivaan tikapuut, joita pitkin 
te kaikki nousette "istumaan Luojan oikealle 
puolelle". Herran enkeli nousi häntä vastaan 
koetellakseen hänen voimiaan ja 
sinnikkyyttään. 
48 Neljäs symbolisoi Moosesta, hän on lain 
ruumiillistuma. Hän näyttää taulut, joihin se 
on kirjoitettu kaikkien aikojen ihmisiä varten. 
Hän oli se, joka valtavan uskonsa avulla 
vapautti kansan johdattaakseen heidät 
pelastuksen tielle luvattuun maahan. Hän on 
lain symboli. 
49. Viidettä jaksoa edustaa Jeesus, 
Jumalallinen Sana, Tahraton Karitsa, joka on 
puhunut teille kaikkina aikoina ja puhuu teille 
jatkossakin. Hän on se rakkaus, jonka vuoksi 
hänestä tuli ihminen, jotta hän voisi elää 
ihmisten maailmassa. Hän kärsi saman tuskan 
osoittaakseen ihmiskunnalle uhrauksen, 
rakkauden ja laupeuden tien, jota pitkin se 
pääsee lunastukseen kaikista synneistään. Hän 
tuli Mestariksi opettamaan, kuinka elää 
rakkaudessa huolimatta siitä, että hän on 
lähtöisin vaatimattomista oloista, kuinka 
mennä uhrautumiseen asti ja kuinka kuolla 
rakastavana, anteeksiantavana ja siunaavana. 
Hän ilmentää viidettä vaihetta, ja hänen 
symbolinsa on rakkaus. 
50 Kuudetta jaksoa edustaa Elia. Hän on Pyhän 
Hengen symboli. Hän tulee tulivaunuillaan ja 
tuo valon kaikille kansoille ja kaikille 
maailmoille, jotka ovat teille tuntemattomia, 
mutta jotka Minä tunnen, sillä Minä olen 
kaikkien maailmojen ja kaikkien luotujen Isä. 
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Tämä on vaihe, jossa elätte tällä hetkellä - 
Elian vaihe. Hänen valonsa valaisee sinut. Hän 
edustaa niitä opetuksia, jotka olivat kätkettyjä 
ja jotka paljastetaan ihmisille tänä aikana. 
51 Seitsemännen jakson ruumiillistaa Isä itse. 
Se on lopullinen päämäärä, evoluution 
huipentuma. Siinä on armon aika, seitsemäs 
sinetti. 
52. Seitsemän sinetin mysteeri on näin 
ratkaistu. Siksi kerron teille, että nykyinen 
aikakausi sisältää kuudennen sinetin. Sillä viisi 
niistä on jo ohi, kuudes on nyt ratkaistu, ja 
seitsemäs on edelleen suljettu, sen sisältö ei 
ole vielä tullut, ei ole vielä aika tulla tähän 
vaiheeseen. Kun se on siellä, armo, 
täydellisyys ja rauha vallitsevat. Mutta sen 
saavuttaminen - kuinka monta kyyneltä 
ihmisen on vielä vuodatettava puhdistaakseen 
henkensä! (161,54 - 61) 
53 Seitsemän sinetin kirja on tarina 
elämästänne, kehityksestänne maan päällä 
kaikkine kamppailuineen, intohimoineen ja 
ristiriitoineen ja lopulta hyvyyden ja 
oikeudenmukaisuuden, rakkauden ja 
henkistymisen voittoon materialismin 
intohimoista. 
54 Uskokaa totuudessa, että kaikki tähtää 
hengelliseen ja ikuiseen tarkoitukseen, jotta 
voitte antaa jokaiselle oppitunnille sen 
ansaitseman oikean paikan. 
55. Niin kauan kuin kuudennen sinetin valo 
valaisee teitä, tulee olemaan riitojen, 
luopumisen ja puhdistumisen aikaa; mutta 
kun tämä aika on ohi, olette saavuttaneet 
uuden ajanjakson, jolloin seitsemäs sinetti tuo 
teille uusia ilmestyksiä. Kuinka tyytyväinen ja 
onnellinen onkaan sen henki, joka on todettu 
puhtaaksi ja valmistautuneeksi 
vastaanottamaan uuden ajan. Niin kauan kuin 
kuudes sinetti valaisee teitä, keho ja mieli 
puhdistuvat. (13, 53 – 55) 
56. Taivaassa sinetöity kirja on avattu 
kuudennessa luvussa. Se on Seitsemän sinetin 
kirja, joka sisältää viisautta ja tuomiota, ja se 
on avattu rakkauteni vuoksi teitä kohtaan, 
jotta sen syvälliset opetukset voitaisiin 
paljastaa teille. 
57. Ihminen on elänyt maan päällä viisi 
ajanjaksoa, joita hengen jumalallinen henkäys 
on kannustanut. Hän ei kuitenkaan ole 
ymmärtänyt elämänsä hengellistä merkitystä, 
olemassaolonsa tarkoitusta, kohtaloaan ja 

olemuksensa ydintä. Kaikki oli läpipääsemätön 
mysteeri sekä hänen mielelleen että hänen 
hengelleen, sinetöity kirja, jonka sisältöä hän 
ei kyennyt tulkitsemaan. 
58. Hän arveli epämääräisesti hengellistä 
elämää, mutta tuntematta oikeastaan niitä 
kehitystikkaita, jotka tuovat olennot 
lähemmäs Jumalaa. Hän ei tuntenut hyvin 
korkeaa tehtäväänsä maan päällä eikä niitä 
hyveitä ja lahjoja, jotka kuuluvat hänen 
hengelleen voittaakseen taisteluissa, 
noustakseen inhimillisten vaikeuksien 
yläpuolelle ja täydellistääkseen itsensä 
hengellisesti asuakseen Iankaikkisessa Valossa. 
59. Oli välttämätöntä, että jumalallinen "kirja" 
avattaisiin ja että ihmiset tutkisivat sen 
sisältöä, jotta he voisivat pelastua 
tietämättömyyden pimeydestä, joka on 
kaikkien maailmassa esiintyvien pahuuksien 
alkuperä. Kuka voisi avata tämän kirjan? 
Teologi, tiedemies vai filosofi? Ei, kukaan, 
eivät edes vanhurskaat henget voineet 
paljastaa sen sisältöä sinulle, koska se, mitä 
kirja varjeli, oli Jumalan viisautta. 
60. Vain Kristus, "Sana", Hän yksin, 
Jumalallinen Rakkaus, saattoi tehdä sen; 
mutta silloinkin oli tarpeen odottaa, kunnes 
ihmiset pystyisivät vastaanottamaan 
jumalallisen viestin ilman, että hengellisen 
Läsnäoloni loisto sokaisee heidät. 
Ihmiskunnan oli siis käytävä läpi viisi 
koettelemusten, opetusten, kokemusten ja 
kehityksen vaihetta saavuttaakseen oikean 
kehittymisen, joka antaisi sille mahdollisuuden 
tuntea ne salaisuudet, jotka Jumalan viisauden 
kirja säilytti ihmisiä varten. 
61 Jumalan laki, hänen Kristuksen kautta 
annettu jumalallinen sanansa ja kaikki 
profeettojen, sanansaattajien ja lähettiläiden 
viestit olivat siemen, joka piti yllä ihmiskunnan 
uskoa jumalalliseen lupaukseen, joka aina 
ilmoitti valosta, pelastuksesta ja 
oikeudenmukaisuudesta kaikille ihmisille. 
62. Nyt on odotettu aika Suurelle 
Ilmestykselle, jonka kautta ymmärrätte kaiken 
sen, mitä olen ilmoittanut teille kautta 
aikojen, ja opitte, kuka Isänne on, keitä te itse 
olette ja mikä on olemassaolonne syy. 
63. Nyt on aika, jolloin saavutetun hengellisen 
kehityksenne, läpikäymienne koettelemusten 
ja saamanne kokemuksen ansiosta voitte 
vastaanottaa Hengeltäni teille viisauden valon, 
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jota säilytetään aarrekammioissani 
odottamassa varustamistanne. Ja koska 
ihmiskunta on saavuttanut viestini 
vastaanottamiseen tarvittavan kehitysasteen, 
olen lähettänyt sille valoni ensimmäisen 
säteen, joka on tämä, joka on saanut 
kouluttamattomat ja yksinkertaiset ihmiset, 
jotka toimivat esirukoukseni äänenkantajina, 
puhumaan haltioituneina. 
64. Tämä valonsäde on ollut vain valmistava, 
se on kuin aamunkoiton valo, joka ilmoittaa 
uudesta päivästä. Myöhemmin valoni 
saavuttaa teidät täydellisesti, valaisee 
olemassaolonne ja poistaa tietämättömyyden, 
synnin ja kurjuuden viimeisenkin varjon. 
65. Tämä aika, jonka aamunkoittoa ihailette 
Äärettömässä, on kuudes aikakausi, joka 
koittaa ihmiskunnan hengellisessä elämässä - 
valon, ilmestysten, muinaisten profetioiden ja 
unohdettujen lupausten täyttymyksen 
aikakausi. Se on kuudes sinetti, joka 
purkautuessaan vuodattaa viisauden sisällön 
mieliinne sanomana, joka on täynnä 
vanhurskautta, valaistumista ja ilmestystä. 
(269, 10 - 18) 
66. Opetuslapset, haluan, että sydämenne 
hyveet ovat vaatteita, jotka peittävät 
henkenne alastomuuden. Näin puhuu teille 
Lohduttajan Henki, joka luvattiin toisessa 
aikakaudessa. 
67. Isä tiesi jo tuskasta ja koettelemuksista, 
jotka tulisivat koettelemaan ihmiskuntaa, ja 
siitä turmeluksen asteesta, johon ihmiset 
tulisivat pääsemään. Lohduttajan tulo 
merkitsee teille kuudennen sinetin 
purkautumista eli uuden vaiheen alkamista 
ihmiskunnan kehityksessä. Siitä lähtien kaikkia 
ihmisiä koskee jumalallinen tuomio; jokaista 
elämää, jokaista työtä, jokaista askelta 
arvioidaan ankarasti. Se on aikakauden loppu, 
ei elämän loppu. 
68. Se on synnin aikojen päätös, ja on 
välttämätöntä, että tämän Jumalan Kirjan 
kuudennen sinetin koko sisältö vuodatetaan 
hengellisten olentojen päälle herättämällä ne 
uneliaisuudesta, jotta ihminen voi nousta ylös 
ja kokea henkensä sopusoinnun koko 
luomakunnan kanssa ja valmistautua aikaan, 
jolloin Karitsan kautta päästetään irti 
seitsemäs sinetti, joka tuo mukanaan 
murheiden maljan viimeiset ruodot, mutta 
myös totuuden, rakkauden ja jumalallisen 

oikeudenmukaisuuden riemuvoiton. (107, 17 - 
19) 
69. Haluan, että ihmiskunta valmistautuu tänä 
aikana, jotta kun viimeinen sinetti avataan, 
ihmiset tulevat tietoisiksi siitä ja kiirehtivät 
kuulemaan ja ymmärtämään uusien 
ilmoitusten sisällön. Haluan, että 
kansakunnista ja kansoista tulee vahvoja 
kestämään niiden päivien kärsimykset. 
70. Kutsun siunatuiksi niitä, jotka osaavat 
selviytyä noiden aikojen vierailuista, ja annan 
heille palkkion heidän sinnikkyydestään ja 
uskostaan voimaani ja jätän heidät uuden 
ihmiskunnan kantaisiksi. (111, 10 - 11) 
71. Kun seitsemäs sinetti suljetaan yhdessä 
kuuden muun kanssa, myös se kirja pysyy 
suljettuna, joka on ollut Jumalan tuomio 
ihmisten teoista, ensimmäisestä viimeiseen. 
Silloin Herra avaa uuden, kirjoittamattoman 
kirjan ja kirjaa siihen kuolleiden 
ylösnousemuksen, sorrettujen vapauttamisen, 
syntisten uudistumisen ja hyvän voiton 
pahasta. (107, 20) 
 

39 luku - Maallinen ja hengellinen 
Israel  
 
Israelin historiallinen tehtävä, sen 
epäonnistuminen 
1 Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos 
ihmiset olisivat pitäneet sen lain, josta 
omatunto muistutti heitä itsessään, ei olisi 
tarvinnut lähettää teille oppaita tai 
profeettoja, eikä olisi tarvinnut teidän 
Herranne tulla alas teidän luoksenne ja että 
minun täytyi kaivertaa lakini kiveen jo 
"ensimmäisellä kerralla" ja että minun täytyi 
tulla ihmiseksi ja kuolla ihmisenä ristillä 
"toisella kerralla"; minua ei olisi lähetetty 
teidän luoksenne oppaana tai profeettana, 
eikä olisi tarvinnut teidän Herranne tulla alas 
teidän luoksenne ja että minun täytyi 
kaivertaa lakini kiveen jo "ensimmäisellä 
kerralla", ja että minun täytyi tulla ihmiseksi ja 
kuolla ihmisenä ristillä "toisella kertaa". 
2 Kun minä nostin kansan ja annoin heille 
armolahjoja, se ei tapahtunut siksi, että he 
korottaisivat itseään ja nöyryyttäisivät muita, 
vaan siksi, että he olisivat esimerkki 
alistumisesta totiselle Jumalalle ja malli 
veljeydestä ihmisten kesken. 
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3 Minä valitsin tämän kansan tahtoni 
välittäjäksi maan päällä ja ilmoitusteni 
sanansaattajaksi, jotta he kutsuisivat kaikki 
elämään minun laissani ja jotta koko 
ihmiskunta lopulta muodostaisi yhden Herran 
kansan. 
4 Tämä kansa on kärsinyt paljon, vaikka se oli 
valittu, koska se uskoi, että perintö oli vain 
sille itselleen, että sen Jumala ei voinut olla 
myös pakanoiden Jumala, koska se piti muita 
kansoja muukalaisina eikä antanut niiden 
saada osallisuutta siitä, mitä Isä oli uskonut 
niille. Vain tästä syystä erotin heidät joksikin 
aikaa muista kansoista, jotta korruptio ja 
materialismi eivät tarttuisi heihin. 
5. Mutta kun siitä tuli itsekäs ja se luuli 
olevansa suuri ja vahva, osoitin sille, että sen 
voima ja suuruus olivat petollisia, ja annoin 
muiden kansojen vallata sen ja johtaa sen 
orjuuteen. Kuninkaat, faaraot ja keisarit olivat 
sen herroja, vaikka minä olin tarjoutunut 
olemaan heidän herransa. 
6 Isä äärettömässä rakkaudessaan paljasti 
itsensä uudestaan kansalleen antaakseen sille 
vapauden ja muistuttaakseen sitä sen 
tehtävästä; ja tänä nykyaikana tulen antamaan 
heille rakkauden opetukseni; mutta vain 
minun katseeni voi löytää ihmiskunnan 
joukosta ne Israelin lapset, joita kutsun ja 
kokoan vastaanottamaan Pyhän Hengen 
valon. 
7. Olen paljastanut itseni henkenne edessä, 
sillä aika, jolloin puhuin teille luonnon kautta 
ja aineellisten ilmenemismuotojen avulla, joita 
kutsuitte ihmeiksi, on jo kauan sitten ohi. 
Tänään voitte jo tuntea Minut hengessänne ja 
sydämenne syvyyksissä. 
8 Tänä aikana Palestiina ei ole ollut todistajana 
ilmestykselleni, sillä minä en etsi mitään 
tiettyä paikkaa, vaan teidän henkeänne. Etsin 
"Israelin kansaa hengen mukaan", en veren 
mukaan - kansaa, jolla on hallussaan 
hengellinen siemen, jonka he ovat saaneet 
kautta aikojen armostani. (63, 64 – 69) 
  
Juutalaisen kansan jakautuminen maallisiin ja 
hengellisiin ihmisiin. 
9 Oli välttämätöntä, että Isä, lähdettyään 
(Jeesuksessa), riisti kansansa käsistä maan, 
joka oli jo uskottu heidän esi-isilleen. 
10 Joiltakin se vietiin sovitukseksi ja toisilta 
palkkioksi; sillä Kanaanin maa, tuo menneiden 

aikojen ihana Palestiina, oli minun 
valmistamani vain kuva todellisen lupauksen 
maasta hengelle. Kun nuo tavarat vietiin 
kansalta, materialistinen juutalainen jäi 
kodittomaksi maan päälle; mutta toinen osa, 
uskolliset, jotka ovat aina tunteneet 
läsnäoloni, pysyivät omistautuneina tahdolleni 
ilman tuskaa menneiden aikojen perinnön 
menettämisestä, tietäen, että heille oli 
uskottu Isän uusi armo: Hänen Sanansa, 
Jumalallisen Sanansa, Hänen uhrinsa, Hänen 
Verensä perintö. 
11 Nyt, kun kansani Israel elää jo kolmannella 
aikakaudella, näen sen edelleen jakautuneen 
kahteen ryhmään: Se, joka on 
materialisoitunut, joka on rikastunut maan 
tavaroilla omapäisenä hyvityksenään, joka saa 
maailman perustuksetkin vapisemaan 
voimallaan, koska se on asettanut voimansa, 
kykynsä, Isän hengelleen vuodattamat 
armolahjat itsensä, kunnianhimonsa ja 
suuruutensa palvelukseen. 
12. Katsokaa, kuinka tämä kansa on 
materialisminsa rajoissakin antanut todisteita 
vahvuudesta tieteissään, tahdossaan ja 
älykkyydessään. Se pitää sydämensä pohjassa 
kaunaa entisten nälänhädien, orjuutusten ja 
nöyryytysten vuoksi, mutta nykyään se nousee 
vahvana ja ylpeänä nöyryyttämään muita 
kansoja, pelottelemaan niitä voimallaan ja 
hallitsemaan niitä. Nykyään se on itse 
tyydytetty ja katselee tyytyväisenä miljoonia 
nälkäisiä ja suuria orjina eläviä 
kansanjoukkoja, jotka ovat kultansa, valtansa, 
tieteensä ja arvostuksenhalunsa orjia. 
13 Mutta minä näen myös toisen osan 
kansastani, sen, joka on luja ja uskollinen - ne, 
jotka ovat aina voineet tuntea läsnäoloni, ne, 
jotka ovat aina tunnistaneet tulemiseni 
ihmisten keskuuteen, ne, jotka ovat uskoneet 
ilmoituksiini ja jotka kaikesta huolimatta ovat 
olleet kuuliaisia minulle ja täyttäneet käskyni. 
14 Tuo toinen osa ei ole vain te, jotka olette 
olleet todistajina Minun ilmestymisestäni 
ihmisen älyn kautta tänä aikana; sillä osa 
Israelin hengellisestä kansasta on hajallaan 
ympäri maata, ja siellä, missä kukin on, hän 
vastaanottaa Minun huolehtivan rakkauteni, 
hän tuntee Minun läsnäoloni, hän syö Minun 
leipääni ja odottaa Minua tietämättä, mistä 
Minä tulen, eikä tietämättä, millä tavalla, 
mutta hän odottaa Minua. 
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15 Mutta ne, jotka tietävät hyvin, miten tulin, 
miten tein itseni tunnetuksi - ne, jotka ovat 
valmistautuneet tuleviin aikoihin - olette te, 
jotka kuulutte niihin 144 000:een, jotka Minä 
olen valinnut tuon kansan kahdestatoista 
sukukunnasta - sataneljäneljäneljättätuhatta, 
jotka ovat Israelin lukuisan kansan edessä kuin 
144 000 kapteenia, jotka johdattavat heitä 
suureen taisteluun kolmannen aikakauden 
henkipainissa. 
16 Luuletko, että minun kansani on ikuisesti 
jakautunut? Totisesti minä sanon teille: Ei! 
Teille on tullut opetusta, valoa ja 
koettelemuksia; heille on tullut minun 
oikeuteni ja samoin vierailuni. Johdan heitä 
nyt suurin askelin heidän henkensä 
heräämiseen, ja vaikka he varmasti 
ensimmäisellä hetkellä kieltävät kolmannen 
tulemiseni maailmaan, kuten he kielsivät 
toisen, sanon teille: Heidän kääntymisensä 
aika ei ole enää kaukana. He elävät 
muinaisissa perinteissään, mutta näen 
juutalaisten mielen ja sydämen läpi ja kerron 
teille, että he pitävät kiinni perinteistään 
enemmän mukavuudenhalusta ja hengellisten 
ilmestysten pelosta kuin omasta 
vakaumuksestaan. He karttavat tuonpuoleisen 
ilmenemismuotoja, mutta minä ehdotan heille 
seuraavaa: luopumista kaikesta 
tarpeettomasta, armon, rakkauden ja 
nöyryyden harjoittamista. 
17 Te joudutte kohtaamaan heidät, ja te 
molemmat tartutte aseisiinne: toinen sanaan, 
ajatukseen, rukoukseen ja todistuksiin, toinen 
heidän lahjakkuuteensa, voimaansa ja 
perinteeseensä. Mutta minä olen läsnä tässä 
vastakkainasettelussa, ja minä annan 
oikeudenmukaisuuteni todellakin voittaa, 
minä annan henkisyyden voittaa, hengen 
nousta lihan yläpuolelle, kumartaa ja 
nöyryyttää sitä, ja sitten tulee Israelin 
sukukuntien sovinto, Herran kansan 
yhdistyminen. 
18 Kun tämä kansa on varustautunut, totisesti 
minä sanon teille, se täyttää tehtävänsä, 
kunnes se täyttää sen suuren tehtävän, jonka 
Jumala on antanut valitulle kansalleen aikojen 
alusta lähtien, nimittäin olla Herran 
ilmoitusten esikoinen ja edunvalvoja, niin että 
hän veljien vanhimpana voi johtaa muita, 
jakaa hänen armonsa heidän kanssaan ja 

saattaa kaikki Isän oikealle puolelle. (332, 17 - 
21) 
  
Israelin hengellinen kansa  
19. Kun puhun "kansastani Israelista", "Herran 
kansasta", tarkoitan niitä, jotka toivat 
mukanaan hengellisen tehtävän maan päälle - 
niitä, jotka tekivät lakini tunnetuksi, jotka 
ilmoittivat Minusta, jotka olivat uskollisia 
Minulle; niitä, jotka julistivat elävän Jumalan 
olemassaoloa, jotka levittivät rakkauden 
siementä ja jotka kykenivät tunnistamaan 
Pojassa Isän läsnäolon ja sanan. Nämä ovat ne, 
jotka muodostavat Jumalan kansan, tämä on 
Israel, vahva, uskollinen ja viisas Israel. Tämä 
on minun sotilaslegioonani, joka on uskollinen 
laille, totuudelle. 
20 Ne, jotka vainosivat profeettojani, jotka 
repivät sanansaattajieni sydämen - ne, jotka 
käänsivät selkänsä totiselle Jumalalle 
kumartaakseen epäjumalia - ne, jotka kielsivät 
Minut, pilkkasivat Minua ja vaativat vertani ja 
henkeäni, eivät kuuluneet valittuun kansaan, 
vaikka he kutsuivatkin itseään israelilaisiksi 
rotunsa vuoksi; he eivät kuuluneet 
profeettojen kansaan, valistuneiden joukkoon, 
uskollisiin sotilaisiin. Sillä "Israel" on 
hengellinen nimi, jota on käytetty laittomasti 
erään rodun hallitsemiseen. 
21 Tietäkää myös, että jokainen, joka haluaa 
kuulua minun kansaani, voi tehdä sen 
rakkaudellaan, laupeudellaan, 
innokkuudellaan ja lain noudattamisellaan. 
22 Minun kansallani ei ole tiettyjä maita tai 
kaupunkeja maailmassa, minun kansani ei ole 
rotu, vaan se on edustettuna kaikissa roduissa, 
kaikkien kansojen keskuudessa. Tämä 
ihmisjoukko täällä, joka kuulee sanani ja 
vastaanottaa uudet ilmestykset, on vain osa 
kansastani. Toinen osa on hajallaan maan 
päällä, ja toinen, suurin osa, elää hengellisessä 
maailmassa. 
23 Nämä ovat minun kansani, jotka tuntevat 
minut ja rakastavat minua, jotka tottelevat 
minua ja seuraavat minua. (159, 55 - 59) 
24 Tänään minä sanon teille: Missä minun 
kansani on? Missä ovat ne, jotka ovat viisaita 
koettelemuksissa, rohkeita taisteluissa ja lujia 
vaikeuksissa? Ne ovat hajallaan eri puolilla 
maailmaa. Mutta minä annan heidän lähteä 
liikkeelle äänelläni ja yhdistän heidät 
hengellisesti, niin että he ovat kaikkien 
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kansojen edellä. Mutta kerron teille, että 
tänään sen muodostavat kaikkien rotujen 
miehet, jotka ymmärtävät, mistä liitto 
koostuu, jota odotan kaikilta ihmisiltä. 
25 Tämä kansa on rohkea ja urhoollinen, 
mutta sillä ei ole veljessotilasaseita eikä 
sotavaunuja, eikä se saa laulaa hävityslauluja. 
Sen lippu on rauha, sen miekka totuus ja sen 
kilpi rakkaus. 
26. Kukaan ei pysty selvittämään, missä tämä 
kansa on: se on kaikkialla. Sen viholliset 
yrittävät tuhota sen, mutta eivät pysty siihen, 
koska he eivät löydä sitä mistään fyysisesti 
yhtenäisenä, koska sen yhtenäisyys, järjestys 
ja harmonia ovat hengellisiä. (157, 48 - 50) 
27 Tänä aikana todellisen Israelin henki 
vaikuttaa kaikkialla. Henkiä ovat ne, jotka 
tuntevat läsnäoloni, jotka odottavat tuloani ja 
jotka luottavat oikeuteeni. 
28 Kun nämä sanat tulevat muualle, monet 
pilkkaavat niitä; mutta minä sanon teille, että 
olisi parempi, jos he eivät tekisi niitä pilkan 
kohteeksi, sillä tulee hetki, jolloin he heräävät 
syvästä unestaan ja huomaavat, että hekin 
ovat Jumalan kansan lapsia. 
29. Nämä ihmisjoukot täällä, jotka kuulevat 
minua tänään, voivat langeta harhaan, jos he 
eivät tutki Sanaani ja jos he eivät vapauta 
itseään maallis-materiaalisesta 
ajattelutavastaan. Heille voi käydä kuten 
ensimmäisten aikojen israelilaisille, jotka 
kuulivat Herran äänen, saivat lain ja joilla oli 
profeetat, miksi he lopulta uskoivat olevansa 
ainoa Jumalan rakastama kansa - vakava 
erehdys, josta suurten vierailujen, 
nöyryytyksen, karkotuksen ja vankeuden 
pitäisi vapauttaa heidät. 
30 teidän on tiedettävä, että Rakkauteni ei 
voisi jakaa teitä rotujen tai uskontokuntien 
mukaan ja että kun puhun "kansastani", se 
johtuu vain siitä, että olen varhaisimmista 
ajoista lähtien valmistanut henkiä 
lähettääkseni heidät maan päälle valaisemaan 
valollaan ihmiskunnan tietä. 
31. He ovat olleet ikuisia vaeltajia, jotka ovat 
asuneet eri kansakunnissa ja käyneet läpi 
monia koettelemuksia. Tänä aikana he ovat 
havainneet, että ihmisten lait ovat 
epäoikeudenmukaisia, että ihmisten tunteiden 
ilmaisut eivät ole todellisia ja että ihmisten 
hengissä on rauhattomuutta. (103, 10 - 14) 

32 Jumalan kansa ilmestyy jälleen kerran 
ihmiskunnan keskuuteen - ei kansa, joka on 
ruumiillistettu rotuna, vaan suuri joukko, 
legioona Minun opetuslapsia, joissa ei ole väliä 
verellä, rodulla tai kielellä, vaan Hengellä. 
33. Tämä kansa ei tyydy opettamaan oppejani 
kirjoitusten kautta. Jotta sanat olisivat eläviä, 
ne on elettävä. Tämä kansa ei levitä 
ainoastaan kirjoituksia ja kirjoja, vaan myös 
esimerkkejä ja tekoja. 
34 Tänään minä vapautan teidät kaikesta 
tarpeettomasta, epäpuhtaasta ja virheellisestä 
ja johdatan teidät yksinkertaiseen ja 
puhtaaseen elämään, jonka yläpuolelle 
henkenne voi kohota ja todistaa siitä teoillaan; 
minä vapautan teidät kaikesta epäpuhtaasta ja 
virheellisestä ja johdatan teidät 
yksinkertaiseen ja puhtaaseen elämään, jonka 
yläpuolelle henkenne voi kohota ja todistaa 
siitä teoillaan. 
35. Kun aika koittaa, minä esitän kansani 
ihmiskunnalle, eikä Mestari häpeä 
opetuslapsiaan, eivätkä opetuslapset kiellä 
Mestariaan. Tuo aika osuu samaan aikaan 
maailmankatsomusten sodan kanssa, josta 
spiritualismi nousee kuin rauhan henkäys, kuin 
valonsäde. (292, 28 - 31) 
36. Kansani kasvaa, se lisääntyy, ei ainoastaan 
maan päällä vaan myös hengellisessä 
maailmassa. Näiden hengellisten joukkojen 
joukossa on niitä, joilla oli verisiteitä kanssasi, 
olivatpa he sitten vanhempia, sisaruksia tai 
lapsia. 
37. Älkää yllättykö, kun kerron teille, että 
kansaani on niin paljon, ettei maan päällä ole 
tarpeeksi tilaa sille, ja että se tulee olemaan 
paljon suurempi. Kun olen yhdistänyt heidät, 
eikä yksikään lapsistani ole enää kateissa, 
heille annetaan kodiksi äärettömyys, se valon 
ja armon sfääri, jolla ei ole loppua. 
38. Täällä maan päällä valmistelen teitä vain, 
annan teille tarvittavat ohjeet oppini kautta, 
jotta tietäisitte, miten pääsette lähemmäksi 
tuota elämää. Tämä ihmiskunta on vain osa 
Jumalan kansaa. On välttämätöntä, että kaikki 
tuntevat nämä selvennykset, jotta he voivat 
suunnata elämänsä kohti täydellisyyden 
ihannetta. 
39. Tämä jumalallinen sanoma, joka on minun 
sanani, joka on puhuttu inhimillisen 
äänenkantajan huulilla, saavuttaa kaikki 
ihmiset tahtoni mukaan. Sanani on kello, joka 



194 
 

kutsuu maailmaa, sen ydin herättää ja 
herättää kansat pohtimaan henkistymistä, 
hengen kohtaloa tämän elämän jälkeen. (100, 
35 - 37) 
 
144000 valittua ja merkittyä  
40. Levittääkseni Työtäni tällä kolmannella 
aikakaudella olen valinnut suurten 
ihmisjoukkojen joukosta 144 000 henkeä, ja 
olen merkinnyt heidät jumalallisen valon 
suudelmalla, en Juudaksen suudelmalla enkä 
sellaisen liiton sinetillä, joka asettaa henkenne 
vaaraan. Minun merkkini on merkki, jonka 
Pyhä Henki asettaa valituihinsa täyttämään 
suurta tehtävää tällä "kolmannella 
aikakaudella". 
41. Ne, jotka kantavat tätä merkkiä, eivät ole 
vapaita vaaroista - päinvastoin, heitä 
koetellaan enemmän kuin muita. Muistakaa 
jokainen niistä kahdestatoista, jotka olen 
valinnut Toisella Aikakaudella, ja saatte 
vahvistuksen sille, mitä kerron teille. Heidän 
joukossaan oli epäilyksen, heikkouden ja 
hämmennyksen hetkiä, ja oli jopa yksi, joka 
petti Minut luovuttamalla Minut teloittajilleni 
suudelman kautta. 
42. Kuinka ei tämän ajan valittujen tarvitsisi 
valvoa ja rukoilla, etteivät he antautuisi 
kiusaukseen! Mutta totisesti minä sanon teille: 
sadanneljäneljänkymmenenneljättätuhannen 
joukossa on vielä pettureita. 
43 Merkki merkitsee luopumista, 
toimeksiantoa ja vastuuvelvollisuutta 
Jumalalle. Se ei ole tae kiusauksia tai 
sairauksia vastaan, sillä jos se olisi niin - mitä 
ansioita valituillani olisi? Millaisia ponnisteluja 
henkesi tekisi pysyäkseen uskollisena 
sanalleni? 
44. Puhun teille tällä tavoin, koska täällä on 
monia sydämiä, jotka haluavat kuulua 
valittujen joukkoon. Mutta olen nähnyt, että 
enemmän kuin halu palvella ihmiskuntaa 
niiden lahjojen avulla, jotka annan merkin 
avulla, se on halu tuntea olonsa turvalliseksi, 
joka on ratkaiseva, tai se on turhamaisuus, 
joka saa heidät pyytämään Minulta kutsua 
heitä. Minä panen nämä opetuslapseni 
koetukselle, ja he vakuuttavat itsensä siitä, 
että sanani ei ole vailla perustaa. 
45. Merkki on näkymätön merkki, jonka avulla 
se, joka kantaa sitä rakkaudella, 
kunnioituksella, innolla ja nöyryydellä, voi 

suorittaa tehtävänsä. Silloin hän voi huomata, 
että merkki on jumalallinen armo, joka saa 
hänet seisomaan tuskan yläpuolella, joka 
valaisee häntä suurissa koettelemuksissa, joka 
paljastaa hänelle syvällisiä oivalluksia ja joka 
avaa hänelle, missä tahansa hän tahtookin, 
tien, jota pitkin henki etenee. 
46. Merkki on kuin ketjulenkki, joka yhdistää 
sen omistajan henkimaailmaan; se on keino, 
jonka avulla henkimaailman ajatus ja sana voi 
ilmetä teidän maailmassanne, minkä vuoksi 
sanon teille, että merkitty on lähettiläs 
minulta, että hän on minun lähettilääni ja 
välineeni. 
47 Merkityn tehtävä ja vastuu työstäni on 
suuri. Mutta hän ei ole yksin tiellään, vaan 
hänen rinnallaan on aina suojelusenkeli, joka 
suojelee, opastaa, innostaa ja rohkaisee häntä. 
48 Kuinka vahva onkaan ollut se, joka on 
osannut rakkaudella tarttua ristiinsä, ja kuinka 
vaikea ja katkera onkaan ollut sen valitun tie, 
joka ei ole löytänyt itseään valmiiksi 
kantamaan valittujen jumalallista merkkiä 
"Kolmannella kerralla". 
49. Kehotan kaikkia niitä, jotka kuulevat 
minua, oppimaan valvomaan ja rukoilemaan, 
kantamaan ristinsä rakkaudella ja toimimaan 
vanhurskaasti ja kuuliaisesti, jotta tämä elämä, 
joka on hengellenne sen valovoimaisin 
jälleensyntyminen, ei muuttuisi 
hedelmättömäksi ja myöhemmin itkisi 
menetettyä aikaa ja käyttämättömiä kykyjä. 
50 Miettikää kaikki tätä ohjetta, olipa se 
merkitty tai ei, sillä teillä kaikilla on kohtalo, 
joka teidän on täytettävä minun työssäni. 
(306, 3 – 4 & 7 - 12) 
51. "Israelin sukukunnat hengen mukaan" ovat 
hyvin lukuisat. Jokaisesta näistä valitsen 
kaksitoista tuhatta ja merkitsen ne heidän 
otsaansa. Mutta "Israelin kansa" ei rajoitu 144 
000:een. Valittu kansa on mittaamattoman 
suuri. 
52. Mestari opetti teille Toisella Aikakaudella, 
että kutsuttujen joukossa on monia ja 
valittujen joukossa vain harvoja; mutta koko 
"Israelin kansa" kutsutaan, ja Minä merkitsen 
heidän keskuudessaan 144000. Kaikkiin niihin 
sijoitan rauhan, hengellisyyden ja Hengen ja 
Hengen välisen keskustelun alkamisen. (312, 7 
- 8) 
53. Minä olen universaali Isä, rakkauteni 
laskeutuu kaikkiin sydämiin. Olen tullut 
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kaikkien maan kansojen luo. Mutta jos olen 
valinnut tämän meksikolaiskansan, jotta 
Sanani ja ilmestykseni vuodatettaisiin sen 
päälle kaikessa täyteydessään, se johtuu siitä, 
että löysin sen nöyräksi, koska löysin sen 
asukkaista hyveet, ja tein heissä 
ruumiillistuneiksi "Israelin kansan" hengelliset 
olennot. 
54. Mutta kaikki eivät kuulu tähän 
kansallisuuteen, kaikki eivät ole 
ruumiillistuneita. Eri puolilla maailmaa on vielä 
hajallaan henkiä, jotka kuuluvat valittujen 
joukkoon. Heidät on merkitty, olen avannut 
heidän silmänsä, olen tehnyt heidän 
sydämensä herkiksi, ja hengestä henkeen he 
puhuvat kanssani. (341, 25) 
55. Ihmiskunnan joukossa elää osa niistä 144 
000:sta, jotka olen merkinnyt. Nämä minun 
palvelijani ovat hajallaan eri puolilla maailmaa, 
ja he täyttävät tehtäväänsä rukoilemalla 
rauhan puolesta ja työskentelemällä ihmisten 
veljeyden puolesta. He eivät tunne toisiaan, 
mutta he täyttävät kohtalonsa - valaista 
lähimmäistensä tietä - toiset intuitiivisesti, 
toiset tämän Ilmestyskirjan valaisemina. 
56. Ne, joita rakkauteni leimaa, ovat osittain 
yksinkertaisia ihmisiä, mutta on myös niitä, 
joita arvostetaan maailmassa. Heidät voi 
tunnistaa vain elämänsä hengellisyydestä, 
heidän teoistaan, heidän tavastaan ajatella ja 
ymmärtää jumalallisia ilmoituksia. Ne eivät ole 
epäjumalanpalveluksia, tekopyhiä tai 
kevytmielisiä. He eivät näytä harjoittavan 
mitään uskontoa, ja silti heidän henkensä ja 
Herransa välillä on sisäinen palvonta. 
57. Ne, jotka on merkitty Pyhän Hengen 
valolla, ovat kuin pelastusveneet, he ovat 
vartijoita, he ovat neuvonantajia ja 
linnakkeita. Olen antanut heille valoa 
henkeen, rauhaa, voimaa, parantavaa 
balsamia, avaimia, jotka avaavat salaa kaikkein 
vastahakoisimmat ovet, "aseita", joilla 
voitetaan esteet, jotka ovat 
ylitsepääsemättömiä muille. Heidän ei tarvitse 
esittää maallisia arvonimiä, jotta heidän 
kykynsä tunnustettaisiin. He eivät tunne 
tiedettä, ja silti he ovat "lääkäreitä"; he eivät 
tunne lakeja, ja silti he ovat neuvonantajia; he 
ovat köyhiä maallisissa hyödykkeissä, ja silti he 
voivat tehdä paljon hyvää elämänpolullaan. 
58. Näistä ihmisjoukoista, jotka ovat tulleet 
vastaanottamaan sanaani, monet ovat tulleet 

vain saadakseen vahvistuksen 
toimeksiannostaan. Sillä se ei ole ollut maan 
päällä, missä heille annettiin hengellisiä lahjoja 
tai missä heille annettiin toimeksianto. 
Totisesti sanon teille, että jokaisen hengen 
hallussa oleva valo on se, jonka se on saanut 
pitkän kehitysmatkansa aikana. (111,18 - 21) 
59. Ihmiskunnasta tulee uskovia, ja Työni 
leviää kaikkialle maailmaan. Aloitan niistä 144 
000 merkitystä, jotka taistelevat kuuliaisesti, 
rakkaudella ja antaumuksella uskon ja 
maailmankatsomuksen kiistojen aikana. 
Tämän taistelun keskellä he ovat kuin 
ketjunlenkki, joka ei tarjoa maailmalle 
orjuuden ketjua, vaan hengellisen liiton, jota 
leimaa vapaus ja veljeys. Nämä sotilaat eivät 
ole yksin; henkimaailmani seuraa ja suojelee 
heitä. He tekevät matkallaan ihmeitä ja 
todistavat näin totuudestani. (137,9) 
 

40 luku - Hyvän ja pahan voimat  
 
Hyvän ja pahan alkuperä 
1. Kun Isä loi sinut, Hän asetti sinut taivaan 
tikapuiden ensimmäiselle askelmalle, jotta 
sinulla olisi mahdollisuus todella tuntea ja 
ymmärtää Luojasi kulkiessasi tuota polkua. 
Mutta kuinka harva aloittikaan nousujohteisen 
kehityspolun ensimmäiseltä portaalta 
noustuaan! Useimmat liittyivät yhteen 
tottelemattomuudessaan ja 
kapinallisuudessaan, käyttivät huonosti 
vapauden lahjaa eivätkä kuunnelleet 
omantunnon ääntä; he antoivat aineen hallita 
itseään ja loivat siten säteilyllään voiman - 
pahan voiman - ja kaivoivat kuilun, johon 
heidän vaikutuksensa oli pakko vetää veljiään, 
jotka aloittivat verisen taistelun 
heikkouksiensa ja turmeltuneisuutensa sekä 
heidän korotuksen ja puhtauden kaipuunsa 
välillä. (35, 38) 
2 Perisynti ei johdu miehen ja naisen liitosta. 
Minä, Luoja, määräsin tämän liiton, kun sanoin 
molemmille: "Kasva ja lisäänty". Tämä oli 
ensimmäinen laki. Synti oli siinä, että ihmiset 
käyttivät väärin vapaan tahdon lahjaa. (99, 62) 
3. "Liha" [sielu] pelkää taistelua hengen kanssa 
ja etsii keinoa houkutella sitä maailman 
nautinnoilla estääkseen sen vapautumisen tai 
ainakin viivyttääkseen sitä. Katsokaa, kuinka 
ihmisellä on oma kiusaaja sisällään! Siksi 
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sanoin, että kun hän voittaa itsensä, hän on 
voittanut taistelun. (97, 37) 
4 Tänä aikana, jolloin ilma, maa ja vesi ovat 
ihmisten pahuuden myrkyttämiä, kuinka harva 
onkaan, joka ei ole pahan tai pimeyden 
saastuttama! (144, 44) 
5 Ihmiskunnan valitus tavoittaa minut, lasten, 
nuorten, miesten ja naisten ja vanhusten 
ahdistus nousee minuun. Se on huuto, joka 
vaatii oikeudenmukaisuutta, se on anova 
vetoomus rauhan ja armon puolesta, joka 
tulee Hengestä. Sillä rakkauden siemen tässä 
maailmassa on turmeltunut, ja tiedättekö, 
missä rakkaus nyt on? Ihmissydämen 
sisimmässä, niin syvällä, että ihminen ei 
kykene löytämään sitä, koska viha, vallanhimo, 
tiede ja turhamaisuus ovat murskanneet 
siemenen, eikä siellä ole hengellisyyttä eikä 
armoa. Kärsimyksen malja täyttyy ja täyttyy, ja 
maailma juo sen täyteen. (218, 12) 
6 Alttarilta toiselle, riitistä toiselle ja lahkosta 
toiseen ihmiset etsivät elämän leipää 
löytämättä sitä, ja pettymyksestä heistä tulee 
jumalanpilkkaajia, jotka kulkevat polkuja ilman 
päämäärää ja elävät ilman Jumalaa ja ilman 
lakia. 
7 Mutta muistakaa, ihmiset, että heidän 
joukossaan on suuria hengellisiä olentoja, että 
minä löydän heidän joukostaan profeettoja ja 
Pyhän Hengen opetuslapsia! (217, 49) 
8 Uskontokunnissa ihmiset tunnistavat pahan 
voiman ja ovat personoineet sen ihmisen 
muotoon. He tunnustavat, että sillä on 
voimakas valtakunta, ja ovat antaneet sille 
erilaisia nimiä. Ihmiset pelkäävät, kun he 
uskovat hänen olevan lähellä ymmärtämättä, 
että kiusauksen juuret ovat intohimoissa, 
heikkouksissa, joita sekä hyvä että paha 
herättävät ihmisessä. 
9. Paha vallitsee maailmassa tällä hetkellä ja 
on luonut voiman, vallan, joka ilmenee 
kaikessa. Ja hengellisessä maailmassa on 
legioonia epätäydellisiä, sekavia hengellisiä 
olentoja, jotka ovat taipuvaisia pahuuteen ja 
kostoon ja joiden voima yhdistyy ihmisten 
pahuuteen muodostaen pahan valtakunnan. 
10. Tuo valta vastusti Jeesusta "toisella 
aikakaudella" ja näytti hänelle valtakuntansa. 
Minun "lihani", joka oli herkkä kaikelle, joutui 
kiusaukseen, mutta hengellinen voimani voitti 
kiusauksen; sillä minun oli oltava maailman, 
"lihan", kiusauksen ja kuoleman voittaja, 

koska olin Mestari, joka tuli alas ihmisten luo 
antamaan esimerkin voimasta. (182, 42 – 43) 
11 Hengessänne tuntemastanne rauhasta 
voitte tunnistaa läsnäoloni. Kukaan muu kuin 
minä en voi antaa teille todellista rauhaa. 
Pimeyden henkiolento ei voisi antaa sitä 
sinulle. Kerron teille tämän, koska monet 
sydämet pelkäävät viettelevän olennon 
ansoja, jolle ihmiset ovat antaneet elämän ja 
muodon mielikuvituksensa mukaan. 
12. Kuinka väärin ihmiset ovatkaan tulkinneet 
pimeyden ruhtinaan olemassaolon! Kuinka 
moni onkaan uskonut enemmän hänen 
voimaansa kuin minun, ja kuinka kaukana 
totuudesta ihmiset ovatkaan olleet! 
13 Pahuus on olemassa, siitä ovat kaikki 
paheet ja synnit syntyneet, toisin sanoen niitä, 
jotka tekevät pahaa, on aina ollut olemassa, 
sekä maan päällä että muissa kodeissa tai 
maailmoissa. Mutta miksi personoitte kaiken 
olemassa olevan pahan yhdeksi ainoaksi 
olennoksi ja miksi asetatte sen vastakkain 
Jumaluuden kanssa? Kysyn teiltä: Mikä on 
epäpuhdas olento absoluuttisen ja 
äärettömän voimani edessä, ja mitä sinun 
syntisi merkitsee minun täydellisyyteni 
edessä? 
14 Synti ei ole peräisin maailmasta. Kun 
henget lähtivät Jumalasta, toiset pysyivät 
hyvällä tiellä, kun taas toiset, jotka poikkesivat 
tältä tieltä, loivat toisen, pahan tien. 
15. Ihmiskunta on tulkinnut virheellisesti ne 
sanat ja vertaukset, jotka on annettu teille 
ilmestyksenä, kuvina, menneinä aikoina. 
Ihmisten intuitiivinen tieto yliluonnollisesta 
vaikutti heidän mielikuvitukseensa, ja niinpä 
he muodostivat pikku hiljaa pahan voiman 
ympärille tieteitä, kultteja, taikauskoisia 
ajatuksia ja myyttejä, jotka jatkuvat meidän 
päiviimme asti. 
16. Jumalasta ei voi tulla ulos mitään 
paholaisia; nämä te olette keksineet 
mielessänne. Ajatus, joka teillä on siitä 
olennosta, jota jatkuvasti vastustatte Minua 
vastustajana, on väärä. 
17 Olen opettanut teitä valvomaan ja 
rukoilemaan, jotta voisitte vapautua 
kiusauksista ja pahoista vaikutteista, jotka 
voivat tulla sekä ihmisiltä että hengellisiltä 
olennoilta. 
18. Olen käskenyt teitä asettamaan hengen 
"lihan" [sielun] yläpuolelle, koska 
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jälkimmäinen on heikko olento, joka on 
jatkuvasti vaarassa pudota, jos ette valvo sitä. 
Sydän, mieli ja aistit ovat avoimia ovia, joiden 
kautta maailman intohimot kurittavat henkeä. 
19 Jos olette kuvitelleet, että pimeyden 
olennot ovat kuin hirviöitä, minä näen heidät 
vain epätäydellisinä olentoina, joita kohtaan 
ojennan käteni pelastaakseni heidät, sillä 
hekin ovat lapsiani. (114, 54 – 62) 
20 Aina kun teet jotain hyvää, sanot: "Minä 
olen jalo, minä olen antelias, minä olen 
hyväntahtoinen; siksi minä teen näin". Minä 
sanon teille: Jos tekisitte noita tekoja 
Herranne nimessä, olisitte nöyriä, koska 
hyvyys tulee Jumalalta, ja minä olen antanut 
sen hengellenne. 
21 Joka siis katsoo hyvien tekojensa johtuvan 
ihmissydämestään, se kieltää hänen Henkensä 
ja sen, joka on antanut nämä hyveet. 
22 Toisaalta, kun teette jotain pahaa, pesette 
kätenne, kuten Pilatus teki, ja sysäätte teon 
Isän syyksi sanoen: "Se oli Jumalan tahto, se 
on kirjoitettu, Jumala tahtoi sen, se on 
kohtalo." 
23. Sanotte, että mitään ei tapahdu ilman 
Jumalan tahtoa vapauttaa teidät virheistänne. 
Mutta totisesti sanon teille, että olette 
erehtyneet, sillä virheenne ja kurjuutenne 
tapahtuvat ilman Jumalan tahtoa. 
24 Ymmärtäkää, että Kaikkivaltias ei koskaan 
pakota teitä väkisin, voimallaan. Näin teette 
heikommille veljillenne ja sisarillenne. 
25 Totisesti minä sanon teille: pahuus, 
epärehellisyys, epäyhtenäisyys ovat teidän; 
rakkaus, kärsivällisyys, mielenrauha ovat 
Jumalalta. 
26 Aina kun rakastat, henkesi Luoja innoittaa 
sinua. Toisaalta, kun vihaat, se olet sinä itse, 
se on sinun heikkoutesi, joka ajaa sinua ja 
tuhoaa sinut. Aina kun elämässäsi tapahtuu 
jotain pahaa, voit olla varma, että se on sinun 
syytäsi. 
27 Mutta sitten te kysytte itseltänne: Miksi 
Jumala sallii tämän? Eikö hän kärsi syntiemme 
tähden? Eikö hänkin itke, kun hän näkee 
meidän itkevän? Mitä se maksaisi Hänelle, jos 
hän säästäisi meidät näiltä putoamisilta? 
28 Minä sanon teille: niin kauan kuin ette 
rakasta, Jumala on teille jotain, mitä ette voi 
ymmärtää, sillä Luojanne suuruudenhulluus 
on käsittämätöntä. 

29 Tule vahvaksi, suureksi, viisaaksi, opi 
rakastamaan. Jos rakastat, sinulla ei ole enää 
lapsellista halua yrittää ymmärtää Jumalaa, 
sillä silloin näet ja tunnet Hänet, ja se riittää 
sinulle. (248, 29 – 32) 
  
ylpeys ja nöyryys  
30. Tee nöyryydestä yksi parhaista 
liittolaisistasi henkisen ylösnousemuksen 
saavuttamiseksi. Sillä taivaan valtakunnan, 
joka on Hengen valtakunta, portit ovat täysin 
suljetut ylimieliseltä. Hän ei ole koskaan 
kulkenut niiden läpi, eikä hän tule koskaan 
onnistumaan siinä. Mutta jos hänestä tulee 
nöyrä, Minä olen ensimmäinen, joka ylistää 
häntä, ja se on Minun armoni, joka avaa 
hänelle oven ikuisuuteen. (89, 45) 
31. Nyt seuraa toinen opetuksistani, 
opetuslapset: Totisesti sanon teille, että kun 
tunnette itsenne vahvoiksi, suuriksi tai 
ylivertaisiksi, siirrytte kauemmas Minusta, 
koska ylpeytenne kuristaa nöyryyden tunteen. 
Mutta kun tunnette itsenne pieniksi, kun 
ymmärrätte, että olette kuin atomeja 
luomakuntani keskellä, lähestytte Minua, sillä 
nöyryytenne vuoksi ihailette Minua, rakastatte 
Minua ja tunnette Minut lähellänne. Sitten 
ajattelet kaikkea sitä suurta ja käsittämätöntä, 
mitä Jumala pitää sisällään ja mitä haluaisit 
tietää ja kokea. Sinusta tuntuu kuin kuulisit 
jumalallisten kuiskausten kaiun hengessäsi. 
(248, 22) 
32. Opetuslapset: Kun ihmisellä on todellinen 
tieto tekemistään teoista, hän ei anna 
turhamaisuuden sokaista itseään. Hän tietää, 
että jos tämä häpeällinen tunne tunkeutuisi 
hänen olemukseensa, hänen älykkyytensä 
himmenisi eikä hän enää kykenisi etenemään 
kehityksen tiellä, hän pysähtyisi ja vajoaisi 
letargiaan. 
33 Turhamaisuus on tuhonnut monta kansaa, 
tuhonnut monta kukoistavaa kansaa ja 
tuhonnut teidän kulttuurinne. 
34 Niin kauan kuin kansojen ihanteina olivat 
tarmokkuus, tehokkuus ja edistys, ne kokivat 
yltäkylläisyyttä, loistoa ja vaurautta. Mutta 
kun ylimielisyys sai heidät tuntemaan itsensä 
ylemmiksi, kun heidän ihanteensa ylöspäin 
suuntautuvasta kehityksestä korvautui 
kyltymättömällä kunnianhimolla saada kaikki 
itselleen, askel askeleelta, tajuamatta sitä ja 
haluamatta sitä, he alkoivat tuhota kaiken, 
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mitä olivat rakentaneet, ja lopulta he 
syöksyivät kuiluun. 
35. Ihmiskunnan historia on täynnä tällaisia 
kokemuksia. Siksi sanon teille, että on oikein, 
että maailmaan nousee "kansa", jolla on 
suuria ihanteita ja joka, vaikka on aina 
tietoinen hyvistä teoistaan, ei kuvittele niistä 
mitään. Tällä tavoin sen kulku ei pysähdy, ja 
sen tähän mennessä saavuttama loisto 
ylitetään huomenna ja kasvatetaan 
myöhemmin uudelleen. 
36. Kun puhun teille tällä tavoin, yritän 
innostaa teitä muillakin kuin aineellisilla 
tavoitteilla: Haluan, että sanojani tulkitaan 
oikein, jotta osaatte soveltaa niitä sekä 
henkiseen että aineelliseen. 
37. Turhamaisuus ei voi vaivata ihmistä vain 
hänen aineellisessa elämässään, ja todisteena 
siitä, mitä sanon teille, katsokaa suurten 
uskontokuntien lankeemuksia ja 
epäonnistumisia, joita turhamaisuus, 
ylimielisyys ja niiden väärä loisto nakertavat 
perustuksiinsa. Aina kun he ovat luulleet 
olevansa voimansa huipulla, joku on tullut ja 
ravistellut heidät hereille unelmistaan ja 
näyttänyt heille heidän virheensä, heidän 
harhapolkunsa, heidän poikkeavuutensa laista 
ja totuudesta. 
38 Ainoastaan minun lakini todellisen 
tuntemisen ja täyttämisen kautta 
omantunnon edessä tämä ihmiskunta voi 
nousta korkeaan elämään; sillä omatunto, joka 
on minun valoni, on täydellinen, on 
sumeilematon, on oikeudenmukainen, ei 
koskaan tule turhaksi eikä kulje kieroja teitä. 
(295, 18 – 24) 
 
Hyvä, hyväntahtoinen mies  
39 oppikaa tuntemaan Minut, te kaikki, niin 
ettei kukaan kiellä Minua - tuntekaa Minut 
niin, että käsityksenne Jumalasta perustuu 
totuuteen ja tiedätte, että siellä missä hyvyys 
ilmenee, siellä olen Minä. 
40 Hyvyys ei sekoitu mihinkään. Hyvyys on 
totuutta, on rakkautta, on armoa, on 
ymmärrystä. Hyvyys on selvästi 
tunnistettavissa ja erehtymättömissä. 
Tunnista se, jotta et erehtyisi. 
41 Jokainen voi kulkea eri tietä, mutta kun he 
kaikki kohtaavat yhdessä pisteessä, joka on 
hyvä, he lopulta tunnistavat ja yhdistyvät. 

42 Mutta ei silloin, kun he itsepintaisesti 
eksyttävät itseään, kun he antavat pahuuden 
näyttäytyä hyvänä ja peittävät pahuuden 
hyvänä, niin kuin tämän ajan ihmiset tekevät. 
(329, 45 – 47) 
43. Lähes 2000 vuoden ajan olette toistaneet 
tuota lausetta, jonka Betlehemin paimenet 
kuulivat: "Rauha maan päällä hyvätahtoisille 
ihmisille"; mutta milloin olette toteuttaneet 
hyväntahtoisuutta teoiksi saadaksenne 
oikeuden rauhaan? Totisesti MINÄ sanon 
teille, että olette pikemminkin tehneet 
päinvastoin. 
44 olette menettäneet oikeuden toistaa tätä 
lausetta; siksi tulen tänään uusien sanojen ja 
opetusten kanssa, niin että ne eivät ole 
lauseita ja fraaseja, jotka painetaan 
mieleenne, vaan opetukseni merkitys 
tunkeutuu sydämeenne ja henkeenne. 
45. Jos haluatte toistaa sanojani niin kuin 
annan ne teille, tehkää niin; mutta tietäkää, 
että niin kauan kuin ette tunne niitä, niillä ei 
ole vaikutusta. Sanokaa ne intiimillä tunteella 
ja nöyrästi, tuntekaa, miten ne resonoivat 
sydämessänne, ja minä vastaan teille niin, että 
saan koko olemuksenne vapisemaan. (24, 33 – 
34) 
46. Sanon teille vielä kerran: Rauha 
hyvätahtoisille ihmisille, jotka rakastavat 
totuutta, sillä he tekevät jotakin alistuakseen 
jumalalliseen tahtoon. Ja niiden, jotka 
asettuvat suojelukseeni, on välttämättä 
tunnettava läsnäoloni - sekä hengessä että 
ihmiselämässä, heidän kamppailuissaan, 
tarpeissaan ja koettelemuksissaan. 
47. Hyväntahtoiset ihmiset ovat lapsia, jotka 
noudattavat Isänsä lakia. He vaeltavat oikealla 
tiellä, ja kun he kärsivät kovasti, he nostavat 
henkensä puoleeni toivoen anteeksiantoa ja 
rauhaa. 
48. He tietävät, että kipu on usein 
välttämätöntä, ja siksi he kestävät sen 
kärsivällisesti. Vasta kun se käy 
sietämättömäksi, he pyytävät, että heidän 
ristinsä taakkaa kevennettäisiin. "Herra", he 
sanovat Minulle, "tiedän, että henkeni 
tarvitsee puhdistusta, kärsimystä 
kehittyäkseen ylöspäin. Sinä tiedät minua 
paremmin, mikä on minulle tarpeellista. Et voi 
antaa minulle mitään, mitä en tarvitse. 
Tapahtukoon siis minulle sinun tahtosi." 
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49 Autuaita ovat ne, jotka ajattelevat ja 
rukoilevat näin, sillä he etsivät Mestarinsa 
esimerkkiä, jota he voivat soveltaa elämänsä 
koettelemuksissa. (258, 52 – 53) 
 
Paha, ihminen on riippuvainen pahasta  
50 Tänä aikana pahan vaikutus on suurempi 
kuin hyvän. Siksi ihmiskunnassa vallitseva 
voima on paha, josta kumpuaa itsekkyys, 
valhe, haureus, ylimielisyys, vahingonilo, tuho 
ja kaikki alhaisemmat intohimot. Tästä 
häiriintyneestä moraalisesta tasapainosta 
kumpuavat ihmistä piinaavat sairaudet. 
51. Ihmisillä ei ole aseita näitä voimia vastaan. 
Heidät on lyöty ja viety vankeina elämän 
kuiluun, jossa ei ole hengellistä valoa, ei 
tervettä iloa, ei pyrkimystä hyvään. 
52 Juuri nyt, kun ihminen luulee olevansa 
tiedon huipulla, hän ei tiedä, että hän on 
kuilussa. 
53. Minä, joka tunnen teidän alkunne ja 
tulevaisuutenne ikuisuudessa, olen jo 
varhaisimmista ajoista lähtien antanut 
ihmisille aseita, joilla taistella pahan voimia 
vastaan. Mutta he halveksivat niitä ja pitivät 
parempana pahan taistelua pahaa vastaan, 
jossa kukaan ei ole voittaja, sillä kaikki 
häviävät. 
54 On kirjoitettu, että paha ei tule voittamaan, 
mikä tarkoittaa, että ajan lopussa hyvä voittaa. 
55. Jos kysytte Minulta, mitkä olivat ne aseet, 
joilla varustin ihmiset taistelemaan pahan 
voimia tai vaikutteita vastaan, kerron teille, 
että ne olivat rukous, sinnikkyys laissa, usko 
Sanaani ja rakkaus toisiaan kohtaan. (40, 65 - 
70) 
56 Pahuus on kasvanut ihmisten keskuudessa, 
minun kansani. Hyvyys, hyveellisyys ja rakkaus 
ovat olleet heikkoja pahan, tautien, 
vitsausten, ruttojen ja onnettomuuksien 
hyökkäyksen edessä. Kaikki se, mikä on 
turmeluksen siemen, on saastuttanut hyvien 
sydämen, on saanut jotkut kompastumaan, on 
vähentänyt uskovien määrää, koska pahuus on 
käyttänyt suurta valtaa ihmiskuntaan. 
57. Olen sallinut sen tapahtua teille 
myönnetyn tahdonvapauden vuoksi. Sillä 
kaiken turmeluksen, kaiken pimeyden ja 
ihmisten eksytyksen takana on jumalallinen 
valo, omatunto, joka ei katoa eikä katoa 
koskaan. On olemassa alkuperäinen entiteetti, 
joka on Henki, joka pitää tahrattomana Isän 

sille antaman suudelman, ja joka on 
jumalallinen sinetti, jolla olen lähettänyt kaikki 
lapseni taistelun tielle. Tämän ominaisuuden 
ansiosta yksikään näistä hengistä ei katoa. 
(345, 11 –12) 
 
Hyvän ja pahan välinen taistelu  
58. Olette myös olleet hämmästyneitä siitä 
väkivallasta, jota miehet ja naiset ovat 
ilmentäneet pahuudellaan kaikkina 
inhimillisen olemassaolonne aikakausina. 
Historianne kirjaan on kerätty heidän 
nimensä. Olemassaolonne 
muistiinpanokirjaan, kirjaan, johon Jumala 
kirjoittaa ja kirjaa ylös kaikki tekonne, kaikki 
tekonne, myös heidän nimensä sisältyvät, ja 
olette ihmetelleet, että mieli, ihmissydän, voi 
sisältää niin paljon voimaa pahaa kohtaan, 
että se voi ylläpitää niin paljon rohkeutta, ettei 
se vapise omien tekojensa edessä; että se voi 
vaientaa omantuntonsa äänen, ettei se kuule 
Jumalan tilintekovaatimusta, jota Hän vaatii 
sen kautta kaikilta lapsiltaan. Ja kuinka usein 
näiden henkien elämä tällä planeetalla onkaan 
ollut pitkä ja kestävä. 
59. Niitä ihmisiä, jotka tahdonvapauden vuoksi 
vastustivat rakkauttani ja 
oikeudenmukaisuuttani, käytin ja käytin 
hyväkseni juuri heidän tottelemattomuuttaan 
tehdäkseni heistä palvelijoitani. He luulivat 
toimivansa vapaasti, mutta kaikki heidän 
ajatuksensa, sanansa ja tekonsa olivat Minun 
oikeudenmukaisuuteni välineitä sekä itseään 
että muita kohtaan. 
60 Mutta milloin tämä valtakausi päättyy? - Isä 
kertoo teille: Pahuuden valtakausi ei ole 
koskaan ollut ihmiskunnan hallitsija, sillä jopa 
suurimman turmeluksen aikoina on ollut 
Minulle uskollisia ihmisiä, jotka ovat olleet 
kuuliaisia ohjeilleni ja laini apostoleja. Taistelu 
on kuitenkin ollut aina olemassa alusta alkaen. 
61 Kumpi näistä kahdesta joukosta on tähän 
mennessä ollut ylivoimainen taistelussa? että 
pahan! Siksi Minun täytyi tehdä itseni 
fyysisesti kuultavaksi keskuudessanne, 
seisoakseni rinnallanne, herättääkseni 
toivonne ja uskonne Minuun henkiin, 
antaakseni lämpöä sydämiinne ja kertoakseni 
teille: ette ole yksin tiellä, en ole koskaan 
valehdellut teille. Ette saa koskaan muuttaa 
periaatteita, jotka olen asettanut teihin. Tämä 
on hyvyyden ja rakkauden tie. (345, 48 – 49) 
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62. Katso, kuinka valoni murtaa maailmasi 
sumut. Taistelen kyllä ihmisiä vastaan, mutta 
vain hävittääkseni kaiken pahan, joka elää 
heidän sydämissään. Laitan rakkauteni valon 
ja voiman niihin, jotka uskollisesti seuraavat 
minua, ja nämä sanovat sitten: "Etsikäämme 
lohikäärmettä, joka väijyy meitä - petoa, joka 
saa meidät tekemään syntiä ja loukkaamaan 
Herraa." Tämä ei ole totta. He etsivät sitä 
meriltä, erämaasta, vuorilta ja metsistä, 
näkymättömästä, eivätkä löydä sitä, koska se 
asuu ihmisen sydämessä. Vain tämä on 
synnyttänyt sen, ja siellä se on kasvanut, 
kunnes se on hallinnut koko maata. 
63. Kun valomiekkani välähdys haavoittaa 
jokaisen ihmisen sydäntä, pahuudesta tuleva 
väkivalta heikkenee ja heikkenee, kunnes se 
katoaa. Silloin sanot: "Herra, armosi 
jumalallisella voimalla olen voittanut 
lohikäärmeen, jonka luulin väijyvän 
näkymättömästä, ajattelematta, että kannoin 
sitä omassa sydämessäni." 
64 Kun viisaus kerran loistaa kaikissa ihmisissä 
- kuka sitten vielä uskaltaa turmella hyvän 
pahaksi? Kuka sitten vielä luopuu 
iankaikkisesta katoavaisen hyväksi? Totisesti 
sanon teille: ei ketään, sillä te kaikki tulette 
olemaan vahvoja Jumalallisessa Viisaudessa. 
Synti on vain seurausta tietämättömyydestä ja 
heikkoudesta. (160, 51 – 54) 
 
Houkutukset ja viettelyt  
65 Ihmiskunta viljelee monia "puita"; ihmisten 
nälkä ja kurjuus saavat heidät etsimään niistä 
varjoa ja hedelmiä, jotka tarjoavat heille 
pelastusta, oikeutta tai rauhaa. Nämä puut 
ovat ihmisten opetuksia, joita usein inspiroivat 
viha, itsekkyys, vallanhimo ja 
suuruudenhulluus. Niiden hedelmiä ovat 
kuolema, veri, tuhoaminen ja ihmisen elämän 
pyhimmän asian, uskon-, ajatuksen- ja 
sananvapauden, häpäiseminen - sanalla 
sanoen hänen mielenvapautensa ryöstäminen. 
Pimeät voimat nousevat taistelemaan valoa 
vastaan. (113, 52 – 53) 
66. Olen sanonut teille, rakas Israel, että tulee 
aika, jolloin pahat suukappaleet nousevat 
antamaan pääsyn väärälle Jeesukselle, ja 
aineellisessa ponnistuksessaan he eksyttävät 
sanomalla, että heidän kauttaan Mestari 
puhuu. Syntyy vääriä "johtajia" ja vääriä 
"profeettoja", vääriä "sotilaita", jotka 

sanoillaan ja aineellisilla pyrkimyksillään 
pyrkivät eksyttämään teidät pois valon ja 
totuuden tieltä. (346, 38) 
67. Rukoilkaa, ymmärtäkää, että nyt on aika, 
jolloin oikeuteni ja valoni ovat herättäneet 
kaikki pimeät voimat. Tämä on vaikeaa ja 
vaarallista aikaa, sillä jopa pimeydessä asuvat 
olennot teeskentelevät olevansa valon 
olentoja teidän keskuudessanne vietteliäkseen 
ja hämmentääkseen teitä. Annan teille valoni, 
jotta ette eksyisi polulta ettekä antaisi niiden 
pettää itseänne, jotka käyttävät nimeäni 
turhaan. 
68. Petkuttajat eivät ole vain näkymättömiä 
olentoja, vaan löydätte heidät myös 
ruumiillistuneina ihmisissä, jotka puhuvat 
teille opetuksista, jotka teeskentelevät 
olevansa valoa, mutta jotka ovat ristiriidassa 
minun opetusteni kanssa. Älä kuuntele heitä. 
(132, 7 – 8) 
69. Valtakuntani on vahva ja mahtava, ja jos 
olen sallinut toisen voiman nousta voimani ja 
valtani - pahan voiman - edelle, se on 
todisteena Minun voimastani, jotta petoksen 
ja pimeyden edessä voitte nähdä ja kokea 
valoni ja totuuteni voiman. Se tapahtuu, jotta 
voitte tunnistaa, että vaikka sillä on suuri 
voima, tuo pimeiden varjojen, eksytysten ja 
kiusausten valtakunta on Minun välineeni, ja 
todellisuudessa käytän sitä hyväkseni. 
70. Kun koettelen teitä, se ei ole 
pysäyttääkseni teitä kehityksen tiellä, sillä 
odotan saapumistanne valtakuntaani. Mutta 
haluan, että tulette luokseni taistelujen 
jälkeen voittajina, taistelun jälkeen vahvoina, 
pitkän pyhiinvaelluksen jälkeen täynnä 
hengellisen kokemuksen valoa, täynnä 
ansioita hengessä, jotta voitte nöyrästi 
kohottaa kasvonne ja katsoa Isää sillä hetkellä, 
kun Hän lähestyy antaakseen teille 
jumalallisen suudelmansa, suudelman, joka 
sisältää kaiken onnen ja täydellisyyden 
hengellenne. (327, 8 - 9) 
 
Moraaliset rikokset  
71. Ihmiset, ihmiset, kaikki te, jotka olette 
ristiriidassa keskenänne! Olen havainnut 
teidät kieltämässä pahuutenne ja 
kerskailemassa sillä, mitä luulette olevanne 
suuruutta, samalla kun piilottelette häpeän 
tahroja. Mutta minä sanon teille, että mies, 
joka pitää itseään kiitettävänä näennäisen 
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suuruutensa vuoksi, on hengellisesti köyhä 
mies. Ja niille, jotka hyveen puutteessa 
pilkkaavat toisten vikoja ja tuomitsevat toisten 
rikkomuksia, minun on sanottava, että he ovat 
tekopyhiä ja hyvin kaukana 
oikeudenmukaisuudesta ja totuudesta. 
72. Murhaa eivät tee ainoastaan ne, jotka 
riistävät ruumiin hengen, vaan myös ne, jotka 
herjaamalla repivät sydämen. Ne, jotka 
tappavat sydämen tunteet, uskon, ihanteen, 
ovat hengen murhaajia. Ja kuinka moni heistä 
elää vapaana, ilman vankilaa ja kahleita. 
73. Älkää hämmästykö, että puhun teille tällä 
tavoin, sillä näen keskuudessanne 
tuhoutuneita koteja, koska olette 
velvollisuuksistanne piittaamatta ottaneet 
uusia sitoumuksia niiden ulkopuolella 
välittämättä läheistenne tuskasta ja 
hylkäämisestä. Katsokaa ympärillenne, kuinka 
monta raunioitunutta kotia on, kuinka monta 
naista on paheessa ja kuinka monta lasta on 
ilman isää. Miten hellyyttä ja rakkautta voisi 
olla noissa sydämissä? Ettekö ajattele, että se, 
joka on tappanut näiden ihmisten onnen ja 
tuhonnut sen, mikä oli pyhää, on rikollinen? 
74. Olette tottuneet pahuuteen niin paljon, 
että kutsutte jopa niitä ihmisiä, jotka keksivät 
uusia tappoaseita, suuriksi, koska ne voivat 
tuhota miljoonia ihmishenkiä hetkessä. Ja te 
kutsutte heitä jopa oppineiksi. Missä on sinun 
syysi siihen? Vain Henki voi olla suuri, ja 
oppinut voi olla vain se, joka vaeltaa totuuden 
tiellä. (235,36 - 39) 
 
Pahan voimattomuus ja katoavuus  
75. Suuri, hyvin suuri, on teidän silmissänne 
ihmisen turmelus, kauhealta näyttää teistä 
ihmisten käyttämä pahan valta ja voima; ja 
kuitenkin sanon teille, että se on heikko 
verrattuna Minun oikeudenmukaisuuteni 
voimaan, verrattuna Jumaluuteeni, joka on 
kohtalon, elämän, kuoleman ja koko 
luomakunnan Herra. (54, 70) 
76. Vain yhtä kaikkivoipa olento kuin Minä 
voisi taistella Minua vastaan. Mutta uskotteko, 
että jos Jumaluus tulisi Minusta, se olisi Minua 
vastaan? Vai uskotko, että se voi syntyä 
tyhjästä? Mikään ei voi syntyä tyhjästä. 
77. Olen Kaikki enkä ole koskaan syntynyt. 
Minä olen alku ja loppu, kaiken luodun alfa ja 
omega. 

78. Voitko kuvitella, että yksi Minun 
luomistani olennoista voisi yltää Jumalan luo? 
Kaikilla luoduilla on rajansa, ja ollakseen 
Jumala on välttämätöntä, ettei hänellä ole 
rajoja. Ne, jotka ovat vaalineet näitä unelmia 
vallasta ja suuruudesta, ovat vajonneet oman 
ylimielisyytensä pimeyteen. (73, 34 - 35) 
79. Totisesti sanon teille, ettei ole mitään 
voimaa, jota voitte vastustaa rakkauttani 
vastaan. Viholliset ovat osoittautuneet 
mitättömiksi, vastustavat voimat ovat 
heikkoja, ja aseet, joilla on yritetty taistella 
totuutta ja oikeutta vastaan, ovat aina olleet 
hauraita. 
80. Taistelu, jota pahan voimat käyvät 
jumalallista oikeudenmukaisuutta vastaan, on 
tuntunut sinusta loputtomalta konfliktilta. Ja 
kuitenkin ikuisuuden edessä se on kuin hetki, 
ja rikkomukset, jotka on tehty henkesi 
epätäydellisyyden aikana, ovat kuin pieni 
tahra, jonka hyveesi ja rakastava oikeuteni 
pyyhkii pois ikuisesti. (179, 12 - 13) 
 
Anteeksiannon voima  
81. Pyydän teitä kaikkia ihmisiä pitämään 
näitä ihmisiä edustajinanne: Milloin te 
nousette sisäisesti, rakastatte toisianne ja 
annatte toisillenne anteeksi rikkomuksenne? 
Milloin planeetallanne vihdoin vallitsee rauha? 
82 Anteeksianto, joka kumpuaa rakkaudesta, 
opettaa yksin minun oppiani, ja sillä on 
voimakas voima muuttaa paha hyväksi, 
muuntaa ja muuttaa syntinen hyveelliseksi 
ihmiseksi. 
83 Opettele antamaan anteeksi, niin saat 
rauhan alun maailmaasi. Jos olisi tarpeen 
antaa anteeksi tuhat kertaa, sinun pitäisi 
antaa anteeksi tuhat kertaa. Ettekö tiedä, että 
sovinto aikanaan pelastaa teidät juomasta 
kärsimyksen maljaa? (238, 12 -14) 
84. Niin kauan kuin olette ihmisiä, muistakaa 
Minua tuolla ristillä, kun annoin anteeksi 
teloittajilleni, siunasin heidät ja paransin 
heidät, jotta koko vaikean elämänmatkanne 
ajan voitte samalla tavoin siunata niitä, jotka 
tekevät teille vääryyttä, ja tehdä kaiken 
mahdollisen hyvän niille, jotka ovat tehneet 
teille pahaa. Joka toimii näin, on minun 
opetuslapseni, ja totisesti sanon hänelle, että 
hänen tuskansa on aina lyhyt, sillä annan 
hänen tuntea voimani hänen 
koettelemustensa hetkillä. (263, 56) 
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85 Antakaa toisillenne anteeksi, niin saatte 
helpotusta itsellenne ja sille, joka on tehnyt 
teille vääryyttä. Älkää kantako hengessänne 
vihan tai kaunan taakkaa; olkaa puhtaat 
sydämeltänne, ja silloin olette löytäneet 
rauhan salaisuuden ja tulette elämään 
totuuteni apostoleina. (243,63) 
 

41 luku - Tämän maailman ja 
tuonpuoleisen välinen yhteys  
 
Inspiraatiota ja apua henkimaailmasta 
1 Te kaikki kuljette hengellisen täydellisyyden 
tikapuita ylöspäin; jotkut ovat saavuttaneet 
kehityksen, jota ette tällä hetkellä voi käsittää, 
toiset tulevat perässänne. 
2 Suuret henget, jotka ovat suuria taistelunsa, 
rakkautensa ja ponnistelunsa ansiosta, etsivät 
sopusointua pienten veljiensä ja sisartensa 
kanssa, kaukana olevien ja huolimattomien 
kanssa; heidän tehtävänsä ovat jaloja ja 
korkeita, ja heidän rakkautensa Jumaluuttani 
ja teitä kohtaan on myös hyvin suurta. 
3. Nämä henkiolennot tietävät, että heidät on 
luotu toimintaa, korkeampaa kehitystä varten; 
he tietävät, että Jumalan lapsille ei ole mitään 
toimettomuutta. Luomakunnassa kaikki on 
elämää, liikettä, tasapainoa ja harmoniaa, ja 
siksi nämä lukemattomat olennot 
työskentelevät, ponnistelevat ja iloitsevat 
kamppailustaan tietäen, että näin he ylistävät 
Herraansa ja palvelevat lähimmäistensä 
edistymistä ja täydellisyyttä. 
4 Tänään, kun olette poissa laini teille 
viitoittamalta tieltä, ette tiedä, millainen 
vaikutus näillä veljillänne ja sisarillanne on 
teihin; mutta jos teillä on herkkyyttä havaita 
ne säteet, innoitukset ja viestit, joita he 
lähettävät teille, teillä on käsitys niistä 
lukemattomista ammateista ja jaloista töistä, 
joille he omistavat olemassaolonsa. 
5. Teidän on tiedettävä, että nämä 
henkiolennot eivät rakkaudessaan ja Luojan 
lakeja kunnioittaessaan koskaan ota sitä, mitä 
he eivät saa ottaa, eivätkä koske siihen, mikä 
on kiellettyä, eivätkä mene sinne, minne he 
tietävät, että eivät saa mennä, jotteivät ne 
aiheuttaisi epäsuhtaa luomakunnan 
peruselementteihin. 
6 Kuinka eri tavalla tekevätkään maan päällä 
ihmiset, jotka halussaan olla suuria ja 

voimakkaita maailmassa, kunnioittamatta 
vähääkään opetuksiani, etsivät tieteen 
avaimella luonnon tuhovoimia, avaavat portit 
tuntemattomille voimille ja tuhoavat tällä 
tavoin heitä ympäröivän luonnon 
sopusointua! 
7 Milloin ihminen osaa tehdä itsensä 
vastaanottavaiseksi kuuntelemaan 
henkimaailman viisaita neuvoja ja antaa sen 
inspiraatioiden ohjata itseään tällä tavoin? 
8 Totisesti, sanon teille, tämä riittäisi tuomaan 
teidät turvallisesti vuoren huipulle, joka on 
tulossa luoksenne; siellä näette edessänne 
suoran ja valoisan polun, jota kulkevat henget, 
jotka ovat nyt siellä vain tehdäkseen teille 
hyvää ja auttaakseen teitä vaikeuksissanne ja 
tuodakseen teidät askel askeleelta lähemmäs 
polun päätepistettä, jossa Isänne odottaa teitä 
kaikkia. 
9 Koska olen puhunut teille näiden olentojen 
hyvyydestä ja hengellisestä korkeudesta, 
minun on kerrottava teille, että myös heillä, 
kuten teillä, oli alusta alkaen vapaan tahdon 
lahja, toisin sanoen todellinen ja pyhä 
toimintavapaus, joka on osoitus Luojan 
rakkaudesta lapsiaan kohtaan. (20,28 – 36) 
10. Ette vaella yksin, sillä rohkaisuni ja valoni 
ovat jokaisen teidän kanssanne. Mutta siltä 
varalta, että tämä tuntuisi teistä 
vähäpätöiseltä, olen asettanut jokaisen 
ihmisolennon rinnalle hengellisen valo-
olennon, joka valvoo askeleitanne, saa teidät 
epäilemään jotakin vaaraa, toimii seurananne 
yksinäisyydessänne ja sauvana elämänne 
matkalla. Ne ovat niitä olentoja, joita kutsutte 
suojelusenkeleiksi tai suojelijoiksi. 
11. Älkää koskaan osoittako heille 
kiittämättömyyttä älkääkä olko kuuroja heidän 
innoituksilleen, sillä voimanne eivät riitä 
läpäisemään kaikkia elämän koettelemuksia. 
Tarvitsette niitä, jotka ovat teitä 
edistyneempiä ja jotka tietävät jotain 
tulevaisuudestanne, koska olen paljastanut 
sen heille. 
12 Näiden olentojen kamppailu on hyvin 
vaikeaa niin kauan kuin ette saavuta 
henkistymistä, koska te autatte heitä hyvin 
vähän heidän vaikeassa tehtävässään. 
13. Kun hengellisyytesi sallii sinun tuntea ja 
havaita niiden veljiesi ja sisariesi läsnäolon, 
jotka työskentelevät näkymättömästi, ilman 
mitään näkyvyyttä, hyvinvointisi ja edistyksesi 
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hyväksi, tulet katumaan, että olet pakottanut 
heidät kärsimään niin paljon syntiesi tähden. 
Mutta kun tämä oivallus herää teissä, se 
johtuu siitä, että se on jo tullut valoksi 
mielessänne. Silloin myötätunto, kiitollisuus ja 
ymmärrys heitä kohtaan heräävät. 
14 Kuinka suuri onni onkaan suojelijoissasi, 
kun he näkevät, että sinä tuet heidän 
vaivannäköään ja että heidän innoituksensa 
on sopusoinnussa sinun korkeutesi kanssa! 
15 Teillä on niin paljon veljiä ja sisaria ja niin 
paljon ystäviä "henkisessä laaksossa", joita 
ette tunne. 
16 Huomenna, kun tieto hengellisestä 
elämästä on levinnyt koko maapallon alueelle, 
ihmiskunta ymmärtää näiden rinnallasi olevien 
olentojen merkityksen, ja ihmiset siunaavat 
kaitselmustani. (334, 70 - 76) 
17 Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos 
uskonne olisi luja, teillä ei olisi halua tuntea 
hengellisen läsnäoloa lihan aisteilla, sillä silloin 
henki olisi se, joka havaitsisi hienovaraisella 
herkkyydellään sen maailman, joka sykkii 
ympärillänne lakkaamatta. 
18. Kyllä, ihmiskunta, jos tunnette olonne 
etäiseksi henkimaailmasta, nuo olennot eivät 
voi tuntea oloaan etäiseksi ihmisistä, sillä niille 
ei ole etäisyyksiä, rajoja eikä esteitä. Ne elävät 
hengellisessä maailmassa, eivätkä ne siksi voi 
olla kaukana ihmisten elämästä, joiden 
korkein kohtalo on hengen kehittyminen 
ylöspäin ja täydellistyminen. (317, 48 - 49) 
19 Ainoa etäisyys, joka on sinun ja Jumalan tai 
sinun ja henkiolennon välillä, ei ole aineellinen 
vaan hengellinen etäisyys, joka johtuu siitä, 
että sinulla ei ole valmistautumista, puhtautta 
tai valmiutta ottaa vastaan inspiraatiota ja 
hengellistä vaikutusta. 
20. Älkää koskaan asettako tätä etäisyyttä 
teidän ja Mestarinne tai teidän ja henkisen 
maailman välille, niin nautitte aina niistä 
eduista, joita rakkauteni vuodattaa niille, jotka 
osaavat sitä etsiä. Tulette aina tuntemaan, 
että henkinen maailma on lähellä niiden 
sydäntä, jotka valmistautuvat tuntemaan sen. 
21. Kuinka suuri onkaan se etäisyys, jonka 
tämän ajan ihmiskunta asettaa itsensä ja 
hengellisen elämän välille! Se on niin suuri, 
että nykypäivän ihmiset tuntevat Jumalan 
olevan äärettömän kaukana heistä ja taivaan 
valtakunnan olevan kaukainen ja 
saavuttamattomissa. (321, 76 - 78) 

22 Minä sanon teille, että ei ole yhtään 
ihmismieltä, joka ei eläisi henkimaailman 
vaikutuksen alaisena. 
23 Monet kieltävät tämän, mutta kukaan ei 
pysty todistamaan, että ihmisen mieli ei voi 
vastaanottaa henkiolentojen ja omien 
kanssaihmistensä ajatuksia ja värähtelyjä, 
vaan myös minun ajatuksiani. 
24 Tämä on ilmestys koko ihmiskunnalle - 
ilmestys, joka levitessään löytää avoimet 
sydämet, jotka ottavat sen vastaan suurella 
ilolla; samoin se kohtaa myös itsepäisiä 
vastustajia ja taistelijoita. 
25. Mutta mitä he pystyvät tekemään 
estääkseen hengellisen valtakunnan valon 
loistamisen ihmisten elämässä? Mitä keinoja 
epäuskoiset voivat käyttää tuon värähtelyn 
poistamiseksi? Kuka on se, joka luulee 
olevansa sen universaalisen vaikutuksen 
ulkopuolella, joka on Jumalan luova ja 
elävöittävä voima? 
26. Puhun omalletunnollenne, hengellenne ja 
järkenne, mutta sanon teille vielä kerran, että 
saatte viestejä, ideoita ja inspiraatioita muilta 
olemassaolon tasoilta ja että aivan kuten ette 
tiedä, mistä henkenne on tullut 
ruumiillistumaan tähän kehoonne, ette 
myöskään tiedä, kuka tekee itsensä hänelle 
tunnetuksi näkymättömästi ja 
huomaamattomasti. (282, 33- 37) 
  
Hämmentyneet ja pahantahtoiset henget  
27 Tämä kerta on erilainen kuin ensimmäinen 
ja toinen. Elätte nykyään näkyvien ja 
näkymättömien elementtien kaaoksessa. Voi 
sitä, joka ei valvo, sillä hänet kukistetaan, ja 
sen, joka on varustautunut, on taisteltava!" 
Voi sitä, joka ei valvo, sillä hänet kukistetaan. 
28 Tuhannet näkymättömät silmät 
tarkkailevat sinua; toiset väijyvät sinua 
matkallasi ja tuhoavat sinut, toiset suojelevat 
sinua. (138, 26 - 27) 
29 Hämmentyneiden henkiolentojen suuret 
legioonat käyvät sotaa ihmisiä vastaan ja 
käyttävät hyväkseen heidän 
tietämättömyyttään, tylsyyttään ja henkisen 
näkemyksen puutettaan; eivätkä ihmiset ole 
varustautuneet rakkauden aseilla 
suojautuakseen heidän hyökkäyksiltään, 
minkä vuoksi he näyttäytyvät tässä taistelussa 
puolustuskyvyttömiltä olennoilta. 
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30 Oli välttämätöntä, että minun hengellinen 
opetukseni tuli teidän luoksenne opettamaan 
teille, miten teidän on varustettava itsenne, 
jotta voittaisitte tämän taistelun. 
31. Tuosta näkymättömästä maailmasta, joka 
kutoo ja elää omassa maailmassanne, lähtee 
vaikutteita, jotka ahdistavat ihmisiä, joko 
heidän mielessään, tunteissaan tai 
tahdossaan, ja tekevät heistä omistautuneita 
palvelijoita, orjia, työkaluja ja uhreja. 
Hengellisiä ilmenemismuotoja on kaikkialla, ja 
silti maalliset ihmiset eivät vieläkään halua 
havaita, mikä heidän henkeään ympäröi. 
32 On välttämätöntä aloittaa taistelu 
pimeyden tuhoamiseksi, jotta valon koittaessa 
ihmisissä kaikki voivat nousta yhdistyneinä 
todelliseen yhteyteen ja olla rukouksen kautta 
voitokkaita taistelussa, jonka he käyvät niitä 
voimia vastaan, jotka ovat hallinneet heitä niin 
kauan. 
33 Ihmiset ja kansakunnat ovat alistuneet 
näiden vaikutteiden valtaan ihmiskunnan 
huomaamatta. Niiden aiheuttamat harvinaiset 
ja tuntemattomat sairaudet ovat saaneet 
ihmiset lannistumaan ja tutkijat 
hämmentymään. 
34. Kuinka paljon eripuraa, kuinka paljon 
hämmennystä ja tuskaa ihminen onkaan 
kasannut itselleen. Rukouksen, moraalin ja 
hengellisyyden puuttuminen on houkutellut 
epäpuhtaita ja häiriintyneitä olentoja. Mutta 
mitä voidaan odottaa niiltä, jotka ovat 
eristäytyneet ilman valoa ja ilman 
valmistautumista? 
35 On niitä, joita sinä olet pettänyt ja 
ahdistanut, joita olet järkyttänyt ja 
nöyryyttänyt. He voivat vain lähettää teille 
hämmennystä ja pimeyttä, he voivat vain 
kostaa ja moittia teitä. (152,22 - 28) 
36. Pimeyden olentojen legioonat tulevat kuin 
ukkospilvet ihmiskunnan keskelle aiheuttaen 
mullistuksia, sekoittaen ajatukset ja 
pimentäen ihmisten sydämet. Ja vaikka tällä 
ihmiskunnalla on aseita, joilla se voi 
puolustautua näitä petollisia hyökkäyksiä 
vastaan, jotkut eivät osaa käyttää niitä, ja 
toiset eivät edes epäile, että heillä on niitä. 
(240, 53) 
37. Tämän päivän ihmiskunta, niin suuri kuin 
se teidän silmissänne onkin, on hyvin pieni sitä 
ympäröivään henkimaailmaan verrattuna. 
Millaisella voimalla nuo legioonat tunkeutuvat 

ihmisten tielle; silti he eivät havaitse, eivät 
tunne, eivät kuule sitä maailmaa, joka heitä 
ympäröi. (339, 29) 
38. Synnilliseen elämään langennut ihminen 
kykenee vetämään mukanaan kokonaisen 
legioonan pimeyden olentoja, jotka saavat 
hänet jättämään tielleen epäterveellisten 
vaikutteiden jäljen. (87, 7) 
39. Jos voisitte nähdä täältä "henkisen 
laakson", jossa materialisoituneet olennot 
ovat kotona - ne, jotka eivät ole tehneet 
mitään työtä tämän elämän jälkeisen henkisen 
matkan eteen - olisitte murskautuneita. Mutta 
ette hetkeäkään sanoisi: "Kuinka kauhea 
onkaan Jumalan oikeus!" Ei, sen sijaan 
huudatte: "Kuinka epäkiitollisia, kuinka 
epäoikeudenmukaisia ja julmia olemmekaan 
itseämme kohtaan!". Kuinka 
välinpitämättömiä olemmekaan olleet 
hengellemme ja kuinka kylmiä olemme olleet 
Jeesuksen opetuslapsina!" 
40. Siksi Isä on sallinut noiden olentojen 
näyttäytyä ajoittain elämässänne ja antaa 
teille tuskallisia, pelottavia uutisia heidän 
synkästä ja rauhattomasta elämästään. He 
asuvat maailmassa, jossa ei ole hengellisten 
kotien säteilevää valoa eikä maan kauneutta, 
jota he aiemmin asuttivat. (213, 52 - 53) 
41. Henkisten olentojen legioonat, jotka 
vaeltavat päämäärättömästi maailmassa ja 
kolkuttelevat eri tavoin ihmisten sydämien 
oville, ovat usein ääniä, jotka haluavat 
kehottaa teitä heräämään, avaamaan 
silmänne todellisuudelle, tekemään 
parannuksen erehdyksistänne ja uudistumaan, 
jotta myöhemmin, kun jätätte ruumiinne 
maan syliin, teidän ei tarvitse itkeä, kuten he 
tekivät, yksinäisyyttänne, 
tietämättömyyttänne ja materialismianne. 
Tunnistakaa tässä, kuinka valo syntyy jopa 
pimeydestä, sillä yksikään puun lehti ei liiku 
ilman minun tahtoani; samoin ne hengelliset 
ilmenemismuodot, jotka lisääntyvät päivä 
päivältä, tulvivat lopulta ihmisten keskuuteen 
siten, että lopulta ne kukistavat ihmiskunnan 
skeptisyyden. (87, 65) 
42. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka lähtevät 
teiltä ja lähtevät tuonpuoleiseen, sillä kaikki 
eivät onnistu löytämään tietä, kaikki eivät 
kykene nousemaan hengellisesti eivätkä kaikki 
saavuta rauhaa lyhyessä ajassa. 
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43 Jotkut elävät hengellisessä aineellisen 
elämän harhassa; jotkut kärsivät 
väkivaltaisesta katumuksesta; toiset ovat 
turtuneita, haudattuina ruumiinsa kanssa 
maan alle, ja toiset taas toiset eivät voi 
erottaa itseään rakkaistaan, niistä, jotka jäivät 
maailmaan, koska suru, itsekkyys ja 
inhimillinen tietämättömyys pitävät heitä 
loitolla, sitovat heidät materiaan ja riistävät 
heiltä rauhan, valon ja edistyksen. 
44. Siirtykää eteenpäin ne henget, jotka ovat 
vielä tässä maailmassa ilman, että se on vielä 
heidän omansa; luopukoot tavaroista, joita he 
omistivat ja joita he rakastivat tässä elämässä, 
jotta he voivat nostaa henkensä 
äärettömyyteen, jossa todellinen perintö 
odottaa heitä. (106, 35 - 37) 
45. Hengellesi on hyvin miellyttävää, että he 
ottavat sinut vastaan saapuessasi 
"hengelliseen laaksoon" ja ottavat vastaan 
kiitollisuuden osoituksia osoittamastasi 
armosta. Ilonne on suuri, kun näette heidät 
valon läpäiseminä. 
46. Mutta kuinka surullista olisikaan, kun 
kohtaisit tuon hämmennyksen pimentämien 
olentojen legioonan ja tietäisit, että he 
odottivat sinulta rakkauden tekoa, etkä sinä 
antanut sitä heille. (287, 58) 
47. Totisesti minä sanon teille: Jos suhtaudun 
teihin ihmisiin niin suurella rakkaudella ja 
armollisuudella, käännyn samalla välittävällä 
rakkaudella niiden puoleen, jotka sovittavat 
menneet rikkomuksensa tuonpuoleisessa. 
Lähetän valoni näille olennoille vapauttaakseni 
heidät hajamielisyydestään, joka on kuin 
pimeys, ja itsesyytöksistään, jotka ovat "tulta", 
jotta voisin myöhemmin lähettää heidät 
ihmisten keskuuteen, jotta ne, jotka aiemmin 
kylvivät tuskaa sydämiin, voisivat nyt, tiedon 
valolla varustettuna, tulla omien veljiensä ja 
sisartensa hyväntekijöiksi ja suojelijoiksi. (169, 
6) 
 
Henkien taistelu ihmisten puolesta  
48 Inhimillisen elämänne ulkopuolella on 
olemassa henkimaailma, veljienne ja 
sisartenne, ihmiselle näkymättömien 
olentojen maailma, jotka taistelevat 
keskenään valloittaakseen teidät. 
49. Tämä kamppailu johtuu siitä, että toiset ja 
toiset ovat erilaisessa kehitysvaiheessa. 
Samalla kun Valon Olennot, joita rakkauden, 

harmonian, rauhan ja täydellisyyden ihanne 
ylläpitää, ripottelevat ihmiskunnan tietä 
valolla, inspiroivat sitä aina hyvällä ja 
paljastavat sille kaiken, mikä on ihmisten 
parhaaksi, ne Olennot, jotka yhä takertuvat 
maan materialismiin, jotka eivät ole kyenneet 
irrottautumaan itsekkyydestään ja 
rakkaudestaan maailmaan, tai jotka 
loputtomasti ruokkivat ihmisten riippuvuuksia 
ja taipumuksia, kylvävät ihmisten tielle 
sekaannuksia pimentämällä mielen, 
sokaistamalla sydämet ja orjuuttamalla 
tahdon, jotta he voisivat käyttää ihmisiä 
hyväkseen ja tehdä heistä suunnitelmiensa 
välineitä tai käyttää heitä ikään kuin he olisivat 
heidän omia ruumiitaan. 
50. Samalla kun Valon Henkinen Maailma 
pyrkii voittamaan ihmisten hengen, avaamaan 
sille väylän kohti Ikuisuutta; samalla kun nuo 
siunatut joukot ponnistelevat lakkaamatta, 
lisääntyvät rakkaudessa, tulevat 
sairaanhoitajiksi tuskan sängyn äärelle, 
neuvonantajiksi suuren vastuun taakkaa 
kantavan ihmisen rinnalle; Heistä tulee 
nuorten neuvonantajia, lasten suojelijoita, 
yksin unohtaneiden ja yksin elävien 
kumppaneita, ja niiden olentojen legioonat, 
joilla ei ole hengellisen viisauden valoa eikä 
rakkauden kohottavaa tunnetta, 
työskentelevät niin ikään lakkaamatta 
ihmisten keskuudessa. Mutta heidän 
tavoitteenaan ei ole tehdä tietä hengelliseen 
valtakuntaan helpommaksi teille - ei; näiden 
olentojen aikomus on täysin päinvastainen, 
heidän pyrkimyksenään on hallita maailmaa, 
jatkaa sen herroina, säilyttää itsensä maan 
päällä, hallita ihmisiä ja tehdä heistä orjia ja 
tahtonsa työkaluja - yhdellä sanalla: olla 
antamatta heidän viedä itseltään sitä, mitä he 
ovat aina pitäneet omana: maailmaa. 
51 Niinpä, opetuslapset, yhden ja toisen 
olennon välillä käydään kiivasta taistelua - 
taistelua, jota fyysiset silmänne eivät näe, 
mutta jonka heijastukset tuntuvat päivä 
päivältä maailmassanne. 
52 Jotta tämä ihmiskunta voisi puolustautua ja 
vapautua pahoista vaikutteista, sen on 
tunnettava sitä ympäröivä totuus, sen on 
opittava rukoilemaan Hengen kanssa, ja sen 
on myös tiedettävä, millaisilla kyvyillä se on 
varustettu voidakseen käyttää niitä aseina 
tässä suuressa taistelussa, jossa hyvä taistelee 
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pahaa vastaan, valo pimeyttä vastaan, 
henkistyminen materialismia vastaan. 
53 Valon Henkinen Maailma työskentelee ja 
kamppailee ja valmistelee kaikkea, jotta 
maailma jonain päivänä lähtisi henkistymisen 
tielle. 
54 Ajatelkaa kaikkea tätä, niin voitte kuvitella, 
miten kiihkeästi hengelliset veljenne ja 
sisarenne, jotka ponnistelevat ihmisten 
pelastuksen puolesta, taistelevat - taistelu, 
joka on heille malja, jolla annatte heille 
jatkuvasti juoda kiittämättömyyden sappea, 
koska rajoitutte ottamaan heiltä vastaan 
kaiken sen hyvän, mitä he teille antavat, 
mutta seisomatta koskaan heidän rinnallaan ja 
tukematta heitä heidän taistelussaan. 
55. Harvat ovat niitä, jotka osaavat liittyä 
heihin, harvat ovat niitä, jotka ovat 
vastaanottavaisia heidän innoituksilleen ja 
seuraavat heidän ohjeitaan. Mutta kuinka 
vahvasti nämä kulkevat läpi elämän, kuinka 
suojattuja he tuntevat olonsa, millaiset ilot ja 
inspiraatiot innoittavat heidän henkeään! 
56. Suurin osa ihmisistä on näiden kahden 
vaikutuksen välissä, valitsematta 
jompaakumpaa, sitoutumatta täysin 
materialismiin, mutta myös ponnistelematta 
vapautuakseen siitä ja hengellistääkseen 
elämänsä, toisin sanoen kohottaakseen sitä 
hyvyyden, tiedon ja henkisen voiman avulla. 
Nämä ovat edelleen täysin sodassa itsensä 
kanssa. 
57. Ne, jotka ovat täysin antautuneet 
materialismille välittämättä enää omantunnon 
äänestä ja jotka eivät välitä kaikesta, mitä se 
koskee heidän henkeään, eivät enää taistele, 
heidät on voitettu taistelussa. He luulevat 
voittaneensa, he luulevat olevansa vapaita, 
eivätkä he ymmärrä, että he ovat vankeja ja 
että valon legioonien on tultava alas 
pimeyteen vapauttamaan heidät. 
58. Lähetän tämän valon sanoman kaikille 
maan kansoille, jotta ihmiset heräisivät, jotta 
he tulisivat tietoisiksi siitä, kuka on vihollinen, 
jota vastaan heidän on taisteltava, kunnes he 
voittavat hänet, ja niistä aseista, joita he 
kantavat tietämättään. (321, 53 - 63) 
 
Yhteys Jumalan henkimaailmaan  
59. Opetuslapset, herätkää ja ymmärtäkää 
aika, jossa elätte. Minä sanon teille: aivan 
kuten kukaan ei voi pysäyttää minun 

oikeudenmukaisuuttani, kukaan ei voi sulkea 
portteja tuonpuoleiseen, jonka armoni on 
avannut teille. Kukaan ei pysty estämään 
valon, toivon ja viisauden viestien saapumista 
ihmisiin noista maailmoista. (60, 82) 
60. Olen sallinut teidän olla lyhyen aikaa 
yhteydessä tuonpuoleisiin olentoihin, mitä en 
hyväksynyt "Toisella aikakaudella", koska ette 
olleet silloin valmistautuneet siihen - eivät he 
eivätkä te. Minä olen avannut tämän oven 
tänä aikana, ja sen avulla teen profeettojeni 
ilmoitukset ja jotkut lupaukseni todeksi. 
61 Vuonna 1866 tämä näkymätön ovi avautui 
teille ja myös siihen valittujen 
välittäjäelimeksi, jotta voisitte tehdä 
tunnetuksi sen viestin, jonka valon henget 
toisivat ihmisille. 
62 Ennen sitä vuotta tulivat maan kansojen ja 
kansojen keskuudessa tunnetuksi 
henkiolennot, jotka olivat minun tulemiseni 
ennakoivia merkkejä. (146, 15) 
63. Jos nykyihmiset eivät olisi niin kovia ja 
tunteettomia, he saisivat epäilemättä koko 
ajan viestejä henkimaailmasta, ja toisinaan he 
huomaisivat olevansa sellaisten olentojen 
joukkojen ympäröimänä, jotka työskentelevät 
lakkaamatta ihmisten heräämisen puolesta, ja 
he huomaisivat, etteivät he ole koskaan yksin. 
64 Jotkut kutsuvat tätä maailmaa 
"näkymättömäksi", toiset "tuonpuoleiseksi". 
Mutta miksi? Yksinkertaisesti siksi, että heiltä 
puuttuu usko hengellisen "näkemiseen" ja 
koska heidän inhimillinen kurjuutensa saa 
heidät tuntemaan itsensä etäisiksi ja vieraiksi 
maailmasta, jonka heidän pitäisi tuntea 
sydämessään. (294, 32 - 33) 
65 Olette hämmästyneitä siitä, että jokin 
henkiolento tekee itsensä tunnetuksi tai viestii 
kanssanne ajattelematta, että myös te 
ilmaisette itseänne ja jopa teette itsenne 
tunnetuksi muissa maailmoissa, muissa 
sfääreissä. 
66. "Lihasi" [sielusi] ei ole tietoinen siitä, että 
henkesi yhdistyy Minuun rukouksen hetkinä, 
se ei kykene havaitsemaan, että lähestyt 
Herraasi tämän lahjan avulla - ei ainoastaan 
Minun henkeäni, vaan myös niiden 
hengellisten veljiesi ja sisaresi henkeä, joita 
muistat rukouksen hetkinä. 
67 Ette myöskään ole tietoisia siitä, että 
lepoaikoinanne, kun ruumis nukkuu, henki 
irrottautuu kehostaan sen kehitys- ja 
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henkistymisasteen mukaan ja ilmestyy 
kaukaisiin paikkoihin, jopa henkimaailmoihin, 
joita mielenne ei voi edes kuvitella. 
68. Kukaan ei ole yllättynyt näistä 
paljastuksista. Ymmärtäkää, että lähestytte 
parhaillaan aikojen täyttymystä. (148, 75 - 78) 
69. Haluan, että puhtaat ajatukset ovat kieli, 
jolla kommunikoitte hengellisessä asuvien 
veljienne ja sisartenne kanssa, että 
ymmärrätte toisianne tällä tavoin, ja todella, 
teidän ansioistanne ja hyvistä teoistanne on 
heille hyötyä; aivan kuten lasteni 
vaikutuksesta, heidän innoituksistaan ja 
suojeluksestaan on teille voimakasta apua 
elämänpolullanne, jotta voitte yhdessä tulla 
luokseni. 
70 Hengellistäkää itsenne, niin koette 
elämässänne noiden olentojen 
hyväntekeväisen läsnäolon: sen äidin 
hellyyden, joka jätti lapsensa maan päälle, ja 
sen isän lämmön ja neuvon, jonka oli myös 
poistuttava. (245, 7 - 8) 
71. Monet tulevat arvostelemaan ja 
hylkäämään tämän teoksen, kun he saavat 
tietää, että henkiset entiteetit ovat ilmenneet 
siinä. Mutta älkää olko huolissanne, sillä vain 
tietämättömät vastustavat tätä osaa 
opetuksistani. 
72. Kuinka monta kertaa apostolit, profeetat 
ja Herran sanansaattajat ovatkaan puhuneet 
maailmalle valon hengellisten olentojen 
vaikutuksesta ilman, että ihmiskunta on tullut 
siitä tietoiseksi, ja kuinka monta kertaa 
jokainen teistä on toiminut ja puhunut 
hengellisten olentojen tahdon alaisena ilman, 
että te olette huomanneet sitä! Ja juuri 
tämän, joka on aina tapahtunut, olen nyt 
vahvistanut teille. (163, 24 - 25) 
73. Jos pelkkä uteliaisuus johtaa teidät 
etsimään yhteyttä tuonpuoleiseen, ette löydä 
totuutta; jos suuruuden tai turhamaisuuden 
halu johtaa teidät sinne, ette saa todellista 
ilmentymää. Jos kiusaukset eksyttävät 
sydämenne väärillä tavoitteilla tai itsekkäillä 
intresseillä, ette myöskään saa yhteyttä Pyhän 
Henkeni valoon. Vain teidän kunnioituksenne, 
puhdas rukouksenne, rakkautenne, armonne, 
hengellinen kohotuksenne saa aikaan sen 
ihmeen, että henkenne levittää siipensä, 
ylittää avaruudet ja saavuttaa hengelliset 
kodit, sikäli kuin se on minun tahtoni. 

74. Tämä on se armo ja lohdutus, jonka Pyhä 
Henki on tarkoittanut teille, jotta näkisitte 
yhden ja saman kodin ja vakuuttuisitte siitä, 
ettei kuolemaa eikä vieraantumista ole, ettei 
yksikään luoduistani kuole ikuisen elämän 
suhteen. Sillä tässä "Kolmannessa ajassa" 
voitte myös syleillä hengellisesti niitä olentoja, 
jotka ovat poistuneet tästä maallisesta 
elämästä ja jotka olette tunteneet, joita olette 
rakastaneet ja menettäneet tässä maailmassa, 
mutta ette ikuisuudessa. 
75. Monet teistä ovat ottaneet yhteyttä noihin 
olentoihin "työntekijöitteni" avulla. Mutta 
totisesti sanon teille, että tämä ei ole 
täydellinen yhteydenpitotapa, ja lähestyy aika, 
jolloin ruumiillistuneet ja ruumiittomat henget 
pystyvät kommunikoimaan keskenään 
hengestä henkeen ilman aineellisia tai 
inhimillisiä keinoja, toisin sanoen inspiraation, 
hengellisen herkkyyden, ilmestyksen tai 
intuition lahjan kautta. Henkenne silmät 
pystyvät havaitsemaan tuonpuoleisen 
läsnäolon, sitten sydämenne pystyy aistimaan 
hengellisessä laaksossa asuvien olentojen 
elämänilmaisut, ja silloin henkenne riemu sekä 
tietämyksenne ja rakkautenne Isää kohtaan 
ovat suuria. 
76. Silloin tiedätte, mitä henkenne elämä on, 
kuka se on ja kuka se oli, tunnette itsenne 
näkemättä itseänne niin kapeissa rajoissa kuin 
ne, jotka vastaavat kehojanne. Sillä Isä sanoo 
teille: Vaikka ruumiinne aine on todellakin 
pieni - kuinka samankaltainen teidän 
henkenne onkaan kuin minun Jumalallinen 
Henkeni! (244,21-24) 
 

42 luku - Syyllisyys ja sovitus, 
koettelemukset ja kärsimykset  
 
Katumuksen ja sovituksen tarve 
1 Jos usein annan teidän juoda saman maljan, 
jonka annoitte veljillenne, se johtuu siitä, että 
vain siten jotkut ymmärtävät heidän 
aiheuttamansa pahan; ja käymällä läpi saman 
koettelemuksen, jonka he saivat muut 
kokemaan, he oppivat tuntemaan sen tuskan, 
jonka he saivat heidät tuntemaan. Tämä 
valaisee heidän henkeään ja johtaa 
ymmärrykseen, parannukseen ja näin ollen 
laini täyttämiseen. 
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2 Mutta jos tahdot välttää kärsimystä tai 
katkeruuden maljan juomista, voit tehdä sen 
maksamalla velkasi katumuksella, hyvillä 
teoilla, kaikella, mitä omatuntosi kehottaa 
sinua tekemään. Tällä tavoin maksatte 
rakkauden velan, palautatte kunnian, elämän, 
rauhan, terveyden, ilon tai leivän, jonka olette 
joskus ryöstäneet lähimmäisiltänne. 
3 Katsokaa, kuinka erilainen on minun 
vanhurskauteni todellisuus siitä käsityksestä, 
joka teillä oli Isästänne. 
4 Älkää unohtako: jos minä olen sanonut 
teille, ettei kukaan teistä hukkaan mene, niin 
olen totisesti myös sanonut teille, että 
jokainen velka on maksettava ja jokainen 
rikkomus pyyhittävä pois elämän kirjasta. On 
sinun asiasi valita polku, jolla tavoitat minut. 
Sinulla on edelleen tahdonvapaus. 
5 Jos te haluatte mieluummin vanhaa koston 
lakia, kuten ylpeät kansat vielä tekevät, niin 
katsokaa, mitä siitä seuraa. 
6 Jos haluatte, että se kyynärä, jolla te 
mittaatte lähimmäisianne, mittaa myös teidät, 
teidän ei tarvitse edes odottaa, että pääsette 
tuonpuoleiseen elämään saadaksenne minun 
vanhurskauteni; sillä täällä (maan päällä), kun 
vähiten odotatte sitä, löydätte itsenne 
samasta kriittisestä tilanteesta, johon olette 
saattaneet lähimmäisenne. 
7 Mutta jos haluat, että korkeampi laki tulee 
avuksesi, ei ainoastaan vapauttamaan sinut 
eniten pelkäämästäsi tuskasta, vaan myös 
istuttamaan sinuun jaloja ajatuksia ja hyviä 
tunteita, rukoile, kutsu Minua ja kulje sitten 
taistelutietäsi, jotta tulisit yhä paremmaksi ja 
paremmaksi, jotta olisit vahva 
koettelemuksissa - sanalla sanoen, jotta 
maksaisit rakkaudella velkasi, jonka olet velkaa 
Isällesi ja lähimmäisellesi. (16, 53 - 59) 
8 Usein joku kysyy minulta: "Mestari, jos Sinä 
annat anteeksi rikkomuksemme, miksi annat 
meidän sovittaa ne kivulla?". Tähän minä 
sanon teille: Annan sinulle anteeksi, mutta on 
välttämätöntä hyvittää nuo rikkomukset, jotta 
voit palauttaa puhtauden henkeesi. (64, 14) 
9 Olen sanonut teille, että viimeinenkin tahra 
pyyhitään pois ihmisen sydämestä, mutta 
sanon teille myös, että jokaisen on pestävä 
oma tahra pois. Muistakaa, että sanoin teille: 
"Sillä kyynärällä, jolla te mittaatte, teidät 
mitataan" ja "Mitä kylvätte, sitä teidän on 
niitettävä". (150,47) 

10. Aineellisista lahjoista, joita ihmiskunta 
Minulle antaa, hyväksyn hyvän aikomuksen 
vain, jos se on totuudessa hyvä; sillä lahja ei 
aina ilmaise anteliaita ja jaloja aikomuksia. 
Kuinka usein ihmiset uhraavat Minulle uhrinsa 
peittääkseen pahat tekonsa tai vaatiakseen 
Minulta jotain vastineeksi. Siksi sanon teille, 
että hengen rauha ei ole myytävänä, että 
tummia tahrojanne ei pyyhitä pois aineellisella 
rikkaudella, vaikka voisitte tarjota Minulle 
suurimman aarteen. 
11 Katumus, suru siitä, että olette loukanneet 
Minua, uudistuminen, korjaaminen, tehtyjen 
rikkomusten hyvittäminen, kaikki tämä 
nöyryydellä, jonka olen opettanut teille - kyllä, 
silloin ihmiset tarjoavat Minulle todellisia 
sydämen, mielen ja ajatusten uhreja, jotka 
ovat Isällenne äärettömän paljon 
mieluisampia kuin suitsukkeet, kukat ja 
kynttilät. (36, 27 - 28) 
  
Sovituslaki  
12 teillä on ollut tilaisuus toisensa jälkeen, ja 
siinä voitte nähdä minun äärettömän 
rakkauteni teitä kohtaan; sillä olen antanut 
teille lahjoja ja antanut teille mahdollisuuden 
hyvittää, puhdistaa ja täydellistää henkenne 
sen sijaan, että olisin rankaissut teitä tai 
tuominnut teidät ikuisesti, kuten te aiemmin 
luulitte. 
13 Kuka, joka tuntee nämä opetukset ja uskoo 
ne todeksi, uskaltaa kääntää selkänsä 
maanpäälliselle velvollisuudelleen, tietäen, 
että näin hän tekisi vielä kovemman 
sovituksen hengelleen? 
14 Sillä vaikka on totta, että vanhurskauteni 
antaa teille uusia tilaisuuksia poistaa tahroja ja 
tehdä parannuksia, on myös totta, että 
jokaisen tilaisuuden myötä koettelemusten 
määrä kasvaa ja että vaikeudet ja kärsimykset 
tulevat joka kerta voimakkaammiksi, aivan 
kuten tehdyt virheetkin muuttuivat 
vakavammiksi. 
15. Velvollisuutenne - rangaistuksesta ei pidä 
puhua - on palauttaa, uudistaa, hyvittää ja 
maksaa viimeiseen velkaan asti. Kukaan - ei 
Taivaallinen Isänne, eivät veljesi ja sisaresi 
maan päällä tai hengellisessä laaksossa - ei tee 
sitä, mitä vain teidän on tehtävä, vaikka sanon 
teille, että vastaan aina kutsuunne. Kun tunnet 
olosi yksinäiseksi ja hylätyksi, tunnet 
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läsnäoloni, ja hengellinen maailma tulee aina 
tukemaan sinua ristin taakassasi. (289, 45 -47) 
16 Vain minun rakkauteni ja oikeuteni voivat 
tänään suojella niitä, jotka sitä janoavat ja 
janoavat. Vain minä yksin, täydellisessä 
oikeudenmukaisuudessani, voin ottaa vastaan 
sen, joka riistää oman henkensä. 
17 Jos nämä tietäisivät, että hengen 
hylkääminen on hirvittävämpää kuin 
yksinäisyys tässä maailmassa, he pysyisivät 
kärsivällisesti ja rohkeasti maanpäällisen 
olemassaolonsa viimeiseen päivään asti. (165, 
73 - 74) 
18. Minä en tuhoa yhtäkään lastani, vaikka he 
kuinka loukkaisivat minua; minä säilytän 
heidät ja annan heille mahdollisuuden hyvittää 
rikkomuksensa ja palata polulle, jolta he olivat 
lähteneet. Mutta vaikka olen antanut heille 
anteeksi, he joutuvat kohtaamaan tekojensa 
hedelmät, ja ne ovat ne, jotka tuomitsevat 
heidät ja osoittavat heille oikean tien. (96, 55) 
 
Koettelemusten ja vaikeuksien syy  
19 Tunne itsesi! Olen pohtinut kaikkien 
aikojen ihmisten olemassaoloa ja tiedän, mikä 
on ollut syynä heidän tuskiinsa ja 
onnettomuuteensa. 
20. Ensimmäisistä ajoista lähtien olen nähnyt 
ihmisten ottavan henkensä (toisiltaan) 
kateudesta, materialismista, vallanhimosta; 
aina he ovat laiminlyöneet henkensä, uskoen 
olevansa vain materiaa, ja sitten kun tuli hetki 
jättää ihmismuoto maan päällä, jäljelle jäi vain 
se, mitä he loivat aineellisessa elämässään, 
niittämättä mitään autuutta hengelle; sillä he 
eivät etsineet sitä, eivät ajatelleet sitä, eivät 
välittäneet hengen hyveistä eivätkä tiedosta. 
He tyytyivät elämään etsimättä tietä, joka 
johtaisi heidät Jumalan luo. (11, 42 - 43) 
21. Sivilisaationne edistymisestä huolimatta 
olette nykyään etääntyneet yhä enemmän 
aineellisesta luonnosta sekä hengellisestä, 
puhtaasta ja siitä, mikä on Jumalasta. Siksi 
putoatte elämänne jokaisessa vaiheessa yhä 
suurempaan heikkouteen, yhä suurempaan 
kärsimykseen, vaikka haluaisitte tulla 
vahvemmiksi ja onnellisemmiksi jokaisena 
maan päällä viettämänne päivänä. Mutta nyt 
te, maan asukkaat, otatte askeleen eteenpäin 
minun lakini täyttämisessä! (16, 35) 
22. Koettelemukset, joita kohtaatte elämänne 
tiellä, eivät ole sattumaa, vaan olen lähettänyt 

ne teille, jotta voisitte hankkia ansioita. 
Yksikään puun lehti ei liiku ilman minun 
tahtoani, ja minä olen sekä luomakunnan 
suurissa että pienissä töissä. 
23 Katsokaa ja rukoilkaa, jotta ymmärtäisitte, 
mitä hedelmää teidän on tarkoitus korjata 
jokaisesta koettelemuksesta, jotta 
sovituksenne olisi lyhyempi. Ottakaa ristinne 
rakkaudella, ja minä annan teidän kantaa 
sovituksenne kärsivällisesti. (25, 6) 
24. Jos ihmiset naurun, nautintojen ja 
turhuuksien keskellä unohtavat Minut ja jopa 
kieltävät Minut, miksi he ovat epätoivoisia ja 
vapisevat, kun he niittävät kyynelten satoa, 
joka piinaa heidän henkeään ja ruumistaan? 
Sitten he pilkkaavat Jumalaa ja sanovat, ettei 
Jumalaa ole. 
25. Ihminen on tarpeeksi rohkea tehdäkseen 
syntiä ja päättäväisesti poiketakseen laini 
tieltä, mutta vakuutan teille, että hän on 
äärimmäisen pelkurimainen, kun on kyse 
sovituksesta ja velkojen maksamisesta. Siitä 
huolimatta vahvistan teitä pelkuruudessanne, 
suojelen teitä heikkouksissanne, nostan teidät 
ylös uneliaisuudestanne, kuivaan kyyneleenne 
ja annan teille uusia mahdollisuuksia, jotta 
voitte saada takaisin kadonneen valon ja 
löytää lakini unohdetun tien. 
26 Minä tulen tuomaan teille, kuten toisella 
aikakaudella, elämän leipää ja viiniä, sekä 
hengelle että ruumiille, jotta voisitte elää 
sopusoinnussa kaiken sen kanssa, minkä 
Isänne on luonut. 
27 Minun teilläni kukoistavat hyveet, mutta 
sinun teillä on orjantappuroita, kuiluja ja 
katkeruutta. 
28 Joka sanoo, että Herran tiet ovat täynnä 
orjantappuroita, ei tiedä, mitä hän puhuu, sillä 
minä en ole tehnyt kenellekään lapsistani 
tuskaa; mutta ne, jotka ovat poikenneet valon 
ja rauhan tieltä, joutuvat kärsimään virheensä 
seuraukset, kun he palaavat sille tielle. 
29. Miksi olet juonut kärsimyksen maljan? 
Miksi olette unohtaneet Herran käskyn sekä 
tehtävän, jonka olen antanut teille? Koska 
olette korvanneet Minun lakini omallanne, ja 
tässä ovat turhan viisautenne tulokset: 
katkera kärsimys, sota, fanatismi, pettymykset 
ja valheet, jotka tukahduttavat teidät ja 
täyttävät teidät epätoivolla. Ja kaikkein 
tuskallisinta materialisoituneelle ihmiselle, 
sille, joka alistaa kaiken laskelmilleen ja tämän 
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maailman aineellisille laeille, on se, että tämän 
elämän jälkeen hän kantaa yhä mukanaan 
harhojensa ja taipumustensa taakkaa. Silloin 
henkesi kärsimys on hyvin suuri. 
30 Päästä syntitaakkasi täältä, täytä lakini ja 
tule pian. Pyytäkää anteeksi kaikki, joita olette 
loukanneet, ja jättäkää loput Minulle, sillä pian 
on teidän aikanne rakastaa, jos todella 
päätätte tehdä sen. (17, 37 - 43) 
31. Tulkaa luokseni kaikki te, jotka kannatte 
sydämessänne kätkettyä surua. Kannatte salaa 
sisällänne petoksen aiheuttamaa tuskaa, ja 
katkeruutenne on hyvin suurta, koska se oli 
hyvin rakas olento, joka loukkasi teitä syvästi. 
32 Olkaa hiljaa itsessänne, jotta rukous voisi 
valaista teitä ja jotta tietäisitte, ettekö te ole 
joskus olleet syypää siihen, että teidät on 
petetty. Silloin rukous vahvistaa sinua siinä 
ajatuksessa, että sinun on annettava anteeksi 
niille, jotka pettävät sinut rakkaudessasi, 
uskossasi ja luottamuksessasi. 
33 Totisesti sanon teille, että juuri sillä 
hetkellä, kun annatte anteeksi sille, joka on 
loukannut teitä, saatte tuntea täysin rauhani, 
sillä sillä sillä hetkellä henkenne on yhdistynyt 
minun henkeni kanssa, ja levitän vaippani 
antaakseni teille anteeksi ja käärin teidät 
molemmat rakkauteeni. (312, 49 - 51) 
34. Totuudessa Mestari sanoo teille: Olen 
valmistanut jokaiselle hengelle rauhan ja 
täydellisyyden valtakunnan. Mutta tätä 
valtakuntaa, jonka olen valmistanut, vastustaa 
toinen valtakunta: maailma. Kun minun 
valtakuntani voitetaan nöyryyden, rakkauden 
ja hyveellisyyden kautta, toisen valtakunnan 
valtaaminen vaatii ylimielisyyttä, 
kunnianhimoa, ylpeyttä, ahneutta, itsekkyyttä 
ja pahuutta. 
35 Kaikkina aikoina maailma on vastustanut 
minun valtakuntaani; kaikkina aikoina minua 
seuraavat ovat joutuneet ahdistetuiksi ja 
kiusatuiksi tiellään, joko näkyvien vaikutusten 
tai näkymättömien voimien toimesta. 
36. Tämä ei ole ainoa kerta, kun olette 
kävelleet orjantappuroiden yli 
saavuttaaksenne Minut, tämä ei ole 
ensimmäinen kerta, kun henkenne on 
kompastunut yrittäessään saavuttaa 
Läsnäoloni. Olette aina käyneet taistelua 
olemuksenne syvyyksissä. 
37 Henkeni inspiraatio valaisee sisintänne ja 
on sytyttänyt taistelun pimeyden voimia, 

valheellisia valoja, valheellisia hyveitä, 
materiaa, kaikkea turhaa ja kaikkea tämän 
maailman valheellista loistoa vastaan. (327, 3) 
38 Siunaan tuskaa, jonka olet kärsinyt minun 
tähteni, sillä kaikki, mitä kärsit minun tähteni, 
tekee sinut ikuisesti arvokkaaksi. (338,61) 
 
Usko, antautuminen ja nöyryys 
koettelemuksissa  
39. Ihmiselämä on hengelle sulatusuuni, jossa 
se puhdistaa itsensä, ja alasin, jolla se taotaan. 
On välttämätöntä, että ihmisellä on 
hengessään ihanne, usko Luojaansa ja rakkaus 
kohtaloaan kohtaan, jotta hän voi kantaa 
ristinsä kärsivällisesti Golgatansa huipulle asti. 
40 Ilman uskoa iankaikkiseen elämään 
ihminen vaipuu epätoivoon kaikissa ankarissa 
koettelemuksissa; ilman korkeita ihanteita hän 
vajoaa materialismiin; ja ilman voimaa kestää 
pettymyksiä hän vaipuu epätoivoon tai 
paheeseen. (99, 38 – 39) 
41. Käsken teitä rakastamaan ristiänne, sillä 
jos kapinoitte sitä vastaan kantaessanne sitä 
hartioillanne, kipu repii syvän haavan 
sydämeenne. Minä todella rakastan ristiäni, oi 
ihmiset, mutta tiedättekö, miksi minä kutsun 
ristiäni? Ristini koostuu teistä, oi ihmiset, joita 
rakastan niin paljon. (144, 20) 
42. Usko, alistuminen ja nöyryys sitä kohtaan, 
mitä olen määrännyt, lyhentävät 
koettelemusten polkua, sillä te ette kulje 
kärsimyksen polkua useammin kuin kerran. 
Mutta jos koettelemuksissa syntyy kapinaa, 
tyytymättömyyttä tai jopa jumalanpilkkaa, 
vierailu on pidempi, sillä silloin teidän on 
kuljettava polku uudestaan, kunnes oppitunti 
on opittu. (139, 49) 
43 Minä sanon teille: ne koettelemukset, jotka 
ihminen on itselleen tänä aikana tehnyt, ovat 
hyvin raskaita, sillä ne ovat välttämättömiä 
hänen pelastuksekseen. 
44 Jokaisen ihmisen rakastetun kohdalla 
pannaan täytäntöön jumalallinen oikeus, joka 
vaatii tiliä jokaisen ihmisolennon teoista. 
45 Kuinka tärkeää onkaan, että ihminen oppii 
tuntemaan, mitä hengellinen sovitus 
merkitsee, jotta hän ymmärtäessään, että 
hengellä on menneisyys, jonka Jumala yksin 
tuntee, voi ottaa kärsimysmaljansa vastaan 
rakkaudella, kärsivällisyydellä, kunnioituksella 
ja jopa ilolla tietäen, että näin hän pesee pois 
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menneisyyden ja nykyisyyden tahroja, maksaa 
velkojaan ja hankkii ansioita lain edessä. 
46. Tuskassa ei tapahdu hengellistä 
kohoamista niin kauan kuin ihminen ei kärsi 
rakkaudella, kunnioittaen 
oikeudenmukaisuuttani ja antautuen sille, 
mitä kukin on saanut itselleen. Mutta vain 
tämä kohoaminen koettelemusten keskellä voi 
antaa ihmisille tiedon siitä, mikä on 
hengellisen hyvityksen laki. (352,36 - 37, 42 - 
43) 
 
Kärsimyksen ja kivun merkitys 
47. Jos teet elämän koettelemukset sattuman 
varassa, tuskin pystyt olemaan vahva. Mutta 
jos teillä on käsitys siitä, mitä sovitus on, mitä 
oikeudenmukaisuus ja hyvitys ovat, löydätte 
uskostanne kohotusta ja antautumista, jotta 
voitte olla voittajia koettelemuksissa. 
48. Minun tahtoni on koetella henkeänne eri 
tavoin, sillä minä muokkaan, muokkaan ja 
täydellistän sitä. Tätä varten käytän kaikkia 
asioita ja kaikkia ihmisiä; välineinä käytän sekä 
vanhurskasta että pahaa ihmistä. Yhtenä 
aikana käytän valoa, toisena aikana teen 
pimeydestä palvelijani. Siksi sanon teille: Kun 
löydätte itsenne kriittisestä tilanteesta, 
ajatelkaa Minua, Mestarianne, joka selittää 
teille kaikessa rakkaudessa tuon 
koettelemuksen syyn. 
49. On olemassa maljoja, jotka kaikkien on 
juotava, joidenkin aikaisemmin ja toisten 
myöhemmin, jotta kaikki ymmärtäisivät ja 
rakastaisivat minua. Kurjuus, sairaus, 
panettelu ja häpeä ovat hyvin katkeria 
maljoja, jotka eivät saavuta vain syntisen 
huulia. Muistakaa, että Kaikkivaltias tuossa 
"toisessa aikakaudessa" tyhjensi katkerimman 
kupin, mitä voitte kuvitella. Kuuliaisuus, 
nöyryys ja rakkaus, joilla kärsimyksen malja 
juodaan, tekevät rististä kevyemmän ja 
koettelemuksesta nopeammin ohi menevän. 
(54, 4 - 6) 
50. Kaiken, mikä ympäröi teitä, tarkoituksena 
on puhdistaa teidät, mutta kaikki eivät ole 
ottaneet sitä sillä tavalla. Älä anna tuskan, jota 
juot kärsimyksen maljastasi, jäädä 
hedelmättömäksi. Kivusta voi saada valoa, 
joka on viisautta, lempeyttä, voimaa ja 
herkkyyttä. (81,59) 

51 Tietäkää, opetuslapset, että kipu poistaa 
pahat hedelmät sydämestänne, antaa teille 
kokemusta ja saa virheenne korjaantumaan. 
52 Tällä tavoin Isänne koettelee teitä, jotta 
mielenne kirkastuisi. Mutta jos ette ymmärrä 
ja kärsitte turhaan, koska ette löydä viisaiden 
opetusteni merkitystä, tuskanne on 
merkityksetöntä, ettekä arvioi oppituntia. 
(258,57 - 58) 
53 Kansa huutaa: Jos on olemassa laupeuden 
ja rakkauden Jumala - miksi hyvien täytyy 
kärsiä pahojen käsissä, vanhurskaiden 
syntisten käsissä? 
54. Totisesti minä sanon teille, lapseni: Kukaan 
ei tule tähän maailmaan saadakseen vain 
oman pelastuksensa. Hän ei ole yksinäinen 
yksilö, vaan osa kokonaisuutta. 
55 Eikö terve ja täydellinen elin ihmiskehossa 
kärsi, kun muut elimet sairastuvat? 
56. Tämä on aineellinen vertailu, jotta 
ymmärtäisitte, millainen suhde kunkin miehen 
ja muiden välillä on. Hyvien on kärsittävä 
pahoista, mutta hyvät eivät ole täysin 
syyttömiä, jos he eivät tee työtä veljiensä ja 
sisartensa hengellisen edistyksen hyväksi. 
Mutta yksilöinä jokaisella on oma vastuunsa, 
ja koska hän on osa Henkeäni ja Hänen 
kaltaisensa, hänellä on tahto ja älykkyys 
edistää kaikkien edistymistä. (358, 18 - 19) 
57. Tulkitkaa opetukseni oikein, älkää ajatelko, 
että Henkeni iloitsee nähdessään 
kärsimyksenne maan päällä tai että haluan 
riistää teiltä kaiken, mikä on teille mieluisaa, 
ilahduttaakseni Minua siinä. Tulen saadakseni 
teidät tunnistamaan ja noudattamaan 
lakejani, koska ne ovat kunnioituksenne ja 
huomionne arvoisia ja koska niiden 
noudattaminen tuo teille ikuisen autuuden ja 
rauhan. (25, 80) 
58. Minun on kerrottava teille, että niin kauan 
kuin asutte maan päällä, voitte pyrkiä 
tekemään olemassaolostanne siellä 
mahdollisimman miellyttävää. Ei ole 
välttämätöntä itkeä, kärsiä ja "vuotaa verta" 
lakkaamatta ansaitakseen rauhan 
tuonpuoleisessa. 
59. Jos voisitte muuttaa tämän maan 
kyynelten laaksosta onnellisuuden maailmaksi, 
jossa rakastaisitte toisianne, jossa pyrkisitte 
tekemään hyvää ja eläisitte lakini mukaisesti, 
totisesti sanon teille, että tämä elämä olisi 
silmissäni jopa ansiokkaampaa ja ylevämpää 
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kuin olemassaolo täynnä kärsimyksiä, 
onnettomuuksia ja kyyneleitä, vaikka olisitte 
kuinka halukkaita kestämään niitä. (219,15 - 
16) 
60 Iloitkaa siitä, että mikään kipu ei ole 
ikuinen; teidän kärsimyksenne ovat ajallisia ja 
katoavat pian. 
61 Sovituksen ja puhdistumisen aika on 
ohikiitävä sille, joka katsoo koettelemuksia 
hengellisellä tavalla; mutta sille, joka on täysin 
materialismiin uppoutunut, se, mikä 
todellisuudessa on hyvin pian ohi, on pitkä 
aika. 
62 Niin kuin sydämesi lyönnit kulkevat ohi, 
niin kuluu ihmisen elämä loputtomasti. 
63 Ei ole syytä pelkoon, sillä niinkuin huokaus 
lähtee joltakulta, niinkuin kyynel vuodatetaan, 
niinkuin sana puhutaan, niin ihmisen 
kärsimykset katoavat. 
64 Jumalan äärettömässä hellyydessä kaikki 
tuskasi ja murheesi liukenevat olemattomiin. 
(12, 5-9) 
 

43 luku - Sairaus, parantuminen ja 
uudistuminen  
 
Taudin alkuperä ja merkitys  
1 Kun ihminen rukouksen ja hyvien tekojen 
laiminlyönnin vuoksi poikkeaa hyvän tieltä, 
hän menettää moraalisen voimansa ja 
hengellisyytensä ja altistuu kiusauksille, ja 
heikkoudessaan hän sallii synnit, jotka tekevät 
sydämen sairaaksi. 
2 Mutta minä olen tullut kuin lääkäri sairaan 
leiriin ja olen antanut hänelle kaiken 
rakkauteni ja huolenpitoni. Minun valoni on 
ollut kuin raikasta vettä kuumeen 
kuumentamilla huulilla, ja kun hän tunsi 
balsamini otsallaan, hän sanoi Minulle: "Herra, 
vain Sinun armosi voi pelastaa minut. Olen 
sielultani hyvin sairas, ja kuolema tulee 
minulle hyvin pian." 
3 Mutta minä sanoin hänelle: "Sinä et kuole, 
sillä minä, joka olen elämä, olen tullut, ja 
kaikki, mitä olet menettänyt, palautetaan 
sinulle". (220, 39) 
4. Mitä ansioita voi saada sairas henkilö, joka 
ei kykene mihinkään ponnisteluihin? Hänen 
ansionsa voivat olla monet ja suuret, jos hän 
osaa varustautua kärsivällisyydellä ja 
antautumisella, jos hän on nöyrä Jumalallisen 

tahdon edessä ja pystyy siunaamaan Minua 
tuskastaan huolimatta. Sillä hänen 
esimerkkinsä valaisee monia sydämiä, jotka 
asuvat pimeydessä, jotka ovat epätoivoisia ja 
antautuvat paheelle tai ajattelevat kuolemaa, 
kun heitä kohtaa koettelemus. 
5 Jos nämä ihmiset kohtaavat matkallaan 
esimerkin uskosta, nöyryydestä ja toivosta, 
joka tulee sydämestä, joka myös kärsii paljon, 
koska se kantaa hyvin raskasta ristiä, he 
tuntevat, että heidän sydämeensä on osunut 
valonsäde. 
6 Niin on tosiaankin: koska he eivät kyenneet 
kuulemaan oman omantuntonsa ääntä, 
heidän täytyi ottaa vastaan omantunnon 
henkivalo, jonka toinen ihminen välitti heille 
esimerkillään ja uskollaan. 
7 Älkää antako periksi, älkää koskaan julistako 
itseänne epäonnistuneiksi, älkää kumartuko 
kärsimyksenne painon alla. Pidä aina uskosi 
palava lamppu silmiesi edessä. Tämä usko ja 
rakkautesi pelastavat sinut. (132, 38 - 39) 
 
Parantuminen omin voimin  
8 Te pyydätte minua parantamaan teidät; 
mutta totisesti minä sanon teille: kukaan ei voi 
olla parempi lääkäri kuin te itse. 
9 Mitä hyötyä on siitä, että minä parannan 
teidät ja poistan tuskanne, jos ette hylkää 
vikoja, syntejä, paheita ja epätäydellisyyksiä? 
Sairautesi syy ei ole kipu, vaan syntisi. Katso, 
tämä on kivun alkuperä! Taistelkaa siis syntiä 
vastaan, erottautukaa siitä, niin voitte hyvin. 
Mutta tämän tekeminen on sinun tehtäväsi. 
Minä vain opetan ja autan sinua. 
10 Jos löydät omantuntosi kautta kärsimyksesi 
syyn ja teet kaikkesi taistellaksesi sitä vastaan, 
tunnet täysin jumalallisen voiman, joka auttaa 
sinua voittamaan taistelun ja saavuttamaan 
hengellisen vapautesi. 
11. Kuinka suuri onkaan tyytyväisyytesi, kun 
tunnet, että olet omien ansioitesi ansiosta 
saavuttanut vapauden tuskasta ja rauhan. 
Silloin te sanotte: "Isäni, sinun sanasi oli 
minun parantumiseni. Opetuksesi oli 
pelastukseni." (8, 54 - 57) 
12 Ihmiset, todellinen parantava balsami, joka 
parantaa kaikki sairaudet, kumpuaa 
rakkaudesta. 
13 Rakastakaa hengellä, rakastakaa sydämellä 
ja mielellä, ja silloin teillä on riittävästi voimaa, 
ei ainoastaan parantaa ruumiin sairauksia tai 
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lohduttaa pienissä inhimillisissä murheissa, 
vaan myös selvittää hengelliset mysteerit, 
mielen suuret ahdistukset, sen häiriöt ja 
katumukset. 
14 Tämä balsami irrottaa suuret 
koettelemukset, sytyttää valon, lievittää 
ahdistuksen, sulattaa ahtaat kahleet. 
15 Tieteen hylkäämä ihminen palaa terveeksi 
ja eläväksi, kun hän on kosketuksissa "tämän 
balsamin" kanssa; irtautunut henki palaa 
takaisin, kun häntä kutsuva veli sanoo hänelle 
rakkauden sanan (296, 60 - 63). 
16 Kipu pois! Minun luomani elämä ei ole 
täynnä kipua. Suru kumpuaa Jumalan lasten 
tottelemattomuudesta ja rikkomuksista. Kipu 
on tyypillistä sille elämälle, jonka ihmiset ovat 
luoneet siveettömyydessään. 
17 Nostakaa silmänne ja katsokaa minun 
töitteni kauneutta. Valmistautukaa sisäisesti, 
jotta voitte kuulla jumalallisen konsertin, älkää 
sulkeko itseänne pois tästä juhlasta. Jos 
sulkeudutte pois, miten voisitte jakaa tämän 
ilon? Eläisit surullisena, piinaavana ja sairaana. 
18. Haluan, että olette harmonisia nuotteja 
universaalissa konsertissa, että ymmärrätte, 
että olette nousseet elämän lähteestä, että 
tunnette, että jokaisessa hengessä on minun 
valoni. Milloin saavutatte täyden kypsyyden, 
jolloin voitte sanoa Minulle: "Isä, alistakaa 
henkeni Teidän Henkenne alaisuuteen, samoin 
kuin tahtoni ja elämäni." "Isä, alistakaa 
henkeni Teidän Henkenne alaisuuteen." 
19 Ymmärtäkää, että ette pysty sanomaan 
tätä, kun aistinne ovat sairaat ja mielenne on 
itsekkäästi erkaantunut oikeasta tiestä. 
20 Te elätte tautien piinaamina tai pelossa 
sairastua niihin. Mutta mitä fyysinen sairaus 
merkitsee verrattuna hengen vikaan? Ei 
mitään, jos jälkimmäinen kykenee nousemaan 
ylös; sillä minun armostani saatte aina apua. 
21 Aivan kuten veri virtaa suonissasi ja 
elävöittää koko ruumiisi, niin Jumalan voima 
virtaa henkesi läpi elämän virrana. Ei ole 
mitään syytä olla sairas, kun täytät lain. Elämä 
on terveyttä, iloa, onnellisuutta, harmoniaa. 
Jos olet sairas, et voi olla jumalallisten 
hyödykkeiden varasto. 
22 Te ihmiset, joilla on sairas mieli, sydän tai 
ruumis, Mestari sanoo teille: Pyydä henkeäsi, 
joka on Kaikkivaltiaan lapsi, palaamaan 
oikealle tielle, parantamaan vaivasi ja 

auttamaan sinua heikkouksissasi. (134, 57 - 
59) 
 
Ihmisen uudistuminen  
23 Turhamaisuutta - heikkoutta, joka on jo 
ilmennyt ensimmäisessä ihmisessä - vastaan 
taistellaan henkistymisellä. Se on taistelu, joka 
on aina ollut olemassa hengen ja "lihan" 
[sielun] välillä. Sillä kun henki Isän olemusta 
halutessaan on kallistunut kohti Iankaikkista ja 
Korkeaa, "liha" etsii vain sitä, mikä tyydyttää ja 
imartelee sitä, vaikka se olisikin hengen 
vahingoksi. 
24. Tämä taistelu, joka ilmenee jokaisessa 
ihmisessä, on voima, joka syntyy ihmisessä 
itsessään sen vaikutuksen seurauksena, jota 
maailma häneen harjoittaa. Sillä maallinen 
vaatii kaikkea, mikä vastaa sen luonnetta. 
25. Jos henki kykenee hallitsemaan tuota 
voimaa ja ohjaamaan sitä oikeisiin suuntiin, 
hän on harmonisoinut molemmat luontonsa 
omassa olemuksessaan ja saavuttaa niiden 
edistymisen ja nousun. Jos hän sitä vastoin 
antaa "lihan" voiman hallita itseään, hän 
huomaa itsensä vietellyksi pahaan, hänestä 
tulee vene ilman peräsintä keskellä myrskyä. 
(230, 64) 
26. Te - epäuskoiset ja epäilijät - ette voi uskoa 
oikeudenmukaisuuden maailmaan ettekä voi 
kuvitella rakkauden ja hyveen elämää maan 
päällä. Lyhyesti sanottuna pidätte itseänne 
kykenemättöminä mihinkään hyvään, eikä 
teillä ole uskoa itseenne. 
27 Mutta minä uskon teihin, minä tunnen 
siemenen, joka on jokaisessa lapsessani, sillä 
minä olen heidät luonut, sillä minä olen 
antanut heille elämän rakkauteni kautta. 
28. Minä panen toivoni ihmiseen uskoen 
hänen pelastukseensa, hänen arvokkuuteensa 
ja hänen edistymiseensä. Sillä kun loin hänet, 
määräsin hänet maan herraksi, jossa hän loisi 
rakkauden ja rauhan paikan, ja määräsin 
myös, että hänen henkensä tulisi vahvaksi 
elämän taistelussa, jotta hän saavuttaisi 
ansioidensa kautta elää täydellisyyden 
valtakunnan valossa, joka on hänen ikuinen 
perintönsä. (326,44-46) 
 

Luku 44 - Elämä jumalallisessa 
merkityksessä  
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Tarvittava tasapaino  
1 Jokaisen ihmisen kohtalo määräytyy hänen 
hengellisen tehtävänsä ja inhimillisen 
tehtävänsä mukaan. Molempien tulisi olla 
sopusoinnussa keskenään ja pyrkiä yhteen 
päämäärään. Totisesti minä sanon teille, en 
arvioi ainoastaan hengellisiä tekojanne, vaan 
myös aineellisia tekojanne. Sillä niissä löydän 
ansioita, jotka auttavat henkeänne 
saavuttamaan minut. (171, 23) 
2 Tähän asti ihmisen ylpeys on saanut hänet 
jättämään huomiotta hengellisen osan, ja 
tämän tiedon puute on estänyt häntä 
olemasta täydellinen. 
3 Ellei ihminen opi pitämään fyysisiä ja 
henkisiä voimiaan sopusoinnussa, hän ei pysty 
löytämään tasapainoa, joka hänen elämässään 
pitäisi olla. (291, 26 - 27) 
4 Opetuslapset: Vaikka elätte maailmassa, 
voitte elää hengellistä elämää. Teidän ei pidä 
ajatella, että henkistyminen on sitä, että 
käännytään pois siitä, mikä on ruumiin 
mukaista, vaan että inhimilliset lait sovitetaan 
yhteen jumalallisten lakien kanssa. 
5 Autuas on se, joka tutkii minun lakejani ja 
osaa yhdistää ne ihmisten lakeihin, sillä hän on 
terve, vahva, antelias ja onnellinen. (290, 26 - 
27) 
 
Hyvät ja katoavat nautinnot  
6 En käske teitä kääntymään pois maallisista 
velvollisuuksistanne tai sydämen ja aistien 
terveellisistä nautinnoista. Pyydän teitä vain 
luopumaan siitä, mikä myrkyttää henkenne ja 
tekee kehonne sairaaksi. 
7 Se, joka elää lain mukaan, täyttää sen, mitä 
hänen omatuntonsa sanelee. Se, joka 
kieltäytyy sallituista nautinnoista 
sukeltaakseen kiellettyihin nautintoihin, 
ihmettelee jopa suurimman nautinnon 
hetkinä, miksi hän ei ole onnellinen eikä 
rauhassa. Sillä nautinnosta nautintoon hän 
vajoaa yhä syvemmälle ja syvemmälle, kunnes 
hän hukkuu kuiluun löytämättä todellista 
tyydytystä sydämelleen ja mielelleen. 
8 Joidenkin on alistuttava ja tyhjennettävä 
malja, josta he etsivät nautintoa löytämättä 
sitä, viimeistä pisaraa myöten, jotta he 
kuulisivat sen äänen, joka kutsuu heidät 
ikuisesti iankaikkisen elämän pitoihin. (33, 44 - 
46) 

9 Tiedemies leikkaa hedelmän tieteen puusta 
kunnioittavalla kädellä kuuntelematta ensin 
omantuntonsa ääntä, jossa minun lakini 
puhuu hänelle kertoakseen, että kaikki 
viisauden puun hedelmät ovat hyviä ja että 
sen vuoksi se, joka niitä poimii, saa tehdä sen 
vain lähimmäisensä hyväksi. 
10 Antamani esimerkit osoittavat teille, miksi 
ihmiskunta ei tunne sen sisäisen paratiisin 
rakkautta eikä rauhaa, joka ihmisellä pitäisi 
olla sydämessään ikuisesti, koska hän on 
kuuliainen lakia kohtaan. 
11 Auttaakseni teitä löytämään saman opetan 
syntisiä, tottelemattomia, kiittämättömiä ja 
ylimielisiä, saadakseni teidät ymmärtämään, 
että teillä on henki, että teillä on omatunto, 
että te voitte täysin arvioida ja arvioida, mikä 
on hyvää ja mikä pahaa, ja osoittaakseni teille 
polun, joka johtaa teidät rauhan, viisauden, 
äärettömän rakkauden, kuolemattomuuden, 
kirkkauden ja ikuisuuden paratiisiin. (34, 15 - 
17) 
12 Ihminen ei aina tulkitse opetuksiani oikein. 
En ole koskaan opettanut teitä jättämään 
huomiotta tai pidättäytymään nauttimasta 
hyviä hedelmiä, jotka lakini hyväksyvät ja 
sallivat. Olen vain opettanut, että teidän ei 
pidä pyrkiä, saati rakastaa, tarpeetonta, 
turhaa; että teidän ei pidä käyttää katoavaa, 
laitonta, kuten hedelmiä, jotka ovat hyödyllisiä 
hengelle ja ruumiille. Mutta kaiken sen, mikä 
on sallittua hengelle tai sydämelle ja 
hyödyllistä sille, olen suositellut teille, koska 
se on lakieni mukaista. (332, 4) 
13. Ihmiskunnan oli kulunut paljon aikaa 
saavuttaakseen hengellisen kypsyyden. Olette 
aina sortuneet kahteen ääripäähän: toinen on 
ollut materialismi, jonka kautta etsitte 
suurempia maallisia nautintoja, ja tämä on itse 
asiassa vahingollista, koska se estää henkeä 
täyttämästä tehtäväänsä. Mutta teidän on 
myös vältettävä toista ääripäätä: "lihan" 
mortifikaatiota, kaiken tähän elämään 
kuuluvan täydellistä kieltämistä; sillä lähetin 
teidät tälle maalle elämään ihmisinä, 
ihmisolentoina, ja olen näyttänyt teille oikean 
tien, jotta voitte elää niin, että "annatte 
keisarille, mikä keisarin kuuluu, ja Jumalalle, 
mikä Jumalan kuuluu". 
14. Olen luonut tämän maailman sinua varten, 
kaikkine kauneuksineen ja täydellisyyksineen. 
Olen antanut teille ihmiskehon, jonka avulla 
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teidän on määrä kehittää kaikkia niitä kykyjä, 
jotka olen antanut teille täydellisyyden 
saavuttamiseksi. 
15 Isä ei halua, että kieltäydytte kaikesta siitä 
hyvästä, mitä tämä maailma tarjoaa teille. 
Mutta älkää asettako ruumista hengen 
yläpuolelle, sillä ruumis on katoavainen, mutta 
henki kuuluu ikuisuuteen. (358,7 - 9) 
 
Siunattu ja siunaamaton rikkaus  
16 Jos minun tahtoni on tehdä teistä 
maanpäällisen omaisuuden omistajia, annan 
sen teille, jotta voitte jakaa sen hädänalaisten 
veljienne ja sisartenne kanssa, niiden kanssa, 
joilla ei ole varallisuutta eikä tukea, heikkojen 
ja sairaiden kanssa. Monet niistä, joilla ei ole 
mitään maan päällä, voivat kuitenkin jakaa 
hengelliset tavaransa kanssanne. (96, 27) 
17 Haluan, että kaikki on teidän, mutta että 
käytätte tietoisesti sitä, mitä tarvitsette; että 
osaatte olla hengellisesti rikkaita ja omistaa 
paljon aineellisia tavaroita, jos käytätte niitä 
hyväksenne ja annatte toiselle ja toiselle sen 
todellisen arvon ja arvon. 
18. Miten äärettömän rikkaan ihmisen henki 
voi vahingoittaa itseään, kun se, mitä hän 
omistaa, on hänen lähimmäisensä hyväksi? Ja 
miten mahtava mies voi vahingoittua, kun 
hänen henkensä osaa vetäytyä rukoilemaan, ja 
hän on yhteydessä minuun rukouksensa 
kautta? (294, 38) 
19. Älkää sanoko minulle: "Herra, olen nähnyt 
köyhyyttä niiden keskuudessa, jotka seuraavat 
sinua. Mutta niiden joukossa, jotka eivät edes 
muista sinua eivätkä puhu nimeäsi, minä näen 
yltäkylläisyyttä, nautintoja ja iloja." 
20. Älköön kansani pitäkö näitä tapauksia 
todisteena siitä, että sen, joka seuraa minua, 
on välttämättä oltava köyhä maailmassa. 
Mutta minä sanon teille, että rauhaa, jota ne, 
jotka kuuntelevat täällä ja omistavat osan 
elämästään hyvän tekemiseen, eivät tunne ne, 
joita te niin paljon kadehditte, eivätkä he voisi 
saada sitä kaikella rikkaudellaan. 
21. Jotkut osaavat pitää hallussaan 
samanaikaisesti sekä maailman että hengen 
tavaroita. Toisilla ei ole maailman lakeja, 
koska he unohtavat hengen lait, ja taas toiset 
ovat kiinnostuneita maailman laeista vain 
siksi, että he luulevat jumalallisten lakien 
olevan maallisen rikkauden vihollisia. 

22 Tavarat ovat ja pysyvät tavaroina, mutta 
kaikki eivät osaa käyttää niitä oikein. Tietäkää 
myös, että en ole antanut heille kaikkea sitä, 
mitä monilla on. Joillakin on korvauksena se, 
mitä he ovat saaneet Minulta, aivan kuten on 
toisia, jotka ovat varastaneet kaiken, mitä 
heillä on. 
23 Paras todiste, jonka ihminen voi saada siitä, 
että hän on täyttänyt velvollisuutensa 
elämässä, on mielenrauha, ei kolikoiden kilinä. 
(197, 24 - 27) 
24. Kun sanon teille: "Anokaa, niin teille 
annetaan", te pyydätte minulta maallisia 
asioita. Mutta totisesti, kuinka vähän te 
minulta pyydättekään! Pyydä Minulta ennen 
kaikkea kaikkea sitä, mikä on henkesi 
parhaaksi. Älkää kerätkö aarteita maan päälle, 
sillä täällä on varkaita! Kerää aarteita Isän 
valtakuntaan, sillä siellä rikkautesi on turvassa 
ja se palvelee henkesi onnea ja rauhaa. 
25 Maan aarteita ovat rikkaudet, valta ja 
väärän suuruuden arvonimet. Hengen aarteita 
ovat hyvät teot. (181, 68 - 69) 
26 Ylpeä ihminen luulee olevansa suuri 
olematta sitä, ja köyhä on se, joka tyytyy 
tämän elämän tarpeettomiin rikkauksiin 
löytämättä sydämen ja hengen todellisia 
arvoja. Kuinka säälittäviä ovatkaan hänen 
halunsa, hänen himonsa, hänen ihanteensa! 
Kuinka vähään hän onkaan tyytyväinen! 
27 Mutta se tietää elää, joka on oppinut 
antamaan Jumalalle sen, mikä on Jumalan, ja 
maailmalle sen, mikä on maailman. Se, joka 
osaa virkistäytyä luonnon helmassa tulematta 
materian orjaksi, osaa elää, ja vaikka hänellä ei 
näyttäisi olevan mitään, hän hallitsee tämän 
elämän hyödykkeitä ja on matkalla kohti 
Jumalan valtakunnan aarteita. (217, 19 - 20) 
 
Antamisen laki 
28 Jos ihmiset uskoisivat Sanaani ja kantaisivat 
Minua sydämessään, heillä olisi aina läsnä se 
lauseeni, jonka kerran sanoin minua 
kuunteleville kansanjoukoille: "Totisesti minä 
sanon teille: vaikka ojentaisitte vain lasin 
vettä, se ei jää palkkiotta." 
29 Mutta ihmiset ajattelevat, että jos he 
antavat jotain eivätkä saa mitään vastineeksi, 
he säilyttävät sen, mitä heillä on, pitämällä sen 
vain itsellään. 
30. Nyt kerron teille, että 
oikeudenmukaisuudessani on täydellinen 
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tasapaino, jotta ette koskaan pelkäisi antaa 
mitään siitä, mitä teillä on. Näetkö niitä 
ihmisiä, jotka keräävät ja kasaavat aarteita 
eivätkä anna kenenkään jakaa omaisuuttaan? 
Noilla ihmisillä on kuollut henki sisällään. 
31 Toisaalta ne, jotka viimeiseen 
hengenvetoonsa asti ovat omistautuneet 
antamaan lähimmäisilleen kaiken, mitä heillä 
on, kunnes viimeisellä hetkellä näkivät itsensä 
yksin, hylätyinä ja köyhinä - heitä on aina 
ohjannut uskon valo, joka on näyttänyt heille 
kaukaisuudessa "Luvattua maata", jossa 
rakkauteni odottaa heitä antaakseen heille 
korvauksen kaikista heidän teoistaan. (128, 46 
- 49) 
32. Tulkaa tänne, jotta voin herättää teidät 
todelliseen elämään ja muistuttaa teitä siitä, 
että teidät luotiin antamaan. Mutta niin kauan 
kuin ette tiedä, mitä kannatte sisällänne, 
teidän on mahdotonta antaa sitä sille, joka sitä 
tarvitsee. 
33. Katso, miten kaikki, mikä ympäröi sinua, 
täyttää antamisen tehtävän. Alkeilla, tähdillä, 
olennoilla, kasveilla, kukilla ja linnuilla - 
kaikella, suurimmasta siihen, mitä ei enää 
havaita, on kyky ja kohtalo antaa. Miksi teette 
poikkeuksen, vaikka teillä on eniten 
jumalallista rakkauden armoa? 
34. Kuinka paljon enemmän teidän tuleekaan 
lisääntyä viisaudessa, rakkaudessa, 
hyveellisyydessä ja taidossa, jotta teistä tulisi 
valoa nuorempien veljienne ja sisartenne 
tiellä! Kuinka korkean ja kauniin kohtalon Isäsi 
onkaan määrännyt sinulle! (262, 50 - 52) 
 
Velvollisuuksien ja tehtävien suorittaminen  
35 "Kolmannella kerralla" hengellinen 
opetukseni antaa hengelle vapauden levittää 
siipensä ja nousta Isän luo tarjotakseen 
Hänelle todellista palvontaa. 
36 Mutta ihmisellä ihmisolentona on myös 
Jumalan palvelus, jonka hän voi tarjota 
Luojalle, ja tämä kunnianosoitus koostuu 
maanpäällisten velvollisuuksiensa 
täyttämisestä noudattamalla ihmislakeja, 
osoittamalla moraalia ja hyvää harkintakykyä 
teoissaan ja täyttämällä isän, lapsen, veljen, 
ystävän, isännän ja palvelijan velvollisuudet. 
37 Joka elää näin, kunnioittaa minua maan 
päällä ja antaa henkensä kohota ja ylistää 
minua. (229, 59 - 61) 

38. Ne, jotka välttelevät tehtävänsä taakkaa, 
ne, jotka hylkäävät oikean polun tai jättävät 
huomiotta sitoumukset, jotka heidän 
henkensä on tehnyt Minulle, ottaakseen sen 
sijaan velvoitteita makunsa tai tahtonsa 
mukaan, eivät pysty saamaan todellista 
rauhaa sydämeensä, koska heidän henkensä ei 
koskaan ole tyytyväinen ja rauhallinen. Ne, 
jotka etsivät aina nautintoja unohtaakseen 
piinansa ja levottomuutensa, huijaavat itseään 
väärillä nautinnoilla ja ohimenevillä 
tyydytyksillä. 
39. Annan heidän kulkea omaa tietään, koska 
tiedän, että vaikka he tänään etääntyisivätkin, 
unohtaisivat Minut ja jopa kieltäisivät Minut, 
he ymmärtävät pian rikkauksien, arvonimien, 
nautintojen ja kunnianosoitusten 
merkityksettömyyden, kun todellisuus 
herättää heidät unelmastaan maanpäällisestä 
suuruudesta, kun ihmisen on kohdattava 
hengellinen totuus, ikuisuus, jumalallinen 
oikeus, jota kukaan ei voi paeta. 
40. Kukaan ei ole tietämätön tästä, sillä teillä 
kaikilla on henki, joka intuition lahjan kautta 
paljastaa teille elämänne todellisuuden - teille 
määrätyn polun ja kaiken sen, mitä teidän on 
määrä saavuttaa sitä pitkin. Mutta te olette 
innokkaita vapauttamaan itsenne kaikista 
henkisistä lupauksista, jotta voisitte tuntea 
itsenne vapaiksi ja elämänne herroiksi. (318, 
13 - 15) 
41 Ennen kuin henkenne lähetettiin tälle 
planeetalle, sille näytettiin "pellot", sille 
kerrottiin, että sen tehtävänä oli kylvää 
rauhaa, että sen viesti oli hengellinen, ja 
henkenne odotti sitä innolla ja lupasi olla 
uskollinen ja kuuliainen tehtävälleen. 
42 Miksi pelkäätte kylvää nyt? Miksi tunnet 
nyt olevasi kelvoton tai kyvytön suorittamaan 
työtä, joka niin ilahdutti henkeäsi, kun se 
annettiin sille? Koska olette antaneet 
intohimojen tukkia polkunne ja näin ollen 
kieltäneet Hengen kulun ja yrittäneet 
perustella päättämättömyyttään lapsellisilla 
syillä. 
43. Älkää tulko tyhjin käsin "laaksoon", josta 
tulitte. Tiedän, että kärsimyksenne olisi silloin 
hyvin suuri. (269, 32 - 34) 
44. Kullekin on osoitettu joukko henkiä, joita 
hän ohjaa tai joista hän huolehtii, eikä tämä 
tehtävä pääty fyysiseen kuolemaan. Henki 
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jatkaa kylvämistä, viljelyä ja sadonkorjuuta 
sekä henkimaailmassa että maan päällä. 
45 Suuremmat henget johtavat pienempiä, ja 
nämä vuorostaan muita, jotka ovat vielä 
vähemmän kehittyneitä, kun taas Herra on se, 
joka johdattaa heidät kaikki esteelleen. 
46. Kun olen nyt sanonut teille, että 
suuremmat henget johtavat pienempiä, en 
tarkoita, että nämä henget ovat olleet suuria 
alusta alkaen ja että jälkimmäisten on aina 
oltava pieniä veljiinsä ja sisaruksiinsa 
verrattuna. Ne, jotka ovat nyt suuria, ovat sitä, 
koska he ovat kehittyneet ja kehittyneet 
ylöspäin täyttääkseen sen jalon tehtävän, että 
he rakastavat, palvelevat ja auttavat niitä, 
jotka eivät ole vielä saavuttaneet tätä 
henkisen kehityksen astetta, jotka ovat vielä 
heikkoja - niitä, jotka ovat harhautuneet, ja 
niitä, jotka kärsivät. 
47 Ne, jotka ovat tänään pieniä, ovat 
huomenna suuria, koska he ovat sinnikkäästi 
kulkeneet kehityksen tiellä. (131, 19 - 21) 
 

Luku 45 - Ennalta määrääminen, 
elämän tarkoitus ja täyttymys  
 
Jumalan kaitselmus ja kohtalo ihmisen 
kohtalossa  
1 Nyt on valkeuden aika, jolloin ihminen, sen 
lisäksi, että hän uskoo, ymmärtää, ajattelee ja 
tuntee minun totuuteni. 
2 Opetukseni tarkoituksena on vakuuttaa 
kaikki siitä, että kukaan ei ole tullut tähän 
maailmaan ilman hyvää syytä, että tämä syy 
on jumalallinen rakkaus ja että kaikkien 
ihmisten kohtalona on täyttää rakkauden 
tehtävä. 
3 Kaikkina aikoina, alusta asti, ihmiset ovat 
kysyneet itseltään: Kuka minä olen? Kenelle 
olen velkaa elämän? Miksi olen olemassa? 
Miksi olen tullut tänne, ja minne olen 
menossa? 
4 He ovat saaneet vastauksen osaan 
epävarmuudestaan ja tiedon puutteestaan 
selityksissäni ja pohtimalla sitä, mitä olen 
paljastanut teille vuosien varrella. 
5 Mutta jotkut luulevat jo tietävänsä kaiken; 
mutta minä sanon teille, että he ovat suuressa 
erehdyksessä, sillä ihmiset eivät voi mitenkään 
saada selville sitä, mitä Jumalan viisauden 
kirjassa on säilytetty, ennen kuin se on 

ilmoitettu heille; ja tässä Jumalan viisauden 
kirjassa on paljon, ja sen sisältö on ääretön. 
(261, 4 - 6) 
6. Kohtalolla on armo, jonka Jumala on siihen 
asettanut. Ihmisten kohtalo on täynnä 
jumalallista hyvyyttä. 
7 Usein ette löydä tätä hyvyyttä, koska ette 
osaa etsiä sitä. 
8 Jos siinä kohtalossa, jonka Minä olen 
kullekin hengelle määrännyt, teette itsellenne 
vaikean ja katkeran tien, Minä pyrin 
pehmentämään sitä, mutta en koskaan 
lisäämään sen katkeruutta. 
9 Ihmiset tarvitsevat toisiaan maailmassa, 
ketään ei ole liikaa eikä liian vähän. Kaikki 
elämät ovat välttämättömiä toisilleen, jotta 
niiden olemassaolo voisi olla täydellistä ja 
harmonista. 
10 Köyhät tarvitsevat rikkaita, ja rikkaat niitä. 
Pahat tarvitsevat hyviä, ja jälkimmäiset 
tarvitsevat edellisiä. Tietämättömät 
tarvitsevat tietäjiä, ja tietäjät tietämättömiä. 
Pienet tarvitsevat vanhimpia, ja he puolestaan 
tarvitsevat lapsia. 
11. Jumalan viisaus on asettanut jokaisen 
teistä tässä maailmassa omalle paikalleen ja 
lähelle sitä, jonka kanssa hänen on määrä olla. 
Jokaiselle henkilölle osoitetaan piiri, jossa 
hänen on määrä elää ja jossa on 
ruumiillistuneita ja ruumiittomia 
henkiolentoja, joiden kanssa hänen on määrä 
elää. 
12 Niinpä kohtaatte vähitellen, kukin omalla 
tavallaan, kaikki ne, joiden tehtävänä on 
opettaa teille rakkautta, joka kohottaa teitä; 
toisilta saatte kärsiä kipua, joka puhdistaa 
teitä. Jotkut tuovat sinulle kärsimystä, koska 
tarvitset sitä, kun taas toiset antavat sinulle 
rakkauttaan kompensoidakseen katkeruutesi; 
mutta kaikilla on sinulle viesti, opetus, joka 
sinun on ymmärrettävä ja jota sinun on 
hyödynnettävä. 
13 Älkää unohtako, että jokainen 
ruumiillistunut tai ruumiiton henki, joka missä 
tahansa muodossa kulkee elämänpolullanne, 
auttaa teitä kohtalossanne. 
14 Kuinka monta valon henkeä olenkaan 
lähettänyt maailmaan teitä varten, ettekä te 
ole pysähtyneet siunaamaan rakkauttani teitä 
kohtaan! 
15 monia henkiä, jotka lähetin teille, ette 
kiinnittäneet huomiota ymmärtämättä, että 
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ne olivat osa kohtaloanne, mutta koska ette 
osanneet ottaa niitä vastaan, jäitte tyhjän 
päälle ja vuodatitte myöhemmin katumuksen 
kyyneleitä; ette osanneet ottaa niitä vastaan, 
mutta koska ette osanneet ottaa niitä vastaan, 
jäitte tyhjän päälle ja vuodatitte myöhemmin 
katumuksen kyyneleitä. 
16. Ihmiskunta, kohtalosi on olla 
sopusoinnussa kaiken luodun kanssa. Tämä 
harmonia, josta puhun teille, on kaikista 
laeista suurin, sillä siinä löydätte täydellisen 
yhteyden Jumalan ja hänen tekojensa kanssa. 
(11, 10 -16; 22 - 25) 
17. Se, joka kieltää kohtalonsa, hylkää 
kunniallisen nimen "Jumaluuteni lapsi". Jos 
hän ei usko olemassaolooni, hän ei voi uskoa 
rakkauteeni. 
18 Jos joillekin tämä elämä on ollut erittäin 
katkera ja surullinen, niin tietäkää, että tämä 
elämä ei ole ainoa, että se on pitkä vain 
näennäisesti ja että jokaisen luodun 
kohtalossa on salaisuus, jonka vain minä voin 
läpäistä. (54, 8 - 9) 
19 Ihmisen olemassaolo maan päällä on vain 
hetki iankaikkisuudessa, elämän henkäys, joka 
elävöittää ihmistä jonkin aikaa ja poistuu heti, 
palatakseen myöhemmin ja antaakseen 
henkeä uudelle ruumiille. (12,4) 
20 Kullekin on määrätty, mitä hänelle 
annetaan hänen elämänsä aikana. Jotkut 
ottavat sen vastaan ja käyttävät sitä ajoissa, 
toiset taas tuhlaavat sitä, ja jotkut eivät ole 
edes osanneet valmistautua sen 
vastaanottamiseen. Mutta kun he palasivat 
henkimaailmaan, he tulivat tietoisiksi kaikesta 
siitä, mikä oli tarkoitettu heille ja mitä he eivät 
tienneet, miten hankkia tai ansaita. (57, 31) 
21 Kukaan ei ole syntynyt sattumalta, ketään 
ei ole luotu sattumalta. Ymmärtäkää Minua, 
niin ymmärrätte, että kukaan ei ole vapaa 
elämänpolullaan, että on olemassa laki, joka 
ohjaa ja säätelee kaikkia kohtaloita. (110, 29) 
22. Ihminen uskoo toimivansa tahtonsa 
mukaan, hän uskoo olevansa vapaa kaikista 
häntä koskevista korkeammista vaikutteista, ja 
lopulta hän pitää itseään itsenäisenä ja oman 
kohtalonsa päättäjänä, aavistamatta, että 
tulee hetki, jolloin kaikki ymmärtävät, että 
juuri minun tahtoni toteutui heidän 
kohdallaan. (79, 40) 
23 Hankkikaa itsellenne hyvä palkka 
kasvattamalla hyvää hedelmää 

lähimmäisillenne. Valmistautukaa tuleviin 
aikoihin, sillä ennen minun lähtöäni teidän 
keskuudessanne on vielä riitaa, sillä kiusaukset 
lähestyvät teitä kaikkia. Sinun on oltava 
valppaana. Rukoilkaa ja pankaa ohjeeni 
käytäntöön. Totisesti sanon teille, että nämä 
lyhyet ajanjaksot, jotka omistatte hyvän 
harjoittamiselle, tulevat vaikuttamaan 
myönteisesti moniin sukupolviin, jotka tulevat 
teidän jälkeenne. Kukaan ei ole pystynyt eikä 
tule koskaan pystymään määrittämään omaa 
kohtaloaan; se kuuluu yksin Minulle. 
Luottakaa tahtooni, niin kuljette elämänne 
polun loppuun asti ilman suurempia 
vaikeuksia. 
24. Ottakaa hyvin huomioon, kun sanon teille, 
että yksikään puun lehti ei liiku ilman minun 
tahtoani; silloin tiedätte, milloin minä olen se, 
joka koettelen teitä, ja kun tyhjennätte 
kärsimysmaljanne - syyttääksenne minua 
jälkeenpäin. Sitten teistä tulee tuomareita ja 
teette Minusta syytetyn. 
25 Tunnista virheesi ja korjaa ne. Opettele 
antamaan anteeksi lähimmäistesi virheet, ja 
jos et voi korjata niitä, levitä ainakin 
suvaitsevaisuuden verho niiden ylle. (64, 43 - 
44) 
26. Älkää olko fatalisteja, jotka vahvistavat 
itseään siinä vakaumuksessa, että kohtalonne 
on juuri se, minkä Jumala asetti 
elämänpolullenne, ja jos kärsitte, se johtuu 
siitä, että niin on kirjoitettu, ja jos iloitsette: 
syy on se, että niin on myös kirjoitettu. Olen 
vakuuttanut teidät siitä, että niitätte sitä, mitä 
olette kylväneet. 
27. Mutta kuunnelkaa nyt hyvin: joissakin 
tilanteissa saatte sadon heti, ja toisissa 
tilanteissa teidän on astuttava uuteen 
olemassaoloon niittääksenne ja korjatakseen 
siemenenne. Miettikää hyvin sitä, mitä olen 
juuri kertonut teille, ja poistatte monia 
huonoja arvioita oikeudenmukaisuudestani ja 
monia epäselvyyksiä. (195, 53) 
 
Elämän koulu  
28 Ihmiset ovat kuin lapsia, jotka eivät ajattele 
tekojensa seurauksia, eivätkä siksi ymmärrä, 
että kompastuskivi, johon he törmäävät 
matkallaan, on vain este, jonka Mestari on 
asettanut pysäyttääkseen heidän järjettömän 
kulkunsa tai säästääkseen heitä tekemästä 
huonoa päätöstä. 
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29. Haluan, että käyttäydytte nyt kuin aikuiset, 
että harkitsette tekojanne, tekojanne, 
punnitsette sanojanne. Tämä on tapa tuoda 
viisautta ja oikeudenmukaisuutta elämäänne. 
Lisäksi sinun pitäisi pohtia sitä, että elämä on 
valtava ja jatkuva koetus hengelle. 
30 Minun tielläni ei kukaan huku, ja vaikka on 
tilanteita, jolloin ihminen joutuu ristin painon 
alle, korkeampi voima nostaa hänet jälleen 
ylös ja rohkaisee häntä. Tämä voima tulee 
uskosta. (167, 55 - 57) 
31. Ymmärryksestä, jonka ihmiset saavat 
näistä opetuksista ja tottelemalla universumia 
hallitsevia lakeja, riippuu heidän 
onnellisuutensa, jota jotkut luulevat, ettei sitä 
ole olemassa maan päällä, ja jonka toiset 
luulevat, että vain minulla on sitä 
yltäkylläisesti, mutta joka ilmenee hyvin 
henkenne rauhassa. 
32 Nyt te tiedätte, rakkaat ihmiset, että 
onnenne on teissä itsessänne, jotta voisitte 
opettaa ihmisille, että heidän olemuksensa 
pohjalla, siellä missä heidän mielestään on 
vain katkeruutta, vihaa ja kaunaa, katumusta 
ja kyyneleitä, on valo, jota mikään ei voi 
sammuttaa, ja se on hengen valo. (178, 6 - 7) 
33. Henkinen menneisyytesi ei ole "lihasi" 
[sielusi] tiedossa. Jätän sen painautuneena 
henkeenne, jotta se olisi kuin avoin kirja ja 
paljastuisi teille omantunnon ja intuition 
kautta. Tämä on minun oikeuteni, joka 
tuomitsemisen sijaan antaa sinulle 
mahdollisuuden hyvittää rikkomuksesi tai 
korjata virheesi. 
34 Jos menneisyys pyyhittäisiin pois 
mielestänne, joutuisitte käymään läpi 
uudelleen jo menneet koettelemukset; mutta 
jos kuulette kokemuksenne äänen ja annatte 
sen valon valaista itseänne, näette tienne 
selkeämmin ja näette horisontin kirkkaammin. 
(84, 46) 
 
Ihmiselämän merkitys ja arvo  
35. Tietäkää, että ihmisen luonnollinen tila on 
hyvyys, mielenrauha ja sopusointu kaiken 
häntä ympäröivän kanssa. Se, joka harjoittaa 
näitä hyveitä jatkuvasti koko elämänsä ajan, 
kulkee oikeaa tietä, joka johtaa hänet Jumalan 
tuntemiseen. 
36. Mutta jos poikkeatte tältä tieltä ja 
unohdatte lain, jonka tulisi ohjata 
toimintaanne, joudutte korvaamaan kyynelillä 

ne hetket, jotka olette eläneet kaukana 
hengellisen kohoamisen tieltä, joka on 
luonnollinen tila, jossa ihmisen tulisi aina 
pysyä. (20, 20) 
37 Monet ihmiset ovat niin tottuneet syntien 
ja kärsimysten maailmaan, jossa te elätte, että 
he luulevat tämän elämän olevan 
luonnollisinta, että maan on määrä olla 
kyynelten laakso ja että se ei koskaan kykene 
pitämään sisällään rauhaa, sopua ja 
hengellistä edistystä. 
38. Ne ihmiset, jotka ajattelevat niin, ovat 
jääneet tietämättömyyden uneen. Ne, jotka 
luulevat, että MINUN kohtalokseni oli tehdä 
tästä maailmasta kyynelten ja sovituksen 
laakso, ovat väärässä. Ihmisille tarjoamani 
Eeden voi palata ja tulee palaamaan, sillä 
kaikki, mitä olen luonut, on elämää ja 
rakkautta. 
39. Siksi ne, jotka väittävät, että Jumala on 
määrännyt maailman ihmisten tuskan 
paikaksi, ovat väärässä. Sen sijaan heidän olisi 
sanottava, että he itse tuomitsivat sen 
tuomion tehtäväksi, vaikka se itse asiassa 
luotiin ihmisiksi tulleiden henkiolentojen iloksi 
ja virkistykseksi. 
40 Ketään ei ole ennalta määrätty syntiin, 
vaikka kaikki on ennalta tiedetty ihmisen 
pelastamiseksi hänen lankeemuksestaan. 
41 Ihminen ei halunnut kehittyä rakkauden 
kautta ylöspäin eikä hän halunnut tulla 
viisaaksi täyttämällä lakiani; ja hän unohti, 
että oikeudenmukaisuuteni, jota hän aina 
yritti välttää, suojelee häntä, koska 
oikeudenmukaisuuteni kumpuaa täydellisestä 
rakkaudesta. (169, 10 - 13) 
42. Jos tutkitte sanaani, ymmärrätte, että Isän 
aikomuksena, kun Hän lähetti teidät 
maailmaan kulkemaan sen vaaroja ja 
viettelyksiä täynnä olevia polkuja, ei ollut se, 
että eksyisitte niillä. Sillä ne oli suunniteltu 
etukäteen niin, että saisitte niissä tarvittavat 
oppitunnit hengen kehittymistä varten, jotta 
saisitte puuttuvan kokemuksen ja jotta voisitte 
lopulta palata luokseni täynnä valoa. 
43 Kun henkesi lähti minusta, se oli kuin 
kipinä, joka tuulten oli muutettava liekiksi, 
jotta palatessasi luokseni valosi tulisi yhdeksi 
Jumaluuden valon kanssa. "Minä olen sinun 
Jumalasi, minä olen sinun Jumalasi, minä olen 
sinun Jumalasi. 
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44. Puhun teille Uuden vuoren huipulta. Siellä 
odotan teitä, ja totisesti sanon teille, että 
saapumispäivänänne tässä valtakunnassa 
järjestetään juhlat. 
45. Te tulette sinne tuskan tietä pitkin ja 
puhdistatte siten rikkomuksenne - tietä, jota 
en ole piirtänyt ennen, vaan jonka ihminen on 
luonut. Tällä tiellä myös sinä päästät Minut 
menemään. Mutta siitä lähtien uhrausten ja 
tuskan tie on kirkastettu verelläni. (180, 64 - 
65) 
46. Ihminen ymmärtää vihdoin, että hänen 
valtakuntansa ei myöskään ole tästä 
maailmasta, että hänen ruumiinsa tai 
ihmiskuorensa on vain väline, jonka aistien 
kautta hänen henkensä havaitsee tämän 
koettelemusten ja hyvitysten maailman. 
Lopulta hän oppii, että tämä elämä on vain 
suuri oppitunti, jota havainnollistetaan 
ihmeellisillä kuvilla ja mielikuvilla, jotta 
opetuslapset, toisin sanoen kaikki ihmiset, 
ymmärtäisivät paremmin elämän heille 
antamia opetuksia, joiden avulla he, jos he 
kykenevät arvioimaan niitä oikein, saavuttavat 
henkensä kehityksen ja ymmärtävät sen 
taistelun merkityksen, joka tekee heidät 
vahvaksi, - tuskan, joka hiertää, ponnistelun, 
joka jalostaa, tiedon, joka valaisee, ja 
rakkauden, joka kohottaa. 
47. Jos tämä olemassaolo olisi ainoa - totisesti 
sanon teille, että olisin poistanut tuskan siitä 
jo kauan sitten, sillä olisi 
epäoikeudenmukaista, jos olisitte tulleet 
tähän maailmaan vain juodaksenne maljan 
kärsimystä. Mutta ne, jotka nykyään kärsivät 
ja itkevät, tekevät sen siksi, että he ennen 
nauttivat irstailusta. Mutta tämä tuska 
puhdistaa heidät ja tekee heistä arvokkaita 
nousemaan ylös ja nauttimaan puhtaammassa 
muodossa Herran kodeissa. (194, 34 - 35) 
48 Koettelemus, jonka ihmisen elämä sisältää, 
on niin ankara, että sitä on tarpeen makeuttaa 
kaikilla niillä hengellisillä ja ruumiillisilla 
nautinnoilla, jotka tekevät ristin taakasta 
ihmiselle hellyttävämmän ja helpomman. 
49. Siunaan kaikkia niitä, jotka löytävät kodin 
lämmöstä olemassaolonsa parhaat ilot ja jotka 
pyrkivät tekemään vanhempiensa rakkaudesta 
lapsiin, lasten rakkaudesta vanhempiinsa ja 
sisarusten rakkaudesta toisiinsa palveluksen 
Jumalalle. Sillä tämä ykseys, tämä harmonia ja 
tämä rauha ovat kuin harmonia, joka vallitsee 

universaalisen Isän ja hänen hengellisen 
perheensä välillä. 
50 Näissä kodeissa loistaa hengen valo, niissä 
asuu valtakuntani rauha, ja kun kärsimykset 
tulevat, ne ovat helpommin siedettävissä ja 
koettelemusten hetket ovat vähemmän 
katkeria. 
51 Vielä ansiokkaampia ovat ne, jotka etsivät 
tyydytystä antamalla sitä muille ja jotka 
iloitsevat lähimmäistensä terveestä ilosta. 
Nämä ovat ilon apostoleja, ja he täyttävät 
suuren tehtävän. 
52. Totisesti sanon teille, että jos osaisitte 
etsiä tyydytyksen ja ilon hetkiä sekä säilyttää 
sisäisen rauhan tunteja, teillä olisi niitä koko 
maanpäällisen olemassaolonne ajan. Mutta 
sitä varten sinun on ensin kohotettava 
henkeäsi, tunteitasi ja tapaa, jolla ajattelet 
elämästä. 
53. Tämä viesti, jonka lähetän sinulle Sanani 
kautta, on täynnä valoa, joka valaisee polkuasi 
ja antaa olemuksellesi ylöspäin suuntautuvan 
kehityksen, joka opettaa sinua elämään 
rauhassa ja nauttimaan terveellisesti kaikesta 
siitä, millä olen siunannut olemustasi. 
54. Tämän ihmiskunnan on edelleen 
ponnisteltava kovasti taistellakseen kivun 
varjoja vastaan ja voittaakseen taipumuksensa 
vääriin nautintoihin ja petollisiin tyydytyksiin. 
Sen on taisteltava uskonnollista 
fanaattisuuttaan vastaan, joka estää sitä 
tunnustamasta totuutta; sen on taisteltava 
fatalismia vastaan, joka saa sen uskomaan, 
että kaikki on menossa kohti lopullista tuhoa, 
josta kukaan ei voi pelastua; ja sen on 
taisteltava materialismia vastaan, joka saa sen 
etsimään vain ohimeneviä nautintoja - 
aistillisia nautintoja, jotka syöksevät hengen 
paheiden, tuskan, epätoivon ja pimeyden 
kuiluun. 
55. Annan teille valoni, jotta voisitte poistua 
varjoista ja löytää tällä planeetalla, jonka 
olette muuttaneet kyynelten laaksoksi, 
vihdoin todelliset hengen ja sydämen ilot, 
joiden rinnalla kaikki muut ilot ovat pieniä ja 
merkityksettömiä. 
(303, 28-33) 
 

X Materialismi ja spiritualismi  
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46 luku - Harhaanjohdettu, 
materialistinen ihminen  
 
Ihmisen inertia, tietämättömyys ja 
ylimielisyys. 
1 Tämän maailman luomisen lopullinen 
tarkoitus on ihminen; hänen ilokseen olen 
lisännyt muut luonnon olennot ja voimat, jotta 
hän voisi käyttää niitä säilyttääkseen ja 
virkistääkseen itseään. 
2 Jos hän olisi rakastanut ja tuntenut Minut 
varhaisimmista ajoista lähtien, hengellisestä 
lapsuudestaan lähtien, hän kuuluisi nykyään 
suurten henkien maailmaan, jossa ei olisi 
tietämättömyyttä eikä eroja, jossa te kaikki 
olisitte tasa-arvoisia tietämyksessä ja 
tunteidenne hienostuneisuudessa. 
3. Mutta kuinka hitaasti ihminen kehittyykään! 
Kuinka monta ajanjaksoa onkaan kulunut siitä, 
kun hän eli maan päällä, eikä hän ole 
vieläkään onnistunut ymmärtämään 
hengellistä tehtäväänsä ja todellista 
kohtaloaan. Hän ei ole kyennyt löytämään 
itsestään henkeään, joka ei kuole, koska sillä 
on ikuinen elämä; hän ei ole osannut elää 
sopusoinnussa sen kanssa, eikä hän ole 
tunnustanut sen oikeuksia, ja tämä ei ole 
kehittänyt lahjojaan ja on pysähtynyt 
paikalleen, koska se on menettänyt 
vapautensa. (15, 24) 
4 Kääntyessään pois laini täyttämisestä 
ihminen on luonut erilaisia ajatuksia, teorioita, 
uskontoja ja oppeja, jotka jakavat ja 
hämmentävät ihmiskunnan ja sitovat hengen 
materiaan ja estävät sitä nousemasta vapaasti. 
Mutta Pyhän Henkeni valo valaisee kaikkia 
ihmisiä ja näyttää heille todellisen elämän 
tien, jolla on vain yksi opas, joka on omatunto. 
(46, 44) 
5 Materialisti rakastaa vain ihmiselämää. 
Tunnustaen kuitenkin, että kaikki hänessä on 
ohimenevää, hän aikoo elää sitä intensiivisesti. 
6 Kun sitten hänen suunnitelmansa tai 
toiveensa eivät toteudu tai kun kipu jollakin 
tavalla vaivaa häntä, hän on epätoivoinen ja 
pilkkaa; hän haastaa kohtalon ja syyttää sitä 
siitä, että se ei anna hänelle niitä etuja, joihin 
hän luulee olevansa oikeutettu. 
7 He ovat heikkoja henkiolentoja 
taipumattomassa ruumiissa, he ovat 
moraalisesti epäkypsiä olentoja, joita 
koetellaan monin tavoin, jotta he 

ymmärtäisivät, miten väärin he pitävät 
materialisoitumisessaan vähäisiä ansioita 
omaavia teoksia. 
8 Kuinka mielellään toteutunut muuttaisi 
heidän kohtaloaan! Kuinka he kaipaavatkaan, 
että kaikki menisi heidän ajatustensa ja 
tahtonsa mukaan. (258, 48 - 50) 
9 Nyt voitte ymmärtää, että kun olen aina 
ilmoittanut itseni ihmisille Viisaudessa, se on 
ollut vapauttamassa rajoitetun ajattelukyvyn 
vangitsemia henkiä. 
10. Vielä tänä aikana on ihmisiä, joilla on 
rajoittunut mieli ilman inspiraatiota. Vaikka 
ihmisillä pitäisi jo olla kehityksensä myötä 
avautunut kirkas mieli, monet ajattelevat ja 
elävät yhä kuten alkukantaisilla aikakausilla. 
11 Toiset ovat edistyneet tieteessä suuresti ja 
koteloituvat turhamaisuuteensa ja 
itsekkyyteensä luullen saavuttaneensa tiedon 
huipun. Mutta he ovat pysähtyneet matkalla 
kohti hengellistä edistymistään. (180, 32 - 33) 
12 Jos ihminen eläisi tietoisesti siitä 
korkeammasta elämästä, joka on olemassa ja 
värähtelee hänen yläpuolellaan, ja jos hän 
osaisi neuvotella henkensä kanssa - kuinka 
monilta hankaluuksilta hän pelastaisi itsensä, 
kuinka monilta kuiluilta hän pelastaisi itsensä. 
Mutta koko elämänsä ajan hän kysyy neuvoa 
niiltä, joilla ei ole ratkaisua hänen epäilyihinsä 
ja epävarmuuteensa: tiedemiehiltä, jotka ovat 
tunkeutuneet aineelliseen luontoon mutta 
eivät tunne hengellistä elämää, koska heidän 
henkensä on vaipunut horrokseen. 
13 Ihmisen hengen on herättävä löytääkseen 
itsensä, löytääkseen kaikki ne kyvyt, jotka on 
uskottu sen avuksi sen kamppailussa. 
14 Nykyään ihminen on kuin elämän puusta 
pudonnut pieni, raihnainen lehti, tuulen 
leikkikalu, tuhansille vastoinkäymisille altis, 
luonnonvoimien edessä heikko, kuoleman 
edessä hauras ja kurja, vaikka hänen pitäisi 
olla maan herra minun lähettämänäni 
ruhtinaana, joka täydellistää itsensä 
maailmassa. (278, 4 - 6) 
15 Tuomion aika on tullut, jolloin minä kysyn 
muutamilta: Miksi olette kieltäneet minut? Ja 
muut: Miksi olette vainonneet minua? Onko 
hänellä oikeus kieltää valtakuntani 
olemassaolo, joka ei ole kyennyt 
tunkeutumaan siihen itse? Jos ette tunne 
totuuttani, jos ette tiedä, miten löytää se, se ei 
tarkoita, ettei sitä olisi olemassa. Jos luulette, 
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että vain se, mitä voitte käsittää, on olemassa, 
sanon teille, että on paljon sellaista, mitä ette 
vielä tiedä, ja ylimielisyytenne on hyvin suurta. 
16 Totisesti minä sanon teille: joka kieltää 
Jumalan ja hänen valtakuntansa, se on 
kieltänyt itsensä. Se, joka haluaa ammentaa 
voimaa itsestään, joka luulee olevansa 
itsenäinen ja jolla on ylimielinen tunne, että 
hän voi olla suuri tarvitsematta Jumalaa, ei 
pääse kovin pitkälle tässä maailmassa, hän 
eksyy pian harhaan, ja hänen kärsimyksensä 
ovat hyvin tuskallisia. 
17 Missä ovat todella viisaat? 
18 Tieto merkitsee läsnäoloni tuntemista. 
Tieto on sitä, että valoni ohjaa meitä ja että 
teemme tahtoani. Tieto on lain 
ymmärtämistä, tieto on rakkautta. (282, 19 - 
22) 
19 Nykyään hengellinen tietämättömyytesi on 
niin suurta, että kun ajattelet niitä, jotka ovat 
lähteneet tuonpuoleiseen, sanot: "Miesparka, 
hän kuoli ja joutui jättämään kaiken taakseen 
ja on poissa ikuisesti." 
20. Jos tietäisit, miten sääliä nuo olennot 
katsovat sinua henkimaailmasta, kun he 
kuulevat sinun puhuvan noin. Sääli on se, mitä 
he tuntevat sinua kohtaan tietämättömyytesi 
edessä! Sillä jos voisitte nähdä ne edes 
hetken, olisitte sanaton ja häkeltynyt 
totuudesta! (272, 46 - 47) 
21. Olette antaneet aineellisille arvoille 
suuremman merkityksen kuin mitä niillä on, 
mutta hengellisestä ette halua tietää mitään, 
ja rakkautenne maailmaan on tullut niin 
suureksi, että yritätte jopa mahdollisimman 
paljon kieltää kaiken, mikä liittyy hengelliseen, 
koska ajattelette, että tämä tieto on vastoin 
edistymistänne maan päällä. 
22 Minä sanon teille, että hengellisen 
tuntemus ei vaikuta ihmisten kehitykseen, ei 
moraalin eikä tieteen kannalta. Päinvastoin, 
tuo valo paljastaa ihmisille äärettömän tiedon 
rikkauden, jota hänen tieteenalansa ei tällä 
hetkellä tunne. 
23. Niin kauan kuin ihminen kieltäytyy 
nousemasta hengellisyyden tikapuita, hän ei 
pysty lähestymään sitä todellista kirkkautta, 
joka antaa hänelle täällä Isänsä helmassa 
korkeimman onnen olla Jumalan lapsi - 
Henkeni arvoinen lapsi hänen rakkautensa, 
ylevyytensä ja tietämyksensä vuoksi. (331, 27 - 
29) 

  
Haluttomuus luopumiseen, ponnisteluihin ja 
vastuun kantamiseen. 
24. Jos ihmiskunta ei takertuisi niin itsepäisesti 
tietämättömyyteensä, sen olemassaolo maan 
päällä olisi erilaista. Mutta ihmiset vastustavat 
käskyjäni, he kiroavat kohtalonsa, ja sen 
sijaan, että he tekisivät yhteistyötä kanssani 
työssäni, he etsivät keinoa kiertää lakejani 
saadakseen tahtonsa läpi. 
25 Minä myös sanon teille: Jos ihmiset 
tarkkailisivat huolellisesti jokaista tekoaan, he 
huomaisivat, kuinka he kapinoivat Minua 
vastaan joka käänteessä. 
26 Kun annan ihmisille runsaasti siunauksiani, 
heistä tulee itsekkäitä; kun annan heidän 
nauttia elämän nautinnoista, heistä tulee 
siveettömiä; kun koettelen heidän voimiaan 
tehdäkseni heidän henkensä vahvaksi, he 
kapinoivat; kun annan kärsimyksen maljan 
nousta heidän huulilleen puhdistaakseni 
heidät, he kiroavat elämää ja tuntevat uskonsa 
katoavan; kun asetan heidän harteilleen 
suuren perheen taakan, he tuntevat uskonsa 
katoavan. Kun annan kärsimyksen maljan 
nousta heidän huulilleen puhdistaakseni 
heidät, he kiroavat elämää ja tuntevat uskonsa 
hiipuvan; kun asetan heidän harteilleen 
suuren perheen taakan, he ovat epätoivoisia, 
ja kun otan yhden heidän sukulaisensa pois 
maan päältä, he syyttävät Minua 
epäoikeudenmukaisuudesta. 
27 Ette koskaan ole samaa mieltä, en koskaan 
kuule teidän siunaavan nimeäni 
koettelemuksissanne, enkä näe teidän 
yrittävän tehdä yhteistyötä luomistyössäni. 
(117, 55 - 57) 
28 Minä olen asettanut ihmiselle suuruuden, 
mutta en sitä, mitä hän maan päällä 
tavoittelee. Suuruus, josta puhun, on 
uhrautumista, rakkautta, nöyryyttä ja armoa. 
Ihminen pakenee jatkuvasti näitä hyveitä ja 
kääntyy pois todellisesta suuruudestaan ja 
siitä arvokkuudesta, jonka Isä on antanut 
hänelle lapsenaan. 
29 Te pakenette nöyryyttä, koska luulette sen 
merkitsevän köyhyyttä. Pakenet 
koettelemuksia, koska kurjuus pelottaa sinua, 
tajuamatta, että ne vapauttavat henkesi. 
Pakenette myös henkistä, koska ajattelette, 
että on ajanhukkaa uppoutua tähän tietoon, 
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ettekä ymmärrä, että halveksitte korkeampaa 
valoa kuin mikään inhimillinen tiede. 
30. Siksi olen kertonut teille, että on monia, 
jotka siitä huolimatta, että he väittävät 
rakastavansa minua, eivät rakasta minua, ja 
vaikka he väittävät uskovansa minuun, heillä 
ei ole uskoa. He ovat menneet niin pitkälle, 
että ovat kertoneet Minulle olevansa valmiita 
seuraamaan Minua, mutta he haluavat 
seurata Minua ilman ristiä. Silti olen sanonut 
heille, että jokaisen, joka haluaa seurata 
minua, on otettava ristinsä ja seurattava 
minua. Jokainen, joka ottaa ristinsä vastaan 
rakkaudella, pääsee vuoren huipulle, jossa hän 
puhaltaa viimeisen henkäyksensä ulos maan 
päällä ja nousee ylös ikuiseen elämään. (80, 37 
- 39) 
31 Sen sijaan, että ihmiset poistaisivat 
kurjuuden, joka ympäröi heitä kaikkialla, he 
pyrkivät nykyään käyttämään sitä 
mahdollisimman paljon hyväkseen. 
32. Miksi ihmiset eivät ole kehittyneet 
ylöspäin pyrkiessään ihanteeseen, joka antaisi 
heille puhtaampia tunteita ja pyrkimyksiä, 
jotka olisivat enemmän hengen arvoisia? 
Koska he eivät ole halunneet katsoa sen tuolle 
puolen, mikä on heidän kuolevaisten silmiensä 
nähtävissä, toisin sanoen vaikeuksiensa, 
maallisten nautintojensa ja materialistisen 
tieteen tuolle puolen. 
33 He ovat käyttäneet ja hyödyntäneet sen 
ajan, jonka he ovat olleet maailmassa, 
saadakseen mahdollisimman paljon rikkauksia 
ja nautintoja - ajatellen, että kun ruumis 
loppuu, kaikki on heidän osaltaan ohi. 
34 Sen sijaan, että ihminen kehittyisi ylöspäin 
ja pitäisi itseään Jumalan lapsena, hän 
tietämättömässä ylimielisyydessään vajoaa 
alemman olennon tasolle, ja kun hänen 
omatuntonsa puhuu hänelle Jumaluudesta ja 
Hengellisestä elämästä, Jumalan 
oikeudenmukaisuuden pelko valtaa hänet, ja 
hän mieluummin vaimentaa tämän sisäisen 
äänen eikä "tuhlaa" ajatustakaan näihin 
varoituksiin. 
35. Hän ei ole ajatellut omaa olemassaoloaan 
eikä henkistä ja fyysistä tilaansa. Miten voisi 
olla toisin kuin että hän on tomua ja kurjuutta 
niin kauan kuin hän elää ja ajattelee tällä 
tavalla? (207, 18) 
36. Minun oppini, joka on aina lain selitys, 
tulee teille polkuna valoon, turvallisena 

läpimurtona hengelle. Ihmiset ovat kuitenkin 
käyttäneet heille annettua tahdonvapautta ja 
halunneet seurata elämänsä polkua, mutta he 
ovat aina valinneet aineellistumisen helpon 
tien. Näin tehdessään jotkut ovat jättäneet 
täysin huomiotta omantunnon kutsut, jotka 
aina ohjaavat kohti hengellistä tietä, ja toiset 
ovat luoneet kultteja ja riittejä luodakseen 
uskoa, että he kulkevat vakaalla askeleella 
hengellisellä tiellä, vaikka todellisuudessa he 
ovat yhtä itsekkäitä kuin ne, jotka ovat 
karkottaneet nimeni ja sanani elämästään. 
(213, 51) 
37 Tie on päällystetty, ja ovi on avoinna 
kaikille, jotka tahtovat tulla minun luokseni. 
38. Polku on kapea, se on ollut tiedossanne jo 
kauan. Kenellekään ei ole tuntematonta, että 
lakini ja opetukseni ovat mitä puhtaimpia ja 
taipumattomimpia, niin ettei kukaan voi 
ajatella muuttavansa niitä oman mielensä tai 
tahtonsa mukaan. 
39. Leveä tie ja auki oleva portti ovat kaikkea 
muuta kuin se, joka johtaa henkesi valoon, 
rauhaan ja kuolemattomuuteen. Leveä tie on 
siveettömyyden, tottelemattomuuden, 
ylpeyden ja materialismin tie - tie, jota suurin 
osa ihmisistä seuraa yrittäessään paeta 
hengellistä vastuutaan ja omantuntonsa 
sisäistä tuomiota. 
40. Tämä polku ei voi olla ääretön, koska se ei 
ole totta eikä täydellinen. Koska tämä polku, 
kuten kaikki inhimillinenkin, on rajallinen, 
ihminen saavuttaa jonain päivänä sen 
päätepisteen, jossa hän pysähtyy kauhuissaan 
kumartumaan kuiluun, joka on polun 
päätepiste. Silloin kaaos puhkeaa niiden 
sydämissä, jotka ovat jo kauan poikenneet 
oikealta tieltä. 
41. Joissakin herää parannus, jolloin he 
löytävät riittävästi valoa pelastaakseen 
itsensä; toisissa herää kauhistusta loppua 
kohtaan, jota he pitävät 
epäoikeudenmukaisena ja epäloogisena; ja 
taas toiset pilkkaavat ja kapinoivat Jumalaa 
vastaan. Mutta totisesti MINÄ sanon teille, 
että tämä on Valoon paluun alku. (333, 64 - 
68) 
  
Ihmisen hengellinen kurjuus  
42 Minä en ole erehtynyt siinä, mitä olen 
luonut; ihminen on kuitenkin jäänyt pois 
merkityltä tieltä ja elämästä; mutta pian hän 
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palaa luokseni niin kuin tuhlaajapoika, joka 
tuhlasi kaiken perintönsä. 
43 Tieteellään hän on luonut uuden maailman, 
väärän valtakunnan. Hän on säätänyt lakeja, 
hän on pystyttänyt itselleen valtaistuimen ja 
varustanut itsensä valtikalla ja kruunulla. 
Mutta kuinka katoavaista ja petollista onkaan 
hänen loistonsa: riittää vain heikko henkäys 
minun vanhurskauttani, niin hänen 
perustuksensa järkkyvät ja koko hänen 
valtakuntansa murtuu. Mutta rauhan, 
oikeudenmukaisuuden ja rakkauden 
valtakunta, jota se ei ole pystynyt voittamaan, 
on kaukana ihmisen sydämestä. 
44. Nautinnot ja tyydytykset, joita ihmisten 
työ heille tuottaa, ovat vain mielikuvitusta. 
Heidän sydämissään jyrisee tuska, 
levottomuus ja pettymys, jotka kätkeytyvät 
hymyn naamion taakse. 
45 Näin on tehty ihmiselämästä, ja mitä tulee 
hengen elämään ja sitä ohjaaviin lakeihin, ne 
on vääristelty, koska on unohdettu, että on 
olemassa myös voimia ja elementtejä, jotka 
elävöittävät henkeä ja joiden kanssa ihmisen 
on pysyttävä kosketuksissa kestääkseen 
koettelemukset ja kiusaukset ja voittaakseen 
kaikki esteet ja vastoinkäymiset tiellään kohti 
täydellisyyttä. 
46. Valo, joka tavoittaa jokaisen hengen 
äärettömyydestä, ei tule Kuninkaallisesta 
tähdestä; voima, jonka henki saa 
tuonpuoleisesta, ei ole maan ulostuloja; 
rakkauden, totuuden ja terveyden lähde, joka 
sammuttaa hengen tiedonjanon, ei ole teidän 
mertenne tai lähteenne vesi; ilmapiiri, joka 
ympäröi teitä, ei ole vain aineellista, vaan se 
on virtausta, henkeä ja inspiraatiota, joka saa 
ihmishengen suoraan kaiken Luojalta, Häneltä, 
joka loi elämän ja hallitsee sitä täydellisillä ja 
muuttumattomilla laeillaan. 
47. Jos ihmisellä olisi vähänkin hyvää tahtoa 
palata totuuden tielle, hän tuntisi heti rauhan 
hellästi kannustavan. Mutta aina kun henki 
materialisoituu aineen vaikutuksen alaisena, 
se alistuu sen kynsiin, ja sen sijaan, että se olisi 
tämän elämän herra, ruorimies, joka ohjaa sen 
laivaa, siitä tulee inhimillisten heikkouksien ja 
taipumusten orja, ja se kärsii haaksirikon 
myrskyissä. 
48. Olen jo kertonut teille, että henki tulee 
ennen ruumista, aivan kuten ruumis tulee 
ennen vaatteita. Ruumis, joka sinulla on, on 

vain väliaikainen vaatetus hengelle. (80, 49 - 
53) 
49 Ah, jospa kaikki ihmiset näkisivät tämän 
aikakauden nousevan valon - kuinka paljon 
toivoa olisi heidän sydämissään! Mutta he 
nukkuvat. He eivät edes osaa ottaa vastaan 
sitä valoa, jota kuninkaallinen tähti lähettää 
heille joka päivä - sitä valoa, joka on kuin kuva 
Luojasta säteilevästä valosta. 
50. Se hyväilee teitä ja herättää teidät 
olemassaolon päivittäiseen kamppailuun 
ilman, että ne, jotka eivät ole herkkiä 
luomakunnan kauneudelle, pysähtyvät 
hetkeksi kiittämään Minua. Kunnia voi mennä 
heidän ohitseen ilman, että he huomaavat 
sitä, sillä he heräävät aina täynnä huolia ja 
unohtavat rukoilla etsiäkseen hengellistä 
voimaa Minusta. 
51 He eivät myöskään etsi voimaa ruumiille 
luonnon lähteistä. 
He kaikki juoksentelevat ympäriinsä kiireesti ja 
raatavat tietämättä, minkä vuoksi, ja tekevät 
työtä ilman selkeää päämäärää mielessä. Juuri 
tässä tunteettomassa ja järjettömässä 
taistelussa olemassaolosta he ovat 
materialisoineet henkensä ja tehneet niistä 
itsekkäitä. 
52 Kun sitten unohdetaan hengen lait, jotka 
ovat elämän valo, ihmiset tuhoavat itsensä, 
tappavat itsensä ja vievät leivän, kuulematta 
omantunnon ääntä, ottamatta huomioon, 
pysähtymättä miettimään. 
53. Mutta jos joku kysyisi heiltä, miten he 
arvioivat nykyistä elämäänsä, he vastaisivat 
heti, ettei koskaan menneinä aikoina ole 
ihmiselämään loistanut niin paljon valoa kuin 
nyt ja ettei tiede ole koskaan paljastanut heille 
niin monia salaisuuksia. Mutta heidän täytyisi 
sanoa tämä onnellisuuden naamio kasvoillaan, 
sillä sydämessään he kätkivät kaiken 
hengellisen surunsa ja kurjuutensa. (104, 33 - 
34) 
54. Lähetin Hengen ruumiillistumaan maan 
päälle ja tulemaan ihmiseksi, jotta hän olisi 
kaiken sen olemassaolon ruhtinas ja herra, 
eikä siksi, että hän olisi orja ja uhri eikä 
tarvitseva, kuten minä hänet todellisuudessa 
näen. Ihminen on tarpeidensa, intohimojensa, 
paheidensa ja tietämättömyytensä orja. 
55. Hän on niiden kärsimysten, harha-askelten 
ja kohtalon iskujen uhri, joita hänen henkisen 
kohotuksen puutteensa tuo hänelle maan 
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päällä kulkiessaan. Hän on hädänalainen, 
koska hän ei tiedä, mihin hänellä on oikeus 
elämässään, eikä hän tiedä, mitä hänellä on, ja 
käyttäytyy kuin hänellä ei olisi mitään. 
56. Tämän ihmiskunnan on ensin herättävä, 
jotta se voi alkaa opiskella Henkisen elämän 
kirjaa, ja sitten pian tämän aatemaailman 
siirtyessä sukupolvelta toiselle ilmestyy se 
siunattu siemen, jossa sanani toteutuu. 
57. Olen kertonut teille, että jonain päivänä 
tämä ihmiskunta saavuttaa henkistymisen ja 
osaa elää sopusoinnussa kaiken luodun 
kanssa, ja henki, mieli ja sydän kulkevat 
yhdessä. (305, 9 - 11) 
 
Väärä maallinen käyttäytyminen ja sen 
seuraukset  
58. Kun näen ihmisten sotivan ja tappavan 
toisiaan maailman aarteiden hallussapidosta, 
en voi olla vertaamatta ihmisiä pieniin lapsiin, 
jotka taistelevat asioista, joilla ei ole mitään 
arvoa. Lapset ovat edelleen ihmisiä, jotka 
taistelevat pienestä vallasta tai pienestä 
kullasta. Mitä nämä tavarat merkitsevät niiden 
hyveiden rinnalla, joita muilla ihmisillä on? 
59. Ihmistä, joka jakaa kansoja kylvämällä 
vihaa niiden sydämiin, ei voi verrata siihen, 
joka omistaa elämänsä tehtävälle kylvää 
universaalin veljeyden siemeniä. Se, joka 
aiheuttaa kärsimystä lähimmäisilleen, ei ole 
verrattavissa siihen, joka omistaa elämänsä 
lähimmäistensä kärsimyksen lievittämiselle. 
60 Jokainen ihminen haaveilee valtaistuimesta 
maan päällä, vaikka ihmiskunta on alusta 
alkaen kokenut, kuinka vähän valtaistuin on 
arvokas maailmassa. 
61. Olen luvannut teille paikan 
valtakunnassani, mutta hyvin harvat ovat sitä 
vaatineet, ja tämä johtuu siitä, että ihmiset 
eivät halua ymmärtää, että taivaan 
valtakuntien kuninkaan pienin alamaisenkin 
alamaisuus on suurempi kuin maan mahtavin 
monarkki. 
62 Vielä ihmiset ovat pieniä lapsia; mutta suuri 
vierailu, joka on tulossa heidän kohdalleen, 
saa heidät kokemaan niin paljon niin lyhyessä 
ajassa, että he pian siirtyvät tästä lapsuudesta 
aikuisuuteen, ja sitten, kokemuksen 
hedelmillä varustettuna, he huudahtavat: 
"Jeesus, meidän Isämme, oli oikeassa, 
menkäämme Hänen luokseen." (111, 3 - 7) 

63. Ihmiset tavoittelevat kuolemattomuutta 
maailmassa ja yrittävät saavuttaa sen 
aineellisten töiden avulla, koska maallinen 
kunnia, vaikka se olisikin väliaikaista, kirvelee 
silmiä, ja he unohtavat hengen kirkkauden, 
koska he epäilevät tuon elämän olemassaoloa. 
Uskon puute ja hengellisyyden puuttuminen 
ovat asettaneet ihmisten silmien eteen 
skeptisyyden verhon. (128, 45) 
64. Ihmisen kehityksen, edistyksen, tieteen ja 
sivilisaation päämääränä ei ole koskaan ollut 
hengen nousu, joka on korkein ja jaloin asia, 
mitä ihmisessä on. Hänen pyrkimyksillään, 
kunnianhimollaan, toiveillaan ja 
huolenaiheillaan on aina ollut päämääränsä 
tässä maailmassa. Täältä hän on etsinyt tietoa, 
täältä hän on kerännyt aarteita, täältä hän on 
hankkinut nautintoja, kunnianosoituksia, 
palkintoja, valta-asemia ja eroja, täältä hän on 
halunnut löytää kunniansa. 
65 Sentähden minä sanon teille: Kun luonto 
etenee askel askeleelta pysähtymättä 
lakkaamattoman kehityksensä laissa kohti 
hienostumista, kohti täydellisyyttä, ihminen 
on jäänyt jälkeen, ei ole edennyt, ja tästä 
johtuvat hänen kohtalonsa iskut maan päällä, 
tästä johtuvat ne koettelemukset, esteet ja 
iskut, joita hän kohtaa elämänpolullaan. (277, 
42) 
66 Haluan, että teillä on haluja, että teillä on 
kunnianhimoa, että te unelmoitte siitä, että 
teistä tulee suuria, vahvoja ja viisaita, mutta 
että teillä on iankaikkisia henkivaltoja. 
67. Sillä noiden hyödykkeiden saamiseksi 
tarvitaan kaikkia hyveitä, kuten laupeutta, 
nöyryyttä, anteeksiantoa, kärsivällisyyttä, 
anteliaisuutta, sanalla sanoen rakkautta. Ja 
kaikki hyveet kohottavat, puhdistavat ja 
täydellistävät henkeä. 
68 Tässä kurjassa maailmassa, tässä 
väliaikaisessa kodissa, ihmisen - ollakseen 
suuri, voimakas, rikas tai oppinut - oli oltava 
itsekäs, valheellinen, kostonhimoinen, julma, 
välinpitämätön, epäinhimillinen ja ylimielinen, 
ja kaiken tämän oli saatava hänet 
äärimmäiseen vastakohtaisuuteen sen kanssa, 
mikä on totuutta, rakkautta, rauhaa, todellista 
viisautta ja vanhurskautta. (288,32) 
69. Kun ihminen löytää itsensä hengellisesti, 
hän tuntee sisällään Isänsä läsnäolon. Mutta 
jos hän ei tiedä, kuka hän on tai mistä hän 
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tulee, hän tuntee Minut etäiseksi, vieraaksi, 
tavoittamattomaksi tai hän jää turtuneeksi. 
70. Vain herännyt henki voi tunkeutua 
totuuden maailmaan. Pelkällä tieteellään 
ihminen ei pysty sitä tietämään. 
71. Näen, että ihmiset haluavat tietoa, 
mainetta, voimaa, rikkautta ja valtaa, ja 
tarjoan heille keinoja, joilla he voivat 
saavuttaa kaiken tämän - mutta sen 
todellisissa, olennaisissa ominaisuuksissa, sen 
hengellisessä totuudessa, ei maailman 
ulkoisessa ja petollisessa, ei ohimenevässä ja 
petollisessa. 
72. Kun ihminen omistautuu aineelliselle ja 
sulkeutuu teidän kaltaisenne maailman 
pieneen tilaan, hänestä tulee köyhä, hän 
rajoittaa ja tukahduttaa henkensä, hänelle ei 
jää muuta kuin se, mitä hänellä on tai mitä 
hän tietää. Silloin hänen on välttämätöntä 
menettää kaikki, jotta hän voi avata silmänsä 
totuudelle ja, tajuttuaan erehdyksensä, 
kääntää katseensa jälleen kohti Iankaikkista. 
(139, 40 - 43) 
 

47 luku - Materialismi ja spiritualismi  
 
Vallitsevan materialismin vaikutus  
1 Totisesti minä sanon teille: monet pakenevat 
opetustani, koska he pelkäävät, että heidät 
hengellistetään; mutta se ei ole järki eikä 
henki, joka heissä puhuu, vaan "lihan" [sielun] 
alhaiset intohimot. 
2. Kun henki elää totuudelle omistautuneena, 
se pakenee materialismia kuin ihminen, joka 
poistuu saastuneesta ympäristöstä. 
Ylempiarvoinen henki löytää onnensa 
moraalista - siellä, missä vallitsee rauha ja 
missä asuu rakkaus. (99, 41 - 42) 
3. Tutkikaa sanaani, kunnes olette varmoja sen 
puhtaudesta ja totuudesta. Vain tällä tavoin 
voitte kulkea polkuanne rohkeasti ja pysyä 
lujana henkeä uhkaavien materialististen 
ajatusten tunkeutumista vastaan. Sillä 
materialismi on kuolemaa, on pimeyttä, on 
ikeä ja myrkkyä hengelle. Älä koskaan vaihda 
henkesi valoa tai vapautta maalliseen leipään 
tai mitättömiin aineellisiin hyödykkeisiin! 
4 Totisesti minä sanon teille: Se, joka luottaa 
lakiini ja pysyy uskossa loppuun asti, ei 
koskaan jää vaille elämän aineellista ravintoa, 
ja hetkinä, jolloin hän on yhteydessä Henkeni 

kanssa, hän saa aina iankaikkisen elämän 
leivän äärettömän armoni kautta. (34, 61 - 62) 
5 Materialismi on valtava este hengen 
kehitykselle. Ihmiskunta on pysähtynyt tämän 
muurin eteen. 
6. Olette maailmassa, jossa ihminen on 
kyennyt kehittämään älyllisiä kykyjään 
soveltamalla niitä aineeseen liittyvään 
tieteeseen. Mutta hänen arviointikykynsä 
hengellisen olemassaolosta on edelleen 
rajallinen, hänen tietonsa kaikesta siitä, mikä 
ei kuulu kokonaan aineeseen, on viivästynyt. 
(271, 37 - 38) 
7 Ne koettelemukset, joita maailmanne käy 
läpi, ovat merkkejä aikakauden lopusta, ovat 
materialismin aikakauden kaatumista tai 
kuolemankouristuksia; sillä materialismi on 
ollut tieteessänne, tavoitteissanne ja 
intohimoissanne. Materialismi on määrittänyt 
omistautumisenne Minulle ja myös kaikki 
työnne. 
8 Rakkaus maailmaan, ahneus maallisiin 
asioihin, lihan himo, kaikkien alempien halujen 
nautinto, itsekkyys, itserakkaus ja ylimielisyys 
olivat se voima, jonka avulla sinä loit älysi ja 
inhimillisen tahtosi mukaisen elämän, jonka 
hedelmiä minä panin sinut niittämään, jotta 
kokemuksesi olisi täydellinen. 
9. Mutta jos tämä aikakausi, joka on nyt 
päättymässä, tulee ihmiskunnan historiassa 
olemaan materialisminsa leimaama - totisesti, 
sanon teille, uusi aikakausi tulee olemaan 
hengellisyyden leimaama. Sillä siinä hengen 
omatunto ja tahto nostavat maan päälle 
sellaisten olentojen maailman, joiden sydän 
on rakkauden kautta korkealla - elämän, jossa 
Isän henki tuntuu värähtelevän lasten 
hengessä, koska silloin kaikki lahjat ja kyvyt, 
jotka nykyään elävät piilossa olemuksessanne, 
saavat äärettömän toimintakentän. (305, 41 - 
42) 
 
Spiritismin ydin 
10 Spiritualismi ei ole uskontojen sekoitus. Se 
on yksinkertaisuudessaan puhtain ja 
täydellisin oppi, se on Jumalan valo, joka 
laskeutuu alas ihmishengelle tällä 
"kolmannella aikakaudella". (273, 50) 
11. Spiritualismiksi olen kutsunut ilmestystä, 
joka puhuu teille hengen elämästä, joka 
opettaa teitä kommunikoimaan suoraan 
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Isänne kanssa ja joka kohottaa teidät 
aineellisen elämän yläpuolelle. 
12 Totisesti sanon teille, että spiritismi ei ole 
mitään uutta, eikä se kuulu vain tähän aikaan, 
vaan se on ollut ilmestys, joka on paljastunut 
yhä enemmän ihmiskunnan henkisen 
kehityksen myötä. 
13 Koska opetus, jonka minä annan teille, on 
spiritualismia, joka opettaa teille täydellistä 
rakkautta Jumalaa ja lähimmäistä kohtaan ja 
kutsuu teitä tielle, joka johtaa täydellisyyteen, 
spiritualismia oli myös se, mitä Jumalan laki 
opetti teille "ensimmäisellä aikakaudella" ja 
Kristuksen sana opetti teille toisella 
aikakaudella. (289, 20 - 22) 
14 Spiritualismi ei ole uskonto; se on sama 
oppi, jota levitin Jeesuksen persoonassa 
kaikkien ihmisten opastukseksi kaikkina 
aikoina maailmassa. Se on rakkauden, 
oikeudenmukaisuuden, ymmärryksen ja 
anteeksiannon oppini. 
15. Tällä "Kolmannella kerralla" olen puhunut 
teille vain selvemmin, koska olette kehittyneet 
henkisesti, fyysisesti ja älyllisesti. (359, 60 - 61) 
16 Spiritualismi tulee tuhoamaan ihmisten 
käyttöön ottamat tavat ja perinteet, jotka ovat 
pitäneet henkeä pystyssä. Spiritualismi on 
hengen keskeytymätöntä kehitystä ja 
kohoamista, sillä henki puhdistaa ja 
täydellistää itseään kykyjensä ja 
ominaisuuksiensa avulla, kunnes se saavuttaa 
Luojansa. Spiritismi osoittaa, miten henki 
vastaanottaa, tuntee ja ilmaisee Herransa. 
Spiritualismi vapauttaa hengen ja saa sen 
kehittymään. 
17. Henkinen on universaalinen voima ja 
universaalinen valo, joka on kaikissa ja kuuluu 
kaikille. Opetukseni eivät saa tuntua 
kenestäkään oudoilta. 
18 Hengen ominaisuudet ovat 
muuttumattomia, koska ne ovat Jumaluuteni 
hyveitä, ikuisia voimia. Ymmärtäkää kuitenkin, 
että sen mukaan, miten olette eläneet, 
puhtaus, jota voitte osoittaa, on suurempaa 
tai pienempää. (214, 57 - 59) 
 
Kuka voi oikeutetusti kutsua itseään 
spiritualistiksi?  
19 Se, joka on saavuttanut tietyn 
hengellisyyden sinnikkyytensä, kehittymisensä 
ja Isän opetuksia kohtaan tuntemansa 

rakkauden ansiosta, on spiritisti, vaikka hänen 
huulensa eivät sitä sanoisi. 
20 Se, joka uskoo ja osoittaa anteliaisuutta 
teoissaan, heijastaa sitä, mitä hänen 
hengessään on. (236, 27 -28) 
21 Spiritisti tietää, että Kaikkivaltias on 
kaikessa, että maailma, maailmankaikkeus ja 
äärettömyys ovat minun olemukseni ja 
läsnäoloni läpäisemiä. 
22 Se, joka tunnistaa ja käsittää minut tällä 
tavoin, on Jumalan elävä temppeli, eikä enää 
toteuta Hengen ilmestyksiä symbolien tai 
kuvien kautta. (213, 31 - 32) 
23 Spiritualismi on ilmestys, joka paljastaa ja 
opettaa sinulle kaiken sen, mitä sinulla on ja 
mitä kannat sisälläsi. Se saa sinut 
ymmärtämään, että olet Jumalan teko, että et 
ole vain materiaa, että "lihasi" yläpuolella on 
jotakin, joka nostaa sinut ympäröivän luonnon 
tason ja intohimojesi saastan yläpuolelle. 
24. Kun ihminen saavuttaa hengellisyyden, 
jokainen käsky ja jokainen opetus on osa 
hänen henkensä valoa. Vaikka hänen 
muistinsa ei säilyttäisikään yhtään lausetta tai 
sanaa opetuksestani, hän kantaa sen olemusta 
sisällään, koska hän on ymmärtänyt sen, koska 
hän tuntee sen ja koska hän noudattaa sitä. 
(240, 17 - 18) 
25 Hyvä spiritualisti on se, joka kaikesta 
aineellisten hyödykkeiden köyhyydestään 
huolimatta tuntee olevansa mestari, rikas ja 
onnellinen, koska hän tietää, että hänen 
Isänsä rakastaa häntä, että hänellä on veljiä ja 
sisaria, joita hän voi rakastaa, ja että maailman 
aarteet ovat toissijaisia hengen rikkauksiin 
verrattuna. 
26 Myös hänestä tulee hyvä spiritualisti, joka 
aineellisten hyödykkeiden omistajana osaa 
käyttää niitä hyviin tarkoituksiin ja käyttää 
niitä Jumalan hänelle antamina välineinä 
tärkeän tehtävän suorittamiseksi maan päällä. 
27. Ei ole välttämätöntä olla köyhä, halveksittu 
tai kurja, jotta minut luettaisiin niiden 
joukkoon, jotka seuraavat minua, aivan kuten 
ei ole välttämätöntä olla niiden joukossa, jotka 
kärsivät, jotta minä rakastaisin heitä. 
Totuuden nimissä kerron teille, että tahtoni 
mukaan teidän pitäisi aina olla vahvoja, 
terveitä ja kaiken sen omistajia, mitä olen 
luonut teille. 
28 Milloin te osaatte olla perintönne 
omistajia, arvostaa jokaista armoa ja antaa 
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kaikelle sen oikean paikan elämässä? (87,28 - 
30) 
 
Spiritualismi uskonnoissa ja uskontokunnissa 
29 Nykyään ihmiset elävät hämmennyksen 
aikakautta, koska he eivät ole ymmärtäneet, 
että koko heidän elämänsä ja kaikkien heidän 
ponnistelujensa pitäisi johtaa heidät henkensä 
avautumiseen, jonka päämääränä pitäisi olla 
heidän henkensä yhteys Luojan hengen 
kanssa. 
30 Kultti, jota suurin osa ihmisistä nykyään 
tunnustaa, on materialismi. 
31 Niin kauan kuin opit ja uskonnot pitävät 
kiinni eroavaisuuksistaan, maailma jatkaa 
vihan ruokkimista eikä kykene ottamaan 
ratkaisevaa askelta kohti todellista Jumalan 
palvontaa. 
32 Mutta milloin ihmiset ymmärtävät ja 
yhdistyvät ja siten ottavat ensimmäisen 
askeleen rakkauden suuntaan keskenään, jos 
vielä on ihmisiä, jotka luulevat, että heillä on 
avain tai salaisuus henkisten olentojen 
pelastukseen ja iankaikkisen elämän avaimet, 
eivätkä tunnusta kaikkia niitä, jotka vaeltavat 
muilla teillä, koska he eivät heidän mielestään 
ole kelvollisia tulemaan Jumalan tykö? 
33 Tehkää siis itsenne tietoisiksi spiritismin 
todellisesta päämäärästä, sillä sen oppi on 
kaikkien uskontokuntien, kaikkien inhimillisten 
ideologioiden ja kaikkien lahkojen yläpuolella. 
(297, 38 -41) 
34. Spiritualismi ei ole uusi oppi, joka pyrkii 
menneiden aikojen uskonoppien 
kehittämiseen - ei, se on sama ilmestys kuin 
ensimmäisen ja "toisen aikakauden" ilmestys. 
Se on kaikkien uskontojen perusta, josta 
haluan muistuttaa ihmiskuntaa näinä 
erillisyyden aikoina, jotta se ei unohtaisi 
alkuperäänsä. 
35 Ihmisen teot, hänen tapansa ja tapa, jolla 
hän tekee vaikutuksen aisteihin 
imarrellakseen itseään ja ollakseen ylpeä niistä 
erilaisissa uskonnoissaan, ovat vastoin sitä, 
mitä minun teokseni haluaa maailman 
näkevän. (363, 9) 
36. Tänä aikana annan teille uusia opetuksia 
pohdittavaksi - rakkauden opetuksia, jotka 
lunastavat ja kohottavat teitä, totuuksia, jotka, 
vaikka ovatkin katkeria, ovat valoa tiellänne. 
37 Spiritualismia vastaan taistellaan ja sitä 
vainotaan tällä aikakaudella, kuten 

kristinuskoa vastaan menneisyydessä, 
raivokkaasti, julmasti ja raivokkaasti; mutta 
taistelun keskellä hengellinen ilmestyy, tekee 
ihmeitä ja valloittaa sydämet. 
38. Materialismi, itsekkyys, ylimielisyys ja 
maailmanrakkaus ovat ne voimat, jotka 
nousevat tätä ilmestystä vastaan, joka ei ole 
uusi eikä erilainen kuin se, jonka olen tuonut 
teille menneinä aikoina. Se oppi, jonka olen 
nyt paljastanut teille ja jolle annatte nimen 
spiritismi, on sen lain ja sen opin ydin, joka 
paljastettiin teille ensimmäisellä ja toisella 
aikakaudella. 
39. Kun ihmiskunta ymmärtää tämän 
opetuksen totuuden, sen vanhurskauden ja 
sen paljastaman äärettömän tiedon, se 
karkottaa sydämestään kaiken pelon, kaikki 
ennakkoluulot ja tekee siitä elämänsä oppaan. 
(24, 48 - 51) 
40 Totisesti minä sanon teille, että kaikkialla 
maailmassa on hajallaan spiritualisteja - 
kypsät ihmiset, jotka tuovat ihmiskunnalle 
rauhan. 
41. Mutta sanon teille, että koko maapallon 
piirin spiritistien välinen liitto ei tapahdu 
uuden kirkon järjestämisen kautta, sillä heidän 
voimansa ei ole aineellinen. Heidän 
yhtenäisyytensä tulee olemaan henkistä, 
ihanteellista ja heidän työhönsä liittyvää, ja 
tällä tavoin heidän voimansa tulee olemaan 
voittamaton, koska he ovat ammentaneet sen 
Ikuisesta Lähteestä, joka on Hengessäni. 
42. Kaikille heille innoitan totuuteni, ja etsin 
heitä myös, jotta heidän sydämestään ja 
mielestään karkaisi kaikki epäpuhtaudet, sillä 
ne eivät saa sekoittua valooni. 
43 Heidän kaikkien velvollisuutenaan on 
huolehtia siitä, että spiritistinen opetus 
selitetään ja että heidän henkiset kykynsä 
pystyvät sen selvästi havaitsemaan, eivätkä 
inhimilliset filosofiat saastuta sitä. (299, 30 - 
32) 
44 Totisesti minä sanon teille: spiritismin 
historia kirjoitetaan ihmiskunnan historiaan 
kirkkain kirjaimin. 
45 Eikö Israel tehnyt itseään kuolemattomaksi 
vapautumalla Egyptin ikeestä? Eivätkö kristityt 
voittokulkueessaan tehneetkin itsensä 
kuolemattomiksi rakkauden kautta? Samoin 
spiritualistit tekevät itsestään kuolemattoman 
taistelussaan hengen vapauden puolesta. 
(8,64-65) 
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48 luku - Hengelliset lahjat ja 
hengellistyminen  
 
Ihmisen henkiset kyvyt 
1 Aina kun tämä epäilevä, epäuskoinen ja 
materialistinen ihmiskunta kohtaa jumalallisen 
ilmoituksen tai sen, mitä se kutsuu ihmeeksi, 
se etsii välittömästi syitä tai todisteita 
osoittaakseen, että mitään yliluonnollista 
toimintaa ei ole tapahtunut eikä ole ollut. 
2. Kun esiintyy ihminen, joka osoittaa 
epätavallisia hengellisiä kykyjä, hän kokee 
pilkkaa, epäilyä tai välinpitämättömyyttä, joka 
hiljentää hänen äänensä. Ja kun luonto, 
Jumaluuteni välineenä, osoittaa 
oikeudenmukaisuuden äänensä ja 
hätähuutonsa ihmisille, he luulevat kaiken 
olevan sattuman syytä. Mutta ihmiskunta ei 
ole koskaan ollut niin tunteeton, kuuro ja 
sokea kaikelle jumalalliselle, hengelliselle ja 
ikuiselle kuin näinä aikoina. 
3 Miljoonat ihmiset kutsuvat itseään 
kristityiksi, mutta suurin osa heistä ei tunne 
Kristuksen oppia. He väittävät rakastavansa 
kaikkia tekojani, joita tein ihmisenä, mutta 
uskomalla, ajattelemalla ja tarkastelemalla 
asioita he osoittavat, etteivät he tunne oppini 
ydintä. 
4 Minä olen opettanut teille hengen elämää, 
olen ilmoittanut teille, mitä kykyjä siinä on; 
sitä varten minä tulin maailmaan. 
5 Paransin sairaita ilman mitään lääkkeitä, 
puhuin henkien kanssa, vapautin riivatut 
oudoista ja yliluonnollisista vaikutuksista, 
keskustelin luonnon kanssa, muutuin ihmisenä 
henkiolennoksi ja henkiolentona takaisin 
ihmiseksi, ja jokaisen näistä teoista 
tavoitteena oli aina näyttää teille tie hengen 
kehittymiseen. (114, 1 - 4) 
6. Teillä on sisällänne todellisia aarteita, kykyjä 
ja lahjoja, joita ette edes aavista, ja 
tietämättömyytenne vuoksi vuodatatte 
kyyneleitä kuin hädänalaiset ihmiset. Mitä 
tiedät rukouksen ja ajatuksen voimasta? Mitä 
tiedätte hengen ja hengen vuoropuhelun 
syvällisestä merkityksestä? Ei mitään, te 
materialistinen ja maanläheinen ihmiskunta! 
(292,14) 
7. Odotan maailmalta henkistymistä. Minulle 
nimillä, joilla kukin kirkko tai lahko erotetaan 

toisistaan, ei ole merkitystä, eikä sen riittien ja 
ulkoisten palvontamuotojen suuremmalla tai 
pienemmällä loistokkuudella. Tämä tavoittaa 
vain ihmisen aistit, mutta ei henkeäni. 
8 Odotan ihmisiltä hengellisyyttä, sillä se 
merkitsee elämän kohottamista, 
täydellisyyden ihannetta, rakkautta hyvään, 
omistautumista totuudelle, rakkauden 
toiminnan harjoittamista, sopusointua itsensä 
kanssa, joka on sopusointua toisten kanssa ja 
siten myös Jumalan kanssa. (326, 21 - 22) 
9 Hengellisyys ei tarkoita hurskautta, eikä se 
edellytä minkään riitin harjoittamista, eikä se 
ole ulkoinen palvonnan muoto. Hengellisyys 
tarkoittaa ihmisen kaikkien kykyjen 
kehittämistä, sekä niiden, jotka kuuluvat 
ihmisen inhimilliseen osaan, että niiden, jotka 
ovat ruumiillisten aistien ulkopuolella ja ovat 
hengen voimia, ominaisuuksia, kykyjä ja 
aisteja. 
10 Hengellisyys on kaikkien ihmisen hallussa 
olevien lahjojen oikeaa ja hyvää käyttöä. 
Spiritualisoituminen on harmoniaa kaiken 
sinua ympäröivän kanssa. (326, 63 - 66) 
11 Hänen aikanaan minä opetin teille 
suurimman hyveen, joka on laupeus; minä 
innoitin sydämenne ja tein tunteistanne 
herkkiä. Nyt paljastan teille lahjat, joilla 
henkenne on varustettu, jotta voitte kehittää 
niitä ja käyttää niitä hyvän tekemiseen 
lähimmäistenne keskuudessa. 
12. Hengellisen elämän tuntemus antaa sinulle 
mahdollisuuden tehdä samanlaisia tekoja kuin 
Mestarisi teki. Muistakaa, että olen sanonut 
teille, että jos kehitätte kykyjänne, voitte 
tehdä todellisia ihmeitä. (85, 20 -21) 
13. Teillä kaikilla on hallussanne hengen lahjat, 
jotka alkavat avautua tässä "kolmannessa 
aikakaudessa" henkiolentojen saavuttaman 
kehityksen kautta. Intuitio, hengelliset kasvot, 
ilmestys, profetia, inspiraatio ovat 
näyttäytymässä selvästi ihmisten keskuudessa, 
ja tämä on uuden ajan ilmoitus, se on 
Seitsemän sinetin kirjan valoa, joka on avattu 
tällä hetkellä sen kuudennessa luvussa. 
14. Mutta te, jotka tiedätte, mitä varten nämä 
ilmenemismuodot ovat, ja ymmärrätte ajan, 
jossa elätte - suuntaatte hengelliset lahjanne 
rakkauden tielle. Olkaa aina valmiita 
tarjoamaan rakastavaa apuanne, ja te olette 
laini mukaisia ja palvelette lähimmäisiänne 
esimerkillisesti. Silloin teistä tulee 
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opetuslapsiani, ja teidät tunnustetaan 
sellaisiksi. (95,18) 
15 Kun ihmiset rakastavat toisiaan ja osaavat 
antaa toisilleen anteeksi, kun heidän 
sydämissään on nöyryyttä ja kun he ovat 
saavuttaneet sen, että henki voittaa ruumiin 
[sielun], ei "liha" [sielu], ei maailma eikä 
intohimot enää muodosta sitä tiheää verhoa, 
joka estää teitä näkemästä tietä takananne tai 
edessänne. Päinvastoin, "liha", joka on 
hengellistetty seuraamalla opetustani, tulee 
olemaan kuin palvelija, joka on kuuliainen 
omantunnon käskyille, toisin kuin mitä se on 
nykyään: este, ansa, silmälappu hengen 
silmien edessä. (122, 32) 
16 Intuitio, joka on henkistä näkemistä, 
ennakointia ja ennustamista, valaisee mieltä ja 
saa sydämen sykkimään nopeammin niiden 
viestien ja äänien vuoksi, joita se vastaanottaa 
äärettömyydestä. (136, 46) 
17 intuition lahjan avulla, jonka olen antanut 
kaikille ihmisille, voitte löytää monia sydämien 
salaisuuteen kätkettyjä asioita - monia 
tragedioita, jotka vaikuttavat paitsi 
lähimmäistenne maalliseen elämään myös 
heidän henkiinsä. 
18 Kuinka voitte tunkeutua heidän sydämensä 
sisimpään ilman, että satutatte heitä ja 
häpäisette heidän salaisuuksiaan? Miten 
löytää ne piilossa olevat kärsimykset, jotka 
varjostavat lähimmäistesi elämää? Olen jo 
kertonut teille: intuitio, se kyky, joka on osa 
näkökyvyn hengellistä lahjaa ja jonka on 
saatava teissä täysi kehitys rukouksen kautta, 
näyttää teille menettelyn, jolla voitte lievittää 
jokaisen lähimmäisenne tuskaa. (312, 73 -74) 
19. Kuinka monta mysteeriä ihmiselle on vielä 
olemassa. Häntä ympäröivät näkymättömät ja 
tuntemattomat olennot, joiden pitäisi jo olla 
hänelle näkyviä ja tuntuvia. 
20 Ihmisten olemassaolon yllä sykkii elämä, 
joka on täynnä kauneutta ja ilmestyksiä, mutta 
nämä eivät sokeudessaan vielä kykene 
näkemään sitä. (164, 56 – 57) 
21 Minun oppini mukaan varustautunut 
ihminen pystyy tekemään yli-inhimillisiä 
tekoja. Hänen hengestään ja ruumiistaan 
virtaa valoa, voimaa ja vahvuutta, jonka avulla 
hän voi saavuttaa sen, mihin pelkkä äly ei 
kykene. (252, 4 - 5) 
22. Tämä on se aika, jolloin jumalallinen valo 
loistaa täysin seuraajissani, jotka paljastavat 

hengen lahjat ja osoittavat, etteivät he tarvitse 
maallisia tavaroita tai maallisia tieteitä 
tehdäkseen hyvää ja tehdäkseen ihmeitä. He 
parantavat minun nimessäni, elvyttävät 
toivottoman sairaat, muuttavat vedet 
balsamiksi ja herättävät kuolleet vuoteistaan. 
Heidän rukouksellaan on voima tyynnyttää 
myrskyt, rauhoittaa luonnonvoimat ja torjua 
rutot ja pahat vaikutukset. 
23 Riivatut vapautuvat pakkomielteistään, 
vainoajistaan ja sortajistaan uusien 
opetuslasteni sanan, rukouksen ja 
auktoriteetin kautta. (160, 28 - 29) 
24. Hengellisyys tarkoittaa tunteiden 
jalostumista, elämän puhtautta, uskoa, 
rakkautta, lähimmäisen auttamista, nöyryyttä 
Jumalan edessä ja syvää kunnioitusta saamiasi 
lahjoja kohtaan. Jos pystytte saavuttamaan 
jotakin näistä hyveistä, alatte edetä 
hengellisen näkemyksenne avulla rakkauden 
ja täydellisyyden kotiin. Samoin kun 
saavutatte henkistymisen, voitte jo maan 
päällä sanoa, että asutte Hengellisessä 
Kodissa, vaikka se tapahtuisi vain rukouksenne 
hetkinä. Samalla saatte valon, joka paljastaa 
teille tulevaisuuden tapahtumat, sillä tuleva ei 
ole enää mysteeri korkealle kohoavalle 
hengelle. 
25 Niin, opetuslapset, vain ihmiselämässä 
ihminen ei tiedä, mitä tulevaisuudessa 
tapahtuu, mitä huomenna tapahtuu. Hän ei 
tiedä kohtaloaan, ei tiedä tietä, joka hänen on 
kuljettava, eikä sitä, mikä on hänen loppunsa. 
26. Ihminen ei kestäisi tietoa kaikista niistä 
koettelemuksista, jotka hänen on läpäistävä 
olemassaolonsa aikana. Siksi armollisessa 
rakkaudessani häntä kohtaan olen asettanut 
hänen nykyisyytensä ja tulevaisuutensa väliin 
salaperäisen verhon, joka estää hänen 
mieltään hämmentymästä tietämällä kaiken 
sen, mitä hänen on vielä koettava ja 
kärsittävä. 
27 Hengellä sen sijaan, joka on voimalla 
varustettu ja ikuisuuteen luotu olento, on 
itsessään kyky tietää tulevaisuus, lahja tietää 
kohtalonsa ja voima ymmärtää ja hyväksyä 
kaikki sitä odottavat koettelemukset. Hän 
tietää, että tien lopussa, kun hän on kulkenut 
sen kuuliaisesti lakia noudattaen, hän saapuu 
Lupauksen maahan, Hengen paratiisiin, joka 
on korotuksen, puhtauden ja täydellisyyden 
tila, jonka hän on lopulta saavuttanut. 
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28 Ette voi saavuttaa Mestarinne hengellistä 
tasoa, jotta tietäisitte, mitä kohtalollanne on 
edessänne, mitä tulevaisuus tuo tullessaan; 
mutta sisäisen kohotuksenne kautta saan 
teidät aistimaan jonkin tapahtuman 
läheisyyden. 
29. Tämän aavistuksen, tämän hengellisen 
näkemyksen tulevaisuudesta, tämän tiedon 
kohtalostanne saavutatte vain, kun ruumiista 
[sielusta] ja hengestä koostuva olemuksenne 
kehittyy vähitellen henkistymisen tiellä, joka 
on uskoa, vilpittömyyttä, rakkautta elämää 
kohtaan, lähimmäisenrakkautta ja 
avuliaisuutta, nöyryyttä ja rakkautta Herraa 
kohtaan. (160, 6- 9,13 - 14) 
30 Olkaa valppaina, ettette taistele niitä 
vastaan, jotka teidän laillanne lähtevät 
suorittamaan Jumaluuteni heille uskomia 
tehtäviä - jotta tunnistaisitte oikeat ja väärät 
profeetat, jotka vahvistavat toisten teot ja 
tuhoavat toisten teot. 
31. Sillä nyt on aika, jolloin kaikki voimat ovat 
nousseet taisteluun. Katsokaa, kuinka hyvä 
taistelee pahaa vastaan, valo pimeyttä 
vastaan, tieto tietämättömyyttä vastaan, 
rauha sotaa vastaan. (256, 66) 
  
Aidon hengellisyyden edellytykset ja 
ominaisuudet  
32 Tietäkää, että jokaisessa ihmisessä asuu 
Juudas. Kyllä, opetuslapset, sillä teidän 
tapauksessanne ruumis [sielu] on hengen 
Juudas; ruumis on se, joka vastustaa 
henkistymisen valon loistamista, joka odottaa, 
että henki syöksisi sen materialismiin, alhaisiin 
intohimoihin. 
33. Mutta koska kehosi vie sinut kuilun 
partaalle, älä tuomitse sitä. Ei, koska 
tarvitsette sitä edistymisenne kannalta, ja 
teidän on voitettava se henkistymisenne 
kautta, aivan kuten minä voitin Juudaksen 
rakkauteni kautta. (150, 67 - 68) 
34. Ennen kuin ryhdytte opettamaan elämäni 
periaatteita ja selittämään niiden sisältöä, 
teidän on aloitettava noudattamalla teille 
paljastamaani oppia, rakastamalla 
lähimmäistänne, elämällä hengellistä kohti 
kääntynyttä elämää ja kylvämällä polullenne 
rakastavaa toimintaa ja valoa. Jos ette tee 
näin, sanon teille jo nyt, että ette ole 
ymmärtäneet spiritismiä. Se paljastaa teille 
todellisen luontonne, ja sen kautta teillä on 

selkeä käsitys Isästänne ja voitte tuntea 
itsenne. 
35. On totta, että henkisyyden saavuttaminen 
edellyttää tiettyä luopumista, ponnistelua ja 
uhrauksia. Mutta kun kaipuu korkeampaan 
olemassaoloon on herännyt teissä, kun 
rakkaus alkaa loistaa olemuksessanne tai kun 
halu henkiseen on alkanut, teille on ilo päästä 
uhrauksen tai luopumisen sijaan eroon 
kaikesta siitä, mitä teillä on ympärillänne, 
mikä on hyödytöntä, haitallista tai pahaa. 
(269, 46 - 47) 
36. Olkaa aina tietoisia siitä, että olette kaikki 
samanlaisia Minun edessäni, että teillä kaikilla 
oli sama alkuperä ja että teillä kaikilla on sama 
päämäärä, vaikka ulkoisesti jokaisen kohtalo 
näyttäytyykin erilaisena. 
37. Älkää koskaan unohtako, että teidän 
kaikkien on saavutettava Minut, mikä 
tarkoittaa sitä, että teidän kaikkien, vaikkakin 
eri tavoin, on tehtävä tarvittavat ansiot 
saavuttaaksenne suurimman hengellisen 
korkeuden. Älkää siis koskaan pitäkö ketään 
alempiarvoisena. 
38 Turhamaisuus ei saa koskaan juurtua 
spiritualistiin. Toisaalta, todellisen 
vaatimattomuuden tulisi aina olla hänen 
kumppaninsa, silloin hänen tekonsa, sen sijaan 
että häikäisevät väärällä valolla, löytävät 
suosiota lähimmäistensä sydämissä. (322, 32 - 
34) 
39. Spiritualismin hyviä kylväjiä ei koskaan 
erota mikään ulkoinen tai aineellinen. Heidän 
keskuudessaan ei ole pukuja, arvomerkkejä tai 
mitään erityistä puhetapaa. Kaikki heidän 
toimintatavoissaan todistaa 
yksinkertaisuudesta ja nöyryydestä. Kuitenkin, 
jos jokin heitä erottaa, se on heidän 
hyväntekeväisyytensä ja hengellisyytensä. 
40 Spiritualismin todelliset saarnaajat eivät 
tule olemaan tunnettuja 
kaunopuheisuudestaan, vaan sanansa 
viisaudesta ja yksinkertaisuudesta ja ennen 
kaikkea tekojensa totuudellisuudesta ja 
elämänsä hyvyydestä. (194, 24 - 25) 
41 Hengellisyys on selkeyttä, on 
yksinkertaisuutta, on antautumista 
rakkaudelle ja on kamppailua hengen 
täydellisyyden saavuttamiseksi. (159, 64) 
 
Henkisyyden hyödyllinen vaikutus  



232 
 

42 Hengellistymisen kautta ihminen saavuttaa 
sellaisen kohoamisen asteen, joka antaa 
ihmiselle mahdollisuuden vastaanottaa 
ajatuksia, jotka ylittävät sen, mitä hänen 
mielensä voi käsittää, ja saada valtaa 
aineelliseen. 
43. Miettikää hetki: Jos hengen hengellistä 
kohottamista toteutetaan käytännössä 
tutkittaessa aineellista luomakuntaa, jonka 
luonto teille esittää, tai missä tahansa muussa 
inhimillisessä päämäärässä, voitte kuvitella, 
millaisia hedelmiä voisitte korjata, jos 
löytönne eivät johtuisi vain mielen avulla 
tehdystä tutkimuksesta, vaan jos osallistuisitte 
myös hengelliseen ilmestykseen, jonka Hän, 
joka loi kaiken, antaisi teille. (126,26 - 27) 
44. Kun ihmiset saavuttavat henkistymisen, 
heistä tulee kaiken heitä ympäröivän 
yläpuolella olevia luotuja. Sillä tähän asti he 
ovat olleet vain heikkoja olentoja, jotka ovat 
olleet luonnonvoimien, voimien ja vaikutusten 
alaisia, jotka eivät saa olla ihmistä ylempänä, 
koska ne eivät ole hänen yläpuolellaan. (280, 
29) 
45. Totisesti sanon teille, että hengellisyys 
myös periytyy, minkä vuoksi teidän tulisi 
pyrkiä siirtämään sydämen puhtaus ja 
vastaanottavaisuus hengelliselle lapsillenne. 
He tulevat kiittämään teitä siitä, että olette 
osoittaneet armollisuutenne antamalla heille 
ruumiin, joka on vapaa intohimoista, jolla on 
kirkas mieli, herkkä sydän ja henki, joka on 
valppaana omantuntonsa kutsun edessä. (289, 
65) 
46. Ainoa asia, johon Työni tähtää, on kaikkien 
ihmisten henkistyminen, sillä henkistymisessä 
heistä tulee yhtä ja he ymmärtävät toisiaan. 
Henkistymisessä he näkevät, että heidän 
uskontojensa nimet ja ulkoiset muodot 
katoavat, sillä ne ovat olleet syynä heidän 
hengelliseen erillisyyteensä, koska kukin on 
tulkinnut Jumalansa eri tavalla. 
47 Heti kun he kaikki lähestyvät henkistymistä 
eri poluillaan, he ymmärtävät, että ainoa asia, 
joka heiltä puuttui, oli vapautua 
materialismista, jotta he pystyisivät 
tulkitsemaan henkisesti sen, minkä he olivat 
aina käsittäneet aineellisessa mielessä. 
48. Henkistyminen on kaikki, mitä pyydän 
ihmisiltä tällä hetkellä, ja silloin he näkevät 
sallitun rajoissa korkeimpien ihanteidensa 

toteutuvan ja vakavimpien ristiriitojensa 
ratkeavan. (321, 22-23, 29) 
 

XI Ihmiskunta  
 

49 luku - Uskonto ja oikeuskäytäntö  
 
Mikään uskonto tai uskontokunta ei ole 
ainoa oikea.  
1 En ole tullut herättämään uskonnollista 
fanaattisuutta ihmisten keskuudessa; oppini 
on hyvin kaukana väärien asioiden 
opettamisesta; haluan parannusta, uskoa, 
rakkautta, hengellisyyttä. Fanaattisuus on 
tumma side silmien edessä, on epäterve 
intohimo, on pimeyttä. Varo, ettei tämä paha 
siemen pääse sydämeesi. Muistakaa, että 
fanaattisuus näyttää joskus rakkaudelta. 
2 Ymmärtäkää, että tämä pimeys on koetellut 
ihmiskuntaa tänä aikana. ymmärtäkää, että 
vaikka pakanakansat ovat kadonneet maan 
päältä ja suurin osa ihmiskunnasta tunnustaa 
palvovansa oikeaa Jumalaa, ihmiset eivät 
tunne Minua eivätkä rakasta Minua; sillä 
heidän sotansa, vihansa ja sopusoinnun 
puutteensa ovat osoitus siitä, että he eivät 
vielä anna Minun elää sydämissään; Minä olen 
ainoa, joka voi auttaa heitä; Minä olen ainoa, 
jota he rakastavat. 
3 Tämän "uskonnollisen fanaattisuuden" ja 
epäjumalanpalveluksen pimeyden yläpuolella 
lähestyvät suuret pyörremyrskyt, jotka 
puhdistavat tämän ihmiskunnan hengellisen 
kultin. Kun tämä työ on tehty, rauhan 
sateenkaari loistaa äärettömyydessä. (83, 60 – 
62) 
4. Olen sallinut, että maan päällä on olemassa 
uskontoja, jotka ovat hengen polkuja, jotka 
johtavat Jumalan luo. Jokainen uskonto, joka 
opettaa hyvyyttä ja rakkautta ja ylistää armoa, 
on hyvä, koska se sisältää valoa ja totuutta. 
Kun ihmiset kuihtuvat niissä ja muuttavat sen, 
mikä alun perin oli hyvää, huonoksi, polku 
katoaa materialismin ja synnin alle. 
5. Siksi näytän teille tänä aikana uudestaan 
Totuuteni, joka on Tie, elämän ydin ja laki, 
jotta voisitte etsiä tätä lakia, joka on majakka 
ja ohjaava tähti, muotojen ja riittien, kaiken 
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inhimillisen tuolla puolen. Se, joka etsii Minua 
tällä tavoin, on spiritisti. (197, 10 – 11) 
6 Kukaan ei eksy; toiset saapuvat aikaisemmin 
sitä tietä, jonka olen teille näyttänyt, ja toiset 
myöhemmin sitä tietä, jota he kulkevat. 
7. Kaikissa uskonnoissa ihminen voi ottaa 
vastaan sen opetuksen, jota hän tarvitsee 
tullakseen hyväksi. Mutta jos hän ei saavuta 
tätä, hän syyttää uskontoa, jota hän 
tunnustaa, ja pysyy sellaisena kuin on aina 
ollut. 
8. Kaikki uskonnot ovat teitä; toiset ovat 
täydellisempiä kuin toiset, mutta kaikki 
tähtäävät hyvään ja pyrkivät pääsemään Isän 
luo. Jos jokin asia ei tyydytä teitä 
tuntemissanne uskonnoissa, älkää menettäkö 
uskoanne Minuun. Vaeltakaa rakkauden tiellä, 
niin löydätte pelastuksen, sillä rakkauden 
voima valaisee minun tieni. (114, 43) 
9. Uskonnot ovat pieniä sivuteitä, jotka 
opastavat henkiä oikealle polulle, jota pitkin 
he voivat nousta askel askeleelta, kunnes 
tulevat luokseni. Niin kauan kuin ihmiset 
tunnustavat eri uskontoja maan päällä, he 
ovat jakautuneita. Mutta kun he ovat 
rakkauden ja totuuden tiellä, he yhdistyvät, 
heistä tulee yhtä tuon ainoan valon kanssa, 
sillä on vain yksi totuus. (243, 5) 
10. Uskontojen yhdistyminen tapahtuu, kun 
ihmisten henki nousee materialismin, 
perinteiden, ennakkoluulojen ja 
fanaattisuuden yläpuolelle. Silloin ihmiset ovat 
yhdistyneet hengellisesti yhteen ainoaan 
palvontaan: hyvyyteen Jumalan ja 
lähimmäisen rakkauden tähden. Kun tämä 
tapahtuu, ihmiskunta siirtyy täydellisyyden 
kauteen. (187, 43) 
11. Ihmisten hengellinen jakautuminen johtuu 
siitä, että toiset käyttivät yhtä oksaa 
(jumalallisten ilmoitusten puusta) ja toiset 
toista oksaa. On vain yksi puu, mutta sen oksia 
on monia. Ihmiset eivät kuitenkaan halunneet 
ottaa opetuksiani tällä tavoin, ja kiistat 
jakoivat heitä ja syvensivät heidän 
erimielisyyksiään. Jokainen uskoo 
hallitsevansa totuutta, jokainen tuntee 
olevansa oikeassa. Mutta sanon teille: Niin 
kauan kuin maistatte vain yhden oksan 
hedelmiä ja hylkäätte muiden hedelmät, ette 
tule ymmärtämään, että kaikki hedelmät ovat 
peräisin jumalallisesta puusta, jonka 
kokonaisuus edustaa täydellistä totuutta. 

12 Kun puhun teille näistä totuuksista, älkää 
ajatelko, että Mestari tarkoittaa eri 
uskontojen palvonnan ulkoisia muotoja, vaan 
sitä perusperiaatetta, johon kukin niistä 
perustuu. 
13 Voimakas myrskytuuli tuntuu nyt. Sen 
tuulenpuuskat ravistelevat puuta ja saavat sen 
eri hedelmät putoamaan, ja niitä saavat 
maistaa ne, jotka eivät ole niitä ennen 
tunteneet. 
14 Silloin he sanovat: "Kuinka 
harhaanjohdettuja ja sokeita me olimmekaan, 
kun fanaattisuutemme vallassa hylkäsimme 
kaiken sen hedelmän, jota veljemme meille 
tarjosivat, vain siksi, että se oli meille 
tuntematonta!" 
15 Osa minun valoani on jokaisessa 
ihmisryhmässä, jokaisessa yhteisössä. Älköön 
siis kukaan kerskahtako sillä, että hänellä on 
koko totuus. Ymmärtäkää siis, että jos 
haluatte mennä pidemmälle Iankaikkisen 
ytimeen, jos haluatte mennä pidemmälle kuin 
mihin olette tähän mennessä päässeet, teidän 
on ensin yhdistettävä joidenkin tietämys 
toisten tietämykseen, ja tällä tavoin kaikkien 
muiden tietämykseen. Silloin tästä 
harmoniasta loistaa kirkas ja hyvin kirkas valo, 
jota olette tähän asti etsineet maailmasta 
löytämättä sitä. 
16 "Rakastakaa toisianne", tämä on minun 
periaatteeni, korkein käskyni ihmisille, 
uskontokunnasta tai uskonnosta riippumatta. 
17 Lähestykää toisianne täyttämällä tämä ylin 
käsky, niin löydätte minut läsnä olevana 
jokaisessa teistä. (129, 36 - 41) 
 
Uskontojen vihamielisyys kehitystä kohtaan  
18 Ihminen on ollut enemmän huolissaan 
inhimillisestä elämästään kuin hengellisestä 
elämästään, vaikka hän on usein ollut 
tietoinen siitä, että inhimillinen elämä on 
katoavaa ja hengellinen ikuista. Tämä on syy 
siihen, että vaikka ihminen on edistynyt 
sivilisaatiossaan ja tieteessään, hän on pysynyt 
hengellisesti pysähtyneenä ja nukkumassa 
uskonnoissaan. 
19 Katsokaa uskontoa toisensa jälkeen, niin 
huomaatte, ettei mikään niistä osoita 
kehitystä, kehittymistä tai täydellisyyttä. 
Jokaista julistetaan korkeimmaksi totuudeksi, 
mutta koska ne, jotka sitä tunnustavat, 
luulevat löytävänsä ja tietävänsä kaiken siitä, 
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he eivät vaivaudu etenemään askeltakaan 
pidemmälle. 
20. Jumalalliset ilmoitukset, Jumalan laki, 
minun oppini ja julistukseni ovat alusta alkaen 
antaneet teidän ymmärtää, että ihminen on 
evoluution alainen olento. Miksi sitten 
yksikään uskontokuntanne ei vahvista ja 
todista tätä totuutta? 
21 Minä sanon teille: Vain se opetus, joka 
herättää hengen, joka sytyttää sen sisällä 
valon, joka edistää sitä ja paljastaa sille, mitä 
se pitää sisällään, joka nostaa sen ylös aina, 
kun se kompastuu, ja saa sen etenemään 
pysähtymättä - vain se opetus on totuuden 
innoittamaa. Mutta eikö juuri tämä ole sitä, 
mitä opetukseni on teille aina paljastanut? 
22. Olette kuitenkin pitkään olleet 
hengellisesti pysähtyneinä, koska olette olleet 
enemmän huolissanne siitä, mikä koskee 
elämäänne maan päällä, kuin siitä, mikä 
koskee henkeänne. Jotta ette kuitenkaan 
hylkäisi kokonaan hengellistä, olette luoneet 
uskontonne siten, etteivät ne häiritse millään 
tavoin töittenne ja velvollisuuksienne 
suorittamista maan päällä. 
23 Kun sitten noudatat tätä uskonnollista 
perinnettä, luulet tekeväsi oikeutta Jumalalle, 
pyrkiväsi siten rauhoittamaan omatuntosi ja 
luulet varmistavasi pääsysi taivasten 
valtakuntaan. 
24 Mikä tietämättömyys, ihmiskunta! Milloin 
vihdoin heräätte todellisuuteen? Ettekö 
ymmärrä, että kun noudatatte uskonnollisia 
tapojanne, ette anna Minulle mitään, ja 
henkennekin tyhjenee? 
25 Jos lähdette seurakunnistanne sanoen: 
"Nyt olen täyttänyt velvollisuuteni Jumalaa 
kohtaan", olette langenneet suureen 
erehdykseen, kun luulette, että olette 
antaneet Minulle jotakin, vaikka teidän pitäisi 
tietää, että ette voi antaa Minulle mitään, 
mutta voitte saada Minulta paljon ja antaa 
paljon itsellenne. 
26. Te luulette, että lain täyttäminen rajoittuu 
vain noihin paikkoihin menemiseen, ja tämä 
on toinen suuri erehdys. Näissä paikoissa 
pitäisi olla koulu, jossa oppilaan pitäisi oppia 
myöhempää elämää varten. Jälleen 
jokapäiväisessä elämässä seistessään hänen 
tulisi soveltaa opittua käytännössä, mikä on 
lain todellinen täyttymys. (265, 22 - 27) 
 

Uskonnon ja tieteen välinen suhde  
27. Aikojen alusta lähtien lain ja Hengen opin 
sanansaattajilla on ollut tiedemies 
vastustajanaan. Näiden kahden välillä on käyty 
suuria taisteluita, ja minun on tullut aika 
kertoa teille jotain näistä taisteluista. 
28. Loin tämän maailman palvelemaan 
ruumiillistuneiden henkien väliaikaisena 
kotina. Mutta ennen kuin he voisivat asua 
siinä, annoin heille hengen, mielen ja tahdon 
kyvyt. 
29. Tiesin etukäteen luotujeni kohtalon ja 
kehityksen. Asetin maahan, sen sisälle, 
pinnalle ja ilmakehään kaikki tarvittavat 
elementit, jotka ovat välttämättömiä ihmisen 
säilymiselle, elättämiselle, kehittymiselle ja 
myös virkistymiselle. Mutta jotta ihminen voisi 
löytää luonnon salaisuudet elämän lähteenä, 
annoin hänen älykkyytensä herätä. 
30 Näin ihmiselle paljastettiin sen tieteen alku, 
johon te kaikki kykenette, vaikka aina on ollut 
lahjakkaampia miehiä, joiden tehtävänä on 
ollut riistää luonnolta sen voimien ja 
elementtien salaisuus ihmiskunnan hyödyksi ja 
iloksi. 
31. Lähetin myös suuria henkiä maan päälle, 
jotta he paljastaisivat teille yliluonnollisen 
elämän - sen, mikä on tämän luonnon 
yläpuolella, tieteen ulkopuolella. Näiden 
ilmestysten kautta tuli ilmi universaalisen, 
vahvan, luovan, kaikkivoivan ja kaikkialla läsnä 
olevan olennon olemassaolo, jolla on 
varattuna ihmiselle kuoleman jälkeinen elämä, 
hengen ikuinen elämä. 
32 Mutta koska toinen toi hengellisiä tehtäviä 
ja toinen tieteellisiä tehtäviä, ovat toinen ja 
toinen, uskonnot ja tiede, seisoneet aina 
toisiaan vastaan kuin viholliset taistelussa. 
33. Tänään kerron teille, että aine ja henki 
eivät ole vastakkaisia voimia; näiden kahden 
välillä vallitsee harmonia. Valoa ovat 
hengelliset ilmestykseni, ja valoa ovat myös 
tieteen ilmestykset ja löydöt. Mutta jos olette 
kuulleet minulta, että vastustan usein 
tiedemiesten työtä, se johtuu siitä, että monet 
heistä ovat käyttäneet energiaa, aiemmin 
tuntemattomia luonnon elementtejä ja voimia 
väärin tuhoisiin tarkoituksiin, 
vihamielisyyteen, vihaan ja kostoon, 
maalliseen herruuteen ja liialliseen vallan 
tavoitteluun. 
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34. Voin kertoa teille, että niille, jotka ovat 
suorittaneet tehtävänsä rakkaudella ja hyvillä 
aikomuksilla - niille, jotka ovat kunnioittavasti 
ja nöyrästi tunkeutuneet salaisiin 
aarrekammioihini - Minulla on ollut ilo 
paljastaa heille suuria salaisuuksia tyttäreni, 
ihmiskunnan, parhaaksi. 
35 Tiede on johtanut ihmiskunnan maailman 
alusta lähtien kulkemaan aineellisen 
edistyksen polkua, jonka kautta ihminen on 
löytänyt joka käänteessä tieteen hedelmiä - 
joitakin makeita ja joitakin katkeria. 
36. Teidän on nyt aika ymmärtää, että kaikki 
valo kuuluu Hengelleni, että kaikki, mikä on 
elämää, tulee Jumaluudestani, koska minä 
olen salainen aarrearkku, lähde ja kaiken 
luomisen alkuperä. 
37 Nämä hengellisen ja tieteellisen väliset 
taistelut katoavat ihmisten elämästä siinä 
määrin, että hengellinen yhdistyy tieteen 
kanssa yhdeksi ainoaksi valoksi, joka valaisee 
ihmisen tien äärettömyyteen. (233, 25 -34) 
 
Maallisen oikeuden ankaruus ja 
epäoikeudenmukaisuus  
38. Tulen kumoamaan virheelliset lakinne, 
jotta teitä hallitsisivat vain käskyjeni mukaiset 
ja viisauteni kanssa sopusoinnussa olevat lait. 
Minun lakejani leimaa rakkaus, ja koska ne 
tulevat Jumaluudestani, ne ovat 
muuttumattomia ja ikuisia, kun taas sinun 
lakisi ovat ohimeneviä ja toisinaan julmia ja 
itsekkäitä. 
39 Isän laki on rakkaudesta, hyvyydestä, se on 
kuin balsami, joka lohduttaa ja kohottaa 
syntistä, niin että hän voi kestää 
rikkomustensa hyvittämisen. Isän rakkauden 
laki tarjoaa aina runsaan mahdollisuuden 
moraaliseen uudistumiseen sille, joka rikkoo, 
kun taas teidän lakinne päinvastoin 
nöyryyttävät ja rankaisevat sitä, joka on 
rikkonut lakia, ja usein viattomia ja heikkoja. 
40 Teidän oikeuskäytännössänne on 
ankaruutta, kostoa ja armon puutetta. 
Kristuksen laki on rakastava vakaumus, 
ääretön oikeudenmukaisuus ja äärimmäinen 
oikeellisuus. Te itse olette tuomarinne, minä 
taas olen väsymätön puolustajanne; mutta 
teidän on tiedettävä, että on kaksi tapaa 
maksaa vääryyksistänne: toinen rakkaudella ja 
toinen kivulla. 

41 Valitkaa itse, nautitte edelleen vapaan 
tahdon lahjasta. (17, 46 - 48) 
42. Olen Jumalallinen Tuomari, joka ei koskaan 
anna raskaampaa tuomiota kuin mitä 
rikkomus on. Kuinka monet niistä, jotka 
syyttävät itseään edessäni, löydän puhtaina. 
Kuinka moni sitä vastoin julistaa puhtauttaan, 
ja minä pidän heitä turmeltuneina ja syyllisinä. 
43 Kuinka epäoikeudenmukainen onkaan 
ihmisen oikeus! Kuinka monet huonojen 
tuomareiden uhrit sovittavatkaan toisten 
ihmisten rikoksia! Kuinka monet viattomat 
ihmiset ovatkaan nähneet vankilan 
kaltereiden sulkeutuvan heidän silmiensä 
edessä, kun taas syyllinen kulkee vapaana, 
näkymättömästi raahaten mukanaan 
varkauksien ja rikosten taakkaa. (135, 2 - 3) 
44. Koska inhimillinen oikeus on 
epätäydellinen, vankilanne ovat täynnä 
uhreja, ja teloituspaikat ovat tahranneet 
viattomien veren. Kuinka monta rikollista 
näenkään maailmassa nauttivan vapaudesta ja 
kunnioituksesta, ja kuinka monelle 
korruptoituneelle te olette pystyttäneet 
muistomerkkejä heidän muistonsa kunniaksi! 
45. Jos voisitte nähdä nämä olennot, kun he 
elävät henkimaailmassa ja valo nousee heidän 
hengessään! Järjettömien ja hyödyttömien 
kunnianosoitusten sijaan lähettäisitte heille 
rukouksen, jolla lohduttaisitte heitä heidän 
vakavassa katumuksessaan. (159, 44 - 45) 
 
Ihmisen kovasydäminen itsevanhurskaus  
46 Rakkaus ohjaa teitä, jotta teistä tulisi 
jumalallisen Lohduttajan todellisia lähettiläitä. 
Te, jotka ette ole joutuneet mihinkään 
kuiluun, olette aina nopeita syyttämään ja 
tuomitsemaan. Te tuomitsette lähimmäisenne 
ilman pienintäkään myötätuntoa, eikä tämä 
ole minun oppini. 
47. Jos ennen tuomitsemista tutkisitte 
itseänne ja vikojanne, vakuutan teille, että 
tuomionne olisi myötätuntoisempi. Pidätte 
vankiloissa olevia pahoina ja sairaaloissa 
olevia onnettomina. Pysyttelette kaukana 
heistä ymmärtämättä, että he ovat sen 
arvoisia, että pääsevät rakkauteni 
valtakuntaan. Ette halua ajatella, että myös 
heillä on oikeus saada auringon säteet, jotka 
luotiin antamaan elämää ja lämpöä kaikille 
olennoille poikkeuksetta. 
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48 Sovituspaikoissa olevat peilit ovat usein 
peilejä, joihin ihmiset eivät halua katsoa 
itseään, koska he tietävät, että peilin heille 
paljastama kuva on monissa tapauksissa 
syytös. (149, 51 - 53) 
 
Maallinen oikeus välttämättömänä pahana  
49. Silti maan päällä vallitseva oikeus ei osoita 
vanhurskaita tekoja. Näen armon puutteen, 
ymmärryksen puutteen ja sydämen kovuuden. 
Mutta jokainen saa silti täydellisen tuomionsa. 
50 Minä olen sallinut nämä koettelemukset, ja 
niin kauan kuin ihminen ei noudata lakejani, 
niin kauan kuin hän kääntyy pois niiden 
käskyjen noudattamisesta, on maan päällä 
joku, joka taivuttaa sydämensä, joka rikkoo 
sen. 
51. Jos täyttäisitte lain, maailmassa ei 
tarvittaisi tuomareita, ei olisi rangaistuksia, ei 
tarvitsisi hallituksia. Jokainen päättäisi omista 
toimistaan, ja Minä ohjaisin kaikkia. Kaikki 
teistä saisivat innoitusta laeistani, ja tekonne 
olisivat aina hyväntekeväisyyttä, ja niiden 
päämääränä olisi hengellisyys ja rakkaus. 
52 Mutta ihmiskunta on vajonnut syviin 
kuiluihin: moraalittomuus, paheellisuus, synti 
on vallannut ihmisten sydämet, ja nämä ovat 
seuraukset: teidän on juotava katkeria 
maljoja, teidän on kärsittävä nöyryytystä 
niiden ihmisten käsissä, jotka, vaikka he 
ovatkin teidän veljiänne, käyttävät valtaa 
maan päällä. 
53. Mutta olkaa nöyriä, kestäkää tuomiot 
kärsivällisesti ja muistakaa, että minä olen 
täydellinen tuomari. (341,53) 
 

50 ryhmä - Koulutus ja tiede  
 
Turhamaisuus ja tiedon ylpeys  
1 Kysyn tämän ajan ihmisiltä, jotka pitävät 
itseään maailman historian edistyneimpinä: 
Oletteko te kaikella lahjakkuudellanne 
löytäneet mitään tapaa, jolla voitte tehdä 
rauhaa, saavuttaa valtaa ja vaurautta 
tappamatta, tuhoamatta tai orjuuttamatta 
naapureitanne? Luuletko, että edistyksesi on 
todellista ja aitoa, kun moraalisesti makaat 
mudassa ja vaellat hengellisesti pimeydessä? 
En vastusta tiedettä, koska olen itse antanut 
sen ihmisille; vastustan sitä, mihin 
tarkoitukseen te sitä joskus käytätte. (37, 56) 

2 Ihmiskunta, valon tytär, avaa silmäsi, tajua, 
että elät jo hengen aikakaudella! 
3 Miksi olet unohtanut minut ja tahdot mitata 
voimasi minun voimallani? Kerron teille, että 
annan valtikkani käteenne sinä päivänä, jolloin 
tiedemies tieteen avulla luo kaltaisenne 
olennon, varustaa sen hengellä ja antaa sille 
omantunnon. Mutta satosi on toistaiseksi 
toinen. (125, 16 - 17) 
4. Miksi on ollut ja on olemassa ihmisiä, jotka, 
jotka ovat oppineet inhimillisen tieteen 
käyttämällä Luojan heille antamia kykyjä, 
käyttävät niitä taistellakseen jumalallista 
tiedettä vastaan ja torjuakseen sen? Koska 
heidän turhamaisuutensa ei salli heidän astua 
Herran aarrekammioon nöyrästi ja 
kunnioittavasti, vaan he etsivät päämääräänsä 
ja valtaistuinta tästä maailmasta. (154, 27) 
5 Nykyään ihminen tuntee itsensä mahtavaksi, 
hän korottaa persoonallisuuttaan ja häpeää 
sanoa "Jumala". Hän antaa Hänelle muita 
nimiä, jotta hän ei vaarantaisi 
omahyväisyyttään, jotta hän ei putoaisi 
sosiaalisen asemansa jalustalta. Siksi he 
kutsuvat Minua: Kosminen Älykkyys, 
Maailmankaikkeuden Arkkitehti. Mutta olen 
opettanut teitä sanomaan Minulle: "Isä 
meidän", "Isäni", kuten opetin teille "Toisella 
aikakaudella". Miksi miehet luulevat 
alentavansa tai vähentävänsä 
persoonallisuuttaan kutsuessaan Minua 
"Isäksi"? (147, 7) 
6 Kuinka alas ihminen onkaan vajonnut 
materialismissaan, niin että hän on lopulta 
kieltänyt Hänet, joka on luonut kaiken! Miten 
ihmismieli voi pimentyä niin paljon? Kuinka 
tieteenne voisi kieltää Minut ja häpäistä 
elämän ja luonnon niin kuin se on tehnyt? 
7 Minä olen läsnä jokaisessa teossa, jonka 
teidän tieteenne havaitsee; jokaisessa teossa 
minun lakini paljastuu ja minun ääneni kuuluu. 
Miten on mahdollista, että nämä ihmiset eivät 
tunne, eivät näe eivätkä kuule? Onko 
edistyksen ja sivistyksen merkki kieltää 
olemassaoloni, rakkauteni ja oikeuteni? Silloin 
ette ole yhtään edistyneempiä kuin 
alkukantaiset ihmiset, jotka osasivat havaita 
jokaisessa luonnonvoimassa ja ihmeessä 
jumalallisen, ylivertaisen, viisaan, 
oikeudenmukaisen ja voimakkaan olennon 
toiminnan, jolle he katsoivat kaiken hyvän 
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kaikessa olemassa olevassa ja jota he siksi 
palvoivat. (175, 72 - 73) 
8 Minä annan sanani uudelleen ihmisille, jotta 
he tietäisivät, etteivät he ole hylättyjä, jotta he 
heräisivät henkensä äänestä ja oppisivat, että 
suuret jumalalliset ihmeet odottavat heidän 
henkeään tämän elämän jälkeen. 
9 Niistä olen puhunut ihmisille, ja saman 
kokee se, joka osaa rukoilla päästäkseen 
yhteyteen hengellisen kanssa, kuten myös se, 
joka tieteen avulla syventyy luonnon 
salaisuuksiin. Näillä kahdella tavalla sekä äly 
että henki löytävät yhä enemmän ja 
enemmän, mitä enemmän he etsivät. 
10. Mutta milloin tulee aika, jolloin ihminen 
innostuu rakkaudesta tutkimukseensa ja 
tutkimukseensa? Vasta kun näin tapahtuu, 
hänen työnsä maailmassa kestää. Niin kauan 
kuin tieteen motiivina on vallanhimo, 
ylimielisyys, materialismi tai viha, ihmiset 
saavat lakkaamatta kokea, että vapautuneet 
luonnonvoimat rankaisevat heidän 
holtittomuuttaan. 
11. Kuinka monet ovat paisuneet pahuudessa, 
ylimielisyydessä, turhassa ponnistuksessaan, 
kuinka monet ovat pukeneet päälleen 
kruunuja, vaikka ovat kurjia ja hengellisesti 
alastomia. Kuinka suuri onkaan kontrasti sen 
välillä, mitä te pidätte totuutenanne ja minun 
totuuteni välillä! (277, 31 - 32 , 36)  
 
Materialistisen ajattelun seuraukset  
12. Jos ihmiset tuntisivat todellista rakkautta 
lähimmäisiään kohtaan, heidän ei tarvitsisi 
kärsiä siitä kaaoksesta, jossa he nyt ovat; 
kaikki heidän sisällään olisi harmoniaa ja 
rauhaa. Mutta he eivät ymmärrä tätä 
jumalallista rakkautta, ja he haluavat vain 
tieteellisen totuuden, johdetun totuuden - 
sen, minkä he voivat todistaa inhimillisillä 
ajatusprosesseillaan: He haluavat totuuden, 
joka vetoaa aivoihin, eivät sitä, joka tavoittaa 
sydämen, ja nyt heillä on materialisminsa 
tulos: itsekäs, valheellinen ihmiskunta täynnä 
kärsimystä. (14, 42) 
13 Älkää kuvitelko mitään tieteenne 
hedelmistä, sillä nyt, kun olette saavuttaneet 
siinä niin suurta edistystä, ihmiskunta kärsii 
eniten, on eniten kurjuutta, hälyä, tauteja ja 
veljessotia. 

14 Ihminen ei ole vielä löytänyt todellista 
tiedettä - sitä, joka saavutetaan rakkauden 
kautta. 
15. Katsokaa, kuinka turhamaisuus on 
sokaissut teidät; jokainen kansakunta haluaa 
saada maailman suurimmat oppineet. 
Totisesti sanon teille, että oppineet eivät ole 
tunkeutuneet syvälle Herran salaisuuksiin. 
Voin kertoa teille, että se tieto, joka ihmisellä 
on elämästä, on edelleen pinnallista. (22, 16 - 
18) 
16 Mitä sinä eniten toivot näinä hetkinä maan 
päällä? Rauhaa, terveyttä ja totuutta. Totisesti 
sanon teille, että näitä lahjoja ei anneta teille 
tieteen avulla, kuten te olette sitä soveltaneet. 
17. Oppineet kyselevät Luontoa, ja Luonto 
vastaa heille jokaiseen kysymykseen, mutta 
näiden kysymysten takana ei aina ole hyviä 
aikomuksia, hyviä mielialoja tai 
hyväntahtoisuutta. Miehet ovat epäkypsiä ja 
älyttömiä, jotka riistävät luonnolta sen 
salaisuudet ja häpäisevät sen sisimmän 
olemuksen - jotka eivät kunnioita luontoa 
ottamalla sen lähteistä perusaineita, jotta he 
voisivat tehdä toisilleen hyvää todellisten 
veljien ja siskojen tavoin, vaan itsekkäiden ja 
toisinaan vahingollisten päämäärien vuoksi. 
18 Koko luomakunta puhuu heille minusta, ja 
heidän äänensä on rakkauden ääni; mutta 
kuinka harvat osaavatkaan kuulla ja ymmärtää 
tätä kieltä! 
19 Kun otetaan huomioon, että luomakunta 
on temppeli, jossa minä asun, niin ettekö te 
pelkää, että Jeesus ilmestyy sinne, ottaa 
ruoskan ja ajaa ulos kauppiaat ja kaikki, jotka 
sitä häpäisevät? (26, 34 - 37) 
20. Ilmoitin ihmiselle tieteen lahjan, joka on 
valo. Mutta ihminen on luonut sillä pimeyttä 
ja aiheuttanut tuskaa ja tuhoa. 
21 Ihmiset luulevat olevansa inhimillisen 
kehityksen huipulla. Tähän minä kysyn heiltä: 
Onko teillä rauha maan päällä? Onko kodeissa 
veljeyttä miesten kesken, moraalia ja 
hyveellisyyttä? Kunnioitatko lähimmäistesi 
elämää? Välitätkö sinä heikoista? - Totisesti 
sanon teille, että jos nämä hyveet olisivat 
teissä läsnä, teillä olisi ihmiselämän 
korkeimmat arvot. 
22. Hämmennys vallitsee ihmisten 
keskuudessa, koska olette nostaneet jalustalle 
ne, jotka ovat johtaneet teidät turmioon. 
Älkää siis kysykö, miksi olen tullut ihmisten 
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luokse, älkääkä tuomitko sitä, että teen itseni 
tunnetuksi syntisten ja tietämättömien kautta; 
sillä kaikki, mitä pidätte epätäydellisenä, ei ole 
sitä. (59, 52 - 54) 
23. Tutkija etsii syytä kaikelle olevalle ja 
tapahtuvalle ja toivoo tieteen avulla 
todistavansa, ettei luonnon ulkopuolella ole 
mitään periaatetta tai totuutta. Mutta pidän 
heitä kypsymättöminä, heikkoina ja 
tietämättöminä. (144, 92) 
24. Turhamaisuuttaan täynnä olevat 
tiedemiehet pitävät jumalallisia ilmoituksia 
huomionsa arvottomina. He eivät halua 
kohottaa itseään hengellisesti Jumalan 
yläpuolelle, ja jos he eivät ymmärrä jotain 
siitä, mikä heitä ympäröi, he kieltävät sen, 
jotta heidän ei tarvitsisi tunnustaa 
kyvyttömyyttään ja tietämättömyyttään. 
Monet heistä haluavat uskoa vain siihen, 
minkä he voivat todistaa. 
25 Mitä lohdutusta nämä ihmiset voivat tuoda 
lähimmäistensä sydämille, jos he eivät 
tunnista luomakuntaa ohjaavaa rakkauden 
alkuperäistä periaatetta eivätkä sitä paitsi 
ymmärrä elämän hengellistä merkitystä? (163, 
17 - 18) 
26 Kuinka kauas tämä ihmiskunta onkaan 
eksynyt minun käskyistäni! Kaikki siinä on 
pinnallista, valheellista, ulkoista ja teennäistä. 
Siksi sen henkinen voima on mitätön, ja 
korvatakseen voiman puutteen ja henkisen 
kehityksen puutteen se on heittäytynyt 
tieteen syliin ja kehittänyt älykkyyttä. 
27 Tällä tavoin ihminen on tieteen avulla 
saanut tuntea itsensä vahvaksi, mahtavaksi ja 
mahtavaksi. Mutta sanon teille, että tuo voima 
ja tuo suuruus ovat merkityksettömiä sen 
hengen voiman rinnalla, jonka ette ole 
antaneet kasvaa ja ilmetä. (275, 46 - 47) 
28. Tänään, päivästä toiseen, syötte katkeria 
hedelmiä tieteen puusta, jota ihmiset ovat 
viljelleet niin puutteellisesti, koska ette ole 
pyrkineet kehittämään kaikkia lahjojaan 
sopusointuisesti. Kuinka siis voisitte ohjata 
löytönne ja työnne hyvään suuntaan, kun 
olette kouluttaneet vain älyä, mutta 
laiminlyöneet hengen ja sydämen? 
29 Teidän keskuudessanne on ihmisiä, jotka 
ovat kuin villieläimet, jotka päästävät 
intohimonsa valloilleen, jotka tuntevat vihaa 
lähimmäisiään kohtaan, jotka ovat 

verenhimoisia ja pyrkivät orjuuttamaan 
veljeskansoja. 
30. Jos joku uskoo, että oppini voisi aiheuttaa 
ihmisen moraalisen romahduksen, totisesti 
sanon teille, että hän on suuressa 
erehdyksessä; ja todistaakseni tämän tämän 
ajan epäilijöille, materialisteille ja ylimielisille 
annan heidän niittää ja syödä tieteen 
hedelmää, kunnes he saavat siitä tarpeekseen, 
kunnes tunnustus, joka sanoo Minulle, karkaa 
heidän mielestään: "Isä, anna meille anteeksi, 
ainoastaan Sinun voimasi pystyy 
pysäyttämään ne voimat, jotka olemme 
vapauttaneet järjettömyydessämme." (282, 15 
- 17) 
31. Ihmistiede on saavuttanut sen rajan, johon 
ihminen voi materialismissaan yltää. 
Rakkauden, hyvyyden ja täydellisyyden 
hengellisen ihanteen innoittama tiede voi 
mennä paljon pidemmälle kuin te olette 
vieneet sitä. 
32 Todiste siitä, että tieteellisen edistyksenne 
motiivina ei ole ollut keskinäinen rakkaus, on 
kansojen moraalinen rappio, veljessodat, 
kaikkialla vallitseva nälkä ja kurjuus, 
hengellisen tietämättömyys. (315,53 - 54) 
33. Mitä sanon teille nykyisistä oppineistanne, 
niistä, jotka haastavat luonnon ja uhmaavat 
sen voimia ja elementtejä ja saavat hyvän 
näyttämään pahalta? He kokevat suurta 
kärsimystä, koska he ovat rikkoneet ja syöneet 
kypsymättömän hedelmän tieteen puusta - 
hedelmän, jonka he olisivat voineet kypsyttää 
vain rakkaudella. (263, 26) 
34 Koska ihmiskunta ei ole sopusoinnussa 
koko luomakuntaa hallitsevan universaalin lain 
kanssa, syntyy hallitsematon tila, joka ilmenee 
luonnonvoimien väkivaltaisuutena. 
35 Ihminen on jakanut atomit, ja hänen 
kehittyneet aivonsa käyttävät tätä löytöä 
saadakseen suurimmat voimat ja tuodakseen 
kuoleman. 
36. Jos ihminen olisi kehittynyt henkisesti 
samassa määrin kuin hänen tieteensä ja 
älykkyytensä, hän käyttäisi uusien 
luonnonvoimien löytämistä vain ihmiskunnan 
hyväksi. Mutta hänen hengellinen 
jälkeenjääneisyytensä on suuri, ja siksi hänen 
itsekäs mielensä on käyttänyt 
luomisvoimaansa ihmiskunnan vahingoksi ja 
käyttänyt tuhovoimia kääntymällä pois 
Jeesuksen rakkauden ja laupeuden 
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periaatteista. Kun siis näette tulentulvan 
tulevan alas taivaasta, se ei johdu siitä, että 
taivaat itsessään avautuvat tai auringon tuli 
kiduttaa teitä - ei, se on ihmisen työtä, joka 
kylvää kuolemaa ja tuhoa. (363,23 - 25) 
37. Kansat kehittyvät ja niiden tieteellinen 
tietämys lisääntyy. Mutta kysyn teiltä: Mitä on 
tämä "viisaus", jonka avulla ihmiset, mitä 
enemmän he siihen tunkeutuvat, sitä 
enemmän he etääntyvät hengellisestä 
totuudesta, jossa on elämän lähde ja 
alkuperä? 
38 Se on inhimillistä tiedettä, se on egoismiin 
ja materialismiin sairastuneen ihmiskunnan 
käsittämää oppineisuutta. 
39. Silloin tuo tieto on väärää ja tiede on 
pahaa, sillä sen avulla olette luoneet tuskan 
maailman. Valon sijasta on pimeys, sillä te 
ajatte kansat yhä enemmän ja enemmän 
tuhoon. 
40 Tiede on valoa, valo on elämää, on voimaa, 
terveyttä ja rauhaa. Onko tämä tieteenne 
hedelmä? Ei, ihmiskunta! Siksi sanon teille: 
niin kauan kuin ette anna Hengen valon 
tunkeutua mielenne pimeyteen, teoillanne ei 
koskaan voi olla korkeaa ja hengellistä 
alkuperää, ne eivät koskaan voi olla enemmän 
kuin inhimillisiä tekoja. (358, 31 - 34) 
41. Myös lääkäreitä kutsutaan. Kysyn heiltä, 
mitä he ovat tehneet heille paljastamallani 
terveyden salaisuudella ja heille uskomallani 
parantavalla balsamilla. Kysyn heiltä, ovatko 
he todella tunteneet vieraan tuskan, ovatko 
he alentuneet köyhimpään leiriin 
parantamaan rakkaudella kärsivää. Mikä on 
niiden vastaus Minulle, jotka ovat 
saavuttaneet loiston, hyvinvoinnin ja 
ylellisyyden lähimmäistensä tuskan avulla - 
tuskan, jota he eivät aina osanneet lievittää? 
Kaikkien on kysyttävä itseltään kysymyksiä 
sydämessään ja vastattava Minulle 
omantuntonsa valossa. (63, 62) 
42. Kuinka monen hengellisesti kuolleen 
täytyy vaeltaa maailmassa odottaen 
ruumiillista kuolemaa, joka tuo heidät minun 
läsnäolooni kuulemaan Herran äänen, joka 
herättää heidät todelliseen elämään ja 
hyväilee heitä. Millaista uudistumisen 
kaipuuta he olisivat voineet ruokkia maan 
päällä pitäessään itseään peruuttamattomasti 
ja ikuisesti menetettyinä, vaikka he tunsivat 

kykenevänsä todelliseen katumukseen ja 
rikkomustensa hyvittämiseen? 
43. Mutta niiden lisäksi, joilta oli evätty heidän 
henkensä pelastus ja jotka tulivat luokseni 
ilman toivoa, myös ne, jotka tiedemiehet 
olivat tuominneet kuolemaan ruumiin osalta, 
tulivat minun läsnäolooni. Minä, jolla on 
elämä, olen ottanut heidät pois ruumiillisen 
kuoleman kynsistä. Mutta mitä tekevät 
maailmassa ne, joille olen uskonut sekä 
hengen että ruumiin terveyden? Eivätkö he 
tiedä sitä korkeaa kohtaloa, jonka Herra on 
antanut heidän täytettäväkseen? Pitääkö 
minun, joka olen lähettänyt heille terveyden ja 
elämän sanoman, jatkuvasti ottaa vastaan 
heidän uhrauksiaan? (54, 13 - 14) 
 
Uuden tieteellisen tiedon inspiraatio 
Jumalasta ja henkimaailmasta  
44. Jos tiedemiehet, jotka ohjaavat ja 
muuttavat maailmaanne, olisivat rakkauden ja 
hyvyyden innoittamia, he olisivat jo 
huomanneet, kuinka paljon minulla on tämän 
ajan tieteelle varattuna tietoa, eikä vain tätä 
hyvin pientä osaa, josta he olettavat niin 
paljon. 
45 Salomoa kutsuttiin viisaaksi, koska hänen 
päätöksissään, neuvoissaan ja puheissaan oli 
viisautta; hänen maineensa levisi 
valtakuntansa rajojen ulkopuolelle ja ulottui 
muihin maihin. 
46. Mutta tämä mies, vaikka hän olikin 
kuningas, polvistui nöyrästi Herransa eteen ja 
pyysi viisautta, voimaa ja suojelusta, koska 
hän tunnusti olevansa vain palvelijani, ja hän 
laski valtikkansa ja kruununsa alttiiksi Minun 
edessäni. Jos kaikki oppineet, kaikki 
tiedemiehet toimisivat samalla tavalla - kuinka 
suuri olisi heidän viisautensa, kuinka monta 
tähän asti tuntematonta opetusta heille vielä 
paljastuisi jumalallisen viisauden kirjastani! 
(1,57 - 59) 
47. Kysykää oppineilta, ja jos he ovat 
rehellisiä, he kertovat teille, että he ovat 
pyytäneet Jumalalta inspiraatiota. Mutta 
antaisin heille enemmän inspiraatiota, jos he 
pyytäisivät niitä minulta enemmän 
rakkaudella veljiään kohtaan ja vähemmän 
turhamaisina itseään kohtaan. 
48. Totisesti minä sanon teille: Kaikki se, mitä 
teillä on kertynyt oikeasta tiedosta, on 
minulta; kaiken sen, mitä heillä on puhtaasta 
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ja korkeasta, minä käytän sitä hyödyksenne 
tänä aikana, sillä siksi olen antanut sen teille. 
(17, 59 - 60 o.) 
49. Ihmisen henki on kehittynyt, joten hänen 
tieteensä on kehittynyt. Olen sallinut hänen 
tietää ja löytää sellaista, mitä hän ei aiemmin 
tiennyt; mutta hän ei saa omistautua vain 
aineellisille töille. Olen antanut hänelle tuon 
valon, jotta hän voi toteuttaa rauhaansa ja 
onneaan häntä odottavassa Hengellisessä 
elämässä. (15, 22) 
50. Jos olette käyttäneet joitakin tieteitänne 
Minun tutkimiseen ja tuomitsemiseeni, eikö 
teidän mielestänne ole järkevämpää käyttää 
niitä itsenne tutkimiseen, kunnes oivallatte 
luontonne ja poistatte materialisminne? 
Luuletteko kenties, että Isänne ei voi auttaa 
teitä hyvien tieteidenne tiellä? Totisesti sanon 
teille, että jos pystyisitte tuntemaan 
jumalallisen rakkauden olemuksen, tieto 
saavuttaisi helposti mielenne ilman, että 
teidän tarvitsisi väsyttää aivojanne ja uuvuttaa 
itsenne opiskelemalla niitä tietämyksiä, joita 
pidätte syvällisinä ja jotka ovat todellisuudessa 
ulottuvillanne. (14,44) 
51 Suurissa inhimillisissä teoksissa vaikuttavat 
ja toimivat korkeat hengelliset olennot, jotka 
vaikuttavat jatkuvasti ihmisten mieliin ja 
inspiroivat tai paljastavat tuntematonta 
ruumiillistuneille veljilleen. 
Siksi sanon kaikkien aikojen oppineille ja 
tiedemiehille: Ette voi kerskua sillä, mitä 
ymmärrätte, ettekä sillä, mitä teette, sillä 
kaikki ei ole teidän työtänne. Kuinka usein te 
palvelettekaan niitä henkiä, joista puhun teille 
vain työkaluina! Ettekö ole usein yllättynyt 
löytöjenne suuruudesta? Ettekö ole salaa 
myöntäneet itsellenne, että ette ole kyenneet 
yrittämään sitä, mitä olette jo saavuttaneet? 
Siinä on vastaus. Miksi sitten kehuskelet sillä? 
Olkaa tietoisia siitä, että korkeammat olennot 
ohjaavat työtänne. Älkää koskaan yrittäkö 
muuttaa heidän innoituksiaan, sillä ne 
suuntautuvat aina hyvään. (182, 21 - 22) 
53. Koska ihmiskunta on todistanut tieteen 
kehitystä ja nähnyt löytöjä, joita se ei olisi 
aiemmin uskonut, miksi se vastustaa uskoa 
hengen kehitykseen? Miksi se jäykistyy 
johonkin, joka pysäyttää sen ja tekee siitä 
inertin? 
54. Opetukseni ja ilmestykseni tänä aikana 
ovat sopusoinnussa kehityksenne kanssa. 

Tiedemies älköön olko ylimielinen aineellisesta 
työstään ja tieteestään, sillä siinä on aina ollut 
läsnä Minun ilmestykseni ja niiden henkisten 
olentojen apu, jotka inspiroivat teitä 
tuonpuoleisesta. 
55. Ihminen on osa luomakuntaa, hänellä on 
tehtävä, joka hänen on täytettävä, kuten 
kaikilla Luojan luoduilla; mutta hänelle on 
annettu hengellinen luonto, älykkyys ja oma 
tahto, jotta hän voi omien ponnistelujensa 
avulla saavuttaa henkensä kehityksen ja 
täydellisyyden, joka on korkein asia, joka 
hänellä on. Hengen avulla ihminen voi 
ymmärtää Luojaansa, ymmärtää hänen 
hyvyytensä ja ihailla hänen viisauttaan. 
56. Jos sen sijaan, että tulisitte turhiksi 
maallisen tietämyksenne vuoksi, tekisitte 
kaiken työni omaksenne, teillä ei olisi mitään 
salaisuuksia, tunnistaisitte itsenne veljiksi ja 
sisariksi ja rakastaisitte toisianne niin kuin 
Minä rakastan teitä: hyvyys, laupeus ja 
rakkaus olisivat teissä, ja siten myös ykseys 
Isän kanssa. (23, 5 - 7) 
 
Ihmiskunnan hyväksi työskentelevien 
tiedemiesten tunnustaminen. 
57 Ihmistiede on ihmisen tänä aikana 
saavuttaman hengellisen kyvyn maallisen 
näkyvä ilmaus. Ihmisen työ tänä aikana ei ole 
vain älyn tuote, vaan myös hänen henkisen 
kehityksensä tulos. (106, 6) 
58. Aineeseen keskittyvä tiede on paljastanut 
teille monia salaisuuksia. Älä kuitenkaan 
koskaan odota, että tiede paljastaa sinulle 
kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää. Tuon ajan 
ihmisten tieteellä oli myös profeettansa, joita 
ihmiset pilkkasivat ja pitivät hulluina. Mutta 
myöhemmin, kun se, mitä nuo julistivat, 
osoittautui todeksi, olitte hämmästyneitä. 
(97,19) 
59. En kiellä tunnustustani tiedemiehiltä, 
koska olen antanut heille tehtävän, jota he 
suorittavat. Mutta monilta heistä on 
puuttunut rukous, rakkaudellisuus ja hengen 
kohottaminen, jotta heistä olisi tullut todellisia 
ihmisten auttajia. (112, 25) 
60 Tämän päivän ihmiset ovat laajentaneet 
valtakuntiaan, he hallitsevat koko maapalloa 
ja kulkevat sen halki. Tuntemattomia 
mantereita, maita tai meriä ei enää ole. He 
ovat kulkeneet maalla, merellä ja ilmassa, 
mutta he eivät tyydy siihen, mitä heillä on 
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perintönä planeetallaan, vaan he tutkivat ja 
etsivät taivaanrannan ja haluavat vielä 
suurempia valtakuntia. 
61. Siunaan lasteni tiedonhalua, ja heidän 
pyrkimyksensä olla viisas, suuri ja vahva saavat 
varauksettoman hyväksyntäni. Oikeuteni ei 
kuitenkaan hyväksy sitä turhamaisuutta, johon 
heidän kunnianhimoiset tavoitteensa usein 
perustuvat, tai sitä itsekästä tarkoitusta, jota 
he toisinaan tavoittelevat. (175, 7 - 8) 
62. Olen antanut ihmiselle älykkyyden, jonka 
avulla hän voi tutkia luonnon koostumusta ja 
sen ilmenemismuotoja, ja olen sallinut hänen 
tarkastella osaa maailmankaikkeudesta ja 
tuntea Henkisen Elämän ilmenemismuodot. 
63. Sillä opetukseni ei pysäytä henkisiä 
olentoja eikä estä ihmisen kehitystä - 
päinvastoin, se vapauttaa ja valaisee häntä, 
niin että hän tutkii, harkitsee, tutkii ja pyrkii. 
Mutta se, mitä ihminen pitää älyllisen 
tutkimuksensa korkeimpana saavutuksena, on 
tuskin vasta alkua! (304, 6) 
 

51 luku - Hallitsijat, vallan 
väärinkäyttö ja sodat  
 
Maanpäällisen vallan ja suuruuden 
ohimenevä harhakuva 
1 Minä olen se, joka asetan koettelemuksia 
tiellesi pysäyttääkseni henkesi, kun se eksyy 
pois minun lakini tieltä ja haluaa elää yksin 
oman etunsa mukaan. Tutkikaa 
koettelemusten syytä, annan teidän tehdä 
niin, jotta voitte vahvistaa, että jokainen niistä 
on kuin taltta, joka työstää sydäntänne. Tämä 
on yksi syy siihen, miksi kipu tuo teidät 
lähemmäksi Minua. 
2 Mutta ihminen on aina etsinyt nautintoja, 
hän on aina pyrkinyt valtaan ja loistoon, 
halunnut korottaa itsensä herraksi maan 
päällä ja olla omien veljiensä hallitsija. 
3 Koska minä olen luonut teidät kaikki samalla 
rakkaudella, miksi on aina ollut niitä, jotka 
teeskentelevät olevansa ylempiarvoisia? Miksi 
on ollut niitä, jotka hallitsevat miehiä 
nöyryyttämällä heitä ruoskalla? Miksi on 
olemassa se, joka hylkää nöyrät ja jonka sydän 
ei liiku, kun hän aiheuttaa lähimmäiselleen 
tuskaa? Koska nämä ovat henkisiä olentoja, 
jotka eivät ole vielä tunnustaneet Minua 

Isäksi, joka rakastaa kaikkia luotujaan, eivätkä 
kaikkien elävien olentojen ainoaksi Herraksi. 
4. Siksi on niitä, jotka anastavat valtaa ja 
väheksyvät ihmisen pyhiä oikeuksia. He 
palvelevat minua oikeudenmukaisuuteni 
välineinä, ja vaikka he luulevat olevansa suuria 
herroja ja "kuninkaita", he ovat vain 
palvelijoita. Anna heille anteeksi! (95, 7 - 8) 
5 Katsokaa kansaa ja maan päämiehiä. Kuinka 
lyhyt onkaan heidän kunniansa ja 
valtakuntansa. Tänään heidän kansansa 
ylentävät heitä, ja huomenna he työntävät 
heidät valtaistuimiltaan. 
6 Kukaan ei tavoittele valtaistuinta tässä 
elämässä, sillä ajatellessaan etenemistä hän 
jarruttaa kulkuaan, ja teidän kohtalonne on 
edetä pysähtymättä, kunnes saavutte 
valtakuntani porteille. (124, 31) 
7 Totisesti minä sanon teille: tämän päivän 
väkevät häviävät ja tekevät tilaa niille, jotka 
rakkauden ja laupeuden tähden lähimmäisiään 
kohtaan ovat suuria ja vahvoja, mahtavia ja 
viisaita. (128,50) 
8. Ne miehet, jotka tällä hetkellä ruokkivat 
vain kunnianhimoisia pyrkimyksiä valtaan ja 
maalliseen kunniaan, tietävät, että heidän 
voimakkain vastustajansa on henkisyys, ja siksi 
he taistelevat sitä vastaan. Ja koska he aistivat 
jo lähestyvän taistelun - hengen taistelun 
pahaa vastaan - he pelkäävät menettävänsä 
omaisuutensa ja vastustavat siksi valoa, joka 
jatkuvasti yllättää heidät inspiraation 
muodossa. (321, 12) 
9. Kuinka tarvitsevia ne, jotka olivat suuria ja 
mahtavia maan päällä, saapuvat taivaan 
ovelleni, koska he ovat unohtaneet hengelliset 
aarteet ja tien iankaikkiseen elämään! Vaikka 
valtakuntani totuus paljastuu nöyrille, se on 
kätketty oppineilta ja sivistyneiltä, koska he 
tekisivät hengelliselle viisaudelle saman, 
minkä he ovat tehneet maalliselle tieteelle: he 
etsisivät tuosta valosta valtaistuimia 
turhamaisuudelleen ja aseita riitoilleen. (238, 
68) 
  
Voiman oletettu käyttö ihmisiä ja kansoja 
vastaan.  
10. Katsokaa ihmisiä, jotka johtavat 
kansakuntia, luovat oppeja ja määräävät ne 
ihmisille. Jokainen julistaa oppinsa 
ylivertaisuutta, mutta minä kysyn teiltä: Mikä 
on ollut kaiken tämän hedelmä? Sodat ja 
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niiden aiheuttama köyhtyminen, kärsimys, 
tuho ja kuolema. Tämä on ollut se sato, jonka 
tällaisten teorioiden kannattajat ovat saaneet 
täällä maan päällä. 
11 Huomatkaa, etten ole vastustanut 
ihmiskunnan tahdonvapautta, vaikka minun 
on sanottava teille, että tämän vapauden 
estämättä omatunto puhuu lakkaamatta sen 
sydämelle, joka poikkeaa 
oikeudenmukaisuudesta, rakkaudesta ja 
järjestä. (106,11) 
12. Jos Kristus palaisi maan päälle ihmisenä 
tänä aikana, Hän ei enää sanoisi Golgatalla: 
"Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, 
mitä tekevät", sillä nyt saatte runsaasti 
Hengen valoa, ja hengelliset olennot ovat 
kehittyneet pitkälle. Kukapa ei tietäisi, että 
minä olen elämän antaja, niin ettei kukaan siis 
saa riistää sitä lähimmäiseltään. Jos ihminen ei 
voi antaa olemassaoloa, hänellä ei ole oikeutta 
ottaa sitä, mitä hän ei voi antaa takaisin. 
13. Ihmiset, luuletteko te täyttävänne minun 
lakini vain siksi, että te sanotte, että teillä on 
uskonto ja että te noudatatte ulkoista 
jumalanpalvelusta? Laissa sinulle kerrottiin? 
"Älä tapa", mutta silti rikotte tätä käskyä, 
koska vuodatatte lähimmäistenne verta 
vuolaasti oman syntinne alttarille. (119, 27 - 
28) 
14 Minä tarjoan maailmalle rauhaa, mutta 
kansojen suureksi kasvanut ylpeys väärällä 
voimallaan ja valheellisella loistollaan torjuu 
jokaisen omantunnon kutsun ja antaa vain 
kunnianhimonsa ja vihansa viedä itsensä 
mukanaan. 
15. Ihmiset eivät vielä kallistu hyvyyden, 
oikeudenmukaisuuden ja järjen puolelle; 
ihmiset nousevat yhä ja tuomitsevat 
lähimmäistensä asiat; he luulevat yhä voivansa 
tehdä oikeutta. Ettekö ajattele, että 
tuomareiden sijasta heidän pitäisi kutsua 
itseään murhaajiksi ja teloittajiksi? 
16 Vallanpitäjät ovat unohtaneet, että kaiken 
elämän omistaja on yksi, mutta he ottavat 
lähimmäistensä hengen ikään kuin se kuuluisi 
heille. Ihmisjoukot huutavat leipää, oikeutta, 
kotia, vaatteita. Minä vahvistan oikeuden, en 
ihmiset enkä heidän oppinsa. (151, 70 - 72) 
17 Siunattu kansa: ne miehet, jotka nousevat 
esiin täynnä itsekehua ja vaativat valtaa 
kansakunnissa, maan kansoissa, ovat suuria 

hengellisiä olentoja, joilla on voimaa ja joilla 
on suuria tehtäviä. 
18. Ne eivät kuitenkaan ole Jumaluuteni 
palveluksessa. He eivät ole asettaneet suuria 
lahjojaan ja kykyjään rakkauden ja laupeuden 
palvelukseen. He ovat luoneet maailmansa, 
lakinsa, valtaistuimensa, vasallinsa, valta-
alueensa ja kaiken sen, minkä he voivat 
asettaa tavoitteekseen. 
19 Mutta kun he tuntevat, että heidän 
valtaistuimensa järkkyy vierailujen alla, kun he 
tuntevat, että voimakkaan vihollisen hyökkäys 
on lähellä, kun he näkevät aarteidensa ja 
nimensä olevan vaarassa, he lähtevät kaikin 
voimin liikkeelle, täynnä suuruuden 
harhakuvitelmia, täynnä maallista 
turhamaisuutta, vihaa ja pahaa tahtoa, ja 
heittäytyvät vihollisen kimppuun välittämättä 
siitä, jättävätkö heidän työnsä, heidän 
ajatuksensa jälkeensä vain tuskan, tuhon ja 
pahan jäljen. Heillä on mielessään vain 
vihollisen tuhoaminen, vielä suuremman 
valtaistuimen perustaminen, jotta heillä olisi 
mahdollisimman suuri valta kansojen, 
rikkauksien, jokapäiväisen leivän ja jopa 
ihmisten elämän yli. (219, 25) 
20 Olisi aika, että maan päällä ei enää olisi 
valtakuntia tai vahvoja kansoja, jotka sortavat 
heikkoja, ja kuitenkin ne ovat olemassa 
todisteena siitä, että ihmisessä vallitsee yhä 
alkukantainen taipumus ryöstää heikkoja 
väärinkäyttämällä valtaa ja valloittaa väkisin. 
(271, 58) 
21. Kuinka kaukana ihmiset ovatkaan 
ymmärtämästä hengellistä rauhaa, jonka 
pitäisi vallita maailmassa! He pyrkivät 
pakottamaan sen väkivallalla ja uhkauksilla 
sekä tieteen hedelmillä, joilla he ylpeilevät. 
22. En suinkaan kiellä ihmisten edistymistä 
enkä vastusta sitä, sillä se on myös osoitus 
heidän henkisestä kehityksestään. Mutta silti 
sanon teille, että heidän ylpeytensä 
voimankäytöstä ja maallisesta vallasta ei ole 
miellyttävää Minun edessäni. Sillä sen sijaan, 
että he keventäisivät ihmisten ristiä, he 
häpäisevät sillä kaikkein pyhimpiä periaatteita, 
he loukkaantuvat elämästä, joka ei kuulu 
heille, ja he kylvävät tuskaa, kyyneleitä, surua 
ja verta rauhan, terveyden ja hyvinvoinnin 
sijasta. Miksi heidän teoksensa paljastavat 
juuri päinvastaista, vaikka lähde, josta he 
ammentavat tietonsa, on minun oma 



243 
 

luomukseni, joka on ehtymätön rakkaudessa, 
viisaudessa, terveydessä ja elämässä? 
23. Haluan, että lapseni ovat tasa-arvoisia, 
kuten saarnasin siitä jo "toisella aikakaudella". 
Mutta ei vain aineellisesti, kuten ihmiset sen 
ymmärtävät. Innoitan teitä rakkauden tasa-
arvoisuudella, jonka avulla annan teidän 
ymmärtää, että olette kaikki veljiä ja sisaria, 
Jumalan lapsia. (246, 61 - 63) 
 
Pohdintoja toisesta maailmansodasta  
24 Nämä ovat koettelemusten, tuskan ja 
kärsimyksen aikoja - aikoja, jolloin ihmiskunta 
kärsii niin paljon keskinäisen vihan ja 
pahansuopaisuuden seurauksista. 
25 Katsokaa taistelukenttiä, joilla kuulette vain 
aseiden jyrinän ja haavoittuneiden 
tuskanhuudot, silvottujen ruumiiden vuoria, 
jotka ennen olivat nuorten ihmisten vahvoja 
ruumiita. Voitteko kuvitella heidät, kun he 
syleilivät viimeisen kerran äitiä, vaimoa tai 
poikaa? Kuka voi mitata näiden jäähyväisten 
tuskaa, joka ei ole itse juonut tätä maljaa? 
26 Tuhannet ja taas tuhannet ahdistuneet 
vanhemmat, vaimot ja lapset ovat nähneet 
rakkaidensa lähtevän sodan, vihan ja koston 
kentille joidenkin ihmisten ahneuden ja 
ylimielisyyden pakottamina, joilla ei ole valoa 
eikä rakkautta lähimmäisiään kohtaan. 
27 Nämä nuorten ja voimakasta miestä 
edustavat legioonat eivät ole voineet palata 
koteihinsa, sillä he ovat jääneet riekaleina 
pelloille; mutta katso, maa, Äiti Maa, joka on 
armollisempi kuin ihmiset, jotka hallitsevat 
kansoja ja luulevat olevansa herroja 
lähimmäistensä elämässä, on avannut 
kohtunsa ottamaan heidät vastaan ja 
peittämään heidät rakkaudella. (9, 63 - 66) 
28 Henkeni valvoo jokaista olentoa, ja minä 
katson viimeistäkin ajatustanne. 
29. Totisesti sanon teille, että olen löytänyt 
sieltä maallisista ideologioista ja 
valtaoikeuksista taistelevien armeijoiden 
keskeltä rauhaa rakastavia ja hyvää 
tarkoittavia ihmisiä, joista oli tehty sotilaita 
väkisin, rauhallisina hetkinä. Huokaukset 
karkaavat heidän sydämistään, kun nimeni 
kulkee heidän huulillaan, ja kyyneleet valuvat 
heidän poskiaan pitkin heidän rakkaidensa, 
vanhempiensa, vaimojensa, lastensa tai 
sisarustensa muistoksi. Silloin heidän 
henkensä kohoaa luokseni ilman muuta 

temppeliä kuin uskonsa pyhäkkö, ilman muuta 
alttaria kuin rakkautensa alttari, ilman muuta 
valoa kuin toivonsa valo, pyytäen 
anteeksiantoa niistä tuhoista, joita se on 
tahattomasti aiheuttanut aseillaan. He etsivät 
Minua pyytääkseen kaikin voimin, että sallin 
heidän palata kotiinsa, tai että jos heidän on 
pakko joutua vihollisen iskun kohteeksi, niin 
ainakin peitän armon vaipallani ne, jotka he 
jättävät maan päälle. 
30 Siunaan kaikkia niitä, jotka tällä tavoin 
pyytävät anteeksiantoani, sillä he eivät ole 
syyllistyneet tappamiseen; toiset ovat 
murhaajia, jotka joutuvat tuomionsa hetken 
koittaessa vastaamaan edessäni kaikesta siitä, 
mitä he ovat tehneet ihmishengille. 
31. Monet rauhaa rakastavista ihmettelevät, 
miksi olen sallinut, että heidät johdatetaan 
jopa taistelukentille ja kuoleman paikoille. 
Tähän minä sanon teille: Vaikka heidän 
ihmismielensä ei kykene ymmärtämään sitä 
syytä, joka on kaiken tämän ytimessä, heidän 
henkensä tietää kuitenkin, että se täyttää 
sovituksen. (22, 52 - 55) 
32. Niille, jotka seuraavat minua, asetan 
maailmanrauhan heidän sydämiinsä, jotta he 
seisoisivat ja rukoilisivat sen puolesta. kansat 
lähettävät pian rukouksensa pyytääkseen 
minulta rauhaa, jota olen heille aina tarjonnut. 
33. Ennen annoin ihmisten maistaa tekojensa 
hedelmää, nähdä ihmisveren virrat ja katsella 
tuskan kuvia, ruumiiden vuoria ja raunioiksi 
muuttuneita kaupunkeja. Halusin, että ihmiset 
näkisivät kivettynein sydämin kotien 
lohduttomuuden, viattomien epätoivon, äidit, 
jotka tuskan vieressä suutelevat lastensa 
revittyjä ruumiita, että he näkisivät 
lähietäisyydeltä kaiken epätoivon, pelon ja 
kaiken ihmisten valituksen, jotta he 
ylimielisyydessään tuntisivat nöyryytyksen ja 
heidän omatuntonsa kertoisi heille, että 
heidän suuruutensa, voimansa ja viisautensa 
ovat valheita ja että ainoa todella suuri asia 
tulee Jumalallisesta Hengestä. 
34 Kun nämä ihmiset avaavat silmänsä 
totuudelle, he kauhistuvat - eivät niitä 
kauhuja, joita heidän silmänsä näkevät, vaan 
itseään, ja koska he eivät voi paeta 
omantuntonsa katsetta ja ääntä, he tuntevat 
sisällään katumuksen pimeyttä ja tulta; sillä 
heidän on annettava tili jokaisesta elämästä, 
jokaisesta tuskasta ja jopa viimeisestä 
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veripisarasta, joka on vuodatettu heidän 
takiaan. (52, 40) 
35 Kansat kulkevat askel askeleelta kohti 
kuolemanlaaksoa, jonne he kokoontuvat 
tuomittaviksi. 
36. Silti ne miehet, jotka käyvät sotaa ja joiden 
kädet ovat tahriintuneet lähimmäistensä 
verellä, uskaltavat yhä puhua minun nimeäni. 
Ovatko nämä sen opetuksen kukkia vai 
hedelmiä, jonka olen opettanut teille? Ettekö 
ole oppineet Jeesukselta, kuinka hän antoi 
anteeksi, kuinka hän siunasi sitä, joka haavoitti 
häntä, ja kuinka hän jopa kuolemassa antoi 
elämän teloittajilleen? 
37. Ihmiset ovat epäilleet sanaani ja 
laiminlyöneet uskon; sen vuoksi he ovat 
luottaneet kaikessa väkivaltaan. Silloin olen 
antanut heidän itse nähdä erehdyksensä ja 
korjata tekojensa hedelmää, sillä vain tällä 
tavoin he avaavat silmänsä ymmärtääkseen 
totuuden. (119, 31 - 33) 
 
Sotien tuomittavuus ja järjettömyys  
38. On aika, että rakkaus, anteeksianto ja 
nöyryys kumpuavat ihmisten sydämistä 
todellisena aseena vihaa ja ylimielisyyttä 
vastaan. Niin kauan kuin viha kohtaa vihan ja 
ylimielisyys kohtaa ylimielisyyden, kansat 
tuhoavat toisensa, eikä sydämissä ole rauhaa. 
39. Ihmiset eivät halunneet ymmärtää, että he 
voivat löytää onnensa ja edistyksensä vain 
rauhassa, vaan juoksivat vallan ja väärän 
suuruuden ihanteidensa perässä vuodattaen 
lähimmäistensä verta, tuhoten ihmishenkiä ja 
tuhoten ihmisten uskon. (39, 29 - 30) 
40 Vuosi 1945 toi mukanaan sodan viimeiset 
varjot. Sirppi niitti tuhansia olemassaoloja, ja 
tuhannet henkiolennot palasivat henkiseen 
kotiin. Tiede hämmästytti maailmaa ja sai 
maan vapisemaan tuhoaseillaan. Voittajat 
tekivät itsestään voitettujen tuomareita ja 
teloittajia. Kipu, kurjuus ja nälkä levisivät ja 
jättivät jälkeensä leskiä, orpoja ja kylmää. 
Rutto vaelsi kansakunnasta toiseen, ja jopa 
luonnonvoimat antoivat 
oikeudenmukaisuuden ja närkästyksen 
äänensä kuulua niin monen epäkohdan vuoksi. 
Sivistyneeksi itseään kutsuvan ihmisen 
jättämä jälki planeetalle on tuhon, kuoleman 
ja hävityksen romukenttä. Tämä on se sato, 
jonka tämä ihmiskunta tarjoaa Minulle. Mutta 
kysyn teiltä: Onko tämä sato sen arvoinen, 

että se tulee viljavarastoihini? Ansaitseeko 
jumalattomuutesi hedelmä sen, että Isäsi 
hyväksyy sen? totisesti minä sanon teille, että 
tämä puu on kaikkea muuta kuin se, jonka 
olisitte voineet istuttaa, jos olisitte 
noudattaneet tuota jumalallista käskyä, joka 
käskee teitä rakastamaan toisianne. (145, 29) 
41. Milloin saavutatte mielenrauhan, kun ette 
ole saavuttaneet edes sydämen rauhaa? - 
Minä sanon teille, että ennen kuin 
viimeinenkin veljessotilaallinen ase on 
tuhottu, ihmisten välillä ei tule olemaan 
rauhaa. Veljestuhoaseet ovat kaikki ne aseet, 
joilla ihmiset riistävät toistensa hengen, 
tuhoavat moraalin, riistävät itseltään 
vapauden, terveyden, mielenrauhan tai 
tuhoavat uskon. (119, 53) 
42. Aion todistaa ihmiskunnalle, että sen 
ongelmia ei ratkaista voimakeinoin, ja niin 
kauan kuin se käyttää tuhoisia ja murhaavia 
aseita, se ei pysty luomaan rauhaa ihmisten 
välille, vaikka nämä aseet vaikuttaisivat kuinka 
kauheilta ja mahtavilta tahansa. Päinvastoin, 
ne herättävät vain lisää vihaa ja kostonhimoa. 
Ainoastaan omatunto, järki ja 
hyväntekeväisyyden tunteet pystyvät olemaan 
perusta, jolle rauhan aikakausi nojaa. Mutta 
jotta tämä valo voisi loistaa ihmisissä, heidän 
on ensin tyhjennettävä kärsimyksen malja 
viimeistä pisaraa myöten. (160, 65) 
43. Jos ihmisen sydän ei olisi ollut niin 
paatunut, sodan tuska olisi riittänyt saamaan 
hänet miettimään virheitään, ja hän olisi 
palannut valon tielle. Mutta vaikka hänellä on 
yhä katkera muisto noista teurastuksista, hän 
valmistautuu uuteen sotaan. 
44. Kuinka voitte olettaa, että minä, Isä, 
Jumalallinen Rakkaus, voisin rangaista teitä 
sotien kautta? Uskotteko todella, että se, joka 
rakastaa teitä täydellisellä rakkaudella ja joka 
haluaa, että rakastatte toisianne, voi antaa 
teille rikoksia, veljienmurhia, tappamista, 
kostoa ja tuhoa? Ettekö ymmärrä, että kaikki 
tämä johtuu materialismista, jota ihmiset ovat 
keränneet sydämiinsä? (174, 50 - 51) 
45. Loin ihmisen vapaaksi alusta alkaen, mutta 
hänen vapauteensa liittyi aina omantunnon 
valo. Hän ei kuitenkaan ole kuunnellut sisäisen 
tuomarinsa ääntä ja on poikenut lain tieltä, 
kunnes hän on luonut niitä murhanhimoisia, 
verisiä ja hirvittäviä sotia, joissa lapsi on 
noussut isää vastaan, koska tämä on 
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kääntynyt pois kaikesta inhimillisyydestä, 
armosta, kunnioituksesta ja hengellisyydestä. 
46. Ihmisten olisi pitänyt jo kauan sitten 
välttää tuhoa ja sotia säästyäkseen surulliselta 
sovitusvelvollisuudelta. Tietäkää, että jos he 
eivät onnistu puhdistamaan itseään hyvässä 
ennen kuin saapuvat luokseni, Minun on 
lähetettävä heidät uudelleen tuohon 
kyynelten ja veren laaksoon. Sillä ne, jotka 
elävät täydellisyyttä vastaan, eivät voi tulla 
luokseni. (188, 6 - 7) 
47 Kaikki miehet eivät ole samalla tasolla 
ymmärtämisessä. Toiset löytävät ihmeitä joka 
käänteessä, toiset taas pitävät kaikkea 
epätäydellisenä. Jotkut unelmoivat rauhasta 
maailman henkistymisen ja moraalin 
huipentumana, kun taas toiset julistavat, että 
sodat ovat se, joka ajaa ihmiskunnan 
kehitystä. 
48 Tämän minä sanon teille: Sodat eivät ole 
välttämättömiä maailman kehityksen 
kannalta. Jos ihmiset käyttävät niitä 
kunnianhimoisiin ja itsekkäisiin päämääriinsä, 
se johtuu siitä, että niitä suosivat ihmiset 
joutuvat materiaaliseen tilanteeseen. Heidän 
joukossaan jotkut uskovat vain olemassaoloon 
tässä maailmassa eivätkä tunne tai kiellä 
hengellistä elämää; mutta ihmisten 
keskuudessa heitä pidetään oppineina. Siksi 
on välttämätöntä, että kaikki tulevat 
tuntemaan tämän ilmoituksen. (227, 69-70) 

52 luku - Epäoikeudenmukaisuus ja 
ihmiskunnan tuhoutuminen  
 
Heikkojen alistaminen ja hyväksikäyttö 
vahvojen toimesta.  
1 Jos ihmiset ymmärtäisivät, että maa on luotu 
kaikkia varten, ja jos he osaisivat jakaa 
oikeudenmukaisesti lähimmäistensä kanssa 
aineelliset ja hengelliset aarteet, joilla heidän 
olemassaolonsa on täynnä, totisesti sanon 
teille, että jo täällä maan päällä alkaisitte 
tuntea Hengellisen valtakunnan rauhaa. (12, 
71) 
2 Eikö ihmiskunnan jakaminen kansoihin ja 
rotuihin ole mielestänne jotain alkukantaista? 
Ettekö ajattele, että jos edistys olisi totta 
sivilisaatiossanne, josta olette niin ylpeitä, 
väkivallan ja pahuuden laki ei enää hallitsisi, 
vaan kaikkia elämänne toimia ohjaisi 
omantunnon laki? - Ja te, ihmiset, älkää 

jättäkö itseänne tämän tuomion ulkopuolelle, 
sillä jopa teidän keskuudessanne minä 
havaitsen kamppailuja ja erimielisyyksiä. (24, 
73) 
- meksikolainen yleisö 
3 Pitäkää silmienne edessä Israelin esimerkki, 
joka on kirjattu historiaan, kun he vaelsivat 
pitkään erämaassa. He taistelivat paetakseen 
Egyptin vankeutta ja epäjumalanpalvelusta, 
mutta myös päästäkseen rauhan ja vapauden 
maahan. 
4 Nykyään koko tämä ihmiskunta on kuin se 
kansa, joka oli faraon vankeudessa. 
Uskontunnustukset, opit ja lait pakotetaan 
ihmisille. Useimmat kansakunnat ovat toisten, 
vahvempien kansakuntien orjia. Kova 
selviytymistaistelu ja pakkotyö nälän ja 
alennustilan piiskaamana ovat katkeraa leipää, 
jota suuri osa ihmiskunnasta syö nykyään. 
5 Kaikki tämä saa aikaan sen, että ihmisten 
sydämissä herää yhä enemmän vapautumisen, 
rauhan ja paremman elämän kaipuu. (115, 41 
- 43) 
6. Tämä maailma, jonka pitäisi olla koko 
ihmiskunnan käsittävän yhden perheen koti, 
on eripuran omena ja tilaisuus järjettömään 
vallan tavoitteluun, petokseen ja sotaan. 
Ihminen ymmärtää väärin tämän elämän, jota 
pitäisi käyttää opiskeluun, hengelliseen 
mietiskelyyn ja pyrkimykseen saavuttaa 
iankaikkinen elämä käyttämällä 
koettelemuksia ja oppitunteja hengen 
hyödyksi, niin että hän antaa kaunan, 
katkeruuden, materialismin ja 
tyytymättömyyden myrkyttää sydämensä. 
(116, 53) 
7 Te maan köyhät kansat - toiset 
orjuutettuina, toiset sorrettuina ja loput 
omien johtajiensa ja edustajiensa 
hyväksikäyttäminä! 
8 Sinun sydämesi ei enää rakasta niitä, jotka 
hallitsevat sinua maan päällä, sillä sinun 
luottamuksesi on pettänyt. Ette enää usko 
tuomareidenne oikeudenmukaisuuteen tai 
suurpiirteisyyteen, ette enää usko lupauksiin, 
sanoihin tai hymyileviin kasvoihin. Olette 
nähneet, kuinka tekopyhyys on vallannut 
sydämet ja perustanut valheiden, 
valheellisuuden ja petoksen valtakuntansa 
maan päälle. 
9. Köyhät kansat, te, jotka kannatte 
harteillanne vaivaa kuin sietämätöntä taakkaa 
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- sitä vaivaa, joka ei ole enää se siunattu laki, 
jonka avulla ihminen sai kaiken elantonsa 
kannalta välttämättömän, vaan joka on 
muuttunut epätoivoiseksi ja pelottavaksi 
taisteluksi eloonjäämisestä. Ja mitä miehet 
saavat siitä, että he uhraavat voimansa ja 
henkensä? Epäolennaisen palan leipää, 
katkeran maljan. 
10 Totisesti, totisesti minä sanon teille: tämä 
ei ole se ravinto, jonka minä olen laittanut 
maahan teidän iloksenne ja säilyttääksenne; 
tämä on riidan, turhuuden ja epäinhimillisten 
tunteiden leipää - lyhyesti sanottuna todiste 
siitä, että ne, jotka hallitsevat teidän 
ihmiselämäänne, eivät ole hengellisesti kypsiä 
tai eivät ole. 
11 Minä näen, että te viette toistenne leivän, 
että ne, jotka haluavat valtaa, eivät kestä 
nähdä toisten saavan mitään, koska he 
haluavat kaiken itselleen; että vahvat ottavat 
heikkojen leivän, ja heikkojen täytyy tyytyä 
näkemään, kun vahvat syövät ja nauttivat. 
12 Nyt minä kysyn teiltä: Mistä tämän 
ihmiskunnan moraalinen kehitys koostuu? 
Missä on heidän jaloimpien tunteidensa 
kehitys? 
13 Totisesti minä sanon teille: niinä päivinä, 
jolloin ihminen asui luolissa ja peitti itsensä 
nahoilla, hän myös vei ruokaa toistensa 
suusta, vahvimmat ottivat myös suurimman 
osan, heikkojen työ oli myös niiden hyödyksi, 
jotka alistivat heidät väkisin, miehet, heimot ja 
kansat myös tappoivat toisiaan. 
14 Mitä eroa sitten on tämän päivän 
ihmisyyden ja sen ajan ihmisyyden välillä? 
15. Kyllä, tiedän jo, että kerrotte Minulle, että 
olette saavuttaneet monia edistysaskeleita - 
tiedän, että viittaatte Minuun 
sivilisaatiostanne ja tieteestänne. Mutta sitten 
kerron teille, että kaikki tämä on vain 
tekopyhyyden naamio, jonka taakse kätkette 
todelliset tunteenne ja yhä alkukantaiset 
vaistonne, koska ette ole ponnistelleet 
vähääkään kehittääksenne henkeänne, 
täyttääksenne lakini. 
16 En käske teitä olemaan etsimättä 
tieteellisesti - ei, päinvastoin: etsikää, tutkikaa, 
kasvakaa ja lisätkää aineellisen elämänne 
tietoja ja älykkyyttä, mutta olkaa armollisia 
toisillenne, kunnioittakaa lähimmäistenne 
pyhiä oikeuksia, ymmärtäkää, että mikään laki 
ei oikeuta ihmistä luopumaan lähimmäisensä 

elämästä - lyhyesti sanottuna, miehet, tehkää 
jotain, Lyhyesti sanottuna, ihmiset, tehkää 
jotakin soveltaaksenne korkeinta käskyäni 
"rakastakaa toisianne" elämäänne, jotta voitte 
päästä pois moraalisesta ja hengellisestä 
pysähtyneisyydestä, johon olette vajonneet, ja 
jotta, kun kasvojanne peittänyt 
valheellisuuden verho putoaa pois, valonne 
pääsee läpi, vilpittömyys loistaa ja 
totuudellisuus pääsee elämäänne. Silloin 
voitte oikeutetusti sanoa, että olette 
edistyneet. 
17 Vahvistukaa hengellisesti seuraamalla 
opetuksiani, niin että tulevaisuudessa sananne 
saavat aina vahvistusta todellisista laupeuden, 
viisauden ja veljeyden teoista. (325, 10 - 20) 
18 Minä lähetän teille rauhani; mutta totisesti 
minä sanon teille: niin kauan kuin on ihmisiä, 
joilla on kaikki tarpeellinen ja jotka unohtavat 
nälkään kuolevat, ei maan päällä ole rauhaa. 
19 Rauha ei perustu inhimilliseen kunniaan 
eikä rikkauksiin. Se perustuu hyvään tahtoon, 
keskinäiseen rakkauteen - toistensa 
palvelemiseen ja kunnioittamiseen. Voi kunpa 
maailma ymmärtäisi nämä ohjeet! 
Vihamielisyydet katoaisivat ja rakkaus 
kukoistaisi ihmissydämessä. (165, 71 - 72) 
 
Ihmiskunnan turmeltuneisuus  
20 Ihmiskunta on haaksirikkoutunut syntien ja 
paheiden myrskyn keskelle. Aikuiseksi 
kasvaessaan ei ainoastaan ihminen tahraa 
henkeään sallimalla intohimojensa kehittyä, 
vaan myös lapsi kokee sen veneen 
kaatumisen, jolla hän purjehtii. 
21 Sanani, joka on täynnä ilmestyksiä, nousee 
tämän ihmiskunnan keskellä kuin valtava 
majakka, joka näyttää haaksirikkoutuneille 
oikean reitin ja herättää toivon niissä, jotka 
olivat vähällä menettää uskonsa. (62, 44) 
22 Samaan aikaan kun ihmiskunta on 
lisääntynyt, on myös sen synti lisääntynyt. 
Maailmasta ei puutu Sodoman ja Gomorran 
kaltaisia kaupunkeja, joiden vitsaus kaikuu 
koko maan päällä ja myrkyttää sydämet. 
Näistä syntisistä kaupungeista ei ole jäljellä 
enää jälkiä, mutta niiden asukkaat eivät 
kuitenkaan olleet tekopyhiä, sillä he tekivät 
syntiä keskellä kirkasta päivää. 
23 Mutta tämä nykyinen ihmiskunta, joka 
kätkeytyy pimeyteen päästäkseen nauttimaan 
intohimoistaan ja joka sen jälkeen 
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teeskentelee olevansa vanhurskas ja puhdas, 
saa kovemman tuomion kuin Sodoma. 
24. Se on kaikkien menneiden sukupolvien 
epäterve perintö, jonka riippuvuudet, paheet 
ja sairaudet kantavat hedelmää tässä ajassa. 
Se on pahan puu, joka on kasvanut ihmisten 
sydämissä - puu, joka on saanut hedelmää 
syntien kautta ja jonka hedelmät jatkavat 
naisen ja miehen kiusaamista ja tuhoavat 
uusia sydämiä päivä päivältä. 
25 Tämän puun varjossa makaavat miehet ja 
naiset, joilla ei ole voimaa vapautua sen 
vaikutuksesta. Jäljelle jäävät tuhoutuneet 
hyveet, tahriintunut ihmisarvo ja monet 
silvotut elämät. 
26. Maailman ja lihan nautinnot eivät 
houkuttele vain aikuisia ja he juoksevat niiden 
perässä; myös nuoret ja jopa lapset, heihin 
kaikkiin on tullut myrkkyä, joka on kertynyt 
ajan kuluessa; ja ne, jotka ovat onnistuneet 
välttämään pahan tuhoisan vaikutuksen - mitä 
he tekevät niille, jotka ovat eksyneet? He 
tuomitsevat heidät, tuomitsevat heidät ja ovat 
närkästyneitä heidän toimistaan. Harvat ovat 
niitä, jotka rukoilevat niiden puolesta, jotka 
ovat eksyneet polulta, ja vielä harvemmat 
ovat niitä, jotka omistavat osan elämästään 
pahan torjumiseen. 
27. Totisesti minä sanon teille: minun 
valtakuntani ei tule perustetuksi ihmisten 
keskuuteen niin kauan kuin pahan puu elää. 
Tämä voima on tuhottava; sitä varten on 
välttämätöntä omistaa rakkauden ja 
oikeudenmukaisuuden miekka - ainoa, jota 
synti ei voi vastustaa. Ymmärtäkää, että 
tuomioiden tai rangaistusten sijaan rakkaus, 
anteeksianto ja armo, oppini ydin, eivät ole se 
valo, joka valaisee polkunne, ja se opetus, joka 
tuo pelastuksen ihmiskunnalle. (108, 10 - 14) 
28 Teidän materialisminne on muuttanut 
ihmiselle uskomani Eedenin helvetiksi. 
29 Väärä on ihmisten elämä, väärä heidän 
nautintonsa, heidän valtansa ja rikkautensa, 
väärä heidän oppineisuutensa ja 
tieteellisyytensä. 
30. Rikkaat ja köyhät, olette kaikki huolissanne 
rahasta, jonka hallussapito on petollista. Olet 
huolissasi kivusta ja sairaudesta ja vapiset 
kuoleman ajatuksesta. Jotkut pelkäävät 
menettävänsä sen, mitä heillä on, ja toiset 
kaipaavat sitä, mitä heillä ei ole koskaan ollut. 
Joillakin on kaikkea yltäkylläisesti, kun taas 

toisilta puuttuu kaikkea. Mutta kaikki nämä 
ponnistelut, intohimot, tarpeet ja 
kunnianhimoiset tavoitteet koskevat vain 
aineellista elämää, ruumiin nälkää, alempia 
intohimoja, inhimillisiä haluja, ikään kuin 
ihmisellä ei todellisuudessa olisi henkeä. 
31. Maailma ja aine ovat tilapäisesti 
kukistaneet hengen, vähitellen johtaneet sen 
takaisin orjuuteen ja lopulta tehneet tyhjäksi 
sen tehtävän ihmiselämässä. Miksi ette 
vähitellen tajua itse, että nälkä, kurjuus, tuska 
ja ahdistus, jotka koettelevat elämäänne, eivät 
ole muuta kuin henkenne kurjuuden ja tuskan 
uskollinen heijastus? (272, 29 - 32) 
32. Maailma tarvitsee sanaani, kansat ja 
kansakunnat tarvitsevat rakkauden 
opetuksiani. Hallitsija, tiedemies, tuomari, 
pastori, opettaja - he kaikki tarvitsevat 
totuuteni valoa, ja juuri tästä syystä olen tullut 
tänä aikana valistamaan ihmistä hänen 
hengessään, sydämessään ja mielessään. (274, 
14) 
33. Planeettanne ei edelleenkään ole 
rakkauden, hyveellisyyden eikä rauhan paikka. 
Lähetän maailmaanne puhtaita henkiä, ja te 
palautatte ne Minulle epäpuhtaina, koska 
ihmisten elämä on synnin ja turmeluksen 
läpäisemää. 
34. Näen hyveet pieninä, yksittäisinä valoina 
henkien joukossa, joita itsekkyyden, koston ja 
vihan myrskyt piiskaavat. Tämä on se 
hedelmä, jonka ihmiskunta tarjoaa Minulle. 
(318, 33 - 34) 
 
Epäkypsän ihmiskunnan sekasortoinen 
maailma  
35 Teillä on hallitsijoita, joiden sydämessä ei 
ole oikeutta ja anteliaisuutta hallita 
kansaansa, koska he tavoittelevat mitättömiä 
päämääriä: valtaa ja rikkautta - ihmisiä, jotka 
väittävät olevansa minun edustajiani, mutta 
jotka eivät edes tunne lähimmäisenrakkautta - 
lääkäreitä, jotka eivät tunne tehtävänsä 
ydintä, joka on laupeus - ja tuomareita, jotka 
sekoittavat oikeuden ja koston ja käyttävät 
lakia väärin vahingollisiin tarkoituksiin. 
36 Kukaan, joka kulkee väärää tietä ja kääntää 
katseensa pois siitä valosta, joka hänessä on 
omantuntonsa merkkinä, ei tiedä, minkä 
tuomion hän itselleen tekee. 
37 On myös niitä, jotka ovat anastaneet 
itselleen tehtäviä, jotka eivät ole heille 
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kuuluvia, ja jotka virheillään todistavat, että 
heillä ei todellakaan ole tarvittavia kykyjä 
suorittaa omasta tahdostaan suorittamaansa 
tehtävää. 
38 Samoin voitte löytää Jumalan palvelijoita, 
jotka eivät ole sitä, koska heitä ei ole lähetetty 
sitä varten - miehiä, jotka johtavat kansoja ja 
jotka eivät edes kykene ohjaamaan omia 
askeleitaan - opettajia, joilta puuttuu 
opettamisen lahja ja jotka valon levittämisen 
sijasta hämmentävät mieltä - lääkäreitä, 
joiden sydämessä ei ole lyöty myötätunnon 
tunnetta toisen tuskan edessä, ja jotka eivät 
tiedä, että se, joka todella omistaa tämän 
lahjan, on Kristuksen apostoli. 
39. Ihmiset ovat häpäisseet kaikki 
perusperiaatteeni, mutta nyt on tullut hetki, 
jolloin kaikki heidän tekonsa tuomitaan. Tämä 
on minun tuomioni, sillä minun tehtäväni on 
panna se täytäntöön. Sen tähden minä sanon 
teille: Katsokaa ja täyttäkää rakkauden ja 
anteeksiannon käskyni. (105, 16 - 19) 
40. Katsokaa tätä maailmaa - ylpeä, uhmakas 
ja kerskaileva kaikista ihmisten teoista, joilla 
he hämmästyttävät tämän vuosisadan 
sukupolvia. Heidän enemmistönsä ei usko 
hengelliseen, eivätkä he rakasta sitä. Siksi he 
eivät rukoile eivätkä noudata lakiani. He ovat 
kuitenkin tyytyväisiä ja ylpeitä voidessaan 
esitellä maailmaa, joka on täynnä ihmeitä, 
jotka he ovat luoneet tieteen avulla. 
41. Mutta tämän ihmisten hämmästyttävän 
maailman, jonka he ovat rakentaneet 
vuosisatojen tieteen, taistelujen, sotien ja 
kyynelten aikana, he tulevat vielä tuhoamaan 
omilla käsillään ja aseillaan. Lähestyy jo aika, 
jolloin ihmiskunta tulee tietoiseksi 
kestämättömyydestä ja hauraudesta 
teoissaan, joista on puuttunut rakkaus, 
oikeudenmukaisuus ja aito pyrkimys 
täydellisyyteen. 
42. Pian opitte, että ilman Jumalaa ette ole 
mitään, että vain minulta voitte saada voiman, 
elämän ja älykkyyden, jotta voitte luoda 
harmonisen olemassaolon ihmisen henkisen ja 
fyysisen osan välille. (282, 9 - 11) 
43. Ihmiset puhuvat menneistä ajoista, 
muinaisuudesta, pitkistä vuosisadoista ja 
loputtomista aikakausista, mutta minä näen 
sinut yhä pienenä. Huomaan, että olet 
hengellisesti kypsynyt hyvin vähän. Minun 
silmissäni maailmanne on vielä 

lapsenkengissä, vaikka teistä näyttääkin siltä, 
että olette saavuttaneet kypsyyden. 
44. Ei, ihmiskunta, niin kauan kuin Henki ei ole 
se, joka antaa nuo kypsyyden, ylöspäin 
suuntautuvan kehityksen, täydellisyyden ja 
edistyksen todisteet elämänne eri alueilla, te 
väistämättä esitätte Minulle inhimillisiä tekoja, 
jotka ovat hienoja vain ulkonäöltään, mutta 
jotka rakkauden puutteen vuoksi ovat vailla 
moraalista sisältöä eivätkä kestä. (325, 62 - 63) 
45. Nyt on henkien kannalta ratkaiseva aika, 
todella taistelun aika. Kaikki on taistelua ja 
kamppailua. Tämä sota käydään jokaisen 
ihmisen sydämessä, perheiden helmassa, 
kaikissa instituutioissa, kaikissa kansoissa ja 
kaikissa roduissa. 
46 Taisteluita ei ole ainoastaan 
maanpäällisellä tasolla, vaan myös 
hengellisessä laaksossa. Se on Suuri taistelu, 
jonka muiden aikojen profeetat ovat nähneet 
symbolisesti ja joka näkyy myös tämän ajan 
profeettojen tai näkijöiden näyissä. 
47 Mutta ihmiskunta ei ymmärrä tätä 
taistelua, joka käydään ja joka ravistelee 
kaikkea, vaikka se on osa tätä taistelua ja sen 
todistaja. 
48 Ihmiskunnan kulku kiihtyy nykyään - mutta 
mihin se on menossa? Minne ihminen menee 
tuollaisessa kiireessä? Löytääkö hän onnen 
tällä huimalla polulla, saavuttaako hän 
kaipaamansa rauhan, loistavan elämän, jota 
jokainen sydän itsekkäästi toivoo? 
49. Kerron teille, että se, mitä ihminen 
todellisuudessa saavuttaa kiirehtimällä, on 
täydellinen uupumus. Elämän väsymys ja 
väsymys ovat sitä, mitä kohti ihmisen mieli ja 
sydän kulkevat, ja tämän kuilun on luonut 
ihminen itse. 
50 Tähän kuiluun hän putoaa, ja tässä 
täydellisessä uupumuksessa, tässä vihan, 
nautintojen, tyydyttämättömien vallanhalujen, 
synnin ja aviorikoksen, hengellisten ja 
inhimillisten lakien häpäisemisen kaaoksessa 
hänen henkensä kärsii näennäisen 
"kuoleman", hänen sydämensä väliaikaisen 
"kuoleman". 
51. Mutta minä annan ihmisen nousta tästä 
"kuolemasta" elämään. Annan hänen kokea 
ylösnousemuksensa, ja tuossa uudessa 
elämässä taistella kaikkien ihanteiden 
uudelleensyntymisen puolesta, kaikkien 
periaatteiden ja hyveiden elvyttämisen 
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puolesta, jotka ovat sen hengen ominaisuuksia 
ja perintöä, joka on niiden alkuperä. Sillä 
minusta Henki lähti, minusta se otti elämän, 
minun täydellisyydestäni se joi, minun 
armostani se tuli kylläiseksi. (360,6-8) 
 

XII Ihmiskunnan tuomio ja 
puhdistus  

 

53 luku - Tuomion aika on koittanut  
 
Ihmisen siementen hedelmien kerääminen  
1 Rakkaat opetuslapset, nämä ajat ovat 
ihmiskunnan tuomion aikoja. Määräaika, jonka 
kuluessa sinun on aloitettava velkojen 
maksaminen, on kulunut umpeen. Olet nyt 
saamassa kiinni menneiden kylvöjen satoa, 
tekojesi tulosta tai seurauksia. 
2 On aika, jolloin ihminen tekee työnsä, ja 
aika, jolloin hän joutuu vastaamaan teoistaan; 
jälkimmäinen on se aika, jossa te elätte. Siksi 
te kaikki kärsitte ja itkette. Aivan kuten teillä 
on kylvön aika ja toinen sadonkorjuun aika, 
myös Jumalalla on yksi aika, jonka hän antoi 
teille täyttääkseen lakinsa, ja toinen 
tehdäkseen oikeuttaan tunnetuksi. 
3. Elätte nyt jumalallisen tuomion aikaa. Kipu 
saa sinut itkemään, ihmiskunta puhdistuu 
omissa kyynelissään, sillä kukaan ei säästy 
hyvitykseltä. 
4 Nämä ovat tuomion aikoja, jolloin teidän 
tulisi pohtia kohtaloanne, jotta voitte 
mietiskelyn ja henkistymisen kautta kuulla 
omantunnon äänen, joka ei johda harhaan 
eikä petä, vaan johdattaa teidät rauhan tielle. 
(11, 58 - 61) 
5. Tämä on ihmiskunnan tuomion aika. 
Jumaluuteni tuomitsee ihmisen ihmiseltä, 
kansan kansalta ja kansakunnan kansalta. 
Ihmiset eivät kuitenkaan ole huomanneet 
tätä, eivätkä he tiedä, missä ajassa he elävät. 
Siksi olen tullut Hengessä ja lähettänyt säteeni 
ihmismielen päälle, ja sen välityksellä olen 
paljastanut teille, kuka teille puhuu, missä 
ajassa elätte ja mikä on tehtävänne. (51, 61) 
6 Totisesti minä sanon teille: Elät jo "Herran 
päivänä", olet jo Hänen tuomionsa alla. Eläviä 
ja kuolleita tuomitaan tällä hetkellä, menneet 
ja nykyiset teot punnitaan näissä 

[tuomiovaakoissa]. Avatkaa silmänne, jotta 
voisitte olla todistajina sille, että jumalallinen 
oikeudenmukaisuus tuntuu kaikkialla. (76, 44) 
7 Muinaisista ajoista lähtien olen puhunut 
teille tuomiosta, ja nyt on se aika, josta 
profeetat ovat puhuneet, ikäänkuin se olisi 
ollut päivä. 
8 Sinun Jumalasi sana on kuninkaan sana, ja 
sitä ei oteta takaisin. Mitä väliä sillä on, että 
tuhansia vuosia on kulunut saman asian yli? 
Isän tahto on muuttumaton, ja se on 
täytettävä. 
9 Jos ihmiset, sen lisäksi, että he uskovat 
minun sanaani, osaisivat varoa ja rukoilla, he 
eivät koskaan hämmästyisi. Mutta he ovat 
uskottomia, unohtavia, epäuskoisia, ja kun 
koettelemus tulee, he pitävät sitä 
rangaistuksena, kostona tai Jumalan vihana. 
Tähän sanon teille, että jokaisesta 
oikeudenkäynnistä ilmoitetaan etukäteen, 
jotta voitte valmistautua. Siksi teidän on aina 
oltava hereillä. 
10 Vedenpaisumus, kaupunkien tuhoaminen 
tulessa, vihollisen hyökkäykset, vitsaukset, 
rutto, nälänhätä ja muut ahdistukset on 
ennustettu kaikille maan kansoille, jotta te 
valmistautuisitte ja ette hämmästyisi. Aivan 
kuten tänäänkin, Jumalan rakkaudesta on aina 
tullut viesti valppaudesta ja 
valmistautumisesta, jotta ihmiset heräisivät, 
valmistautuisivat ja vahvistuisivat. (24, 74 - 77) 
11 Minä sanon teille: vaikka on totta, että 
tämä maailma kohtaa hyvin suuria 
koettelemuksia, silti tuskan päivät lyhenevät; 
sillä ihmisten kärsimys tulee olemaan niin 
suurta, että se saa ihmiset heräämään, 
nostamaan katseensa Minuun ja 
kuuntelemaan omantuntonsa ääntä, joka 
vaatii heitä täyttämään minun lakini. 
12 Minun oikeuteni hävittää kaiken pahan, 
mitä tässä maailmassa on. Sitä ennen tutkin 
kaiken: Uskonnolliset yhteisöt, tieteet ja 
yhteiskunnalliset instituutiot, ja sitten 
jumalallisen oikeudenmukaisuuden sirppi 
kulkee sen yli, leikkaa rikkaruohot pois ja 
jättää vehnän jäljelle. Säilytän jokaisen hyvän 
siemenen, jonka löydän ihmisten sydämistä, 
jotta se jatkaa itämistä ihmisten mielissä. (119, 
10 - 11) 
 
Ihmiskunnan puhdistaminen tuomiossa 
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13. Kuinka kauan ihmisten on vielä 
kehityttävä, jotta he ymmärtävät rakkauteni ja 
tuntevat läsnäoloni omantunnon kautta? Kun 
ihmiset kuulevat ääneni neuvovan heitä ja 
täyttävät lakini, se on merkki siitä, että 
materialismin ajat ovat heidän osaltaan ohi. 
14 Toistaiseksi luonnonvoimat joutuvat vielä 
monin tavoin ahdistamaan heitä, kunnes he 
ovat vakuuttuneita siitä, että on olemassa 
korkeampia voimia, joita vastaan ihmisen 
materialismi on hyvin vähäistä. 
15 Maa vavahtaa, vedet puhdistavat ihmiset, 
ja tuli puhdistaa heidät. 
16 Kaikki luonnon elementit ja voimat tulevat 
tuntumaan maan päällä siellä, missä ihmiset 
eivät ole osanneet elää sopusoinnussa heitä 
ympäröivän elämän kanssa. 
17 Näin ollen luonto ei pyri tuhoamaan niitä, 
jotka sitä saastuttavat, vaan se pyrkii 
ainoastaan sopusointuun ihmisen ja kaikkien 
luotujen välillä. 
18 Jos heidän tuomionsa on tullut yhä 
näkyvämmäksi, niin se johtuu siitä, että 
ihmisten rikkomukset ja lakien noudattamatta 
jättäminen ovat myös lisääntyneet. (40, 20 - 
25) 
19 Ihmiskäsi on tuonut itselleen tuomion. 
Myrsky raivoaa hänen aivoissaan, myrsky 
raivoaa hänen sydämessään, ja kaikki tämä 
ilmenee myös luonnossa. Hänen elementtinsä 
vapautuvat, vuodenajat muuttuvat 
epäystävällisiksi, vitsaukset syntyvät ja 
lisääntyvät, ja tämä siksi, että syntinne 
lisääntyvät ja aiheuttavat tauteja, ja siksi, että 
typerä ja ylimielinen tiede ei tunnusta Luojan 
määräämää järjestystä.  
20. Jos vain kertoisin teille tämän, ette uskoisi 
sitä. Siksi on välttämätöntä, että voitte käsin 
tarttua töidenne tulokseen, jotta voitte pettyä 
niihin. Juuri nyt olette saavuttaneet sen 
hetken elämässänne, jolloin koette kaiken sen 
tuloksen, mitä olette kylväneet. (100, 6 - 7) 
21 Maanpäälliseen elämään on aina liittynyt 
ihmisen koettelemuksia ja sovituksia; mutta 
koskaan tämä kehitysmatka ei ole ollut niin 
täynnä tuskaa kuin nyt, koskaan ei malja ole 
ollut niin täynnä katkeruutta. 
22 Tällä hetkellä ihmiset eivät odota 
aikuisuuteen asti kohdatakseen elämän 
taisteluja. Kuinka monet olennot tuntevatkaan 
pettymykset, ikeen, iskut, esteet ja 
epäonnistumiset lapsuudesta. Voin kertoa 

teille lisää: näinä aikoina ihmisen tuska alkaa 
jo ennen kuin hän syntyy, toisin sanoen jo 
äitinsä kohdussa. 
23 Suuri on niiden olentojen 
sovitusvelvollisuus, jotka tulevat maan päälle 
tänä aikana! Mutta teidän pitäisi muistaa, että 
kaikki maailmassa oleva kärsimys on ihmisen 
työtä. Onko oikeudenmukaisuudessani 
suurempaa täydellisyyttä kuin sallia se, että 
samojen, jotka kylvivät elämän tielle 
orjantappuroita, on nyt niitettävä niitä? (115, 
35 - 37) 
24 ette voi käsittää yleistä 
pelastussuunnitelmaani; mutta minä annan 
teidän tietää osan siitä, jotta voisitte osallistua 
työhöni. 
25. Minä yksin tiedän sen ajan merkityksen, 
jossa maailma elää. Yksikään ihminen ei 
kykene ymmärtämään tämän hetken 
todellisuutta. 
26. Ihmiset ovat varhaisimmista ajoista lähtien 
tahranneet itseään lakkaamatta, kunnes he 
ovat pimentäneet herkkyytensä ja mielensä ja 
luoneet itselleen sairaan, levottoman ja 
murheellisen elämän. Mutta nyt on tullut 
puhdistuksen hetki. (274, 11 - 12) 
27. Kaikkien henkien kohdalla on tullut 
sadonkorjuun aika, ja siksi te näette 
hämmennystä ihmisten keskuudessa. Mutta 
totisesti, sanon teille, tässä kaaoksessa kukin 
niittää oman siemenensä. 
28. Mutta mitä tapahtuu niille lapsistani, jotka 
ovat jatkuvasti rikkoneet lakiani? Totisesti, 
kaikki ne, jotka nukkuvat eivätkä halua 
opiskella ja ottaa huomioon ohjeitani, 
joutuvat koettelemuksiin kuin pyörremyrsky, 
joka kaataa heidät. Mutta kaikille niille, jotka 
ovat noudattaneet ohjeitani, se on kuin 
piristysruiske heidän velvollisuuksiensa 
täyttämisestä, kuin kaunis palkinto, jonka 
Jumala antaa heille. (310, 7) 
29 Tänä aikana se, joka ei ole valmis 
uudistumaan, joutuu kokemaan suurimman 
katkeruuden, ja hänet viedään pois maan 
päältä, ja hän menettää kallisarvoisen 
tilaisuuden sovittaa rikkomuksensa ja tulla 
sovitetuksi lain, totuuden ja elämän kanssa. 
30. Toisaalta ne, jotka siirtyvät tästä 
aineellisesta elämästä Henkiseen Kotiin 
rauhassa ja tyytyväisyydessä, jonka täytetty 
velvollisuus antaa, tuntevat valoni valaisevan 
heitä; mutta jos he kuuluvat niihin, joiden on 
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jälleensyntyminen, valmistan heidät ennen 
paluutaan ihmiselämään, jotta he voivat 
nousta sinne puhtaina, henkistyneinä ja 
suuremmalla viisaudella. (91, 38 - 39) 
  
Jumalan rakkaus tuomiossa  
31 Kipu on vuodattanut koko sisältönsä 
maailmaan ja ilmenee tuhansissa eri 
muodoissa. 
32 Miten hirvittävässä hälinässä te elätte, 
ihmiskunta! Kuinka vaivalloisesti te vaivaatte 
taikinaa jokapäiväistä leipää varten! Siksi 
miehet kuluttavat itsensä ennen aikojaan, 
naiset vanhenevat ennenaikaisesti, tytöt 
kuihtuvat täydessä kukoistuksessa ja lapset 
turtuvat herkässä iässä. 
33. Tuskan, katkeruuden ja koettelemusten 
aikakausi on tämä aika, jossa nyt elätte. Silti 
haluan, että löydätte rauhan, saavutatte 
harmonian ja poistatte tuskan. Tätä varten 
ilmestyn hengessä ja lähetän teille sanani, joka 
on lohdutuksen, parantumisen ja rauhan 
kastetta hengellenne. 
34 Kuulkaa minun sanaani, joka on 
ylösnousemus ja elämä. Siinä saat takaisin 
uskon, terveyden ja ilon taistella ja elää. (132, 
42 - 45) 
35. Tänään on hengen suurimman palkkion 
aika. Tuomioni on avattu, ja jokaisen teot on 
asetettu asteikolle. Vaikka tämä tuomio on 
hengille vaikea ja murheellinen, Isä on lähellä 
heitä, sillä hän on enemmän rakastava Isä kuin 
tuomari. Myös Puolustajasi Marian rakkaus 
ympäröi sinua. (153, 16) 
36 Oikeuteni on tullut, ihmiskunta, se tulee 
nöyryyttämään ihmisen ylimielisyyttä, 
saamaan hänet tajuamaan, kuinka pieni hän 
on pahuudessaan ja materialismissaan. 
37. Kyllä, ihmiset, minä kukistan ihmisen 
hänen valheellisessa suuruudessaan, koska 
haluan, että hän näkee valoni ja nousee ylös, 
jotta hänestä tulisi suuri totuudessa. Sillä 
haluan, että olette täynnä valoa, 
anteliaisuutta, hyvyyttä, voimaa ja viisautta. 
(285, 15 - 16) 
38. Ihmiskunta arvioi Minut väärin ja kieltää 
läsnäoloni tänä aikana. Mutta aion saada 
heidät näkemään, että osoitan 
oikeudenmukaisuuteni rakkaudella ja armolla, 
että en tule vitsauksen kanssa aiheuttamaan 
heille tuskaa - että haluan vain nostaa heidät 
armon elämään ja puhdistaa heidät 

kristallinkirkkaalla vedellä, joka on sanani, 
totuuteni. 
39. Maailma ei ole oppinut opetustani, ja se 
on ruokkinut epäjumalanpalvelustaan ja 
fanaattisuuttaan. Siksi se käy nyt läpi suuren 
sulatusuunin ja juo kärsimyksen maljan, sillä 
sen materialismi on etäännyttänyt sen 
Minusta. (334, 29 - 30) 
40. Nyt ihmiskunta, joka on jakautunut 
kansoihin, rotuihin, kieliin ja väreihin, saa 
Jumalalliselta Hengeltäni oman osuutensa 
tuomiosta, koettelemuksista, jotka kuuluvat 
kullekin, kamppailusta, sulattimesta ja 
sovituksesta, jonka olen tarjonnut kullekin 
ihmiselle ja rodulle. 
41 Mutta te tiedätte, että tuomioni perustana 
on rakkaus, että ne koettelemukset, jotka Isä 
lähettää ihmisille, ovat rakkauden 
koettelemuksia - että kaikki johtaa 
pelastukseen, hyvään, vaikka näissä 
vierailuissa voi tuntua olevan onnettomuutta, 
tuhoa tai kurjuutta. 
42 Kaiken tämän takana on elämä, hengen 
säilyttäminen ja lunastaminen. Isä odottaa 
aina "tuhlaajapoikaa" syleilemään häntä 
suurimmalla rakkaudella. (328, 11) 
 

54 luku - Maailmankatsomusten, 
uskontojen ja kirkkojen välinen 
taistelu  
 
Hengelliset taistelut ennen Kristuksen rauhan 
valtakuntaa maan päällä.  
1 Aivan kuten ilmoitin teille "toisella 
aikakaudella" toisen tulemiseni, niin ilmoitan 
teille nyt uskontunnustusten, 
maailmankatsomusten ja uskontojen "sodan" 
valmistavana enteenä henkistymisen 
valtakuntani perustamisesta ihmisten 
keskuuteen. 
2 Sanani, kuin liekehtivä miekka, tuhoaa 
fanaattisuuden, joka on ympäröinyt ihmisiä 
vuosisatojen ajan, repii heidän 
tietämättömyytensä verhon ja näyttää 
kirkkaan, säteilevän polun, joka johtaa 
luokseni. (209, 10 - 11) 
3 Jotta valtakuntani rauha voisi vakiintua 
ihmisten keskuuteen, on ensin käytävä "sota" 
uskonoppien, uskontojen ja ideologioiden 
välillä - konflikti, jossa jotkut asettavat nimeni 
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ja totuuteni toisten vääriä epäjumalia vastaan 
ja jossa yksi oppi taistelee toista vastaan. 
4. Tämä on uusi taistelu, hengellinen taistelu, 
jossa väärät jumalat pudotetaan jalustaltaan 
ja kaatuvat, ja jokainen valhe, jonka olette 
uskoneet olevan totta, paljastuu ikuisesti. 
Silloin näette totuuden nousevan säteilevästi 
tuosta hämmennyksen ja pimeyden 
kaaoksesta. (121, 40) 
5. Spiritualismi aiheuttaa maailmanlaajuista 
taistelua maailmankatsomusten, 
uskontokuntien ja uskonnollisten kulttien 
välillä. Mutta tämän konfliktin jälkeen tämä 
oppi tuo ihmisille siunattua rauhaa, jota he 
niin kovasti tarvitsevat, ja saa jumalallisen 
vanhurskauteni auringon loistamaan kaikkien 
henkisten olentojen ylle. (141, 11) 
6 Minä valmistan teitä ja varoitan teitä 
maailmankatsomusten sekaannuksen aikaa 
varten, jotta voisitte vapautua mielen 
sisäisestä painiskelusta ja ajatusten 
kidutuksesta. 
7 Sillä kaikki ihmiskunnan 
maailmankatsomukset, opit, teologiat, 
filosofiat ja uskontunnustukset järkkyvät, mikä 
symboloi myrskyä, todellista hengen myrskyä, 
jonka levottomilla aalloilla teidän on 
purjehdittava minun tahtoni mukaan ja 
pysyttävä pinnalla, kunnes myrsky ja pimeys 
ovat ohi. 
8 En anna teille parempaa reseptiä tämän 
koettelemuksen läpikäymiseen ehjänä kuin 
rukous ja sanani seuraaminen, jonka avulla 
uskonne vahvistuu lakkaamatta. 
9 Tämä maailmankatsomusten taistelu, 
uskontunnustusten ja ideologioiden 
yhteenotto, tämä taistelu on ehdottoman 
välttämätön, jotta kaikki jokaisen kultin ja 
instituution pohjalle kertyneet heikkoudet ja 
virheet voivat tulla pintaan. 
10 Vasta tämän "myrskyn" jälkeen voi alkaa 
ihmisten moraalinen ja hengellinen puhdistus, 
koska he näkevät totuuden tulevan esiin, 
tunnistavat sen, tuntevat sen itsessään eivätkä 
enää kykene ruokkimaan mielikuvituksilla ja 
teeskentelyllä. 
11 Aivan kuten jokainen ihminen käyttää 
vapaaehtoisesti ja täysin omasta puolestaan 
hyväkseen auringon elintärkeää vaikutusta 
ruumiiseensa ja tunnustaa, että sen valoon, 
lämpöön ja vaikutukseen aineellinen elämä 
perustuu, niin he käyttävät hyväkseen 

totuuden valoa kaikessa, mitä he tarvitsevat 
henkensä säilyttämiseksi, vahvistamiseksi ja 
valistamiseksi. 
12. Silloin voima, jota ihminen ei ole koskaan 
tuntenut, tulee tehokkaaksi, koska hänen 
elämänsä mukautuu yhä enemmän elämän 
todellisiin periaatteisiin, minun lakini 
asettamiin normeihin. (323, 19 - 22) 
 
Taistelu henkisestä ylivallasta maan päällä  
13 Maailmankatsomusten ja uskonopetusten 
välillä käydään taistelua tänä aikana. Jokainen 
ihminen haluaa olla oikeassa. Mutta kuka on 
oikeassa tässä itsekkyyden ja oman edun 
tavoittelun taistelussa? Kuka on totuuden 
omistaja? 
14. Jos ne, jotka uskovat olevansa täydellisellä 
tiellä ja omistavansa totuuden, ovat ylpeitä 
siitä, totisesti sanon teille, että he eivät vielä 
tunne tietä, sillä sillä tiellä on oltava nöyrä, ja 
riittää, että he eivät tunnista toisten uskossa 
olevaa totuutta, jotta he eivät enää olisi 
nöyriä. Mutta kerroin teille jo "Toisessa 
aikakaudessa": "Autuaita ovat nöyrät ja 
sydämeltään nöyrät." 
15 Joka tuomitsee lähimmäistensä uskon ja 
vakaumuksen, se lähtee pois pelastuksesta, 
sillä ylpeydessään ja röyhkeydessään hän 
tahtoo olla Jumalansa kaltainen. (199, 4 - 6) 
16 Kysytte minulta, mitä haluan saavuttaa, 
kun ilmoitan itseni hengellisesti tämän ajan 
ihmiskunnalle? Vastaan teille tähän: 
Tavoittelen teidän heräämistänne valoon, 
henkistymistänne ja yhdistymistänne, sillä 
olette aina olleet jakautuneita. Sillä samalla 
kun toiset ovat etsineet hengen aarteita, 
toiset ovat omistautuneet maailman 
rikkauksien rakastamiselle - spiritismi ja 
materialismi jatkuvassa kamppailussa; 
spiritistit ja materialistit, jotka eivät ole 
koskaan kyenneet ymmärtämään toisiaan. 
17 Muista: Kun Israel odotti Messiasta ja sai 
hänet silmiensä eteen, he jakautuivat uskoviin 
ja totuuteni kieltäjiin. Selitys on 
yksinkertainen: uskovia olivat ne, jotka 
odottivat Minua hengessä, ja ne, jotka 
odottivat Minua "lihan" aisteilla, kielsivät 
Minut. 
18 Nämä kaksi voimaa joutuvat kohtaamaan 
toisensa uudelleen, kunnes totuus tulee esiin 
tässä taistelussa. Taistelu tulee olemaan 
kovaa, sillä mitä enemmän aikaa kuluu, sitä 
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enemmän ihmiset rakastavat maallista, sillä 
heidän tieteensä ja löytönsä saavat heidät 
tuntemaan, että he elävät omassa 
valtakunnassaan, itse luomassaan maailmassa. 
(175, 4 - 6) 
19 Nykyään jokainen ihminen uskoo 
tuntevansa totuuden täysin. Jokainen uskonto 
väittää omaavansa totuuden. Tutkijat 
julistavat löytäneensä totuuden. Minä sanon 
teille, että kukaan ei tiedä absoluuttista 
totuutta, koska ihminen ei ole edes kyennyt 
käsittämään mielellään sitä osaa, joka hänelle 
on ilmoitettu. 
20 Kaikki ihmiset kantavat itsessään osaa 
totuutta ja osaa eksytystä, jonka he 
sekoittavat totuuden valoon. 
21 Taistelu lähestyy, jossa kaikki nämä voimat 
taistelevat toisiaan vastaan, koska kukin 
haluaa tyrkyttää maailmankuvaansa. Lopulta 
voittoon ei kuitenkaan pääse jokin inhimillinen 
ideologia, tieteellinen teoria tai uskonnollinen 
vakaumus, vaan kaikkien hyvien näkemysten, 
kaikkien korkeiden uskomusten, kaikkien 
korkeimpaan henkisyyteen kohonneiden 
palvontamuotojen ja kaikkien todellisen 
inhimillisen edistyksen palvelemiseen 
omistautuneiden tieteiden harmoninen liitto. 
22. Annan ihmisten puhua ajatuksistaan ja 
esitellä niitä, että toiset esittelevät julkisesti 
palvontamuotojaan ja riittejään, että ihmiset 
keskustelevat ja taistelevat, että tiedemiehet 
levittävät edistyneimpiä teorioitaan, että 
kaikki, mikä on olemassa kätkettynä jokaisessa 
hengessä, murtautuu auki, tulee päivänvaloon 
ja tekee itsensä tunnetuksi. Sillä viikatemiehen 
päivä on lähellä - se päivä, jolloin omatunto 
leikkaa armottoman sirpin tavoin juurineen 
pois kaiken, mikä on valheellista ihmisen 
sydämessä. (322, 15 - 18) 
 
Taistelu mielen oppeja vastaan  
23. Tämän ajan papisto pukeutuu 
kuninkaallisesti toimittaakseen symbolisesti 
Jeesuksen uhrin, ja vaikka he vaativat nimeäni 
ja edustustani, havaitsen, että heidän 
mielensä ovat sekaisin, heidän sydämensä 
ovat juonittelun ja intohimojen myrskyjen 
sekoittamia. Ei ole ketään, joka julistaisi 
profeettana, että minä olen tämän ajan 
ihmisten joukossa. He tulevat kokemaan 
suurta kärsimystä, sillä heidän joukossaan ei 
ole hengellistä valmistautumista. Missä on 

niiden täyttymys, jotka vannoivat ennen 
Jeesusta seuraavan hänen jalanjälkiään? Missä 
ovat apostolieni seuraajat? Onko ketään 
Johanneksen kaltaista, joka oli ensimmäisten 
joukossa, tai Paavalin kaltaista, joka oli niiden 
joukossa, jotka seurasivat häntä? 
24 Siksi Mestari lähestyy teitä uudestaan 
jatkaakseen opetustaan. Näen jo uusien 
fariseusten ja kirjanoppineiden ryntäävän 
minua vastaan täynnä vihaa. Juuri silloin 
kysyn: "Missä ovat opetuslapseni?" Mutta kun 
ylpeät, valheelliset, rikkaat, jotka pelkäävät 
menettävänsä valtansa, ja ne, joita totuuteni 
uhkaa, pilkkaavat Minua jälleen ja vainoavat 
Minua, puhkeavat hurjat myrskyt. Mutta se en 
ole minä, joka romahtaa ristin painon alla, 
vaan ne, jotka vaativat sen uhria, joka antoi 
heille elämän. (149, 32 - 33) 
25 Aineellisuuden aalto nousee ja muuttuu 
kuohuvaksi mereksi, kärsimyksen, epätoivon 
ja ihmisten epäoikeudenmukaisuuden pelon 
mereksi. 
26 Vain yksi laiva purjehtii tuon intohimojen, 
halujen ja ihmisten vihan meren yli, ja se laiva 
on minun lakini laiva. Onnellisia ovat ne, jotka 
ovat vahvoja, kun se aika koittaa! 
27 Mutta voi niitä, jotka nukkuvat! Voi 
heikkoja! Voi niitä kansoja, jotka ovat 
luottaneet "uskonnollisen fanaattisuuden" 
perustuksiin, sillä he joutuvat helposti noiden 
raivoavien aaltojen saaliiksi! 
28 Etkö sinä, oi ihmiskunta, näe taistelua? Eikö 
minun sanani saa teitä valmistautumaan 
puolustautumaan, kun hetki koittaa? 
29. Minun valoni on kaikissa, mutta vain ne, 
jotka rukoilevat ja varustautuvat, näkevät sen. 
Valoni puhuu teille ennakkoaavistusten, 
inspiraation, intuition, unien ja sormenjälkien 
kautta. Silti olette kuuroja jokaiselle 
hengelliselle kutsulle, olette 
välinpitämättömiä jokaiselle jumalalliselle 
merkille. 
30 Pian te näette minun sanani täyttyvän ja 
todistatte, että kaikki tämä on ollut totta. 
31. Oppini ja nimeni tulevat olemaan kaikkien 
hyökkäysten ja vainojen kohteena, ne ovat syy 
siihen, miksi totuuden viholliset vainoavat 
teitä. Mutta oppini on myös niiden 
valomiekka, jotka nousevat ylös ja puolustavat 
uskoa, ja se on kilpi, jonka takaa viattomat 
löytävät suojaa. Nimeni tulee olemaan 
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kaikkien huulilla, joidenkin siunaamana, 
toisten kiroamana. 
32 Kaikki ihmisen kyvyt vapautuvat: hänen 
älykkyytensä, tunteensa, intohimonsa; hänen 
henkiset kykynsä ovat hereillä ja valmiina 
taisteluun. 
33. Mikä sekaannus silloin syntyykään! Kuinka 
monet, jotka luulivat uskovansa Minuun, 
joutuvat vakuuttamaan itselleen, ettei se ollut 
todellista uskoa! 
34. Monissa kodeissa ja sydämissä rakkauden 
ja toivon lamppu sammuu. Lapsilla ja nuorilla 
ei ole muuta Jumalaa kuin maailma eikä 
muuta lakia kuin maan laki. (300, 35- 40) 
35. Mitä tapahtuu, kun ihmiset tulevat 
tietoisiksi siitä, että heidän kohtuuton 
rakkautensa maailmaan ja maallisen 
palvomisensa ovat johtaneet heidät 
valitettavaan epäonnistumiseen? He yrittävät 
löytää kadonneen polun uudelleen, etsiä niitä 
periaatteita ja lakeja, joista he olivat 
kääntyneet pois, ja tässä pyrkimyksessään he 
luovat itselleen oppeja, he laativat itselleen 
sääntöjä, filosofioita, maailmankatsomuksia ja 
teorioita syntyy. 
36. Kaikki tämä on uuden ja suuren taistelun 
alku - nyt ei enää johdu epärehellisestä 
maallisen vallan tavoittelusta. Murha-aseet 
eivät enää tuhoa ihmishenkiä, tuhoa koteja tai 
vuodata ihmisverta. Taistelu on erilainen, sillä 
silloin suuret uskonnolliset yhteisöt taistelevat 
uusia opetuksia ja uusia uskontoja vastaan. 
37. Kuka voittaa tämän taistelun? Yksikään 
uskonto ei selviä voittajana tästä kiistasta, 
aivan kuten yksikään kansakunta ei jää 
voittajaksi tässä murhanhimoisessa sodassa, 
josta kärsitte tänään. 
38 Maanpäällisen ylivallan saavuttamisesta 
käytävässä sodassa oikeudenmukaisuuteni 
voittaa, ja myöhemmin, siinä taistelussa jonkin 
opin tai uskonnon voimaansaattamisesta, 
totuuteni voittaa. 
39 Ainoa ja ylin totuus loistaa kuin salaman 
valo myrskyisässä yössä, ja jokainen näkee 
tämän jumalallisen valon välähdyksen siellä, 
missä hän on. 
40. Sanomani tavoittaa kaikki, ja kaikki te 
tulette luokseni. Olen valmistanut kaiken 
tulevia aikoja varten, ja minun tahtoni 
toteutuu kaikille, sillä minä olen henkien, 
maailmojen, rotujen ja kansojen Herra. (288, 
33 - 36+45) 

 
Hengen lahjojen ja henkiparannusten 
huomiotta jättäminen tai niiden torjuminen 
41. Henkimaailma tulee vielä lähemmäksi 
ihmisiä todistamaan olemassaolostaan ja 
läsnäolostaan. Kaikkialla ilmestyy merkkejä, 
todisteita, ilmestyksiä ja viestejä, jotka 
kertovat jatkuvasti siitä, että uusi aika on 
koittanut. 
42 Kansojen keskuudessa syntyy riitaa ja 
levottomuutta, koska uskonnon edustajat 
levittävät pelkoa niiden keskuudessa, jotka 
uskovat noihin sanomiin, ja tiede julistaa nuo 
tosiasiat epätodellisiksi. 
43. Silloin tavallinen kansa rohkaistuu ja 
nousee todistamaan saamiensa todisteiden 
totuudenmukaisuutta. Ne nousevat, jotka 
tieteen hylkäämänä ovat saaneet terveytensä 
takaisin hengellisellä tavalla, ja he todistavat 
ihmeellisistä parannuskeinoista, äärettömän 
voiman ja absoluuttisen viisauden 
ilmestyksistä. 
44 Yksinkertaisten ja tuntemattomien 
joukosta tulee esiin miehiä ja naisia, joiden 
valoa täynnä oleva sana yllättää teologit, 
filosofit ja oppineet. Mutta kun kiista on 
suurimmillaan ja köyhät ovat nöyryytettyjä ja 
ylpeät kieltävät heidän todistuksensa, silloin 
tulee hetki, jolloin Elia kutsuu oppineet, herrat 
ja hallitsijat vastuuseen ja asettaa heidät 
tarkastelun kohteeksi. 
45 Voi valheellisia ja tekopyhiä sinä hetkenä, 
sillä täydellinen vanhurskaus tulee silloin 
heidän kohdalleen! 
46. Se on tuomion hetki. Mutta monet henget 
nousevat siitä todelliseen elämään, monet 
sydämet nousevat uskoon ja monet silmät 
avautuvat valolle. (350, 71 - 72) 
 

55 luku - Maan ja ihmiskunnan 
puhdistaminen tuomiossa  
 
Jumalan ja luonnon varoittava ääni ennen 
puhdistustuomiota  
1 Olen kertonut teille, että koko ihmiskunnan 
ylle on tulossa hyvin suuri koettelemus, niin 
suuri, ettei mitään vastaavaa ole ollut koko 
vuosisatojen ja aikakausien historiassa. 
2 Nyt teidän on ymmärrettävä, että minä 
puhun kaikille sydämillenne ja lähetän teille 
viestejä ja varoituksia monissa muodoissa, 
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jotta ihmiset pohtisivat lakiani ja olisivat 
valppaina sen noudattamiseksi, kuten 
vertaukseni viisaat neitsyet; Minä puhun 
kaikille sydämillenne ja lähetän teille viestejä 
ja varoituksia monissa muodoissa, jotta 
ihmiset pohtisivat lakiani ja olisivat valppaina 
sen noudattamiseksi, kuten vertaukseni viisaat 
neitsyet. 
3 Kuuntelevatko kansat ja maailman eri 
kansakunnat minua? Kuuntelevatko nämä 
ihmiset, joille teen itseni tunnetuksi tässä 
muodossa, minua? Minä yksin tiedän, mutta 
velvollisuuteni Isänä on tarjota lasteni tiellä 
kaikki keinot heidän pelastuksekseen. (24, 80 - 
81) 
4 Totisesti minä sanon teille: jos ihmiset eivät 
puhdista itseään tänä aikana niistä tahroista, 
joita he ovat aiheuttaneet hengessään, 
luonnonvoimat tulevat sanansaattajina 
julistamaan tuomiotani ja kunniaani ja 
puhdistamaan ihmiskunnan kaikesta 
epäpuhtaudesta. 
5 Autuaita ovat ne miehet, naiset ja lapset, 
jotka ymmärtäessään tuon tuomion 
läheisyyden ylistävät minun nimeäni, koska he 
tuntevat, että "Herran päivä" on tullut. Sillä 
heidän sydämensä kertoo heille, että pahan 
valtakunnan loppu lähestyy. Minä sanon teille, 
että nämä pelastuvat uskonsa, toivonsa ja 
hyvien tekojensa kautta. Mutta kuinka moni 
noina päivinä elävistä pilkkaa Jumalaa! (64, 67 
- 68) 
6. Ensimmäisten ihmisten paratiisi muuttui 
kyynelten laaksoksi, ja nyt se on vain veren 
laakso. Siksi tänään, koska olen tullut 
täyttämään opetuslapsilleni antamani 
lupauksen, herätän ihmiskunnan henkisestä 
unestaan ja annan sille Rakkausoppini 
pelastaakseni sen. Etsin henkisiä olentoja, 
joiden kohtalona on todistaa tänä aikana 
ilmentymäni ja sanani teoillaan. 
7 Kun nämä minun merkitsemäni henkilöt 
yhdistyvät minun lakini ympärille, maa ja 
tähdet järkkyvät, ja taivaalla tapahtuu 
merkkejä; sillä silloin Herran ääni kuuluu maan 
äärestä toiseen, ja hänen jumalallinen 
henkensä tuomitsee hengellisen ja aineellisen 
maailman vanhurskaiden, profeettojen ja 
marttyyrien henkien ympäröimänä. Silloin 
Pyhän Hengen aika tulee täyteen. (26, 43 - 44) 
8 Monet kansakunnat ovat pudonneet 
aineellistumisen syvään kuiluun, ja toiset ovat 

lähellä putoamista; mutta heidän 
putoamisensa tuska saa heidät heräämään 
syvästä unestaan. 
9. Kyse on niistä kansoista, jotka loiston ajan 
jälkeen kokivat rappion ja vajosivat tuskan, 
paheiden ja kurjuuden pimeyteen. Nykyään ei 
ole kyse yhdestä kansakunnasta vaan koko 
ihmiskunnasta, joka juoksee sokeasti kohti 
kuolemaa ja kaaosta. 
10 Kansojen ylpeys saa kärsiä minun 
oikeudenmukaisuudestani. Muistakaa Ninive, 
Babylon, Kreikka, Rooma ja Karthago. Niistä 
löydät syvällisiä opetusesimerkkejä 
jumalallisesta oikeudenmukaisuudesta. 
11 Aina kun ihmiset ovat tarttuneet vallan 
valtikkaan ja antaneet sydämensä täyttyä 
jumalattomuudesta, ylimielisyydestä ja 
järjettömistä intohimoista ja vieneet kansansa 
mukanaan rappeutumiseen, minun oikeuteni 
on lähestynyt riistääkseen heiltä vallan. 
12. Mutta samalla olen sytyttänyt heidän 
eteensä soihdun, joka valaisee tien heidän 
henkensä pelastukseen. Mitä ihmisistä tulisi, 
jos heidän koettelemustensa hetkellä jättäisin 
heidät heidän omien voimiensa varaan? 
(105,45 - 47) 
13 Kuilusta kuiluun ihminen vajosi 
hengellisesti sille tasolle, että hän kielsi ja 
unohti Minut, siihen äärimmäisyyteen asti, 
että hän kielsi itsensä, eikä tunnistanut 
olemustaan, henkeään. 
14. Ainoastaan armoni pystyy säästämään 
ihmiset tuskalta, joka aiheutuu siitä, että 
heidän on toistettava polku tullakseen 
luokseni. Minä yksin pystyn rakkaudessani 
tarjoamaan keinoja lasteni tielle, jotta he 
voivat löytää pelastuksen tien. (173, 21 - 22) 
15 Sinä päivänä, kun vedet eivät enää 
peittäneet maata, minä annoin rauhan 
sateenkaaren loistaa taivaanrannalla sen liiton 
merkiksi, jonka Jumala teki ihmiskunnan 
kanssa. 
16. Nyt minä sanon teille: Oi "kolmannen 
aikakauden" ihmiskunta, te, jotka olette 
samanlaisia, jotka olette käyneet läpi kaikki 
nämä koettelemukset, joissa olette 
puhdistaneet itsenne: Koet pian uuden 
kaaoksen. 
17 vaan olen tullut varoittamaan valittua 
kansaani ja koko ihmiskuntaa, jolle olen 
antanut itseni ymmärtää tänä aikana. 
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Kuunnelkaa hyvin, lapseni: tässä on arkki, 
astukaa sisään, kutsun teidät. 
18 Sinulle, Israel, arkki on minun lakini 
noudattaminen. Jokainen, joka noudattaa 
käskyjäni kaikkein surullisimpina päivinä, 
kaikkein vaikeimpina koettelemusten aikoina, 
on arkin sisällä, on vahva ja tuntee rakkauteni 
suojan. 
19. Ja kaikelle ihmiskunnalle sanon jälleen: 
Arkki on minun rakkauden lakini. Jokainen, 
joka harjoittaa rakkautta ja laupeutta 
lähimmäistään ja itseään kohtaan, pelastuu. 
(302, 17 -19 o.) 
20. Olen aina antanut teille aikaa 
valmistautumiseenne ja antanut teille keinoja 
pelastaa itsenne. Ennen kuin lähetin teille 
tuomioni, joka kutsuu teidät tilille aikakauden 
tai jakson lopussa, osoitin rakkauteni teitä 
kohtaan varoittamalla teitä, herättämällä teitä 
ja kehottamalla teitä parannukseen, 
korjaukseen ja hyvyyteen. 
21 Mutta kun tuomion hetki oli tullut, en minä 
pysähtynyt kysymään teiltä, oletteko jo 
tehneet parannuksen, oletteko jo 
valmistautuneet, vai oletteko vielä pysyneet 
pahassa ja tottelemattomuudessa. 
22 Minun tuomioni tuli määrätyllä hetkellä, ja 
se, joka osasi rakentaa arkkinsa ajoissa, 
pelastui. Mutta se, joka pilkkasi, kun hänelle 
ilmoitettiin tuomion hetki, eikä tehnyt mitään 
pelastuksensa eteen, joutui kadotukseen. 
(323, 51) 
 
Pahan valta ja valta on murtunut  
23 Tähän asti maailmassa ei ole vallinnut 
inhimillinen rakkaus. Väkivalta on ollut, kuten 
on ollut ihmiskunnan alusta lähtien, se, joka 
hallitsee ja valloittaa. Se, joka on rakastanut, 
on joutunut pahuuden uhriksi. 
24. Pahuus on laajentanut valtakuntaansa ja 
tullut vahvaksi maan päällä. Mutta juuri tänä 
aikana minä tulen vastustamaan näitä voimia 
aseillani, jotta rakkauden ja 
oikeudenmukaisuuden valtakunta vakiintuisi 
ihmisten keskuuteen. 
25. Ennen sitä minä taistelen. Jotta voisin 
antaa teille Henkeni rauhan, on 
välttämätöntä, että käyn sotaa ja poistan 
kaiken pahan. (33, 32 - 33) 
26. Ihmiset tulevat oman tiensä päähän ja 
palaavat takaisin samalle tielle niittäen kaiken 
sen hedelmiä, mitä he ovat kylväneet - ainoa 

toimintatapa, jonka kautta parannus nousee 
sydämiin. Sillä ne, jotka eivät tunnusta 
rikkomuksiaan, eivät voi tehdä mitään 
hyvittääkseen virheensä. 
27 Uusi maailma on valmisteilla, uudet 
sukupolvet tulevat pian; mutta ensin on 
nälkäiset sudet poistettava, etteivät ne vie 
lampaita saaliiksi. (46, 65 - 66) 
28. Maan päällä on levinnyt ei-kehollinen 
spitaali, joka syö sydämiä ja tuhoaa uskon ja 
hyveellisyyden. Ihmiset elävät hengellisissä 
ryysyissä ja luulevat, ettei kukaan voi paljastaa 
tätä kurjuutta, koska ihmiset eivät näe 
materiaa pidemmälle. 
29. Mutta omantunnon hetki lähestyy, se on 
sama kuin jos te sanoisitte: "Herran päivä eli 
hänen tuomionsa on ovella". Silloin toiset 
häpeävät, toiset katuvat. 
30 Ne, jotka kuulevat tätä sisäistä ääntä, joka 
on kuuma ja hellittämätön, tuntevat sisällään 
tulen, joka kuluttaa, tuhoaa ja puhdistaa. Tätä 
tuomion tulta ei kestä synti eikä mikään, mikä 
ei ole epämiellyttävää. Ainoastaan henki voi 
kestää sen, koska sillä on jumalallinen voima. 
Kun hän on käynyt läpi omantuntonsa tulen, 
hän nousee uudestaan, puhdistettuna 
virheistään. (82, 58 - 59) 
31. Kaikki ihmisten aiheuttama tuska tiivistyy 
yhteen maljaan, jonka juovat sen aiheuttajat. 
Ja ne, jotka eivät ole koskaan antaneet itsensä 
järkyttyä kivun edessä, vapisevat silloin 
hengessään ja ruumiissaan. (141, 73) 
32 On välttämätöntä, että taivas suljetaan 
lyhyeksi ajaksi kaikilta ja että se avataan 
uudelleen vasta sitten, kun maan päältä 
nousee yksi ainoa huuto, koska on 
tunnustettu, että kaikkien olentojen Isä on 
yksi. 
33 Totisesti, minä sanon teille, minä alistan 
tämän veljessuhteiden ja itsekkyyden vallassa 
olevan maailman tuomiolle ja puhdistan sen, 
kunnes näen rakkauden ja valon nousevan 
siitä; minä annan sen niille, jotka tänään 
johtavat kansansa tuhoon, jotka kylvävät ja 
levittävät kaikkia paheita, jotka luovat 
vääryyden valtakuntansa; minä annan sen 
heille hyvitykseksi. Jopa niille, jotka nykyään 
johtavat kansojaan turmioon, jotka tällä 
hetkellä kylvävät ja levittävät kaikkia paheita, 
jotka ovat luoneet vääryyksien valtakuntansa, 
annan hyvitykseksi käskyn taistella viettelyksiä 



257 
 

vastaan, poistaa turmelus ja kitkeä pahan puu 
juurineen. (151, 14 + 69) 
34 Ihminen on tahdonvapauttaan käyttäen 
taivuttanut kehityspolkuaan niin pitkälle, että 
hän on unohtanut, mistä hän on tullut; ja hän 
on saavuttanut pisteen, jossa hyveellisyys, 
rakkaus, hyvyys, rauha, veljeys tuntuvat 
vieraalta hänen luonteelleen, ja hän pitää 
itsekkyyttä, paheellisuutta ja syntiä 
luonnollisimpina ja sallituimpina asioina. 
35 Uusi Sodoma on koko maan päällä, ja uusi 
puhdistus on tarpeen. Hyvä siemen pelastuu, 
ja siitä muodostuu uusi ihmiskunta. 
Hedelmällisille pelloille, jotka on kasteltu 
katumuksen kyynelillä, putoaa siemeneni, joka 
itää tulevien sukupolvien sydämissä, jotka 
tarjoavat korkeamman palvonnan muodon 
Herralleen. (161, 21 - 22) 
36. Minä sallin ihmisen käden tuoda tuhoa, 
kuolemaa ja sotaa, mutta vain tiettyyn rajaan 
asti. Tuon rajan yli ihmisten 
epäoikeudenmukaisuus, turmeltuneisuus, 
harha ja vallanhimo eivät pysty menemään. 
37 Silloin minun sirppini tulee, ja se leikkaa 
viisaudella, mitä minun tahtoni määrää. Sillä 
sirppini on elämä, rakkaus ja todellinen oikeus. 
Mutta te, ihmiset, katsokaa ja rukoilkaa! 
(345,91) 
38 Ennen oli maa kyynelten laakso, nyt on se 
veren laakso. Mitä se on huomenna? 
Savuavien raunioiden metsä, jonka ylitse 
tuomion tuli on kulkenut, kuluttanut synnin ja 
kaatanut rakkaudettomien ihmisten 
ylimielisyyden, koska he laiminlöivät 
henkensä. 
39 Samoin karkotetaan viisauden temppelistä 
tieteen kauppiaat, koska he ovat tehneet 
koronkiskontaa valkeudella, koska he ovat 
häpäisseet totuuden. (315, 61 -62) 
40 Ylimielisyydessään suuret kansat nousevat, 
kerskuvat voimallaan, uhkaavat maailmaa 
aseillaan, ovat ylpeitä älystään ja tieteestään, 
tietämättöminä luomansa valemaailman 
hauraudesta; sillä kevyt kosketukseni 
oikeudenmukaisuuteeni riittää tämän 
keinotekoisen maailman katoamiseen. 
41 Mutta ihmisen oma käsi on se, joka tuhoaa 
hänen oman työnsä; hänen mielensä on se, 
joka keksii tavan tuhota sen, minkä hän on 
ennen luonut. 
42. Varmistan, että vain ne inhimilliset teot, 
jotka ovat antaneet hyviä hedelmiä ihmisille, 

säilyvät, jotta niitä voidaan edelleen käyttää 
tulevien sukupolvien hyväksi. Mutta kaikki, 
mikä palvelee turmeltunutta tai itsekästä 
tarkoitusta, tuhoutuu armottoman tuomioni 
tulessa. 
43 Materialistisen ihmiskunnan luoman ja 
tuhoaman maailman raunioille nousee uusi 
maailma, jonka perustana on kokemus ja 
jonka päämääränä on sen henkisen ylöspäin 
suuntautuvan kehityksen ihanne. (315, 55 - 
56) 
 
Apokalyptiset sodat, kulkutaudit, vitsaukset 
ja tuhot.  
44. Elätte pelon aikaa, jolloin ihmiset 
puhdistavat itsensä tyhjentämällä 
kärsimysmaljansa täyteen. Kuitenkin ne, jotka 
ovat tutkineet profetioita, tiesivät jo, että aika 
on lähellä, jolloin sodat puhkeavat kaikkialla, 
koska kansat eivät ymmärrä toisiaan. 
45 Vielä on tulossa aika, jolloin ihmiskunnan 
tuntemattomat taudit ja kulkutaudit 
ilmestyvät ja hämmentävät tiedemiehiä. 
Mutta kun tuska saavuttaa huippunsa 
ihmisten keskuudessa, - ennen vuotta 1950, 
heillä on vielä voimaa huutaa: "Jumalan 
rangaistus!"." Mutta Minä en rankaise, vaan te 
rankaisette itseänne, kun poikkeatte mieltä ja 
kehoa ohjaavista laeista. 
46 Kuka on vapauttanut ja haastanut 
luonnonvoimat, ellei ihmisen järjettömyys? 
Kuka on uhmannut lakejani? tiedemiesten 
ylimielisyys! Mutta totisesti, sanon teille, tämä 
tuska auttaa kitkemään juurineen rikkaruohot, 
jotka ovat kasvaneet korkeiksi ihmisen 
sydämessä. 
47 Pellot peittyvät ruumiilla, ja viattomia 
ihmisiä kuolee. Jotkut kuolevat tuleen, toiset 
nälkään ja toiset sotaan. Maa järisee, 
luonnonvoimat lähtevät liikkeelle, vuoret 
pursuavat laavaa ja meret aaltoilevat. 
48. Minä annan ihmisten ajaa 
turmeltuneisuutensa sille rajalle, jonka heidän 
vapaa tahtonsa sallii, jotta he omien tekojensa 
kauhistuttamina voivat tuntea hengessään 
todellista parannusta. (35, 22 - 26) 
49. Tieteen puu järkkyy hurrikaanin raivossa ja 
pudottaa hedelmänsä ihmiskunnan päälle. 
Mutta kuka on vapauttanut näiden 
elementtien kahleet, ellei ihminen? 
50 On totta, että myös ensimmäiset ihmiset 
tulivat tuntemaan kipua herätäkseen 
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todellisuuteen, herätäkseen omantunnon 
valoon ja noudattaakseen lakia. Mutta tämän 
aikakauden kehittynyt, tietoinen ja koulutettu 
ihminen - kuinka hän uskaltaa häpäistä 
elämän puun? (288,28) 
51 Maailmassa puhkeaa epidemioita, ja suuri 
osa ihmiskunnasta kuolee niihin. Ne ovat 
tuntemattomia ja harvinaisia sairauksia, joita 
vastaan tiede on voimaton. 
52. Koko maailma puhdistetaan 
rikkaruohoista. Tuomioni poistaa itsekkyyden, 
vihan ja kyltymättömän vallanhalun. Suuret 
luonnonilmiöt tulevat näkyviin. 
Viisikymmentäkolme kansakuntaa tuhoutuu ja 
kokonaisia alueita katoaa. Se tulee olemaan 
hälytyssoitto sydämiinne. (206, 22 - 24) 
 
Luonto ja maankatastrofit 
54. Ihmiskunta, jos olisitte käyttäneet kaiken 
sen, mitä olette käyttäneet veristen sotien 
käymiseen, humanitaaristen töiden 
tekemiseen, olemassaolonne olisi täynnä Isän 
siunauksia. Mutta ihminen on käyttänyt 
keräämiään rikkauksia kylvääkseen tuhoa, 
tuskaa ja kuolemaa. 
55. Tämä ei voi olla sitä todellista elämää, jota 
niiden, jotka ovat veljiä ja sisaria ja Jumalan 
lapsia, pitäisi elää. Tämä elämäntapa ei ole sen 
lain mukainen, jonka kirjoitin omantuntoonne. 
56. Jotta tulisitte tietoisiksi virheestä, jossa 
elätte, tulivuoret purkautuvat, tuli virtaa 
maasta tuhoamaan rikkaruohot. Tuulet 
päästetään valloilleen, maa järkkyy, ja 
vesitulvat tuhoavat kokonaisia maita ja 
kansoja. 
57. Tällä tavoin luonnon valtakunnat 
ilmaisevat tyytymättömyytensä ihmistä 
kohtaan. Ne ovat eronneet hänestä, koska 
ihminen on tuhonnut ystävyyden ja veljeyden 
siteen toisensa jälkeen, joka yhdisti hänet 
ympäröivään luontoon. (164, 40 - 42) 
58. Ihmiskuntaa kohtaa monia 
onnettomuuksia; luonnossa tapahtuu 
mullistuksia, elementit rikkovat siteensä: Tuli 
tuhoaa kokonaisia maita, jokien vedet tulvivat 
yli rantojensa, meret muuttuvat. 
59. On alueita, jotka jäävät veden alle 
hautautuneiksi, ja uusia alueita nousee esiin. 
Monet olennot menettävät henkensä, ja jopa 
ihmistä alhaisemmat olennot menehtyvät. 
(11, 77) 

60. Luonnonvoimat vain odottavat hetkeä, 
jolloin ne voivat tulla maailman päälle ja 
puhdistaa ja puhdistaa maan. Mitä syntisempi 
ja ylimielisempi kansa on, sitä raskaampi 
tuomioni tulee sen päälle. 
61. Kova ja kuuro on tämän ihmisyyden sydän. 
On välttämätöntä, että kärsimyksen malja 
tulee sen luokse, jotta se voi kuulla 
omantunnon äänen, lain ja jumalallisen 
oikeuden äänen. Kaikki tapahtuu Hengen 
pelastuksen ja iankaikkisen elämän vuoksi. 
Häntä minä etsin. (138, 78 - 79) 
62. Vedenpaisumus, joka puhdisti maan 
ihmisen epäpuhtauksista, ja tuli, joka laskeutui 
Sodoman päälle, tunnette nykyään 
legendoina. Kuitenkin myös tänä aikana saatte 
kokea, kuinka ihmiskunta järkkyy, kun maa 
vapisee ilman, veden ja tulen voimasta. Mutta 
minä lähetän teille uuden arkin, joka on minun 
lakini, niin että jokainen, joka siihen menee, 
pelastaa itsensä. 
63. Minua eivät rakasta kaikki, jotka sanovat 
"Isä, Isä" vierailun hetkellä, vaan ne, jotka aina 
harjoittavat rakkauttani lähimmäisiään 
kohtaan. Nämä pelastetaan. (57, 61 - 62) 
64. Tulee uusi tulva, joka pesee maan 
puhtaaksi ihmisten turmeluksesta. Se kukistaa 
väärien jumalien alttarit, tuhoaa kivi kiveltä 
tuon ylpeyden ja pahuuden tornin perustukset 
ja pyyhkii pois kaiken väärän opin ja 
vääristyneen filosofian. 
65. Mutta tämä vedenpaisumus ei tule 
olemaan vain vettä, kuten se kerran oli; sillä 
ihmisen käsi on päästänyt valloilleen itseään 
vastaan kaikki elementit, sekä näkyvät että 
näkymättömät. Hän julistaa oman tuomionsa, 
rankaisee ja tuomitsee itsensä. (65, 31) 
66. Luonnon valtakunnat huutavat oikeutta, ja 
kun ne purkautuvat, ne aiheuttavat sen, että 
osa maan pinnasta katoaa ja muuttuu 
mereksi, ja meret katoavat ja niiden tilalle 
ilmestyy maata. 
67 Tulivuoret purkautuvat julistamaan 
tuomion aikaa, ja koko luonto joutuu rajuun 
liikkeeseen ja järkkyy. 
68 Rukoilkaa, että käyttäytyisitte hyvien 
opetuslasten tavoin, sillä tämä on sopiva aika, 
jolloin kolminaisuus-marilainen hengellinen 
opetus leviää sydämissä. (60, 40 - 41) 
69. Kolme neljäsosaa maapallon pinta-alasta 
katoaa, ja vain osa jää jäljelle, ja vain osa jää 
kaaoksesta selviytyneiden turvapaikaksi. 
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Tulette todistamaan monien profetioiden 
täyttymistä. (238, 24) 
70 Älkää erehtykö, sillä ennen kuin "kuudes 
sinetti" päättyy, tapahtuu suuria tapahtumia: 
tähdet antavat merkittäviä merkkejä, maan 
kansat huokaavat, ja tältä planeetalta katoaa 
kolme osaa ja jäljelle jää vain yksi, johon 
Pyhän Hengen siemen nousee uutena 
elämänä. 
71 Silloin ihmiskunta aloittaa uuden elämän, 
yhdistyneenä yhteen oppiin, yhteen kieleen ja 
yhteen rauhan ja veljeyden siteeseen. (250, 
53) 
72 Minä puhun teille tuskasta, jonka te 
ansaitsette, jota te yhä enemmän ja enemmän 
kasvatatte ja joka, kun hetki on koittanut, 
tulvii yli. 
73 En koskaan antaisi sellaista maljaa 
lapsilleni, mutta vanhurskaudessani voin silti 
antaa teidän niittää pahuutenne, ylpeytenne 
ja röyhkeytenne hedelmiä, jotta voitte palata 
luokseni katuvina. 
74. Ihmiset ovat kyseenalaistaneet voimani ja 
oikeuteni, kun he tieteen avulla häpäisivät 
luonnon temppelin, jossa kaikki on 
sopusoinnussa, ja heidän tuomionsa on nyt 
armoton. 
75. Elementtivoimat päästetään valloilleen, 
kosmosta ravistellaan ja maa vapisee. Silloin 
ihmisissä on kauhu, ja he haluavat paeta, 
mutta pakoa ei ole. He haluavat hillitä 
vapautuneita voimia, mutta eivät pysty siihen. 
Sillä he tuntevat syyllisyyttä ja katuvat liian 
myöhään röyhkeyttään ja hulluuttaan ja 
etsivät kuolemaa välttääkseen rangaistuksen. 
(238, 15 - 17) 
76. Jos ihmiset tuntisivat hengelliset lahjansa - 
kuinka paljon kärsimyksiä he lievittäisivätkään! 
Mutta he ovat mieluummin pysyneet sokeina 
tai toimettomina, kun he ovat antaneet 
suurimman tuskan tulla heidän päälleen. 
77. Opetukseni tarkoituksena on valaista teitä, 
jotta säästyisitte niiltä suurilta kärsimyksiltä, 
joita menneiden aikojen profeetat ilmoittivat 
ihmiskunnalle. 
78. Ainoastaan elämänne parantamisessa 
voitte löytää tuon voiman tai kyvyn vapauttaa 
itsenne vapautuneiden elementtien 
vaikutuksista. Sillä usko tai rukous eivät ole 
ainoat aseet, jotka antavat voiton elämän 
iskuista ja vastoinkäymisistä: uskoon ja 

rukoukseen on liitettävä hyveellinen, puhdas 
ja hyvä elämä. (280, 14 - 15+17) 
79. Pian maailmassa alkaa suurten 
tapahtumien aika. Maa vapisee, ja aurinko 
lähettää polttavan kuumia säteitä tähän 
maailmaan ja polttaa sen pinnan. Mantereita 
koetellaan tuskalla navasta toiseen, koko 
maapallo puhdistetaan, eikä ole luotua 
olentoa, joka ei tuntisi vaivaa ja sovitusta. 
80. Mutta tämän suuren kaaoksen jälkeen 
kansakunnat saavat jälleen rauhan ja 
luonnonvoimat rauhoittuvat. Tuon 
"myrskyisän yön" jälkeen, jossa tämä maailma 
elää, ilmestyy rauhan sateenkaari, ja kaikki 
palaa omiin lakeihinsa, järjestykseen ja 
harmoniaan. 
81 Taas näet taivaan kirkkaana ja pellot 
hedelmällisinä. Vedet ovat pilvettömät ja meri 
tyyni. Puissa on hedelmiä ja niityillä kukkia, ja 
sato on runsas. Puhdistuneena ja terveenä 
ihminen tuntee itsensä jälleen arvokkaaksi ja 
näkee, että tie on avattu hänen nousulleen ja 
paluulleen luokseni. 
82. Jokainen on puhdas ja puhdistettu alhaalta 
ylöspäin, jotta hän olisi kelvollinen 
todistamaan tulevaa Uutta Aikakautta. Minun 
on nimittäin perustettava uusi ihmiskunta 
vakaalle perustalle. (351, 66 - 69) 
 
Rakkauden vanhurskaus ja Jumalan laupeus.  
83. Lähestyy hetki, jolloin tuomio tuntuu 
täysin maailmassa. Jokainen työ, jokainen 
sana ja jokainen ajatus tuomitaan. Maan 
mahtavista, jotka hallitsevat kansakuntia, aina 
pienimpiin asti, heidät kaikki punnitaan 
Jumalallisessa vaakakupissani. 
84. Mutta älkää sekoittako oikeutta kostoon 
eikä hyvitystä rangaistukseen. Sillä minä 
annan teidän vain korjata siemenenne 
hedelmät ja syödä ne, jotta voisitte niiden 
mausta ja vaikutuksesta tietää, ovatko ne 
hyviä vai vahingollisia, oletteko kylväneet 
hyvää vai pahaa. 
85. Ihmisen vääryyksistä vuodatettu viaton 
veri, leskien ja orpojen suru ja kyyneleet, 
kurjuutta ja nälkää kärsivän lainsuojattoman 
suru - ne kaikki huutavat oikeutta, ja 
täydellinen ja rakastava, mutta armoton 
oikeuteni laskeutuu kaikkien päälle. (239,21 - 
23) 
86 Minun oikeuteni tulee jokaisen luodun 
päälle ja koskettaa jokaista ihmistä, niin kuin 
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Herran enkeli tuli Egyptin päälle ja toteutti 
minun tuomioni, jossa vain ne pelastuivat, 
jotka olivat merkinneet ovensa karitsan 
verellä. 
87. Totisesti sanon teille, että tänä aikana 
jokainen, joka valvoo ja uskoo Vapahtajan 
Sanaan ja lupauksiin; Jumalallinen Karitsa, joka 
uhrasi itsensä opettaakseen teitä rukoilemaan 
ja täyttämään täydellisellä rakkaudella 
sovitustehtävänne, sillä Minun Vereni suojelee 
teitä kuin rakkauden vaippa. Mutta joka ei 
valvo, joka ei usko tai joka pilkkaa, joutuu 
kärsimään, jotta hän heräisi horroksestaan. 
(76, 6 - 7) 
88. Kun avunhuuto nousee luokseni ihmisten 
sisimmästä ja sanoo Minulle: "Isäni, 
Vapahtajamme, tule luoksemme, me olemme 
hukkumassa", silloin annan heidän tuntea 
Läsnäoloni, paljastan heille äärettömän 
armoni ja osoitan sen heille vielä kerran. (294, 
40) 
89. Voimakkaat myrskyt piiskaavat yhtäkkiä 
elämänne tavanomaista kulkua. Mutta sen 
jälkeen, äärettömyydessä, loistaa tähden valo, 
jonka säteet antavat rauhan, valon ja 
tyyneyden, jota ruumiillistunut henki tarvitsee 
voidakseen katsella ikuisuutta. (87, 52) 
 
Tuomioistuimen vaikutus  
90. Kun näyttää siltä, että kaikki on ihmisen 
kannalta ohi, että kuolema on voittanut tai 
että paha voittaa, pimeydestä nousevat 
olennot valoon. Kuolemasta he nousevat 
todelliseen elämään, ja turmeluksen kuilusta 
he nousevat tottelemaan Jumalan ikuista 
lakia. 
91. Kaikki eivät tule tuntemaan kuilua, sillä 
jotkut ovat varovasti pysytelleet poissa tuosta 
intohimojen, kunnianhimon ja vihan sodasta ja 
ovat eläneet vain uuden Sodoman reunalla; ja 
toiset, jotka ovat tehneet paljon syntiä, 
pysähtyvät ajoissa, ja oikea-aikaisella 
katumuksella ja täydellisellä uudistumisella he 
säästävät itsensä monilta kyyneliltä ja monelta 
tuskalta. (174,53 - 54) 
92 Koko tästä ihmiskunnan moraalisesta ja 
aineellisesta rakenteesta "ei jätetä kiveä 
toisen päälle". Jotta "uusi ihminen" voisi 
ilmestyä tähän maailmaan, on väistämätöntä, 
että jokainen tahra pyyhitään pois, jokainen 
synti poistetaan ja jäljelle jää vain se, mikä 
sisältää hyvää siementä. 

93. Läsnäoloni ja oikeudenmukaisuuteni 
säteily havaitaan koko maailmassa, ja tuon 
valon valossa epäjumalat kaatuvat, 
tavanomaiset perinteet unohdetaan ja 
hedelmättömät rituaalit hylätään. (292, 33 - 
34) 
94. Vain yksi ovi jää avoimeksi ihmisen 
pelastamiseksi: henkistymisen ovi. Sen, joka 
haluaa pelastaa itsensä, on luovuttava 
ylimielisyydestään, valheellisesta 
suuruudestaan, alhaisista intohimoistaan ja 
itsekkyydestään. 
95. Hyvin katkera on se malja, jonka miehet 
juovat suuressa taistelussa. Mutta minä sanon 
teille: autuaita ovat ne, jotka juovat tuosta 
maljasta ja lähtevät sitten maan päältä 
puhdistettuina. Sillä kun he palaavat tähän 
maailmaan toisissa ruumiissa, heidän viestinsä 
on täynnä valoa, rauhaa ja viisautta. (289, 60 - 
61) 
96 "Viimeiset taistelut" ja niiden katkeruus ja 
"viimeiset pyörremyrskyt" eivät ole vielä 
saapuneet. Kaikki voimat on vielä heitettävä 
sekasortoon ja atomit pyöriteltävä 
kaaoksessa, niin että kaiken tämän jälkeen 
vallitsee velttous, uupumus, suru ja inho, jotka 
antavat kuoleman vaikutelman. 
97. Mutta tämä tulee olemaan se hetki, jolloin 
herkistyneissä omantunnoissa kuullaan 
pasuunan värisevä kaiku, joka ilmoittaa teille 
tuonpuoleisesta maailmasta, että 
hyväntahtoisten ihmisten keskuudessa elämän 
ja rauhan valtakunta on lähestymässä. 
98. Tuosta äänestä "kuolleet nousevat" ja 
vuodattavat katumuksen kyyneleitä, ja Isä 
ottaa heidät vastaan kuin "tuhlaajapojat", 
jotka ovat pitkän matkan uuvuttamia ja 
suuren taistelun väsyttämiä, ja sinetöi heidän 
henkensä rakkauden suudelmalla. 
99. Siitä "päivästä" alkaen ihminen 
kammoksuu sotaa. Hän karkottaa vihan ja 
kaunan sydämestään, vainoaa syntiä ja 
aloittaa elämän, jossa hän korjaa ja rakentaa 
uudelleen. Monet tuntevat inspiraatiota 
valosta, jota he eivät ole aiemmin nähneet, ja 
lähtevät luomaan rauhan maailmaa. 
100 Se on vasta armon ajan, rauhan ajan alku. 
101. Kivikausi on jo kaukana takana. Myös 
tieteen aikakausi menee ohi, ja sitten ihmisten 
keskuudessa kukoistaa hengen aikakausi. 
102 Elämän lähde paljastaa suuria 
salaisuuksia, jotta ihmiset voivat rakentaa 
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maailman, joka on vahva hyvän tiedossa, 
oikeudenmukaisuudessa ja rakkaudessa. (235, 
79 - 83) 
 

XIII Maailman ja luomakunnan 
muuttuminen ja täydentyminen  

 

Luku 56 - Kristuksen hengellisen työn 
voitto ja tunnustaminen  
 
Hengen opin levittäminen Jumalan 
lähettiläiden toimesta.  
1 Minun lakini on pelastuksen arkki tänä 
aikana. Totta puhuen kerron teille: Kun 
vedenpaisumuksen vedet päästetään 
valloilleen pahuuden, tuskan ja kurjuuden 
vuoksi, muiden kansojen ihmiset tulevat 
pitkissä junissa tähän maahan, koska sen 
hengellisyys, vieraanvaraisuus ja rauha vetävät 
heitä puoleensa; ja kun he ovat oppineet 
tuntemaan tämän ilmestyksen ja uskovat 
siihen, mitä olen puhunut Pyhänä Henkenä 
uudessa tulemuksessani, kutsun heitäkin 
israelilaisiksi Hengen mukaan. 
2 Näiden kansanjoukkojen joukossa on minun 
sanansaattajiani, jotka lähetän takaisin omiin 
kansakuntiinsa viemään veljilleen sanani 
jumalallista sanomaa. 
3 Mutta kaikki eivät tule tähän kansaan 
oppimaan sitä opetusta, jonka minä olen teille 
tuonut, sillä monet ottavat sen vastaan 
hengellisesti. (10, 22) 
4 te kaikki saatte rauhan, koska olette sen 
ansainneet; mutta lupaan teille parempia 
aikoja. 
5 Puhdistuksen jälkeen, joka maan päällä on 
tapahduttava, ilmestyy Minun lähettämiäni 
ihmisiä, hyveellisiä henkisiä olentoja, joilla on 
suuri tehtävä luoda kuuliainen ihmisperhe. 
6 Neljä sukupolvea teidän sukupolvienne 
jälkeen kuluu, kunnes minun opetukseni leviää 
koko maailmaan ja kantaa kaunista hedelmää. 
(310, 50) 
 
Taistelu uuden sanan tunnustamisesta  
7 Tänään minua ympäröi pieni joukko, mutta 
huomenna minun ympärilleni kerääntyy 
valtava joukko. Heidän joukossaan fariseukset, 
tekopyhät, tulevat etsimään virheitä oppiini ja 

lietsomaan suurten massojen mielipiteitä 
työtäni vastaan. He eivät tiedä, että - ennen 
kuin he vielä etsivät työtäni - he itse tulevat 
nähdyksi läpi. (66,61) 
8 Siihen aikaan kolme tuomaria tuomitsi 
minut: Hannas, Pilatus ja Herodes, ja kansa 
tuomitsi minut. Nyt kerron teille, että 
tuomareitani on paljon, ja vielä suurempi on 
niiden määrä, jotka aiheuttavat minulle tuskaa 
tänä aikana. 
9 Mutta mitä enemmän ihmiset inhoavat 
minun lakiani ja oppiani - kun sitä vainotaan ja 
hylätään eniten, uskon miesten ääni tulee 
kaikumaan, sillä sama ei tule tapahtumaan 
kuin "toisella aikakaudella"; nyt en ole yksin. 
(94, 67) 
10 Tulee lyhyt aika, jolloin minun tänä aikana 
antamani sana näyttää kadonneen maan 
päältä. 
11. Silloin ihmiset alkavat keksiä hengellisiä 
oppeja, opettaa uusia lakeja ja käskyjä. He 
kutsuvat itseään herroiksi, apostoleiksi, 
profeetoiksi ja Jumalan sanansaattajiksi, ja 
minä annan heidän puhua ja kylvää jonkin 
aikaa. Minä annan heidän kylvää siemenensä, 
niin että kun he niittävät hedelmää, he 
tietävät, mitä ovat kylväneet. 
12 Aika ja luonnonvoimat kulkevat heidän 
siementensä yli, ja heidän askeleensa ovat 
kuin tuomio jokaiselle näistä ihmislapsista. 
13. On välttämätöntä, että maailma tietää 
petoksen, jotta se voi tuntea totuuden. Silloin 
totuus ja elämän ydin, jonka annoin teille tänä 
aikana, nousee jälleen ihmisten keskuuteen 
kaikessa puhtaudessaan ja 
hengellisyydessään. (106, 9 - 10) 
 
Pyhän Hengen opetuksen voima  
14 Ihmiskunnalle on koittanut uusi aikakausi; 
se on valon aikakausi, jonka läsnäolo tulee 
olemaan kaikkien ihmisten henkisen tien 
huipentuma, jotta he voivat herätä, pohtia, 
vapautua perinteiden, fanaattisuuden ja 
erehdysten raskaasta taakasta ja sitten nousta 
uuteen elämään. 
15 Jotkut ennemmin ja jotkut myöhemmin, 
joten vähitellen kaikki uskonnot ja lahkot 
tulevat näkymättömän temppelin luo, Pyhän 
Hengen temppelin luo, joka on läsnä minun 
työssäni, liikkumaton kuin pilari, joka kohoaa 
äärettömyyteen, kaikkien kansojen ja 
sukupolvien ihmisten odotuksessa. 
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16. Kun kaikki ovat astuneet pyhäkköni sisälle 
rukoilemaan ja uppoutumaan, niin jotkut ja 
toiset saavuttavat saman tiedon totuudestani. 
Siksi, kun tämä huipentuma Tiellä on saatu 
päätökseen, kaikki nousevat yhdistyneinä 
samaan Lakiin ja palvovat Isäänsä samalla 
tavalla. (12, 94 - 96) 
17. Yhdessä sen kansan kanssa, jonka herätän, 
jonka nappaan pimeydestä ja 
tietämättömyydestä, täytän menneinä aikoina 
annetut profetiat, ja todistusteni ja ihmeideni 
edessä maailma vapisee, ja teologit ja 
profetioiden tulkitsijat polttavat kirjansa ja 
valmistautuvat sisäisesti tutkimaan tätä 
ilmoitusta. Titteli- ja tiedemiehet, valtikan ja 
kruunun miehet pysähtyvät kuuntelemaan 
opetustani, ja monet sanovat: "Kristus, 
Vapahtaja, on tullut takaisin!" (84, 60) 
18 Totisesti minä sanon teille: minun sanani 
muuttaa nykyisen maailmanne ja koko 
elämänne luonteen. 
19. Nykyajan ihmisille maailma ja sen 
tarjoamat nautinnot ovat heidän elämänsä 
tarkoitus. Mutta pian he arvostavat henkeä 
korkeammalle kuin ruumista ja ruumista 
korkeammalle kuin vaatteita, ja sen sijaan, 
että he juoksisivat maallisen loiston perässä, 
he etsivät hengen kuolemattomuutta. 
20 Alussa esiintyy fanaattisuutta hengellisen 
vuoksi, ja sen tavoittelu viedään 
äärimmäisyyksiin; mutta sen jälkeen sydämet 
rauhoittuvat, ja henkistyminen kukoistaa 
täynnä totuutta ja vilpittömyyttä. (82, 30 - 31) 
21. Oppini aiheuttaa suuria mullistuksia 
maailmassa, tavat ja ajatukset muuttuvat 
suuresti, ja jopa luonnossa tapahtuu 
muutoksia. Kaikki tämä osoittaa ihmiskunnan 
uuden aikakauden alkamista, ja henget, jotka 
lähetän pian maan päälle, puhuvat kaikista 
näistä profetioista. He selittävät Sanaani ja 
kuvaavat teot, jotka auttavat tämän maailman 
ennallistamisessa ja ylöspäin suuntautuvassa 
kehityksessä. (152,71) 
22 "uusi laulu" nousee kaikkien niiden 
hengestä, jotka eivät voineet nähdä Minua ja 
jotka lopulta näkivät Minut, koska he etsivät 
Minua puutteistaan huolimatta; ja te tiedätte, 
että jokainen, joka etsii Minua, löytää Minut 
aina. 
23 Ne, jotka ovat kieltäneet minut, jotka ovat 
vältelleet minua, jotka ovat kätkeneet nimeni, 
jotka eivät halua tunnustaa läsnäoloani, saavat 

matkallaan kokea koettelemuksia, jotka 
avaavat heidän silmänsä ja saavat heidätkin 
näkemään totuuden. (292, 35 - 36) 
24 Kuin raivoava virtaus, joka vie kaiken 
mukanaan, niin tulee olemaan tulva, jonka 
spiritualistiset ihmisjoukot muodostavat - 
tulva, jota kukaan ei pysty pysäyttämään, 
koska sen voima on ylitsepääsemätön. Ja se, 
joka haluaa asettua sen kulun tielle esteeksi, 
joutuu virran vietäväksi. 
25 Kenellä maan päällä voisi olla valta 
pysäyttää henkien kehitys tai Jumalan 
neuvojen toteuttaminen? Ei kukaan. Ainoa 
olento, jolla on ehdoton valta ja 
oikeudenmukaisuus, on Isänne, ja Hän on 
määrännyt, että jokainen henki kehittyy 
täydellisyyteen. 
26. Jos ihmiset ovat vähäksi aikaa 
laiminlyöneet jumalallisia lakejani, pidän 
huolen siitä, että ääneni, joka on kuin 
kovaäänisen kellon ääni, kuuluu jopa niille, 
jotka ovat kuolleet hengelliselle elämälle. 
(256, 40 - 42) 
27 Sitten kun ihmiskunta tuntee opetukseni ja 
ymmärtää sen merkityksen, se luottaa siihen 
ja vahvistuu siinä uskossa, että se on varma 
tie, opas jokaiselle ihmiselle, joka haluaa elää 
oikeudenmukaisesti, rakkaudessa ja 
lähimmäisen kunnioittamisessa. 
28. Kun tämä opetus juurtuu ihmisten 
sydämiin, se kirkastaa perhe-elämää, 
vahvistaa vanhempia hyveellisyydessä, 
avioliittoja uskollisuudessa, lapsia 
kuuliaisuudessa ja opettajia se täyttää 
viisaudella. Hallitsijat se tekee 
suurisydämisiksi, ja tuomarit se innostaa 
toteuttamaan todellista oikeutta. Tiedemiehet 
tuntevat itsensä valaistuneiksi, ja tämä valo 
paljastaa heille suuria salaisuuksia 
ihmiskunnan hyväksi ja sen henkiseksi 
kehitykseksi. Näin alkaa uusi rauhan ja 
edistyksen aikakausi. (349, 35) 
 
Tieto Kristuksen paluusta koko maailmassa.  
29. Kun ihminen on vajonnut kuilun syvimpiin 
syvyyksiin ja kun hänellä ei kamppailun ja 
kärsimyksen uuvuttamana ole enää voimia 
edes pelastaa itseään, hän kokee 
hämmästyneenä, kuinka hänen oman 
heikkoutensa, epätoivonsa ja pettymyksensä 
syvyyksistä kumpuaa tuntematon voima, joka 
tulee hengestä. Kun jälkimmäinen tajuaa, että 
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hänen vapautumisensa hetki on tullut, hän 
levittää siipensä ja nousee turhamaisuuden, 
itsekkyyden ja valheellisuuden maailman 
roskien yläpuolelle sanoen: "Tuolla on Jeesus, 
hyljeksitty. Hän elää. Turhaan olemme 
yrittäneet tappaa hänet joka käänteessä ja 
päivä päivältä. Hän elää ja tulee pelastamaan 
meidät ja antamaan meille kaiken 
rakkautensa." (154, 54) 
30 Totisesti minä sanon teille: jos kerran jopa 
kuninkaat hämmästyivät sitä kurjuutta, jossa 
minä synnyin, niin tänä aikana he 
hämmästyvät yhtä lailla, kun kaikki tulevat 
tietämään sen huomaamattoman tavan, jonka 
minä valitsin tuodakseni teille sanani. (307, 
52) 
31. Tällä hetkellä ihmiskunta on 
valmisteluvaiheessa. Minun 
oikeudenmukaisuuteni toimii sen sisällä, ilman 
että ihmiset sitä huomaavat. Ylpeydessään ja 
ylimielisessä materialismissaan he syyttävät 
sattumaa kaikista elämänsä tapahtumista, 
jotka ovat heille väistämättömiä. 
32 Mutta pian minun kutsuni tulee sydämiin, 
ja silloin he lähestyvät minua katuvina ja 
pyytävät minua antamaan anteeksi heidän 
ylpeytensä ja virheensä. 
33 Tämä on ristin hetki ihmisen hengelle, 
jolloin hän kokee lyhyeksi ajaksi täydellisen 
tyhjyyden suurten pettymystensä jälkeen, kun 
hän tajuaa itsetuntonsa valheellisuuden, 
voimansa haurauden ja ideologioidensa 
valheellisuuden. 
34 Mutta tämä hämmennyksen tila ei kestä 
kauan, sillä silloin minun sanansaattajani 
ilmestyvät ja levittävät uutta sanomaani. 
35 Jälleen kerran, kuten menneinä aikoina, 
kun opetukseni sanansaattajat lähtivät idästä 
ja toivat sanani tiedon länteen, niin myös tänä 
aikana maailma näkee sanansaattajani tuovan 
tämän sanoman valon kansoille ja koteihin. 
36. Tuntuuko ihmisistä oudolta, että valo 
kulkee nyt lännestä itään? Eivätkö he siis ota 
vastaan viestiä, jonka sanansaattajani tuovat 
heille minun nimessäni? (334, 42 - 45) 
37 On kokonaisia rotuja, jotka eivät tunnusta 
minua, on kansoja, jotka itsepintaisesti 
etääntyvät minun laeistani, jotka eivät halua 
tuntea minun oppiani, jotka vastustavat sitä, 
koska pitävät sitä aikansa eläneenä. 
38. He ovat niitä, jotka eivät ole ymmärtäneet 
Minua ja jotka pitävät kiinni maallisista 

vapauksista. He ovat myös niitä, jotka usein 
tekevät hyvää omasta edusta eivätkä 
anteliaisuudesta. 
39 Mutta jokaiselle kansalle ja sukukunnalle 
on annettu minun vanhurskauteni ja 
koettelemukseni, ja ne saapuvat päivä päivältä 
tehdäkseen heidän sydämensä ja henkensä 
lopullisesti hedelmällisiksi, ikään kuin ne 
olisivat viljeltäviä peltoja, ja sen jälkeen, kun 
ne on viljelty, kylvääkseni niihin siemenen, 
rakkauteni, vanhurskauteni ja valkeuteni 
ikuisen siemenen. 
40 Nuo kansat puhuvat Minusta rakkaudella, 
nuo rodut asettavat silloin toivonsa Minuun, ja 
kaikkien tämän ihmiskunnan kansojen 
hengessä soivat riemuvirret, ylistyslaulut ja 
rakkauden kuorot kaikkien ihmisten ainoaa 
Herraa kohtaan. (328,12) 
 

57 luku - Muuntaminen ja muutokset 
kaikilla aloilla  
 
Uudet ja syvemmät oivallukset  
1 Lähestyy aika, jolloin hengelliset ilmestykset 
paljastavat ihmisille valoisan polun, jotta he 
voisivat tuntea luomakunnan syliin kätketyt 
salaisuudet. 
2. Henkeni valo paljastaa teille tien, jolla voitte 
hankkia todellisen tieteen, jonka avulla 
ympäröivät luodut ja luomakunnan 
luonnonvoimat voivat tunnistaa ihmisen ja 
saada hänet kuuliaiseksi, jolloin hän voi 
täyttää tahdon, jonka mukaan ihmisen on 
alistettava maa. Mutta tämä ei tapahdu ennen 
kuin omantunnon valaisema ihmisen henki on 
asettanut voimansa ja valonsa ruumiin 
heikkouksiin. (22, 19) 
3. Jo nyt on lähellä päivä, jolloin ihmiset 
ymmärtävät, miten tärkeä merkitys hengellä 
on, sillä monet, jotka luulevat uskovansa, eivät 
usko, ja toiset, jotka luulevat näkevänsä, eivät 
näe. Mutta kun he ymmärtävät totuuden, he 
ymmärtävät, että olisi lapsellista, 
epäoikeudenmukaista ja kohtuutonta jatkaa 
toiselle elämälle kuuluvan olennon 
ravitsemista maailman hedelmillä. 
4 Silloin he etsivät valoa uskonnoista, ja 
hengellisessä ahdistuksessaan ja tuskallisessa 
halussaan löytää totuus he hävittävät väärät 
opit ja kitkevät pois kaiken sen pinnallisen ja 
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ulkoisen, mitä he löytävät eri kulteissa, kunnes 
he löytävät jumalallisen olemuksen. (103, 42) 
5 Ihmiskunta kyllästyy varmasti jatkamaan 
vihan, väkivallan ja itsekkyyden kylvämistä. 
Jokainen sen kylvämä vihan siemen lisääntyy 
niin, että sen voimat eivät riitä 
sadonkorjuuseen. 
6 tämä odottamaton tulos, joka ylittää heidän 
inhimillisen voimansa, pysäyttää heidät heidän 
henkeäsalpaavalla ja hullulla kurssillaan. Sen 
jälkeen teen ihmeen kaikissa sydämissä ja 
saan hyväntekeväisyyden kukoistamaan siellä, 
missä oli vain itsekkyyttä. 
7. Ihmiset katsovat jälleen Minulle kaiken 
täydellisyyden, kaikkitietävyyden ja ylimmän 
oikeudenmukaisuuden. He muistavat, että 
Jeesus sanoi: "Yksikään puun lehti ei liiku 
ilman Isän tahtoa." Sillä nykyään maailman 
mukaan puun lehti, elävät olennot ja tähdet 
liikkuvat sattumalta. (71, 30) 
8. Kun ääneni tulee hengellisellä tavalla 
kuuluviin ihmiskunnassa, ihmiset tuntevat 
jotain sellaista värähtelevää, joka on aina ollut 
heidän sisällään, vaikkei se ole voinut ilmaista 
itseään vapaudessa. Se on se henki, joka 
Herransa äänen rohkaisemana nousee ja 
vastaa kutsuuni. 
9 Silloin maan päällä alkaa uusi aikakausi, sillä 
te ette enää katso elämää alhaalta päin, vaan 
katsotte sitä, tunnistatte sen ja nautitte siitä 
hengellisen korkeutenne korkeuksista käsin. 
(321, 38 - 39) 
10 Vasta kun mieli ei enää yllytä henkeä 
havainnoimaan ja syventymään tieteeseen, 
vaan henki kohottaa ja ohjaa mieltä, ihminen 
löytää sen, mikä tällä hetkellä näyttää hänelle 
käsittämättömältä ja mikä kuitenkin on 
tarkoitettu paljastettavaksi hänelle heti, kun 
hän on henkistänyt älykkyytensä. (295, 37) 
11. Olen sanonut teille, että tulee aika, jolloin 
valo ilmestyy kaikkiin paikkoihin, kaikkiin 
maihin, kaikkiin maanosiin. Tuo valo loistaa 
ihmisen hengellisen koulutuksen mukaan. 
Mutta saman kautta muodostuu uusi ja 
tarkempi käsitys Luomakunnasta, uusi käsitys 
henkisyydestä. Näin alkaa uusi hengellisen 
kehityksen vaihe. (200, 41) 
12 Kun ihmiset pääsevät siihen pisteeseen, 
että he ajattelevat yleismaailmallisesti 
rakkaudessa, jokainen pyrkii täydellistämään 
itseään, tekemään paremmin oikeutta muille 
ja palvelemaan heitä. Kaikki rangaistuksen 

pelko on tarpeetonta; ihminen ei tottele lakeja 
pelosta vaan vakaumuksesta. Vasta silloin 
ihmiskunta on kehittynyt henkisesti ja 
älyllisesti. (291, 25) 
13. Kun tämä minun siemeneni on noussut 
ihmiskunnan muodostavien kansojen 
sydämissä, ihmisten elämässä tapahtuu 
täydellinen muutos. Kuinka suuri ero onkaan 
heidän inhimillisessä elämässään ja 
hengellisessä Jumalanpalvonnassaan, jos 
verrataan aikaisempien aikojen ihmisten ja 
niiden, jotka elävät hengellisyyttä, tapaa elää, 
uskoa, palvoa, "taistella" ja ajatella. 
14 Siitä fanaattisuuden, 
epäjumalanpalveluksen, materialisaation ja 
järjettömien uskonkappaleiden ajasta ei jää 
kiveäkään toisen päälle. Kaikki virheet, jotka 
esi-isänne ja te itse olette jättäneet tuleville 
sukupolville, poistetaan. Kaikki se, missä ei ole 
hyvän ja totuuden olemusta, ei kestä. Mutta 
kaikki hyvä, jonka olette perineet, he 
säilyttävät sen. 
15. Tämä opetus, joka esitetään 
hengellisemmässä muodossa kuin menneinä 
aikoina, joutuu kamppailemaan ihmisten, 
kansojen, kirkkojen ja lahkojen keskuudessa 
saadakseen hyväksynnän ja jalansijaa. Mutta 
heti kun lyhyt sekasorron aika on ohi, tulee 
ihmisille rauha, ja he iloitsevat, kun he ottavat 
sanastani sen merkityksen, joka sillä on aina 
ollut. 
16 Ajatukset jumaluudestani, hengellisestä 
elämästä ja olemassaolonne tarkoituksesta 
saadaan oikeisiin kanaviin, koska jokainen 
ihminen on hyvä tulkitsija kaikelle sille, mitä 
Mestarinne, hänen sanansaattajansa ja 
profeettanne ovat teille vertauksin ja 
vertauskuvin kertoneet. 
17 Ihmiset ymmärsivät tämän ilmaisumuodon 
vain osittain. Se oli heille tarkoitettua 
opetusta, joka vastasi heidän kasvavaa 
hengellistä ja älyllistä ymmärryskykyään. 
Mutta koska he halusivat tietää kaiken 
kerralla, he sotkeutuivat yhä useampiin 
ristiriitoihin ja vääriin ajatuksiin, koska he 
antoivat aineellisia tulkintoja sille, mitä voitiin 
tulkita vain hengellisellä tavalla. (329, 22 - 26) 
 
Valaistuminen Jumalan lähettämien ihmisten 
kautta 
18. Olen luvannut teille lähettää suuren valon 
henkiä asumaan keskuuteenne. Nämä 
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odottavat vain aikaa lähestyä maata, 
ruumiillistua ja toteuttaa suuri 
ennallistamistehtävä. 
19 Jos nuo henget sitten elävät tässä 
maailmassa - mitä teillä on heille opettaa? 
Totisesti, minä sanon teille: Ei mitään! Sillä he 
tulevat opettamaan, eivät oppimaan. 
20 Tulette hämmästymään, kun kuulette 
heidän puhuvan lapsuudesta lähtien 
syvällisistä asioista, kun näette heidän 
keskustelevan tiedemiesten ja teologien 
kanssa, kun he hämmästyttävät aikuisia 
kokemuksellaan ja kun he opettavat lapsia ja 
nuoria oikealle tielle. 
21 Autuas on se koti, joka ottaa kohtuunsa 
yhden näistä hengistä. Kuinka raskaita 
ovatkaan ne sovituksen taakat, joita ne, jotka 
pyrkivät estämään sanansaattajieni tehtävän 
täyttämisen, joutuvat kantamaan! (238, 30 - 
31) 
22 Minä sanon teille vielä kerran, että teiltä ei 
tule puuttumaan maailmasta ihmisiä, joilla on 
suuri valkeus ja jotka valaisevat tietänne ja 
kylvävät elämäänne rakkautta. 
23 Ihmiskunnalla on aina ollut näiden miesten 
läsnäolo maan päällä, mutta ovat tulossa ajat, 
jolloin maailmaan saapuu suuria legioonia 
valon korkeita henkiä, jotka tekevät lopun 
luomastanne valheellisesta maailmasta ja 
pystyttävät uuden maailman, jossa rauha 
hengittää ja totuus hallitsee. 
24. He kärsivät paljon ihmisten pahuudesta. 
Mutta tämä ei ole mitään uutta, sillä yksikään 
Jumalan sanansaattaja ei ole välttynyt 
vainolta, pilkalta ja vihamielisyydeltä. Heidän 
on tultava maailmaan ja asuttava siellä, koska 
heidän läsnäolonsa maan päällä on 
välttämätöntä. 
25 He tulevat ja puhuvat rakkaudella ihmisten 
sydämille. Heidän sanansa, joka on täynnä 
Isän vanhurskautta, iskee kaikkien niiden 
ylimielisyyteen ja ylpeyteen, jotka ovat 
korvanneet henkensä nöyryyden vaatteen 
turhamaisuuden, ylpeyden, väärän vallan ja 
väärän loiston loistolla. 
26. Nämä ovat ensimmäiset, jotka nousevat ja 
osoittavat sanansaattajiani vihasta vapisevin 
sormin. Mutta tämä antaa palvelijoilleni 
mahdollisuuden antaa suuria todistuksia 
totuudesta, jonka he ovat tuoneet maailmalle 
jokaisessa koettelemuksessa, johon he 
joutuvat. 

27. Ette tiedä tällä hetkellä, millä ihmiselämän 
tavoilla ne tulevat näkymään. Mutta minä 
sanon teille, että jotkut ilmestyvät suurten 
uskonnollisten yhteisöjen syliin. Nämä 
taistelevat kaikkien ihmisten yhdistymisen ja 
hengellisen harmonian puolesta. 
28 Toiset nousevat tiedemiesten joukosta ja 
osoittavat inspiraatioidensa hedelmillä, että 
tieteen todellinen perimmäinen tarkoitus on 
ihmisen hengellinen täydellistyminen eikä 
hänen köyhtymisensä ja tuhoutumisensa. 
29 Niinpä kaikilla elämänalueilla palvelijani 
tulevat esiin, kantavat lakiani sydämissään ja 
vahvistavat sanoilla ja teoilla kaiken sen, mitä 
olen puhunut teille tänä aikana. (255, 43 - 47) 
  
Ihmisen muuttuminen  
30 Ilmoitan teille profeetallisesti uudesta 
maailmasta ja henkistyneestä ihmiskunnasta, 
mutta kun tämä sana tehdään tunnetuksi, sitä 
ei taaskaan uskota. 
31 Sukupolvi sukupolvelta katoaa, ihmisten 
ylimielisyys saa aikaan myrskyjä ja tulvia, 
ruttoja ja vitsauksia, ja ihmiskunnan itku 
ravistelee avaruutta. 
32 Mutta kaiken tämän jälkeen maan uudet 
asukkaat aloittavat itsetutkiskelun ja 
henkistymisen elämän, jossa he käyttävät 
hyväkseen aiempien sukupolvien heille 
jättämää suunnatonta kokemusaarretta, ja 
jumalallinen siemen alkaa itää. 
33. Jokaisessa hengessä on jumalallinen alkio, 
koska se on tullut Minusta, ja aivan kuten 
lapsenne perivät vanhempiensa piirteet tai 
luonteen, niin myös henkiset olennot tulevat 
lopulta ilmentämään sitä, minkä ne ovat 
perineet taivaalliselta Isältään: rakkautta. 
(320, 9 - 11) 
34 Uuden vedenpaisumuksen jälkeen 
sateenkaari loistaa rauhan ja uuden liiton 
symbolina, jonka ihmiskunta tekee 
hengellisesti Herransa kanssa..... 
35 Teidän on valmistauduttava vaikeaan 
taisteluun, sillä teidän kaikkien on taisteltava 
pahan lohikäärmettä vastaan, jonka aseet ovat 
kunnianhimo, viha, maallinen valta, irstaus, 
turhamaisuus, itsekkyys, valhe, 
epäjumalanpalvelus ja fanaattisuus - kaikki 
ihmissydämen synnyttämät pahan voimat, 
joita vastaan teidän on taisteltava suurella 
rohkeudella ja uskolla, kunnes voitatte ne. 
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36. Kun intohimojenne lohikäärme on tapettu 
valon aseillanne, ihmisten silmien eteen 
ilmestyy uusi maailma - uusi maailma, vaikka 
se on sama, mutta se näyttää kauniimmalta. 
Sillä silloin ihmiset käyttävät sitä 
hyvinvointiinsa ja edistymiseensä ja 
juurruttavat henkistymisen ihanteen kaikkiin 
tekoihinsa. 
37. Sydämet jalostuvat, ihmisten mielet 
valaistuvat, henki pystyy todistamaan 
olemassaolostaan. Kaikki, mikä on hyvää, 
kukoistaa, kaikki, mikä on kohottavaa, toimii 
siemenenä inhimillisille teoille. (352, 61 - 64) 
38. Ihminen on vajonnut kuiluun, ja sinne asti 
omatunto on seurannut häntä odottaen 
sopivaa aikaa tulla kuulluksi. Pian tämä ääni 
kuuluu maailmassa sellaisella voimalla, jota 
ette voi vielä kuvitella. 
39 Mutta tämä saa ihmiskunnan nousemaan 
ylpeyden, materialismin ja synnin kuilusta, 
pesemään itsensä katumuksensa kyynelten 
virroissa ja alkamaan kehittyä ylöspäin 
henkistymisen tiellä. 
40 Minä autan kaikkia lapsiani, sillä minä olen 
ylösnousemus ja elämä, joka herättää 
"kuolleet" haudasta. 
41. Siinä elämässä, jonka tarjoan 
ihmiskunnalle tänään, ihmiset tekevät 
tahtoani ja luopuvat vapaasta tahdosta 
rakkaudesta vakuuttuneina siitä, että 
jokainen, joka tekee Isän tahdon, ei ole 
palvelija eikä orja, vaan todellinen Jumalan 
lapsi. Silloin te tulette tuntemaan todellisen 
onnen ja täydellisen rauhan, jotka ovat 
rakkauden ja viisauden hedelmiä.(79, 32.) 
42 Sanon teille, että tällä "kolmannella 
aikakaudella" - vaikka se tuntuisi teistä 
mahdottomalta - ihmiskunnan uudistaminen 
ja pelastaminen ei ole vaikeaa, sillä 
lunastustyö on jumalallista. 
43. Rakkauteni tuo ihmiset takaisin valon ja 
totuuden tielle. Rakkauteni, joka tunkeutuu 
salaa jokaiseen sydämeen, hyväilee jokaista 
henkeä, ilmenee jokaisen omantunnon kautta, 
muuttaa kovat kivet herkiksi sydämiksi, tekee 
materialistisista ihmisistä hengellisiä olentoja 
ja paatuneista syntisistä hyvän, rauhan ja 
hyvän tahdon miehiä. 
44. Puhun teille tällä tavoin, koska kukaan ei 
tunne paremmin kuin minä henkenne 
kehitystä, ja tiedän, että nykyihminen elää 
suuresta "materialismistaan", rakkaudestaan 

maailmaan ja suurimpaan syntiin asti 
kehittyneistä intohimoistaan huolimatta vain 
näennäisesti riippuvaisena "lihasta" ja 
aineellisesta elämästä. Tiedän, että heti kun 
hän tuntee hengessään rakkauteni rakastavan 
kosketuksen, hän tulee nopeasti luokseni 
vapautuakseen taakastaan ja seuratakseen 
minua totuuden tiellä, jota hän alitajuisesti 
kaipaa kulkea. (305, 34 - 36) 
45 Olkaa valppaina, ja te tulette todistamaan 
niiden kääntymistä, jotka olivat kieltäneet 
minut, samoin kuin niiden paluuta, jotka olivat 
eksyneet oikealta tieltä. 
46 Tiedemiehet, jotka ovat omistaneet 
elämänsä tuhoa aiheuttavien tekijöiden ja 
voimien etsimiselle, palaavat totuuden tielle, 
kun he tuntevat tuomionsa lähestyvän, ja 
omistavat viimeiset päivänsä maailman 
moraaliselle ja aineelliselle 
jälleenrakentamiselle. 
47. Muut, jotka ylimielisyydessään ovat 
yrittäneet ottaa paikkani hengellisissä 
olennoissa, laskeutuvat valtaistuimeltaan 
jäljittelemään Minua nöyryydessä. Ja jopa 
miehet, jotka aikoinaan kiihottivat kansoja ja 
sytyttivät sotia, tunnustavat rikoksensa ja 
pyrkivät pelokkaasti ihmisten rauhaan. (108, 
39) 
48 Kun valoni on tunkeutunut kaikkiin 
sydämiin ja kun miehet, jotka johtavat 
kansoja, jotka opastavat heitä ja kaikki ne, 
joilla on tärkeimpiä tehtäviä suoritettavanaan, 
sallivat sen korkeamman valon, joka on 
omatunto, ohjata ja inspiroida itseään, silloin 
voitte luottaa toisiinne, silloin voitte luottaa 
veljiinne, koska valoni on kaikissa, ja valossani 
on läsnäoloni ja rakkauden oikeuteni. (358, 
29) 
49. Ihmiskunta kuulee opetukseni jälleen, 
mutta ei siksi, että lakini olisi palannut 
ihmisten luo, sillä se oli aina kirjoitettu heidän 
mieleensä. Ihmiset ovat niitä, jotka palaavat 
lain tielle. 
50. Tästä maailmasta tulee vertaukseni 
tuhlaajapojan kuva. Kuten hän, myös se löytää 
Isän odottamassa sitä omalla paikallaan, 
syleilemässä sitä rakkaudella ja asettamassa 
sen pöytäänsä syömään. 
51 Tämän ihmiskunnan paluun hetki luokseni 
ei ole vielä tullut, sillä sille on vielä jäljellä osa 
sen perinnöstä, jonka se tuhlaa juhliin ja 
nautintoihin, kunnes se on alasti, nälkäinen ja 
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sairas, ja nostaa sitten katseensa Isäänsä 
kohti. 
52 On tarpeen antaa vielä muutama "hetki" 
ihmisille, jotka jahtaavat maailman tavaroita, 
jotta heidän pettymyksensä olisi silloin 
täydellinen; jotta he lopulta vakuuttaisivat 
itsensä siitä, että kulta, valta, tittelit ja lihan 
nautinnot eivät koskaan anna heille rauhan ja 
hyvinvoinnin henkeä. 
53. Tunnon valossa tapahtuvan itsetutkiskelun 
hetki lähestyy koko ihmiskunnan osalta. Siellä 
oppineet, teologit, tiedemiehet, hallitsijat, 
rikkaat ja tuomarit kysyvät itseltään, mikä oli 
se hengellinen, moraalinen tai aineellinen 
hedelmä, jonka he keräsivät ja jonka he voivat 
antaa ihmiskunnan syötäväksi. 
54. Tuon ajan jälkeen monet palaavat 
luokseni, koska he ymmärtävät, että 
huolimatta maalla nauttimastaan arvovallasta 
heiltä puuttui jotakin, joka täyttäisi tyhjiön, 
johon heidän henkensä oli vajonnut ja joka voi 
ravita itseään vain hengellisen elämän 
hedelmistä. (173, 19-20 + 57- 58) 
55. Tämän päivän ihmisistä, joilla ei ole 
hengellisyyttä ja rakkautta, tuon esiin 
sukupolvet, jotka on ennustettu niin monta 
kertaa Sanassani. Mutta sitä ennen teen työtä 
näiden kansojen hyväksi, jotka nykyään 
ymmärtävät toisiaan väärin, sotivat ja 
tuhoavat toisiaan. 
56 Sitten, kun tuomioni on kulkenut kaikkien 
yli ja kun rikkaruohot on kitketty juurineen, 
alkaa syntyä uusi ihmiskunta, joka ei enää 
kanna "veressään" eripuran, vihan tai 
kateuden siemeniä, koska sen vanhempien 
"veri" puhdisti itsensä tuskan ja katumuksen 
sulatusuunissa. 
57. Otan heidät vastaan ja sanon heille: 
"Pyytäkää, pyytäkää, niin teille annetaan", 
kuten kerroin teille Toisella Aikakaudella. 
Mutta tänään lisään vielä: osaa kysyä. (333, 
54) 
 
Muutokset ja mullistukset kaikilla 
elämänalueilla 
58. Aineellinen maailma, planeetta, ei ole 
lähellä hajoamistaan, mutta tämän virheiden 
ja syntien, pimeyden ja huonon tieteen 
maailman loppu tulee tapahtumaan oppini 
valossa, ja sen raunioille rakennan uuden, 
edistyksen ja rauhan maailman. (135, 5) 

59. Ihmiskunta kokee suuren muutoksen 
lyhyessä ajassa. Yhteiskunnalliset 
organisaatiot, periaatteet, uskontunnustukset, 
opit, tavat, lait ja kaikki ihmiselämän 
järjestykset järkkyvät perustuksiaan myöten. 
(73, 3) 
60 Ihmisten, kansakuntien, rotujen ja kansojen 
on kaikkien vastattava jumalalliseen kutsuun, 
kun maanpäälliseen vankeuteen kyllästynyt 
ihmishenki nousee, katkaisee materialismin 
kahleet ja huutaa henkisen vapautuksen 
huutoa. (297, 66) 
61 Tulee aika, jolloin ilmestyy miehiä, jotka 
todella rakastavat minun lakiani, jotka 
kykenevät yhdistämään hengellisen lain ja 
maailman lain, toisin sanoen iankaikkisen 
voiman ja ajallisen voiman. 
62 Sitä ei tehdä henkien orjuuttamiseksi, 
kuten menneinä aikoina, vaan osoitetaan 
heille tie valoon, joka on hengen todellinen 
vapaus. 
63. Silloin moraali palaa perheiden syliin, ja 
tavoissanne on todellisia kasvatuksen ja 
hengellisyyden paikkoja. Se on aika, jolloin 
omatunto saa äänensä kuuluviin ja jolloin 
lapseni kommunikoivat Jumaluuteni kanssa 
hengestä henkeen, jolloin rodut sulautuvat 
yhteen. 
64. Kaikki tämä ratkaisee monien 
erimielisyyksien ja riitojen katoamisen, sillä 
vaikka maailmanne on niin pieni, ette ole 
tähän asti osanneet elää yhdessä yhtenä 
perheenä, ettekä ole kyenneet tarjoamaan 
Minulle yhtenäistä palvonnan muotoa. 
65 Muinainen Baabel tuomitsi teidät tähän 
kansojen ja rotujen erotteluun, mutta 
hengellisen temppelini perustaminen ihmisten 
sydämeen vapauttaa teidät tästä sovituksesta 
ja saa teidät todella rakastamaan toisianne. 
(87,10) 
66. Tulee aika, jolloin ihmisen halu kehittää 
henkeään korkeammalle on niin polttava, että 
hän käyttää kaikkia käytettävissään olevia 
keinoja muuttaakseen tämän kyynelten 
laakson maailmaksi, jossa vallitsee harmonia, 
että hän saa aikaan "mahdottoman", että hän 
menee uhrauksiin ja yli-inhimillisiin 
ponnisteluihin estääkseen sodat. 
67. Juuri ne miehet, jotka nostavat tämän 
maailman ylös, jotka poistavat ihmiselämästä 
kärsimyksen maljan, jotka rakentavat 
uudelleen kaiken sen, minkä edelliset 



268 
 

sukupolvet ovat tuhonneet sokeassa vallan 
tavoittelussaan, aineellistumisessaan ja 
harkitsemattomuudessaan. 
68. He ovat niitä, jotka valvovat todellista 
palvontaa Minulle - sitä palvontaa, jossa ei ole 
fanaattisuutta tai ulkoisia ja hyödyttömiä 
palvonnan tekoja. He yrittävät saada 
ihmiskunnan ymmärtämään, että inhimillisten 
ja hengellisten lakien välinen harmonia ja 
niiden täyttäminen on parasta palvontaa, mitä 
ihmiset voivat Jumalalle tarjota. (297, 68 - 69) 
69. Rituaalien, alttarien ja kirkonkellojen aika 
on nyt loppumassa ihmisten keskuudessa. 
Epäjumalanpalvelus ja uskonnollinen fanatismi 
antavat viimeiset elonmerkkinsä. Tulee se 
taistelun ja kaaoksen aika, josta olen jatkuvasti 
ilmoittanut teille. 
70. Sitten, kun rauha on palannut myrskyn 
jälkeen kaikkiin henkisiin olentoihin, ihmiset 
eivät enää rakenna kuninkaallisia palatseja 
minun kunniakseni, eikä väkijoukkoja kutsuta 
koolle kellojen soidessa, eivätkä ne miehet, 
jotka tuntevat itsensä suuriksi, käytä valtaa 
ihmisjoukkoihin. Tulee nöyryyden, veljeyden ja 
hengellisyyden aika, joka tuo ihmiskunnalle 
henkisten lahjojen tasa-arvon. (302, 37) 
71 Nyt on viikatemies läsnä, joka käskee 
kaataa kaikki puut, jotka eivät kanna hyvää 
hedelmää. Tässä suuressa taistelussa vain 
oikeus ja totuus voittavat. 
72. Monet kirkot katoavat, jotkut jäävät. 
Joissakin totuus loistaa, toisissa taas tarjotaan 
vain petosta. Mutta vanhurskauden sirppi 
jatkaa leikkaamistaan, kunnes kaikki maan 
päällä olevat siemenet on seulottu. (200, 11) 
73. Tämä on opetusteni jatkoa, mutta ei 
aikojen loppua, kuten ihmiset sen tulkitsevat. 
Maailma jatkaa pyörimistä avaruudessa, 
henget tulevat edelleen maan päälle ja 
ruumiillistuvat täyttääkseen kohtalonsa. 
Ihmiset tulevat jatkossakin asuttamaan tätä 
planeettaa, ja vain ihmisten elämäntapa 
muuttuu. 
74. Muutokset, joita ihmiselämä tulee 
kokemaan, tulevat olemaan suuria, niin suuria, 
että teistä tulee tuntumaan siltä kuin yksi 
maailma päättyisi ja toinen alkaisi alusta. (117, 
14) 
75 Tätä kohti te kaikki liikutte, tuota ilon ja 
rauhan elämää, ei kuilua ja "kuolemaa", kuten 
sydämenne luulevat odottavansa. 

76. On totta, että joudutte kokemaan monia 
katkeria asioita, ennen kuin henkistymisenne 
aika koittaa. Mutta kuolema, sota, rutto tai 
nälkä eivät pysäytä elämän kulkua ja 
ihmiskunnan henkistä kehitystä. Olen 
kuolemaa vahvempi, ja siksi palautan sinut 
takaisin elämään, jos menetät henkesi, ja 
annan sinun palata maan päälle aina, kun se 
on tarpeen. 
77. Minulla on vielä paljon paljastettavaa 
teille, rakas ihmiskunta, Jumalallisen Viisauden 
kirjani sisältää vielä monia yllätyksiä. (326, 54) 
  

Luku 58 - Kristuksen rauhan 
valtakunta ja luomakunnan loppuun 
saattaminen  
 
Ratkaiseva voima Kristuksen rauhan 
valtakunnassa  
1 Aivan kuten minä ilmoitin teille nuo suuren 
kärsimyksen ajat, niin minä myös sanon teille, 
että kun sekasorto on ohi, ihmisten 
keskuuteen tulee sopusointu; minä sanon 
teille, että kun sekasorto on ohi, ihmisten 
keskuuteen tulee sopusointu; minä sanon 
teille, että kun sekasorto on ohi, ihmisten 
keskuuteen tulee sopusointu. 
2 Ylimieliset, ne, jotka luulevat itseään 
suuriksi, ne, jotka ovat vailla laupeutta ja 
oikeudenmukaisuutta, pidätetään joksikin 
aikaa tuonpuoleisessa, jotta hyvyys, rauha ja 
oikeudenmukaisuus voisivat edistyä maan 
päällä ja jotta henkisyys ja hyvä tiede voisivat 
kasvaa heidän keskuudessaan. (50, 39 - 40) 
3 Ihmisten elämässä paha on aina 
tukahduttanut hyvän. Mutta sanon teille vielä 
kerran, että paha ei tule voittamaan, vaan että 
rakkauden ja oikeudenmukaisuuden lakini 
tulee hallitsemaan ihmiskuntaa. (113, 32) 
4. Henget, jotka ruumiillistuvat noiden päivien 
ihmiskunnassa, ovat enemmistönsä puolesta 
niin sitoutuneita hyvään, että kun pahaan 
taipuvaisia ihmisiä ilmestyy, heidän on 
alistuttava, vaikka he olisivat kuinka 
voimakkaita, totuuden valolle, jonka nuo heille 
esittävät - aivan päinvastoin kuin mitä nyt 
tapahtuu. Koska turmeltuneet ovat 
enemmistönä, he ovat luoneet pahasta 
voiman, joka tukahduttaa, tartuttaa ja syleilee 
hyvää. (292, 55) 
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5. Siihen aikaan, oi opetuslapset, Uusi 
Jerusalem on ihmisten sydämissä. Saavutatte 
korkeat henkistymisasteet, enkä ainoastaan 
lähetä hyvin kehittyneitä henkiä 
ruumiillistumaan keskuuteenne, jotta he 
voivat tuoda teille viestini. Lähetän teille myös 
henkiä, jotka tarvitsevat teidän 
hyveellisyyttänne ja jotka teidän 
keskuudessanne asuessaan puhdistavat 
itsensä synneistään. 
6 noina aikoina tapahtuu päinvastoin kuin 
tänään, kun lähetän teille puhtaita henkiä ja te 
palautatte ne minulle värjättyinä. (318, 46) 
 
Uusi mies  
7. Ihmiset nousevat saastasta, mudasta ja 
synnistä lain ja hyveen pariin ja vaeltavat 
rakkauden ja armon tiellä. Kaikkialla Henkeni 
tulee tuntumaan, jokainen silmä tulee 
näkemään Minut, jokainen korva tulee 
kuulemaan Minut ja jokainen mieli tulee 
ymmärtämään ilmestykseni ja inspiraationi. 
8. Ihmiset, joita pidettiin kömpelöinä ja 
sivistymättöminä, huomaavat yhtäkkiä 
olevansa valaistuneita ja muuttuvan 
profeetoikseni. Heidän huuliltaan tulee sanoja, 
jotka ovat kuin kristallinkirkasta vettä 
kuivuneille sydämille. 
9 Tätä vettä profeetat ammentavat viisauden 
ja totuuden lähteestä, joka minä olen; siitä 
ihmiset löytävät terveyden, puhtauden ja 
iankaikkisen elämän. (68,38 - 39) 
10 Minun valtakuntani on varattu 
hyväntahtoisille lapsille, jotka kantavat ristinsä 
rakkaudesta Isäänsä ja lähimmäisiään 
kohtaan. Tämä valtakunta, josta puhun teille, 
ei ole tietyssä paikassa, vaan se voi olla 
olemassa sekä asuttamassanne maassa että 
kaikissa henkisissä kodeissa; sillä valtakuntani 
koostuu rauhasta, valosta, armosta, voimasta 
ja harmoniasta, ja kaikki nämä voitte saada - 
vaikkakin rajoitetussa muodossa - jo tässä 
elämässä. Saavutatte hengellisen täyteyden 
vain tämän maailman ulkopuolella, jossa tällä 
hetkellä asutte. (108,32) 
11 Totisesti minä sanon teille: vaikka ihmiset 
ovat tänään enemmän ainetta kuin henkeä, 
niin huomenna he ovat enemmän henkeä kuin 
ainetta. 
12. Ihmiset ovat pyrkineet materialisoimaan 
mielensä täydellisesti, mutta tätä täydellistä 
materialisoitumista he eivät saavuta. Sillä 

mieli on kuin loistava, eikä loistava lakkaa 
koskaan olemasta loistava, vaikka se olisi 
pudonnut multaan. (230, 54) 
13. Ihmiset omistavat tieteensä, voimansa, 
kykynsä ja sydämensä jumalallisen asiani 
palvelemiseen laiminlyömättä 
velvollisuuksiaan, tehtäviään maailmassa. He 
kääntyvät terveellisten nautintojen puoleen, 
jotka ovat terveellisiä heidän hengelleen ja 
ruumiilleen. He kamppailevat uudistumisensa 
ja vapautensa puolesta, eivät tartu 
tartuntoihin, eivät ota mitään, mitä eivät 
tarvitse. Silloin turmelus ja häpeämättömyys 
katoavat maan päältä, silloin henki on 
saavuttanut ehdottoman vallan ruumiillisessa 
kuoressaan [sielussa], ja vaikka se yhä asuu 
ruumiissa, se elää henkistä elämää 
rakkaudessa, veljeydessä ja rauhassa. 
14. Tämä on se aika, jolloin sodat katoavat, 
jolloin vallitsee keskinäinen kunnioitus ja 
avuliaisuus, jolloin ymmärrätte, että teillä ei 
ole enää lupaa määrätä lähimmäisenne 
hengestä eikä omastanne. Silloin tiedätte, että 
ette ole oman elämänne, lastenne ja 
puolisoidenne tai tämän maan omistaja, vaan 
että minä olen koko luomakunnan omistaja. 
Mutta koska olette rakkaita lapsiani, olette 
myös kaiken sen omistajia, mikä on Minun. 
15. Mutta vaikka minä olen kaikkien luotujen 
asioiden Herra ja omistaja, en voi tappaa 
luotujani, satuttaa ketään tai aiheuttaa heille 
kipua. Miksi sitten ne, jotka eivät ole elämän 
omistajia, ovat ottaneet haltuunsa sen, mikä ei 
heille kuulu, ja hävittäneet sen? 
16 Kun ihmiset ymmärtävät tämän opetuksen, 
he ovat ottaneet askeleen ylöspäin 
hengellisessä kehityksessään, ja tästä 
maailmasta tulee kehittyneiden 
henkiolentojen koti. 
17. Et tiedä, asutko tällä planeetalla enää sen 
jälkeen. Minä määrittelen ne, jotka kokevat 
nuo armon ajat, jotka näkevät tämän 
maallisen valtakunnan, joka toisena 
aikakautena oli kyynelten, tuhon ja kuoleman 
laakso. 
18 Silloin ne meret, vuoret ja pellot, jotka ovat 
olleet todistajina niin paljon tuskaa, muuttuvat 
rauhan paikaksi, kuvaksi tuonpuoleisista 
maailmoista. 
19. Olen ilmoittanut teille, että kun taistelut 
loppuvat, valtakuntani on jo lähellä teitä, ja 
silloin henkenne kukoistaa hyveissä. Oppini on 
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läsnä kaikissa henkisissä olennoissa, ja teen 
itseni tunnetuksi miesten ja naisten kautta. 
(231, 28 - 30) 
20. Olen valmistanut aikakauden, jolloin 
ihmiskunta nousee kuuliaisuuteen. 
Lapsenlapsenne tulevat näkemään sen 
kirkkauden, jonka vuodatan tälle maalle. 
21. Sillä Tahtoni on täytettävä tässä 
maailmassa, jonka annoin teille maallisena 
paratiisina, ja tulee aika, jolloin ne henget 
tulevat tälle planeetalle, jotka ovat 
saavuttaneet korkean evoluutiotason, jotka 
ovat kamppailleet. Jumalallinen valoni loistaa 
maan yli, ja lakini täyttäminen hallitsee sitä. 
(363, 44) 
 
Maa lupauksen maana ja taivaan 
valtakunnan heijastuksena.  
22. Tämän synnin saastuttaman, rikosten 
tahriman ja ahneuden ja vihan häpäisemän 
maan on saatava puhtautensa takaisin. 
Ihmiselämästä, joka on ollut jatkuvaa taistelua 
hyvän ja pahan välillä, tulee Jumalan lasten 
koti, rauhan, veljeyden, ymmärryksen ja 
jalojen pyrkimysten koti. Mutta 
saavuttaakseen tämän ihanteen ihmisten on 
läpäistävä koettelemukset, jotka ravistelevat 
heidät hereille hengellisestä 
uneliaisuudestaan. (169, 14) 
23 Minä en rakenna uutta maailmaa syntien, 
vihan ja paheiden varaan, vaan rakennan sen 
uudistumisen, kokemuksen ja katumuksen 
vankalle perustalle; minä muutan kaiken 
teissä. Jopa pimeydestä puhkeaa valo, ja 
kuolemasta luon elämän. 
24 Vaikka ihmiset ovat saastuttaneet ja 
häpäisseet maan - huomenna he tekevät 
hyvillä teoillaan arvokkaaksi tämän kodin, joka 
tunnustetaan lupauksen maaksi, jonne he 
tulevat suorittamaan jaloja tehtäviä. Kuka 
sitten voisi epäillä maailman muuttumista? 
(82, 44 - 45) 
25. Rakennan parhaillaan Pyhän Hengen 
temppeliä. Mutta kun se on rakennettu, 
kokoushuoneita, kirkkoja ja 
pyhiinvaelluskohteita ei enää ole, tai ne ovat 
menettäneet olemassaolonsa oikeutuksensa 
uskonnollisten symbolien, riittien ja 
perinteiden ohella. Silloin tunnette suuruuteni 
ja läsnäoloni, tunnustatte kirkoksi 
maailmankaikkeuden ja palvonnaksi 
rakkauden lähimmäiseenne. 

26 Luontoäidin rinnasta kumpuaa uutta tietoa, 
joka tekee tieteestänne hyvinvoinnin tien, sillä 
omatunto, joka on Jumalan ääni, ohjaa sen 
oikealle tielle. 
27 Aivot eivät enää ole maailman herra, vaan 
Hengen työtoveri, joka ohjaa ja valaisee 
maailmaa. (126, 35 - 36) 
28 Sitten, kun maailma saavuttaa uudistetun 
vapautumisensa ja Elian valon johdattamana 
astuu tähän vanhurskaaseen ja hyvään 
elämään, teillä on täällä maan päällä heijastus 
siitä hengellisestä elämästä, joka odottaa teitä 
tämän elämän jälkeen, jotta voitte sitten 
nauttia ikuisesti Isänne rauhasta ja valosta. 
29 Mutta jos ihmettelette, miten kaikki kansat 
yhdistyvät yhdeksi kansaksi, kuten ne heimot, 
jotka muodostivat Israelin kansan, niin minä 
sanon teille: älkää olko huolissanne, sillä kun 
kaikki kansat on tuotu "erämaahan", vierailut 
takovat ne yhteen, ja kun tämä tapahtuu, 
taivaasta putoaa "uutta mannaa" kaikkien 
tarvitsevien sydämiin. (160, 39) 
30 Aivan kuten luvattu maa jaettiin Israelin 
kansalle, niin koko maa jaetaan ihmiskunnalle. 
Tämä tapahtuu, kun aika on oikea - 
puhdistuksen jälkeen. Koska on minun tahtoni, 
että tämä jako tapahtuu, siinä vallitsee 
oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, jotta kaikki 
ihmiset voivat työskennellä yhdessä ja 
samassa työssä. (154, 49) 
31 Kuvitelkaa sellaisen ihmiskunnan 
edistyminen, jonka moraali kumpuaa 
henkistymisestä; kuvitelkaa ihmiskunta ilman 
rajoja tai kansallisia rajoja, joka jakaa 
veljellisesti kaikki elämän välineet, jotka maa 
antaa lapsilleen. 
32 Yrittäkää kuvitella, millainen olisi 
ihmistiede, jos sen ihanteena olisi rakkaus 
toisiamme kohtaan, jos ihminen saisi 
etsimänsä tiedon rukouksen kautta. 
33 miettikää, kuinka miellyttävää Minulle on 
saada rakkauden, uskon, kuuliaisuuden ja 
nöyryyden palvonta ihmisiltä heidän elämänsä 
kautta ilman, että heidän tarvitsee turvautua 
rituaaleihin ja ulkoisiin palvontamuotoihin. 
34. Vain tämä on ihmisille elämää, sillä siinä 
he hengittävät rauhaa, he nauttivat 
vapaudesta, ja he ravitsevat vain sitä, mikä 
sisältää totuuden. (315, 57 - 58) 
35. Ihmisten synnit pyyhitään pois, ja kaikki 
ilmestyy kuin uutena. Valo täynnä puhtautta ja 
neitsyyttä valaisee kaikki luodut, uusi 
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harmonia tervehtii tätä ihmiskuntaa, ja silloin 
ihmisten hengestä nousee rakkauden virsi 
Herralle, jota Hän on odottanut niin kauan. 
36 Äiti Maa, jota hänen lapsensa ovat 
häpäisseet varhaisimmista ajoista lähtien, 
tulee jälleen koristamaan itsensä 
kauneimmilla juhlavaatteillaan, eivätkä 
ihmiset enää kutsu häntä "kyynelten 
laaksoksi" eivätkä tee hänestä veren ja 
kyynelten kenttää. 
37 Tämä maailma tulee olemaan kuin pieni 
pyhäkkö keskellä maailmankaikkeutta, josta 
käsin ihmiset nostavat henkensä äärettömään, 
liitossa, joka on täynnä nöyryyttä ja rakkautta 
taivaallista Isäänsä kohtaan. 
38 Lapseni saavat lakini painettua mieleensä ja 
sanani sydämeensä, ja jos ihmiset ovat ennen 
nauttineet pahasta ja iloitsseet synnistä, niin 
silloin heillä ei ole muuta ihannetta kuin hyvä, 
eivätkä he tunne suurempaa nautintoa kuin 
vaeltaminen minun teitteni mukaan. 
39. Mutta älkää luulko, että ihminen sen 
vuoksi luopuisi tieteestään tai sivistyksestään 
ja vetäytyisi yksinäisiin laaksoihin ja vuorille 
viettämään alkukantaista elämää. Ei, hän 
nauttii edelleen sen tieteen puun hedelmistä, 
jota hän on hoitanut niin suurella 
mielenkiinnolla, ja sitten, kun hänen 
henkistymisensä on suurempaa, myös hänen 
tieteensä on suurempaa. 
40. Mutta aikojen loppua kohti, kun ihminen 
on kulkenut koko tämän tien ja napannut 
viimeisen hedelmän puusta, hän tajuaa 
tekojensa mitättömyyden, jotka ennen 
näyttivät hänestä niin suurilta, ja hän 
ymmärtää ja tuntee Hengellisen Elämän, ja 
sen kautta hän ihailee Luojan työtä niin kuin ei 
koskaan ennen. Inspiraation kautta hän saa 
suuret ilmestykset, ja hänen elämänsä on 
paluuta yksinkertaisuuteen, luonnollisuuteen 
ja henkistymiseen. Vielä kuluu aikaa ennen 
kuin tuo päivä koittaa, mutta kaikki lapseni 
tulevat näkemään sen. (111, 12-14) 
 
Luomisen loppuun saattaminen  
41. Valmistelen laaksoa, johon kokoan kaikki 
lapseni Suurta Maailmanlaajuista Tuomiota 
varten. Tuomitsen täydellisyydellä, rakkauteni 
ja armoni syleilee ihmiskuntaa, ja sinä päivänä 
löydätte lunastuksen ja parannuksen kaikista 
pahoistanne. 

42. Tänään, jos sovitat rikkomuksesi, puhdista 
henkesi. Tällä tavoin valmistaudutte 
vastaanottamaan Minulta perinnön, jonka 
olen antanut teille jokaiselle. (237, 6) 
43. Rakkauteni sulauttaa kaikki ihmiset ja 
kaikki maailmat yhdeksi. Minun edessäni 
rotujen, kielten ja heimojen erot katoavat, 
jopa henkisessä kehityksessä vallitsevat erot. 
(60, 95) 
44. Henkeni on laskeutunut jokaisen 
henkiolennon päälle, ja enkelini ovat kaikkialla 
maailmankaikkeudessa täyttämässä käskyjäni, 
jotta kaikki saataisiin järjestykseen ja oikealle 
tielle. Sitten, kun kaikki ovat täyttäneet 
tehtävänsä, tietämättömyys katoaa, pahuutta 
ei enää ole, ja vain hyvä hallitsee tällä 
planeetalla. (120, 47) 
45. Kaikki maailmat, joissa lapseni kehittyvät 
täydellisiksi, ovat kuin ääretön puutarha. 
Tänään olette vielä hentoja versoja, mutta 
lupaan teille, että teiltä ei tule puuttumaan 
opetusteni kristallivettä, ja niiden kastelun 
kautta te kasvatte yhä enemmän ja enemmän 
viisaudessa ja rakkaudessa, kunnes eräänä 
päivänä iankaikkisuudessa, kun puut kantavat 
runsaasti täysin kypsiä hedelmiä, jumalallinen 
puutarhuri voi virkistäytyä työssään 
maistamalla oman rakkautensa hedelmiä. 
(314, 34) 
46. Haluan, että kamppailun lopussa, kun 
kaikki lapseni ovat ikuisesti yhdistyneet 
hengellisessä kodissa, he jakavat äärettömän 
onnellisuuteni Luojana tunnustuksena siitä, 
että jokainen teistä osallistui jumalalliseen 
työhön rakentavalla tai korjaavalla tavalla. 
47. Vain hengellisinä olentoina havaitsette, 
että kaikesta siitä, mitä olen alusta lähtien 
luonut, mikään ei ole kadonnut, että kaikki 
herää henkiin Minussa, kaikki herää henkiin ja 
uudistuu. 
48. Siksi, jos niin monet olennot ovat eksyneet 
pitkän aikaa; jos monet ovat elämän töiden 
sijasta tehneet tuhoisia töitä, he huomaavat, 
että heidän harhautumisensa aika oli vain 
väliaikaista ja että heidän työnsä, olivatpa ne 
kuinka huonoja tahansa, saavat hyvityksensä 
Iankaikkisessa elämässä, ja he muuttuvat 
lakkaamatta luovan työni 
yhteistyökumppaneiksi. 
49. Mitä ovat muutamat synnin ja pimeyden 
vuosisadat, jollaisia ihmiskunnalla oli maan 
päällä, kun niitä verrataan ikuisuuteen, 
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kehityksen ja loputtoman rauhan aikaan? 
Olette lähteneet minusta vapaan tahtonne 
vuoksi, ja omantunnon kannustamana 
palaatte luokseni. (317, 17 - 20) 
50 Tämä maailma ei ole ikuinen, eikä sen 
tarvitsekaan olla. Kun tämä koti ei enää 
palvele sitä tarkoitusta, johon sillä nyt on 
olemassaolon tarkoitus, se katoaa. 
51. Kun henkesi ei enää tarvitse tämän elämän 
antamia oppitunteja, koska se odottaa muita, 
korkeampia oppitunteja toisessa maailmassa, 
se sanoo tässä elämän taistelussa hankitun 
tiedon valon perusteella: "Kuinka kirkkaasti 
minä nyt ymmärrän, että kaikki tämän elämän 
onnettomuudet olivat vain kokemuksia ja 
oppitunteja, joita tarvitsin ymmärtääkseni 
paremmin. Kuinka pitkältä tuo "päivän työ" 
tuntuikaan minusta, kun kärsimykset painoivat 
minua. Toisaalta nyt, kun kaikki on ohi - kuinka 
lyhyeltä ja ohimenevältä se minusta 
tuntuukaan ikuisuuden edessä! (230, 47) 
52 Olen saanut kunnianosoituksen kaikelta 
luomakunnalta - suurimmista tähdistä 
olentoihin, joita teidän katseenne tuskin 
havaitsee. 
53 Kaikki on kehityksen kohteena, kaikki 
kulkee omaa rataansa, kaikki edistyy, kaikki 
muuttuu, kehittyy korkeammalle ja 
täydellistyy. 
54. Sitten, kun se on saavuttanut 
täydellisyyden huipun, henkinen hymyni on 
kuin ääretön aamunkoitto koko 
maailmankaikkeudessa, josta jokainen 
kauneusvirhe, kurjuus, kärsimys ja 
epätäydellisyys on kadonnut. (254, 28) 
 
Luomakunnan palautetun harmonian 
ylistysvirsi  
55 Minun hengessäni on ylistyslaulu, jonka 
ääniä kukaan ei ole vielä kuullut; kukaan ei 
tunne sitä, ei taivaassa eikä maan päällä. 
56 Tuo laulu kuullaan kaikkialla 
maailmankaikkeudessa, kun tuska, kurjuus, 
pimeys ja synti sammuvat. 
57 Nuo jumalalliset äänet kaikuvat kaikissa 
henkisissä olennoissa, ja Isä ja lapset 
yhdistyvät tuossa harmonian ja autuuden 
kuorossa. (219, 13) 
58 Haluan nostaa itseni teissä voittajaksi - 
haluan, että katsotte Isäänne sotajoukkojen 
Kuninkaana, joka voittaa teissä olevan pahan, 
ja itseänne sotilaina, jotka ovat täynnä 

hengellistä kunniaa, täynnä tyytyväisyyttä ja 
mielenrauhaa. 
59 Silloin Universaalisen Harmonian virsi 
kuullaan suurimmassa voitossa - siinä 
voitossa, joka tulee, mutta jossa Isänne tai te 
itse ette sure sitä, että olette "voittaneet" 
rakkautenne kautta. 
60 Meidän "voittajamme" eivät tule olemaan 
henkiolentoja - se tulee olemaan pahuus, 
kaikki pimeys, synnit ja epätäydellisyydet. 
61 Isän riemuvoitto on kaikkien niiden 
jälkeenjääneiden henkien pelastuminen, jotka 
olivat juurtuneet pimeyteen ja pahuuteen. 
62. Olet erehtynyt, jos uskot, että kukaan 
eksyy. En olisi enää Jumala, jos yksikään henki 
ei löytäisi pelastusta. 
63. Kaikki ne, joita te kutsutte demoneiksi, 
ovat myös henkiolentoja, jotka ovat tulleet 
Jumalasta, ja jos he ovat vielä tänään 
eksyksissä, hekin löytävät lunastuksen. 
64. Milloin todellinen valo tulee heihin? Sitten, 
kun te yhdessä valon hengellisten joukkojen 
kanssa taistelette heidän tietämättömyyttään 
ja syntejään vastaan rukouksillanne ja 
rakkauden ja laupeuden teoilla. 
65 Isänne ja täydellinen onnenne on Herran 
suuri päivä. Universaalinen juhlaillallinen 
järjestetään, kun te kaikki kerran ruokailette 
Hänen pöydässään iankaikkisen elämän 
leivästä. (327, 47 – 48) 
66. Enkö sanonut teille, että te olette 
kirkkauteni perillisiä? Kaikki mitä puuttuu, on, 
että hankitte ansioita, jotta se olisi teidän ja 
jotta voisitte nauttia siitä. 
67. Kaikki, mitä olen luonut, ei ole ollut minua 
varten, vaan lapsiani varten. Haluan vain sinun 
ilosi, ikuisen autuutesi. (18, 60 - 61) 
68. Kaikki se voima, joka elävöitti olentoja ja 
antoi elämän eliöille, palaa Minuun; kaikki se 
valo, joka valaisi maailmat, palaa Minuun, ja 
kaikki se kauneus, joka vuodatettiin 
luomakunnan valtakunnille, on jälleen Isän 
Hengessä; ja kun se on kerran palannut 
Minuun, tuo elämä muuttuu Hengelliseksi 
Essenssiksi, joka vuodatetaan kaikille 
hengellisille olentoille, Herran lapsille; sillä en 
koskaan jätä teitä perinnöttömiksi lahjoista, 
jotka olen antanut teille. 
69 Viisaus, ikuinen elämä, harmonia, ääretön 
kauneus, hyvyys, kaikki nämä ja paljon muuta 
ovat Herran lapsissa, kun he asuvat Hänen 
kanssaan täydellisyyden paikassa. (18,54-56) 
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XIV Suuri lähetyskäsky  
 

59 luku - Toimeksianto levittää 
Jumalan uutta sanaa  
 
Ohjeet kirjojen niteiden, otospainosten ja 
käännösten tuottamista varten.  
1 Tämä on se ilmoitettu aika, jolloin minun piti 
puhua ihmiskunnalle, ja haluan, että 
ennustusteni täyttymyksenä kokoatte 
kirjavihkoja tästä sanasta, jonka olen antanut 
teille, ja myöhemmin teette niistä otteita ja 
analyysejä ja saatatte ne lähimmäistenne 
tietoon. (6, 52 o.) 
2 Laadi kirja minun sanastani, ota siitä 
merkitys, jotta saat todellisen käsityksen 
opetukseni puhtaudesta. Voit havaita virheitä 
äänenkantajan lähettämässä sanassa, mutta 
et sen merkityksessä. 
3. Lähettimeni eivät ole aina olleet valmiita. 
Siksi olen kehottanut teitä olemaan lukematta 
sitä pinnallisesti, vaan syventymään sen 
merkitykseen, jotta voitte löytää sen 
täydellisyyden. Rukoilkaa ja mietiskelkää, jotta 
ymmärtäisitte sen. (174, 30) 
4 Minä toin teille tämän sanan ja annoin 
teidän kuulla sen omalla kielellänne, mutta 
annan teille tehtäväksi kääntää se 
myöhemmin muille kielille, jotta se tulisi 
kaikkien tietoon. 
5 Tällä tavoin alatte rakentaa todellista 
"Israelin tornia" - sitä, joka yhdistää 
hengellisesti kaikki kansat yhdeksi, joka 
yhdistää kaikki ihmiset siihen jumalalliseen, 
muuttumattomaan ja ikuiseen lakiin, jonka 
opitte maailmassa Jeesuksen suusta, kun hän 
sanoi teille: "Rakastakaa toisianne!" (34, 59 - 
60) 
6 Haluan, että Sanani, kun siitä muodostetaan 
kirjoja levitettäväksi maan päälle, painetaan 
virheettömästi, yhtä puhtaana kuin se tuli 
minusta. 
7 Jos annatte sen tulla kirjoihinne tällä tavoin, 
siitä virtaa valoa, joka valaisee ihmiskuntaa, ja 
kaikki ihmiset tuntevat ja ymmärtävät sen 
hengellisen merkityksen. (19, 47 - 48) 
8. Käsken teitä opetukseni, jotta voitte välittää 
sen lähimmäisillenne samassa muodossa, 

jossa annan sen teille. Mutta älä koskaan 
keskustele väkivaltaisella tavalla, kun opetat 
sitä. Varokaa tuomitsemasta sitä, mitä ette 
tunne, mutta ymmärtäkää, että puhdas 
esimerkki riittää kääntämään ihmiset 
hengellisyyteen. (174, 66) 
9 Valmistautukaa jakamaan ilosanomaa, jonka 
monet ottavat ilolla vastaan. 
10 Minä sanon teille "monista" enkä 
"kaikista", sillä jotkut saattavat sanoa teille, 
että heille riittää se, mitä Jumala on heille 
ilmoittanut ensimmäisellä aikakaudella, ja se, 
mitä Kristus on tuonut ihmisille. 
11 Juuri silloin kertokaa minun innoittaminani 
ja liikuttaminani epäuskoisille ihmisille, että on 
välttämätöntä tuntea uusi ilmestys, jotta voi 
tuntea kaiken sen totuuden, jonka Jumala on 
antanut ihmisille menneinä aikoina. (292, 67) 
 
Oikeus tuntea Jumalan uusi sana  
12 Teidän on lähdettävä maan eri poluille, te 
rakastettu kansa. Katso, jopa Meksikon 
kansassa monet eivät ole vielä tunnustaneet 
Työtäni. 
13 Katsokaa, kuinka maailmassa nousee jo 
niitä, jotka sanovat tekevänsä työtä minun 
nimessäni, vaikka he ovat hengellisesti köyhiä. 
14. Mutta te, joita Jumaluuteni on siunannut 
runsaasti, mikä on teidän tehtävänne? 
Tehdäkseni oppini tunnetuksi. Teidän ei pidä 
piiloutua maailmalta eikä kieltää siltä sen 
tarvitsemaa apua. (341, 16) 
15 Täällä minä valmistan teitä hiljaisuudessa; 
tämän jälkeen tulee päivä, jolloin teidän on 
lähdettävä valmistamaan teitä, jotta sanani 
saavuttaisi kaikki sydämet. 
16 Silloin maailma puhdistuu kärsimyksestä, 
eikä minun sanani enää näyttäydy sille 
vieraana kielenä, vaan sellaisena, jonka sydän 
ja henki voivat helposti ymmärtää ja tuntea. 
17 Minä annan sinulle kirjan, joka puhuu 
totuudesta ja rakkaudesta, että sinä veisit sen 
koko ihmiskunnalle. 
18. Maan päällä ei ole ketään ihmistä, josta 
voisin kertoa teille, että teidän ei tarvitse 
mennä, koska he eivät tarvitse tätä ilmestystä. 
Mikä kansakunta voi väittää olevansa todella 
kristitty, ei vain nimellisesti, vaan rakkautensa, 
armonsa ja anteeksiantonsa vuoksi? Mikä 
kansakunta voi todistaa hengellisyytensä? 
Missä päin maailmaa he rakastavat toisiaan? 
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Missä ihmiset todella noudattavat Kristuksen 
opetuksia? (124, 15 - 16) 
19 Kun tämä viesti on valmis, en enää puhu 
näiden lähettimien kautta, vaan ilmaisen itseni 
hienovaraisesti hengissä sen jälkeen. 
20 Mutta minun sanani, joka on leimattu 
niiden sydämiin, jotka sen kuulivat, ja 
kirjoitettu uuteen kirjaan, viedään maailman 
kansoille ja kansakunnille rauhan siemeneksi, 
todellisen tiedon valkeudeksi, lääkkeeksi 
kaikkeen pahaan, joka vaivaa ihmisten 
ruumista ja mieltä. 
21 Minun sanani ei tule sydämeen, kun 
sanansaattajani sitä haluavat, vaan kun minä 
niin tahdon. Sillä minä olen se, joka vartioin 
siemeneni, joka valmistan maan ja tasoitan 
sille tien. Minä olen se, joka saan sen 
saavuttamaan kansat, kansakunnat ja perheet 
viisaasti, oikeaan aikaan. 
22 Se saapuu, kun sitä jo odotetaan, kun 
sydämet odottavat sitä, koska he muistavat 
lupaukseni, kun he ovat heränneet 
itsekorostuksen, ylimielisyyden, materialismin 
ja turhamaisuuden syvästä unesta. (315, 28 - 
29) 
23 Minä annan kansalleni välineet viedä 
sanomani kaikille kansoille. Huolehdin siitä, 
että se löytää matkallaan hyväntahtoisia 
ihmisiä, jotka auttavat sitä viemään 
julistukseni maailman ääriin. (323, 75) 
24 Teidän kauttanne laki tulee uudestaan 
tunnetuksi uusille sukupolville. Siksi olen 
sanonut teille, että teidän on oltava valmiina. 
Sillä te olette tulleet valmistamaan tietä 
tulevaisuutta varten, jotta tulevaisuudessa 
uudet sukupolvet eivät enää olisi 
epäjumalanpalvelijoita eivätkä väärät 
profeetat nousisi heidän keskuuteensa 
eksyttämään ihmiskuntaa. 
25. Kaikki tämä sinun on paljastettava 
maailmalle, Israelille. Tänä aikana, kun erilaisia 
maailmankatsomuksia on syntynyt, lahko 
nousee lahkoa vastaan, uskontokunnat 
taistelevat keskenään ja hylkäävät myös 
teidät. 
26 Mutta koska te olette valkeuden ja rauhan 
lapsia, sanokaa heille: "Kolmannen 
testamentin merkitys sisältää totuuden; siinä 
on todistus Herran läsnäolosta ja tulemisesta 
tänä aikana." 

27 Teidän on osoitettava tämä kirja 
ihmiskunnalle ja todistettava sen totuus 
täyttämällä minun lakini. (348, 42 - 43) 
 
Hengen opin levittämistä koskevat ohjeet  
28. Ymmärtäkää, ihmiset: Tällä "Kolmannella 
aikakaudella" teillä on todistajina, jotka olette 
kokeneet tämän jumalallisen ilmentymän, 
tehtävänä levittää tätä sanomaa hyvin 
uskollisesti ja totuudenmukaisesti. Teidät on 
kutsuttu ja valittu tuomaan Hyvää Sanomaa 
ihmiskunnalle, opettamaan lähimmäisillenne 
Henkistä Tietä - ainoaa tietä, joka johtaa teidät 
rauhaan, todelliseen valoon ja kaiken 
kattavaan veljeyteen. (270, 10) 
29. Olkaa kärsivällisiä ja ymmärtäväisiä, sillä 
ihmiskunta ei tunnista teitä, vaan minun työni, 
minun oppini, ja se on ikuinen. Sinun tehtäväsi 
on välittää sanoillasi ja teoillasi viesti, joka 
paljastaa ihmisille tien, jolla he voivat ottaa 
askeleen kohti täydellisyyttä. (84, 11) 
30 Rakentakaa kiinteälle maalle, etteivät 
epäuskoiset tuhoa sitä, mitä minä olen sinuun 
rakentanut hengellisyydestä ja 
uudistumisesta; minä olen rakentanut sinut 
kiinteälle maalle, etteivät epäuskoiset tuhoa 
sinua. 
31. Mutta tätä totuutta ei saa kätkeä 
maailman pelossa, vaan se on näytettävä 
maailmalle päivän kirkkaassa valossa. Tänä 
aikana ette mene katakombeihin rukoilemaan 
ja rakastamaan Minua. 
32 Älkää ujostelko puhua tai todistaa Minusta 
millään tavalla, sillä silloin ihmiset eivät 
tunnusta, että Minä tein itseni tunnetuksi 
teille, he epäilevät, että sairaiden ja 
tarvitsevien joukot paranivat ja löysivät 
helpotuksen kärsimyksistään, he kieltävät ne 
ihmeet, jotka tein sytyttääkseni uskonne. 
33. Minä jätän teille opetusteni kirjan, jotta 
voitte sanoa maailmalle: "Katso, tässä on se, 
minkä Mestari jätti perinnöksi." Ja todella, 
kuinka monet, jotka kuulevat sanani 
lukemisen, uskovat, ja kuinka monet syntiset 
uudistuvat! 
34 Ottakaa kaikki nämä opetukset 
sydämellenne, jotta elämänne koettelemukset 
eivät yllättäisi teitä valmistautumattomina. 
(246, 69 - 70) 
35. Kuinka monta opetusta, kuinka monta 
Jumalan palvonnan muotoa ja kuinka monta 
uutta ajatusta hengellisestä ja inhimillisestä 
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elämästä te löydätte. Jos osaatte tutkia ja 
arvioida niitä, jokainen niistä näyttää teille 
hyvän ja oikean osan ja toisen, virheellisen 
osan, joka on kaukana totuudesta, joka on 
oikeudenmukaisuus, rakkaus ja täydellisyys. 
36 Missä tahansa havaitsettekin erehdyksen, 
tietämättömyyden tai pahuuden, levittäkää 
minun oppini ydintä, joka, koska se on minun, 
ei saa sisältää mitään epäpuhtauden tai 
erehdyksen sekoitusta. 
37 Minun opetukseni on ehdoton, kattava ja 
täydellinen. (268,58 - 60) 
38. Sanon teille jo nyt, että ne, jotka todella 
kylvävät tämän siemenen sillä 
sydämellisyydellä, jolla olen sen teille uskonut, 
kulkevat tiensä rauhassa. ovet avautuvat 
heille, jotka olivat olleet kuuroja heidän 
koputukselleen; ja vaikka heitä vastaan 
taistellaan, heitä ei koskaan voiteta 
taistelussa, koska heidän hyveensä saa heidät 
voittamaan kaikki koettelemukset. 
39 Mutta ne, jotka eivät kuule omantuntonsa 
ääntä, jotka eivät tottele sanaani ja pettävät 
minut, ovat aina vihollistensa armoilla, elävät 
ilman rauhaa ja tuntevat kuolemanpelkoa. 
(252, 24 - 25) 
40 Ihmiset, ennen kuin maailman sodat ovat 
vielä päättyneet, rakkauteni laki tulee 
koskettamaan kaikkia henkisiä olentoja, vaikka 
te ette voi tänään tietää, millä tavalla. 
41 Tämä hengellisen valon sanoma saavuttaa 
myös ihmiset, mutta se tapahtuu vain silloin, 
kun olette vahvoja. 
42. Kukaan ei uskalla sanoa, että tämä teos on 
totuus, ellei ole vakuuttunut siitä, sillä silloin 
kukaan ei usko teitä. Mutta jos uskosi on 
ehdoton ja vakaumuksesi totta, kukaan ei voi 
estää sinua tuomasta ilosanomaa kaikille 
sydämille. (287, 52-53) 
 

Luku 60 - Työskentely Kristuksen 
hengessä  
 
Uusien opetuslasten välttämättömät 
ominaisuudet, hyveet ja kyvyt. 
1 Kuinka vaikealta sinusta näyttääkään löytää 
keino täyttää tehtäväsi tänä aikana. Mutta 
sanon teille, että se ei ole vaikeaa, koska 
ihmiskunta on valmis vastaanottamaan 
viestini. 

2 Kaikkina aikoina heikot ovat lannistuneet 
taistelun edessä, kun taas vahvat ovat 
osoittaneet, että usko minun lakiini voittaa 
kaiken. Sinun kohtalosi, Israel, on ollut tehdä 
maailmalle tunnetuksi aina uusia viestejä ja 
paljastuksia, minkä vuoksi epäilet joskus, 
löydätkö uskoa. 
3 Mutta älä murehdi, vaan ota se siemen, 
jonka minä olen sinulle antanut, ja kylvä se. 
Tulette jo näkemään, kuinka monet karuina 
pitämistänne pelloista tulevat olemaan 
hedelmällisiä, kun ne tehdään hedelmällisiksi 
Sanani totuuden avulla. 
4. Älä jätä tehtävääsi täyttämättä, koska 
tunnet itsesi arvottomaksi. Totisesti minä 
sanon teille: se, jolla on tehtävä ja joka ei täytä 
sitä, toimii yhtä pahasti kuin se, joka tietoisesti 
häpäisee lain. 
5 Älkää unohtako, että lopulta Isä vaatii teiltä 
tiliä - sekä siitä, mitä pahaa olette tehneet, 
että siitä, mitä olette jättäneet tekemättä. 
Tietäkää, että sekä toinen että toinen 
rikkomus aiheuttaa kärsimystä hengellenne. 
6 levittäkää opetustani, puhukaa ihmisille 
Sanastani, vakuuttakaa heidät rakkauden 
teoilla, kutsukaa heidät kuulemaan Minua, ja 
kun he tulevat joukkojen kanssa ja uskon valo 
syttyy heidän sydämissään, kutsun heitä 
Israelin uuden kansan lapsiksi. (66, 14 - 17) 
7 Ne, jotka nousevat suosta, liasta ja 
itsekkyydestä palvelevaan elämään ja 
aktiiviseen lähimmäisenrakkauteen, näytän 
esimerkkinä, että opillani on valoa ja armoa 
uudistaa syntisiä. Tämä esimerkki leviää 
kaikkiin sydämiin. 
8 Kuka ei haluaisi olla niiden joukossa, jotka 
todistavat minusta? Mutta totisesti sanon 
teille, että jos tekonne eivät ole aidosti 
sydämestä, ne eivät tuota hedelmää 
lähimmäistenne keskuudessa, ja usein 
kuulette heidän kutsuvan teitä tekopyhiksi ja 
vääriksi saarnaajiksi. Enkä halua, että sinulle 
käy näin. 
9. Sinun on tiedettävä, että nykyään on hyvin 
vaikeaa huijata ihmisiä. Heidän mielensä on 
valppaana, ja vaikka he ovatkin eksyneet 
olemassaolonsa materialismiin, he ovat 
herkkiä jokaiselle hengelliselle ilmentymälle. 
Mutta jos ette voi pettää lähimmäisiänne, 
voitteko pettää Isäänne? 
10 Antakaa Mestarin rakkauden asettua 
sisimpäänne, jotta voitte antaa anteeksi 
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vihollisillenne, niin kuin hän antaa teille 
anteeksi. Silloin sydämesi on kuin 
pelastusköysi ihmisten keskuudessa. (65, 44 - 
46) 
11 Älkää pelätkö ihmisiä, sillä totisesti minä 
sanon teille: Minä puhun sinun suusi kautta, 
todistan sanani sinun kauttasi, ja sen kaiku 
ulottuu maan ääriin, suuriin, pieniin, 
hallitsijoihin, tiedemiehiin ja teologeihin. (7, 
37) 
12 Sanon teille vielä kerran, että teidän ei pidä 
pelätä vastakkainasettelua. Kertokaa siis 
lähimmäisillenne mitä luonnollisimmalla 
tavalla, että Herra on tullut luoksenne. 
13 Kerro heille, että ristillä kuollut oli Jeesus - 
ruumis, johon Kristus kätki itsensä, elävä 
temppeli, jossa "Jumalan Sana" asui; mutta 
että Kristus, jumalallinen Rakkaus, elää ja 
tulee Hengessä lastensa luo opettamaan heille 
tietä, joka johtaa heidät hänen hengelliseen 
valtakuntaansa. (88, 62 - 63) 
14. Älkää pelätkö lahkojen ja uskontokuntien 
tuomioita ja pilkkaa. He ovat niitä, jotka, 
vaikka heillä on profetian kirjat käsissään, 
eivät ole tulkinneet niitä oikein eivätkä siksi 
ole osanneet odottaa Minua. Te toisaalta, 
jotka ette tunteneet profetioita, joissa 
puhuttiin Minun paluustani Pyhänä Henkenä, 
odotitte Minua. Nyt kolmas aikakausi on 
koittanut, mutta ihmiskunta ei ole 
ymmärtänyt, miten evankeliumia tulkitaan 
(33:26). 
15 Miten pystytte johtamaan ihmiskunnan 
saavuttamaan henkisyyden näin suuren 
materialisaation ja mielen sekasorron 
aikakaudella? 
16 Olkaa tietoisia siitä, että työnne on vaikeaa, 
että teidän on oltava vahvoja ja kärsivällisiä 
ponnistellessanne sen suorittamiseksi. 
17 Teidän on ponnisteltava kovasti 
korjataksenne laini vääränlaisen tulkinnan ja 
myös sen puutteellisen tavan, jolla osoitatte 
minulle palvontaanne. 
18 Mutta teidän on muistettava, että te ette 
voi hetkessä muuttaa käsityksiä ja 
jumalanpalvelusmuotoja, vaan teidän on sitä 
varten varustettava itsenne kärsivällisyydellä 
ja hyvällä tahdolla ja näytettävä teoillanne 
esimerkkiä rakkaudesta. (226, 60) 
19 Vain puhdassydämiset voivat lähteä maihin 
ja kansoihin levittämään sanomaani, sillä he 

ovat ainoat, jotka ovat kelvollisia todistamaan 
tämän työn totuudesta. 
20 Kun nämä lähettiläät lähtevät heitä 
odottaviin maihin, heidän sydämestään on jo 
sammutettava kaikki uskonnollinen 
fanaattisuus, heidän sydämessään ei saa enää 
olla pienintäkään halua imarteluun tai 
ihailuun, eikä heidän kätensä saa uskaltaa 
tahria maailman rahoilla sen rakkauden työn 
vuoksi, jota he tekevät. 
21 He eivät saa myydä ihmeitä eivätkä asettaa 
hintaa toistensa rakastamisesta. Heidän on 
oltava palvelijoita, ei herroja. 
22 Tulee aika, jolloin ymmärrätte todellisen 
nöyryyden suuruuden, ja silloin ymmärrätte, 
että hän, joka osasi olla palvelija, oli 
todellisuudessa vapaa tehtävässään tehdä 
hyvää ja levittää laupeutta, ja että usko, 
luottamus ja rauha seurasivat häntä hänen 
elämässään. (278, 11 - 12) 
23. Kerron teille, että tunnette sen, kun 
henkenne on valmis opettamaan oppiani 
lähimmäisillenne. Sillä silloin olette löytäneet 
itsenne. Silloin kuulet omantunnon äänen 
hyvin selvästi. Niin kauan kuin tämä ei ole 
totta teidän kohdallanne, ette pysty todella 
tuntemaan Minua. (169,36) 
24 Kuunnelkaa tarkoin tätä sanaa, jotta voitte 
sen jälkeen tulkita sitä ja kylvää sen 
lähimmäistenne sydämiin. Älkää tyytykö 
ymmärtämään sitä, vaan puhukaa sitä, 
antakaa esimerkki ja opettakaa teoillanne. 
Olkaa herkkiä, jotta tietäisitte, milloin on oikea 
hetki puhua ja milloin on sopiva hetki, jolloin 
teoillanne voitte todistaa opetuksestani. 
25 Minä annan teille yhden kielen sanani 
levittämiseksi, ja tämä kieli on hengellinen 
rakkaus, jota kaikki ihmiset ymmärtävät. 
26. Se on kieli, joka miellyttää ihmisten korvaa 
ja sydäntä, ja se purkaa kivi kiveltä Baabelin 
tornin, jonka he ovat rakentaneet sydämiinsä. 
Silloin tuomioni loppuu, koska kaikki pitävät 
itseään veljinä ja sisarina. (238, 27 - 28) 
27. Vasta kun olette muuttaneet itsenne 
sisäisesti, lähetän teidät maailmaan 
levittämään sanomaani. Sillä vasta kun 
hengellisyys on aitoa opetuslapsissa, he 
osaavat välittää sitä, mitä he ovat minulta 
saaneet. (336, 38) 
28. Pitäkää mielessä, että opetukseni ei rajoitu 
vain teidän ajatuksiinne ja ymmärrykseenne. 
Jumalallisella viisaudellani ei ole rajaa. Kukaan 
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ei voi väittää tienneensä tai ymmärtäneensä 
mitään ilmestyksistäni jo ennen kuin paljastin 
ne hänelle. 
29. Kun tiedemiehet yrittävät selittää kaiken 
aineellisella tiedollaan, minä paljastan nöyrille 
Henkisen Elämän, Todellisen Elämän, jossa on 
kaiken olemassa olevan syy, syy ja selitys. 
30. Jakamastasi tiedosta syntyy käsitys, jonka 
ihmiset saavat työstäni. Monet tuomitsevat 
ymmärryksen puutteessa oppini teidän 
huomaamattomuutenne perusteella, aivan 
kuten "toisella aikakaudella" Jeesus, Kristus, 
tuomittiin hänen vaatimattoman ulkonäkönsä 
ja yksinkertaisen vaatetuksensa perusteella ja 
koska ne kaksitoista ihmistä, jotka seurasivat 
häntä, olivat myös yksinkertaisesti puettuja. 
Mutta sanon teille totuuden nimessä, että he 
eivät olleet ryysyissä, ja että he olivat 
hylänneet maalliset turhuudet vain siksi, että 
he olivat opetukseni ansiosta ymmärtäneet, 
mitkä olivat hengen todelliset arvot. 
31. Minä sanon teille, opetuslapset, kun 
ihmiset alkavat tutkia työtäni ja he etsivät 
teitä ja kyselevät teiltä, älkää joutuko 
kiusaukseen ja luulko olevanne ylempänä sen 
tiedon vuoksi, jonka olette saaneet minulta. 
Mitä nöyrempi olet, sitä jalompana ja 
luotettavampana he pitävät sinua. 
32 Tällä tavoin valo, joka hajottaa 
fanaattisuuden ja vapauttaa hengen, etenee 
vähitellen ihmisestä toiseen. Ja ne, jotka 
kutsuivat itseään kristityiksi olematta sitä, 
tulevat tuntemaan ja tulkitsemaan Kristuksen 
todelliset opetukset tämän valon kautta. Sillä 
se antaa heille kohottavan käsityksen siitä 
hengellisestä elämästä, josta Jeesus puhui 
opetuksissaan. (226, 17 - 21) 
33 Et voi mennä kansan luo väärällä tai vain 
teeskennellyllä valmisteella; sillä heidän 
henkensä on kehittynyt, ja side, joka peitti 
heidän silmänsä, on pudonnut jo kauan sitten. 
34. Tuokaa heille hengellisyyttä, tarjotkaa 
heille rauhaa ja luokaa ympäristöönne 
hyvinvoinnin ja veljeyden ilmapiiri, niin näette 
heidän kuuntelevan teitä ja hyväksyvän 
sananne, joissa on minun inspiraationi ja 
voimani. 
35. Jos saarnaatte ja opetatte rauhaa, olkaa 
itse rauhanomaisia; jos puhutte rakkaudesta, 
tuntekaa se, ennen kuin ilmaisette sen sanoin; 
jos myös lähimmäisenne tarjoavat teille 
hedelmää, älkää torjuko sitä. Tutkikaa kaikkea, 

mitä saatte tietää, ja pitäytykää siinä, mikä 
heidän opetuksissaan on sallittua ja oikein. 
36. Tapaatte myös niitä, jotka ovat 
fanaattisesti harjoitettuaan uskontoaan 
vähentäneet ymmärrystään 
palvontatoimiensa materialisoimisen kautta. 
Sitten autatte heitä kärsivällisesti lisäämään 
tietämystään, näytätte heille, mihin 
ulottuvuuksiin heidän henkensä voi päästä, 
kun he uppoutuvat opetukseeni. 
37. Puhu heille Universaalisesta Hengestäni, 
hengen kuolemattomuudesta, sen jatkuvasta 
kehityksestä. Opeta heille todellista rukousta, 
hengen vuoropuhelua, ja vapauta heidät 
ennakkoluuloista ja erehdyksistä. Tämä on se 
työ, jonka käsken teidän tehdä - rakkauden ja 
kärsivällisyyden työ. (277, 6 -7) 
38. Parantakaa kaikki vaivat, sekä ruumiin että 
hengen vaivat, sillä teidän tehtävänne on 
lohduttaa, vahvistaa ja parantaa 
lähimmäisiänne. Mutta kysyn teiltä: Miten 
voisitte antaa terveyttä tarvitseville, jos olette 
itse sairaita? Mikä rauha voisi virrata 
hengestäsi, kun sitä häiritsevät huolet, 
kärsimykset, omantunnon piina ja alhaiset 
intohimot? 
39 Vain sen, mitä olet kerännyt sydämeesi, 
voit tarjota lähimmäisillesi. (298,1 - 2) 
40 Minä tuon teille selkeän ja yksinkertaisen 
opetuksen, jotta oppisitte elämään syntisten 
keskellä tartuttamatta itseänne, kulkemaan 
tietänne orjantappuroiden keskellä 
vahingoittamatta itseänne, todistamaan 
julmuuksia ja häpeällisiä tekoja raivostumatta, 
elämään maailmassa, joka on täynnä 
kurjuutta, yrittämättä paeta sitä, vaan 
pikemminkin haluten pysyä sen keskellä, 
tekemään kaiken mahdollisen hyvän niille, 
jotka sitä tarvitsevat, ja sirottamaan hyvän 
siemenen kaikkialle. 
41 Koska maallinen paratiisi on ihmisten 
syntien vuoksi muuttunut helvetiksi, on 
välttämätöntä, että he pesevät tahrat pois ja 
siten palauttavat elämäänsä sen alkuperäisen 
puhtauden. (307, 26 - 27) 
42. En lähetä sanansaattajiksi niitä, jotka ovat 
kuolleet armon elämälle, sillä heillä ei olisi 
mitään annettavaa. En anna tätä tehtävää 
niille, jotka eivät ole puhdistaneet sydäntään 
itsekkyydestä. 
43. Sanani sanansaattajan on oltava 
opetuslapseni, jonka pelkkä läsnäolo saa 
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rauhani tuntumaan sydämissä. Hänellä on 
oltava kyky lohduttaa lähimmäisiään jopa 
elämän vaikeimpina hetkinä, ja hänen 
sanoistaan on aina virrattava valo, joka 
hälventää kaiken hengen tai mielen pimeyden. 
(323, 60 - 61) 
 
Oikea tapa käyttäytyä sanaa jakaessa  
44. Uusilla opetuslapsillani on monia tapoja ja 
keinoja levittää tätä siunattua siementä; 
mutta älkää koskaan unohtako nöyryyttä ja 
yksinkertaisuutta, sillä näin olen tullut 
luoksenne, ja samalla tavalla teidän on 
lähestyttävä sydämiä, koteja ja kansoja. Jos 
tulette tällä tavoin, teidät tunnistetaan 
hengellisen viestin sanansaattajiksi, ja 
kamppailunne kantaa todellisen 
henkistymisen, uudistumisen ja veljeyden 
hedelmiä. (82, 66) 
45 Jos tahdotte tietää, mitä teidän pitäisi 
tehdä ihmisten keskuudessa, niin riittää, että 
ajattelette, mitä minä olen tehnyt teidän 
keskuudessanne siitä päivästä lähtien, jona te 
ensimmäisen kerran kuulitte minun sanani. 
46. Annoin teille anteeksi, otin teidät vastaan 
äärettömällä laupeudella ja rakkaudella, 
annoin teidän levätä päivän raskaasta työstä. 
En pysähtynyt arvioimaan sosiaalista 
asemaanne, asemaanne tai kastianne. Minä 
puhdistin syntisi spitaalin ja paransin 
sairautesi. 
47. Olin ymmärtäväinen, anteeksiantava ja 
hyväntahtoinen arvioidessani puutteitasi. 
Palautin teidät takaisin todelliseen elämään 
antamalla teille rakkauden opin, jonka avulla 
voitte pelastaa itsenne pelastamalla 
lähimmäisenne. 
48 Näissä teoissani, jotka olen tehnyt teille 
jokaiselle, voitte löytää parhaan esimerkin, 
jota voitte soveltaa niiden keskuudessa, jotka 
ovat hädässä, ruumiillisesti ja henkisesti, ja 
jotka tulevat luoksenne joukoittain. 
49. Kun puhun näille ihmisille täällä, puhun 
ihmiskunnalle. Teidän tehtävänne huomenna 
on puhutella ihmisten sydämiä ja välittää 
heille veljellisesti sanani, joka saattaa 
lunastustyön päätökseen. (258, 21 - 24) 
50 Teidän on oltava nöyriä. Sinua ei varmaan 
haittaa, että sinua loukataan. Ole lempeä. He 
aiheuttavat teille nöyryytyksiä ja kärsimyksiä. 
Mutta teidän sanaanne, joka on minun 
sanomani, he eivät voi karkottaa mielestään. 

Sen tähden minä sanon teille: Jos jotkut 
pysyvät tunteettomina ja kuuroina kutsullesi, 
toiset heräävät pitkästä unestaan ja lähtevät 
etenemään ja asettamaan elämänsä 
uudistumisen ja kääntymisen tielle. 
51. Varustautukaa rohkeudella, uskolla ja 
voimalla, jotta voitte kohdata taistelun. Mutta 
huomautan teille: Älkää pelästykö, kun 
puhutte jollekin lähimmäisellenne, koska 
näette hänet hyvin pukeutuneena tai koska 
häntä puhutellaan prinssiksi, herraksi tai 
ministeriksi. 
52. Ottakaa esimerkkinä Paavali ja Pietari, 
jotka korottivat äänensä niiden edessä, joita 
maailma kutsui herroiksi. He olivat hengeltään 
suuria, mutta he eivät kuitenkaan kehuskelleet 
kenellekään olevansa herroja, vaan he 
tunnustautuivat palvelijoiksi. Seuratkaa heidän 
esimerkkiään ja todistakaa totuudestani 
teostenne rakkaudella. (131, 60 - 62) 
53. Huomautan teille myös, että se, joka 
käyttää sanaani miekkana vahingoittaakseen 
lähimmäisiään tai valtikkana nöyryyttäessään 
heitä, ei voi kutsua itseään opetuslapsekseni. 
Ei myöskään se, joka kiihtyy puhuessaan tästä 
opista ja menettää rauhallisuutensa, sillä hän 
ei kylvä uskon siementä. 
54 Varustautunut opetuslapsi on se, joka, kun 
hän joutuu uskonsa, pyhimmän 
vakaumuksensa, hyökkäyksen kohteeksi, osaa 
pysyä rauhallisena, sillä hän on kuin majakka 
myrskyn keskellä. (92, 9 -10) 
55. Kun yritätte kehottaa syntistä hyvyyteen, 
älkää tehkö sitä uhkailemalla häntä 
tuomiollani, luonnonvoimilla tai kivulla, jos 
hän ei uudistu, sillä näin herätätte hänessä 
vastenmielisyyttä oppiani kohtaan. Näytä 
todellinen Jumala, joka on täynnä rakkautta, 
armoa ja anteeksiantoa. (243, 36) 
56. Älkää tunteko loukkaantuneiksi 
lähimmäistenne pilkasta, sillä tiedätte, että se, 
joka tekee näin, ei tietämättömyytensä vuoksi 
kykene tunnistamaan totuutta. Löydätte 
korvauksen tästä niistä, jotka tulevat 
luoksenne tutkimaan teitä ja jotka sitten 
yllättyvät sisäisestä rauhasta, joka loistaa 
jokaisen todellisen opetuslapseni läpi. 
57. Teidän sen sijaan ei pitäisi koskaan pilkata 
niitä, jotka ovat epäjumalanpalvelijoita 
uskonnollisessa fanaattisuudessaan. Vaikka he 
etsivät Minua aineellisissa muodoissa, he 
palvovat Minua niissä. 
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58. Sinun ei tarvitse osoittaa heidän 
virheistään lähimmäisillesi, jotta ne 
poistettaisiin. Pikemminkin herättäisitte siten 
heidän vihansa ja lisäisitte heidän 
fanaattisuuttaan. Riittää, että panette oppini 
käytäntöön sen vaatimalla hengellisyydellä, 
jotta voitte tuoda lähimmäistenne virheet 
totuuden valoon. 
59. Teillä on oltava paljon kärsivällisyyttä, 
suurta laupeutta ja todellista rakkautta, jos 
haluatte, että ihmiskunta oppii pian 
tunnistamaan sanani hengellisen sisällön ja 
osoittamaan todellista kunnioitusta sitä 
kohtaan sekä tunnistamaan jokaisessa 
ihmisolennossa hengellisen ja maallisen veljen 
Jumalassa. (312, 20 - 22) 
60. Olen osoittanut teille, että on mahdollista 
poistaa tumma side tietämättömän tai 
sokeutuneen silmistä vahingoittamatta häntä, 
loukkaamatta tai satuttamatta häntä. Haluan, 
että teette samoin. Olen todistanut teille 
itsessänne, että rakkaudella, anteeksiannolla, 
kärsivällisyydellä ja suvaitsevaisuudella on 
enemmän voimaa kuin ankaruudella, 
tuomioilla tai voimankäytöllä. (172, 63) 
61. Jälleen kerran jätän teille jäljen, jotta 
voitte seurata minua. Kun lähdet etsimään 
ihmisiä viedäksesi ilosanomaa, älä rukoile 
heitä kuuntelemaan sinua. Suorittakaa 
tehtävänne arvokkaasti, ja ne, jotka uskovat 
teitä, ovat niitä, jotka olen valinnut tekemään 
heistä opetuslapsiani. (10, 50) 
 
Oikea tapa julistaa sanaa 
62. En antanut teille sanaani julistettavaksi 
kaduilla ja toreilla. Jeesus todellakin teki näin, 
mutta hän osasi vastata jokaiseen 
kysymykseen ja koetella niitä, jotka yrittivät 
koetella häntä. 
63. Olette pieniä ja heikkoja, joten teidän ei 
pidä herättää lähimmäistenne vihaa. Älkää 
yrittäkö herättää huomiota - ajatelkaa, ettei 
teillä ole mitään erityistä. Älkää myöskään 
pyrkikö todistamaan ihmisille, että kaikki ovat 
erehtyneet ja että vain te tiedätte totuuden, 
sillä tällä tavoin ette saavuta siemenillänne 
mitään hyvää. 
64. Jos haluatte kehittyä hengellisesti ja 
moraalisesti, älkää tuomitko lähimmäistenne 
virheitä, jotta ette lankea samaan virheeseen. 
Korjatkaa puutteenne, rukoilkaa nöyrästi 
Mestarianne, jotta hänen lempeytensä 

innoittaisi teitä, ja muistakaa hänen neuvonsa, 
että älkää koskaan julkistako hyviä tekojanne, 
jotta vasen kätenne ei koskaan saisi tietää, 
mitä oikea kätenne on tehnyt. 
65 Ja minä sanon teille, ettei teidän tarvitse 
etsiä ihmisiä puhuaksenne heille minun 
opetuksestani, sillä minun armoni tuo teidän 
luoksenne ne, jotka tarvitsevat apuanne. 
66. Mutta jos tulee hetkiä, jolloin laini 
täyttämiseksi tunnette tarvetta tehdä 
hyväntekeväisyystyötä, eikä lähellänne ole 
ketään tarvitsevaa, älkää siitä syystä 
ahdistuko, älkääkä epäilkö sanaani. Tämä on 
juuri se hetki, jolloin teidän tulisi rukoilla 
poissaolevien veljienne puolesta, jotka saavat 
minun armoni, jos teillä on todella uskoa. 
67. Älä pyri tietämään enemmän kuin veljesi. 
Ymmärtäkää, että te kaikki hankitte 
kehitystänne varten tarvittavaa tietoa. Jos 
antaisin teille valoni ilman, että teillä olisi 
ansioita, pitäisitte itseänne suurina ja 
turhamaisuutenne turmeltuisi, ja viisautenne 
olisi väärää. 
68. Haluan nähdä sinut nöyränä. Mutta 
ollaksenne sellainen Minun edessäni, teidän 
on myös osoitettava se lähimmäisillenne. 
69. Opetuslapset, rakkaus ja viisaus eivät 
koskaan ole erillisiä; toinen on osa toista. 
Miten on mahdollista, että jotkut pyrkivät 
erottamaan nämä kaksi hyvettä toisistaan? 
Molemmat ovat avain, joka avaa pyhäkön 
portin, jonka avulla voitte saavuttaa 
täydellisen tiedon opetuksestani. 
70. Sanoin sinulle: Haluatko saada paljon 
ystäviä? Käytä sitten hyvyyttä, 
sydämellisyyttä, suvaitsevaisuutta ja 
laupeutta. Sillä vain näiden hyveiden avulla 
henkesi voi loistaa lähimmäisesi tiellä, sillä ne 
kaikki ovat rakkauden suoraa ilmaisua. Sillä 
henki sisältää rakkauden sisimmässään, sillä se 
on jumalallinen kipinä, ja Jumala on rakkaus. 
(30, 29 - 36) 
71. Puhun nyt niille, joiden on määrä täyttää 
tehtävänsä apostoleina ja profeettoina muissa 
maissa, jotta he eivät kerskaile heille 
uskomastani tehtävästä. Nämä eivät saa 
aiheuttaa kohua taistelemalla uskonnollisia 
yhteisöjä tai uskontokuntia vastaan. 
72. Toiset ovat niitä, jotka herättävät 
närkästystä teitä vastaan, tajuamatta, että he 
auttavat teitä levittämään oppiani 
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herättämällä monissa uteliaisuutta, joka sitten 
muuttuu uskoksi. (135, 28) 
73. Kun ankkuroin jumalallisen viestini teihin, 
siitä on tultava veljellinen viesti. Mutta 
voidakseen tehdä vaikutuksen ja 
liikuttaakseen tämän ihmiskunnan 
materialistista sydäntä, sillä on oltava se 
totuuden leima, jonka olen teille paljastanut. 
Jos piilottelette jotain, jos salaatte jotain, ette 
ole antaneet todellista todistusta siitä, mikä 
on ollut ilmestykseni Kolmannella 
Aikakaudella, joten ette löydä uskoa. (172, 62) 
74. Kuinka suuri onkaan se moraalinen ja 
hengellinen jälkeenjääneisyys, jossa 
ihmiskunta on! Kuinka suuri onkaan niiden 
vastuu, jotka ovat saaneet Sanani armon ja 
valon tänä aikana! 
75. Opetuslapset, tulkaa mestareiksi, 
karkottakaa sydämistänne ihmisten pelko, 
karkottakaa välinpitämättömyys ja velttous, 
ymmärtäkää, että olette todella taivaallisen 
viestin kantajia. Teidän on annettava selitys 
kaikesta siitä, mitä näinä aikoina tapahtuu, 
teidän on pyrittävä osoittamaan oppini 
periaatteet, jotka ihmiskunta on unohtanut. 
76. Te ette saa toistaa sanojani 
lähimmäisillenne, kuten olen teille kertonut. 
Kouluttakaa itseänne, jotta osaatte selittää 
sen. Älä etsi sanoja, joilla voit tehdä 
vaikutuksen kaunopuheisuudellasi. Puhu 
yksinkertaisella tavalla, joka parhaiten 
ilmaisee Hengen totuuden. (189, 11 - 13) 
77 Olkaa väsymättömiä, uudet opetuslapset, 
kun puhutte tästä totuudesta. 
Harjaantumattomat huulet, te, jotka ette 
pelosta puhu sanaani - avautukaa 
päätöksenne hetkellä. Yksikin minun 
nimessäni lausuttu sana voi pelastaa syntisen, 
sulkea kuiluja, pysäyttää pahassa kapinassa 
olevat pahan jäljiltä. Tunnetko sanani voiman? 
Tunnetko auktoriteettisi voiman? 
78. Puhukaa esimerkillisten tekojen kautta ja 
tehkää oikeutta sille osalle työstäni, jonka olen 
teille uskonut. Loput teen minä. (269, 6) 
79. Kun näet muiden lähimmäistesi opettavan 
Kristuksen nimeä ja sanaa, älä katso heitä 
alaspäin. Sillä on kirjoitettu, että paluuni 
tapahtuisi, kun sana, jonka toin teille toisella 
aikakaudella, olisi levinnyt koko maan päälle. 
80. Mutta sanon teille, että maailmassa on 
vielä paikkoja, jotka eivät ole vielä saaneet 
tätä viestiä. Miten tämän päivän syvällisesti 

hengellinen oppi voisi tavoittaa nämä kansat, 
elleivät he olisi ensin vastaanottaneet 
rakkauden jumalallista siementä, jonka 
Lunastaja antoi teille Sanassaan ja veressään? 
(288, 44) 
81. Kun kerran ymmärrät ja tunnet totuuden, 
koet, kuinka helppoa hengelle on seurata 
Mestarinsa askelia vaikeimmissakin 
koettelemuksissa. Tehkää kaikki, mikä on 
mahdollista, sillä en pyydä teiltä enempää 
kuin mihin pystytte. Silloin jätätte tien 
tasoitetuksi uusille sukupolville. 
82. Asetan lapset lähelle sydäntänne ja 
kehotan teitä johtamaan heidät oikealle tielle. 
Kokoa heidät yhteen, puhu heille Minusta 
rakkaudella ja antaumuksella. 
83 Etsikää hylkiöitä - niitä, jotka elävät 
eksyksissä kurjuuden ja paheiden keskellä. 
Annan hengellisen voiman sanoillenne, jotta 
ne olisivat tie pelastukseen, kun ne kulkevat 
huuliltanne. 
84. Avatkaa tietämättömien edessä Todellisen 
Elämän Kirja, jotta heidän henkensä heräisi ja 
tulisi suureksi Pyhän Hengen ilmoitusten 
läpikäymisessä. Tule Mestarisi kaltaiseksi, niin 
sinua kuullaan. (64, 70) 
85. Haluan, että ne, jotka ovat löytäneet tien, 
opettavat sitä helposti ja tekevät sen helpoksi 
lähimmäisilleen, jotta he eivät pengo sitä 
kompastuskivillä, kuten monet ovat tehneet, 
ja estäisivät minua etsiviä tulemasta luokseni. 
(299, 34) 
86. Teille spiritualisteille annan tehtäväksi 
murtaa sen esteen, jonka ihmiskunta on 
kasannut Jumalan ja itsensä väliin - väärän 
uskon, vain näennäisen uskon Iankaikkiseen, 
materialisointien ja tarpeettomien 
palvontatoimien esteen. 
87. Teille, ihmiset, annan tehtäväksi kaataa 
jalustaltaan kultainen vasikka, jota ihmiset yhä 
palvovat, vaikka he pitävätkin itseään kaukana 
epäjumalanpalveluksesta ja pakanuudesta. 
(285, 54 - 55) 
88. Poistetaan ihmisten väärät käsitykset 
hengellisistä opetuksista, ikään kuin ne 
perustuisivat tietämättömyyteen, petokseen 
ja huijaukseen. Näyttäkää opetukseni kaikessa 
puhtaudessaan ja ylevyydessään, jotta se voisi 
hajottaa tietämättömyyden, fanaattisuuden ja 
paatumisen, jotka estävät ihmisiä 
ajattelemasta hengellistä minäänsä, jolta he 
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ovat riistäneet kaiken toimintavapauden. (287, 
42) 
89. Te, jotka olette saaneet nämä ilmestykset, 
olette valittu julistamaan ihmiskunnalle uutta 
ilmenemismuotoani inhimillisen ymmärryksen 
kyvyn kautta. Kuka antaa tämän todistuksen, 
jos et sinä? 
90. Jos odotatte uskonnollisten yhteisöjen 
arvohenkilöiden tai papiston tuovan tämän 
ilosanoman ihmiskunnalle, olette erehtyneet. 
Sillä totisesti minä sanon teille: vaikka he 
näkisivät minut, he eivät avaisi huuliaan 
sanoakseen ihmiskunnalle: "Katsokaa, tuolla 
on Kristus, menkää hänen luokseen!"." (92, 
13) 
91. Älkää nukkuko odottaaksenne niitä aikoja, 
joista olen puhunut teille, vain noustaksenne 
sitten ylös ja sanoaksenne ihmisille: "Se, mitä 
te nyt näette silmienne edessä, on jo 
ennustettu." 
92. Ei, ihmiset, on välttämätöntä, että 
ilmoitatte siitä etukäteen, että profetoitte 
siitä, että tasoitatte tietä kaiken sen 
saapumiselle, minkä olen ennustanut ja 
luvannut teille. Silloin olette täyttäneet 
tehtävänne henkistymisen pioneereina maan 
päällä. 
93. Silloin, kun maailmassa alkaa tapahtua 
ihmeellisiä asioita ja kun Herran Henki puhuu 
teille ennennäkemättömien tapahtumien 
kautta ja kun ihmisen henki alkaa paljastaa 
lahjoja ja kykyjä, joita ei ole koskaan kuviteltu, 
näette kaikkien uskontunnustusten, 
teorioiden, normien, instituutioiden ja 
tieteiden järkkyvän, ja silloin ihmiskunta 
tunnustaa, että ne, jotka nöyrästi saarnasivat 
näennäisen outoa oppia, olivat oikeassa, sillä 
heidän sanansa saivat vahvistuksen, kun ne 
toteutuivat. 
94. Silloin huomaatte, että maan kansat ovat 
kiinnostuneita hengellisestä opetuksesta, että 
teologit vertaavat Kristuksen opetuksia uusiin 
ilmoituksiin, ja näette monien, jotka ovat aina 
olleet välinpitämättömiä hengellisestä, 
kiinnostuvan vilkkaasti tämän ja menneiden 
aikojen ilmoitusten tutkimisesta. (216, 16 - 17) 
 
Tehtävä lohduttaa ja parantaa fyysisesti ja 
hengellisesti kärsiviä.  
95. Olen antanut valituilleni suuria lahjoja. Yksi 
näistä on parantaminen - parantava balsami, 
jotta voitte täyttää tällä lahjalla yhden 

ihmisten kauneimmista tehtävistä, sillä 
planeettanne on kyynelten laakso, jossa on 
aina kipua. 
96. Tällä kyvyllä teillä on edessänne laaja 
kenttä lohdutuksen antamiseen tahtoni 
mukaisesti. Olen sijoittanut tämän balsamin 
olemukseenne, sydämenne herkimpiin 
säikeisiin, ja olette virkistyneet sillä, sen 
ihmeiden edessä niskanne on taipunut, 
sydämenne on pehmennyt ihmisten tuskan 
kautta, ja olette aina kulkeneet laupeuden 
tiellä. 
97 Jatkakaa tämän parantavan balsamin 
jakamista, joka ei ole teidän käsissänne, sillä 
se välittyy myötätunnon, lohdutuksen ja 
ymmärryksen katseiden kautta, se välittyy 
hyvien ajatusten kautta ja muuttuu 
parantaviksi neuvoiksi, valon sanoiksi. 
98. Parantamisen lahjalla ei ole rajoja. Älkää 
koskaan unohtako, että se on teille ominaista; 
ja jos kipu tekee teistä saalista, koska joudutte 
koetukselle, ja jos ette voi poistaa sitä tällä 
balsamilla, älkää unohtako opetuksiani, 
unohtakaa kärsimyksenne ja ajatelkaa muita, 
joiden kärsimys on suurempi. Silloin näette 
ihmeitä itsessänne ja lähimmäisissänne. 
(311,18 - 19) 
99 Kuinka paljon teidän onkaan oltava 
varustautuneita katsomaan sydämiin ja 
oppimaan, mitä ne pitävät sisällään, mitä ne 
kätkevät ja mitä ne tarvitsevat! 
100. Olen opettanut teitä hoitamaan henkiä, 
parantamaan niitä, antamaan niille valoa ja 
näyttämään tietä niiden ylöspäin 
suuntautuvalle kehitykselle. 
101. Joka kuulee tämän sanan ja pitää sen 
sydämessään, siitä tulee hengen opas, lääkäri 
ja neuvonantaja. Hänen sanassaan hänellä on 
rauhan ja lohdutuksen lahja valoa tarvitseville 
lähimmäisilleen. (294, 3 - 4) 
102. Minä annan teille pisaran parantavaa 
balsamia, jotta voitte vainottuna tehdä 
ihmeparantumisia ihmisten keskuudessa. Sillä 
suurten epidemioiden aikana, kun tieteelle 
tuntemattomat, oudot taudit puhkeavat, 
opetuslasteni auktoriteetti tulee näkyviin. 
103. Uskon sinulle avaimen, jolla avaat 
kaikkein ruosteisimman lukon, toisin sanoen 
kaikkein itsepäisimmän sydämen, ja jopa 
vankilan portit, antaaksesi vapauden 
syyttömille ja pelastaaksesi syylliset. 
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104. Elät aina rauhassa ja luotat minuun, sillä 
minne ikinä menetkin, enkelini suojelevat 
sinua. He tekevät tehtävänne täyttämisestä 
omansa ja kulkevat kanssanne koteihin, 
sairaaloihin, vankiloihin, eripuraisuuksien ja 
sotien kentille - minne ikinä menettekin 
kylvämään siemeni. (260,37 - 38) 
105. Ihmiset tulevat, ja heidän joukossaan 
"Tuomas", jota edustavat tiede ja 
materialismi, valppaiden silmiensä kanssa 
tutkimaan; eikä vain silmillään, vaan myös 
kätensä sormilla tutkimaan, koskettamaan, 
koska vain tällä tavoin hän voi uskoa 
läsnäolooni ja hengellisiin tapahtumiin; niihin, 
jotka tapahtuvat yksi toisensa jälkeen 
ihmiskunnan keskuudessa ja joista ihmisten on 
todistettava, jotta rakkauteni voittaisi 
"Kolmannen ajan Tuomaksen" epäilyksissään 
ja materialismissaan. (319, 38) 
106. Annan teille ohjeet siitä, milloin teidän on 
ryhdyttävä työhön, sillä se tulee olemaan niin 
suurten ja selvien merkkien aikaa, että 
kuulette henkimaailman kutsun ja tämän 
maailman kutsun, joka osoittaa 
tapahtumillaan, että taistelunne hetki on 
tullut. Puhun teille hengestä henkeen ja 
opastan teitä tiellä. 
107. Mutta haluan, että ennen kuin tulette 
ihmisten luo opettajina, tulette lääkäreinä, ja 
sitten, kun olette lievittäneet heidän tuskansa, 
he voivat juoda Sanani puhtaiden vesien 
lähteestä. Etsi ensin haava, haavauma tai 
sairaus ja paranna heidän kärsimyksensä ja 
käänny sitten heidän henkensä puoleen. 
108. Menkää lähimmäistenne luo, kuten 
Jeesus teki "toisella aikakaudella", ja tuokaa 
sanani eteen parantavaa balsamia. Mutta 
mikä on se balsami, oi opetuslapset? Onko se 
lähteiden vettä, joka on siunattu ja muutettu 
lääkkeeksi sairaille? Ei ihmisiä. Se balsami, 
josta puhun teille, on sydämessänne. Olen 
sijoittanut sen sinne arvokkaana olemuksena, 
ja vain rakkaus voi avata sen, jotta se voi 
virrata eteenpäin pysäyttämättömästi. 
109. Jos haluatte vuodattaa sitä jollekin 
sairaalle, eivät kätenne paranna, vaan Henki, 
joka tulvii rakkautta, laupeutta ja lohdutusta. 
Ihme tapahtuu siellä, minne suuntaat 
ajatuksesi. 
110. Voit vaikuttaa luonnon olentoihin ja 
elementteihin monin tavoin tuodaksesi lohtua 
kaikille. Mutta kerron teille myös tämän: Älkää 

pelätkö sairauksia ja olkaa kärsivällisiä ja 
armollisia kaikkia kohtaan. 
111. Mitä tulee niihin, jotka ovat riivattuja, ja 
niihin, jotka ovat ihmismieleltään sekaisin, te 
voitte niin ikään parantaa, koska teillä on tämä 
kyky ja teidän tulisi asettaa se niiden olentojen 
palvelukseen, jotka ovat epätoivossa ja 
unohduksissa. Vapauta heidät ja paljasta tämä 
voima uskottomien edessä. Yksi tämän kansan 
suurista tehtävistä on tuoda valoa sinne, missä 
on pimeyttä, murtaa kaikki orjuudet ja 
vääryydet ja saada tämä maailma tuntemaan 
Herransa ja näkemään itsensä, sisäisen 
olemuksensa, täydessä totuuden 
tuntemuksessa. (339, 39-41) 
 
Maailmanlaajuisen lähetyksen lähtöaika  
112. Koska maailma on tällä hetkellä niin 
sokea, ettei se näe totuuden valoa eikä 
sisimmässään kuule kutsuani, teidän on 
rukoiltava ja saatava henkistä maaperää. Sillä 
tällä hetkellä teitä ei kuultaisi, koska kaikki 
kansat ovat kiireisiä valmistautumaan, 
tuhoamaan ja puolustautumaan. 
113 Ihmisten on tultava vielä sokeammiksi, 
kun epätoivo, viha, kauhu ja tuska saavuttavat 
rajansa. 
114 Eikä tämä olisi oikea hetki julistaa 
sanomaani, sillä te olisitte kuin kutsujat 
keskellä erämaata; kukaan ei kuuntelisi teitä. 
(323, 27 - 29) 
115 Vasta sen jälkeen, kun maa on koeteltu 
navasta napaan ja kun kaikki kansat, kaikki 
yhteiskunnalliset laitokset ja kaikki kodit on 
tuomittu juuriaan myöten ja kun ihmiskunta 
on pessyt pois kaikki tahrat, te saatte lähteä 
minun nimessäni varustautuneina viemään 
opetustani veljillenne. (42, 54) 
116. Kun aika koittaa, teidän on noustava, 
rakas kansani, ja saatettava pyhä Sanani 
lähimmäistenne tietoisuuteen. Te 
levittäydytte kaikkialle maailmaan hyvinä 
opetuslapsina, ja tämä uusi evankeliumi, jonka 
jätän teille, leviää. Tämä kuudennesta 
sinetistä lähtevä valo valaisee tämän ajan 
ihmiskunnan, ja sen myötä mysteerit 
avautuvat. 
117. Oppini juurtuu muihin kansoihin, ja 
kaikki, mitä ihmiset eivät ole vielä löytäneet, 
he tulevat tietämään sen valon kautta, jonka 
Seitsemän Sinettiä antaa. Mutta teidän on 
puhuttava näistä opetuksista, jotka olette 
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saaneet, ja opastettava ihmisiä täyttämään 
minun käskyjäni. (49,43) 
 

XV. Kehotukset, varoitukset ja 
ohjeet  

 

Luku 61 - Herran kehotukset ja 
varoitukset  
 
Tarjoukset ja tilaukset  
1 Israel, älä ainoastaan täytä maailmalle 
antamiasi sitoumuksia. Täyttäkää myös laki, 
sillä olette ottaneet vastuun Isää kohtaan, ja 
sen täyttämisen on oltava ankaraa, ylevää ja 
hengellistä. 
2. Opetan teitä, jotta kääntyisitte pois 
materialismista ja lakkaisitte olemasta 
fanaatikkoja ja epäjumalanpalvojia; jotta ette 
palvoisi ihmisten tekemiä aineellisia esineitä 
ettekä palvoisi niitä. En halua, että 
sydämissänne on epäjumalanpalveluksen, 
fanaattisuuden ja väärien kulttien juuria. Älkää 
tarjotko Minulle uhrilahjoja, jotka eivät 
saavuta Minua; pyydän vain uudistumistanne 
ja täyttymystänne henkistymisessä. 
3 Uudistukaa entisistä tavoistanne, älkää 
katsoko taaksepäin älkääkä katsoko sitä, mistä 
olette luopuneet ja mitä teidän ei enää pitäisi 
tehdä. Ymmärtäkää, että olette kulkeneet 
polkua ylöspäin suuntautuvaan 
evoluutioonne, ettekä saa pysäyttää itseänne. 
Tie on kapea, ja teidän on tunnettava se hyvin, 
sillä huomenna teidän on johdatettava 
veljiänne sitä pitkin, enkä halua, että eksytte. 
4 Minä olen kärsivällinen Isä, joka odotan 
parannustanne ja hyvää tahtoanne ja annan 
teille armoni ja laupeuteni. (23, 60 - 63) 
5 Minun sanani neuvoo teitä aina hyvyyteen ja 
hyveellisyyteen: ettette puhu pahaa 
lähimmäisistänne ja häpäise heitä; ettette 
halveksu niitä, jotka kärsivät taudeista, joita 
kutsutte tarttuviksi; ettette suosi sotia; ettette 
harjoita mitään häpeällistä ammattia, joka 
tuhoaa moraalia ja edistää paheita; ettette 
kiroa mitään luotua, ette vie mitään vierasta 
ilman omistajan lupaa ettekä levitä 
taikauskoa. 
6 Teidän tulee vierailla sairaiden luona, antaa 
anteeksi niille, jotka ovat teitä loukanneet, 

varjella hyveellisyyttä ja olla hyviä 
esimerkkejä; ja teidän tulee rakastaa minua ja 
lähimmäisiänne, sillä näissä kahdessa käskyssä 
koko laki on tiivistetty. 
7 Ottakaa opikseni ja opettakaa se teoillanne. 
Jos ette opi, miten voitte julistaa opetustani? 
Ja jos ette tunne sitä, mitä olette oppineet, 
miten voitte opettaa kuin hyvät apostolit? (6, 
25 - 26) 
8 Ihmiset, jos haluatte edetä, voitte voittaa 
sisällänne olevan inertia. Jos haluat olla suuri, 
sovella periaatteitani töihisi. Jos haluatte 
tuntea itsenne, tutkikaa itseänne minun 
sanani avulla. 
9. Ymmärtäkää, kuinka paljon tarvitsette 
sanaani, joka tarjoaa rakkautta, viisautta, 
neuvoja ja apua. Mutta samalla tuntekaa 
itsenne vastuullisiksi siitä, mitä annan teille, 
sillä te ette ole maailman ainoat tarvitsevia. 
On monia, jotka janoavat ja janoavat näitä 
opetuksia, ja teidän on muistettava 
valmistautua menemään heille rakkauteni 
viestin kanssa. (285, 50 - 51) 
10. Tällä kansalla on hyvin suuri vastuu 
ihmiskuntaa kohtaan. Sen on näytettävä 
esimerkkiä todellisesta hengellisyydestä, sen 
on näytettävä tie sisäiseen 
uskonnonharjoitukseen, hyvin miellyttävään 
uhriin, Jumalalle arvokkaaseen 
kunnianosoitukseen. 
11 Avatkaa sydämenne ja kuulkaa siellä 
omantuntonne ääni, jotta voitte arvioida 
tekojanne ja oppia, tulkitsetteko uskollisesti 
opetuksiani vai tulkitsetteko tekin väärin 
opetusteni merkityksen. (280, 73) 
12 Minun opetukseni menettää kaiken 
merkityksensä, jos ette toteuta sitä 
käytännössä. 
13 Te tiedätte hyvin, rakkaat opetuslapset, 
että minun lakini ja opetukseni tarkoitus on 
tehdä hyvää ja että siksi se, joka kantaa niitä 
vain mielessään tai huulillaan soveltamatta 
niitä tekoihinsa, toimii vastoin 
velvollisuuttaan. (269,45) 
14. Ihmiset, joilla on sydämissänne tämän 
elämän kokemuksen valo ja mielissänne 
evoluution eri maanpäällisten elämien aikana 
jättämä valo, miksi työllistätte mielenne sillä, 
mikä on heille hyödytöntä, ja miksi itkette 
usein syistä, jotka eivät ansaitse tuskaanne? 
Etsikää totuutta kaikessa; se on kaikin tavoin, 
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se on kirkas ja selkeä kuin päivänvalo. (121, 48 
- 49) 
15 Älkää unohtako ja olkaa aina tietoisia siitä, 
että vanhurskaasta ja hyveellisestä 
elämästänne riippuu se usko, jonka herätätte 
lähimmäisissänne, eli että he tutkivat ja 
tarkkailevat teitä myös yksityiselämässänne 
etsiäkseen teoistanne vahvistusta 
julistamallenne opille. (300, 57) 
16. Kerro minulle: olenko kääntänyt sinut pois, 
kun olet tehnyt rikkomuksen? Olenko minä 
jättänyt sinut, hylännyt sinut, kun jokin 
kompastuminen on pysäyttänyt sinut? Olenko 
osoittanut olevani kiivas teitä kohtaan, kun 
olette kivun voittamina kaatuneet? 
17 Mutta minä näen, että ne, joita minä 
kutsun opetuslapsikseni niin suurella 
rakkaudella, hylkäävät lähimmäisensä 
vastoinkäymisissä ja hylkäävät oikealta tieltä 
poikkeavan sen sijaan, että vetäisivät hänet 
rakkaudella luokseen ja auttaisivat häntä 
korjaamaan tiensä; ja heistä tulee joskus 
tuomareita, kun he puuttuvat asioihin, jotka 
eivät ole heidän tuomittavinaan. 
18 Onko tämä Minun opetukseni mukaista? Ei, 
kertokaa Minulle omatuntonne, sillä haluan, 
että arvioitte itsenne tarkasti, jotta voitte hioa 
pois monia karheuksia, jotka vaivaavat 
tunteitanne, ja voitte alkaa tulla 
opetuslapsikseni. (268, 46) 
 
Usko, Toivo, Rakkaus, Nöyryys, Luottamus.  
19 Jos olet nöyrä, sinusta tulee suuri. Suuruus 
ei ole ylimielisyyttä ja turhamaisuutta, kuten 
monet uskovat. "Olkaa lempeät ja nöyrät 
sydämeltänne", olen sanonut teille aina. 
20. Tunne minut Isänä ja rakasta minua, älä 
etsi ruumiillesi kuorta, valtaistuinta tai nimeä, 
joka erottaa sinut muista. Ole vain mies 
muiden miesten joukossa ja pidä itsessäsi 
hyvää tahtoa. (47, 54) 
21 Haluan nähdä teissä sen uskon, jota toisena 
aikakautena luokseni tulleet sairaat 
tunnustivat: halvaantuneen, sokean ja 
parantumattoman naisen uskon. Haluan 
tuntea olevani rakastettu Isänä, haluttu 
Lääkärinä ja kuultu Mestarina. (6, 46) 
22 Älkää heikentykö uskossa älkääkä toivossa. 
Pitäkää aina mielessä, että tämän elämän 
matkan loppu tulee. Älkää unohtako, että 
alkuperänne oli Minussa ja että lopullinen 
määränpää on niin ikään Minussa, ja tuo 

määränpää on ikuisuus, sillä hengen kuolemaa 
ei ole. 
23 Pidä ikuisuus pyrkimyksesi ihanteena, äläkä 
menetä rohkeuttasi elämän ylä- ja alamäissä. 
Tiedätkö, onko tämä viimeinen inkarnaatiosi 
maan päällä? Kuka voi kertoa teille, että tässä 
ruumiissa, joka teillä on tänään, te maksatte 
kaikki velkanne, jotka olette ottaneet Minun 
oikeudenmukaisuuttani kohtaan? Sen tähden 
minä sanon teille: Käytä aikaa, mutta älä 
kiirehdi. Jos otatte kärsimyksenne vastaan 
uskossa ja antaudutte ja tyhjennätte maljan 
kärsivällisyydellä, totisesti sanon teille, että 
teidän ansionne eivät jää hedelmättömiksi. 
24 Huolehtikaa siitä, että henki aina edistyy, 
niin että ette koskaan lakkaa täydellistämästä 
itseänne. (95, 4 - 6) 
25 Eläkää Isälle rakastamalla hänen lapsiaan, 
jotka ovat teidän veljiänne ja sisarianne, niin 
saavutatte kuolemattomuuden. Jos vajoatte 
itsekkyyteen ja sulkeudutte itserakkauteenne, 
jättämänne siemen ja muistonne tuskin 
säilyvät. 
26 Olkaa lempeät ja nöyrät sydämeltänne, niin 
te olette aina täynnä minun armoani. (256, 72 
- 73) 
27 Suuri on sinun kohtalosi! Älkää kuitenkaan 
antako synkkien ennusmerkkien hallita 
itseänne, vaan täyttykää rohkeudesta ja 
toivosta, kun ajattelette, että lähestyvät 
katkeruuden päivät ovat välttämättömiä 
ihmisten heräämiselle ja puhdistumiselle, jota 
ilman ette pystyisi kokemaan henkistymisen 
ajan voittoisaa tuloa. 
28. Opettele nousemaan vastoinkäymisten 
yläpuolelle, älä anna masennuksen vallata 
sydäntäsi ja huolehdi terveydestäsi. 
Rohkaiskaa veljienne ja sisartenne henkeä 
puhumalla Minusta ja näyttämällä heille 
oppejani, jotka sytyttävät uskoa ja toivoa. 
29. Katsokaa, kuinka masentuneesti monet 
ihmiset elävät. He ovat olentoja, jotka ovat 
antaneet itsensä hävitä elämän taistelussa. 
Katsokaa, kuinka varhain he ovat 
vanhentuneet ja harmaantuneet, heidän 
kasvonsa ovat kuihtuneet ja ilmeensä 
alakuloiset. Mutta jos ne, joiden pitäisi olla 
vahvoja, ovat heikkoja, nuoruus kuihtuu, ja 
lapset näkevät ympäristössään vain 
synkkyyttä. 
30. Ihmiset, älkää riistäkää sydämeltänne 
kaikkia niitä terveellisiä nautintoja, joista 
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saatte nauttia, vaikka ne ovatkin ohimeneviä. 
Syökää nöyrää leipää rauhassa, ja totisesti 
sanon teille, että se on maukkaampaa ja 
täyteläisempää. 
31. Ottakaa sanoistani huomioon, että haluan 
teiltä luottamusta, uskoa, optimismia, 
mielenrauhaa ja voimaa, jotta vaikeuksistanne 
ja kärsimyksistänne huolimatta sydämissänne 
ei olisi katkeruutta. Millaista ystävällisyyttä tai 
rohkaisua sinulla olisi antaa sitä tarvitseville, 
jos sydämesi olisi täynnä kärsimystä, surua tai 
tyytymättömyyttä? 
32 Koettelemuksissanne teidän tulee antaa 
paras esimerkki rohkaisusta, uskosta ja 
nöyryydestä. 
33. Se, joka kykenee antamaan elämälleen 
tämän hengellisyyden, tuntee aina rauhaa, ja 
jopa nukkuessaan hänen unensa on rauhallista 
ja levollista, mitä henki käyttää hyväkseen 
irrottautuakseen ruumiista tuonpuoleisen 
suuntaan, jossa se vastaanottaa ne 
jumalalliset voimavirrat, joista se ravitsee 
itseään ja joihin se antaa ruumiin osallistua. 
(292, 45 - 51) 
 
Rukous, opiskelu, valppaus, uudistuminen ja 
henkistyminen.  
34 Rakkaat opetuslapset, minä sanon teille 
vielä kerran: valvokaa ja rukoilkaa, sillä liha on 
heikko, ja heikkoudessaan se voi johtaa 
Hengen harhaan. 
35 Henki, joka osaa "valvoa", ei koskaan 
poikkea siltä tieltä, jonka hänen Herransa on 
hänelle viitoittanut, ja hän kykenee 
käyttämään perintöään ja lahjaansa, kunnes 
hän on saavuttanut kehityksensä. 
36. Tämä henkilö läpäisee koettelemuksensa, 
koska hän elää valppaasti eikä koskaan anna 
ruumiin [sielun] hallita itseään. Se, joka valvoo 
ja rukoilee, selviää aina voittajana elämän 
kriiseistä ja kulkee vakaasti elämän polulla. 
37. Kuinka erilainen onkaan sen 
käyttäytyminen, joka unohtaa rukoilla ja 
"valvoa"! Hän luopuu vapaaehtoisesti 
puolustautumasta parhailla aseilla, jotka olen 
asettanut ihmiseen, jotka ovat usko, rakkaus 
ja tiedon valo. Hän on se, joka ei kuule sisäistä 
ääntä, joka puhuu hänelle intuition, 
omantunnon ja unien kautta. Mutta hänen 
sydämensä ja mielensä eivät ymmärrä tätä 
kieltä eivätkä usko oman henkensä viestiä. 
(278, 1 - 3) 

38 Rukoilkaa hämmentyneiden henkien 
puolesta, niiden puolesta, jotka ovat sidottuja 
maahan, niiden puolesta, jotka eivät vielä 
kykene irrottautumaan ruumiistaan maan 
sisimmässä, niiden puolesta, jotka kärsivät ja 
itkevät sen käsittämättömän surun tähden, 
jota heidän tähtensä pidetään maan päällä. 
39 Antakaa myös heille anteeksi, älkääkä enää 
tuomitko niitä, jotka ovat kylväneet pahaa 
teidän sydämiinne. Jos näkisit heidän 
polvistuvan ja anovan anteeksiantoa, et olisi 
niin epäoikeudenmukainen heitä kohtaan. 
Auta heitä kohoamaan äärettömyyteen, nosta 
heidät ylös rakastavan muistosi avulla, 
ymmärrä, että he eivät enää kuulu tähän 
maailmaan. (107, 15) 
40. Teidän ei pidä tyytyä ensimmäisiin 
tekoihinne ja ajatella, että olette hankkineet 
tarpeeksi ansioita henkenne 
täydellistämiseksi. Mutta jotta voitte oppia 
päivittäin uusia oppitunteja ja löytää 
suurempia paljastuksia, omistakaa aina jonkin 
verran aikaa Työni tutkimiselle. 
41 Utelias oppilas kuulee aina vastauksen 
kysymyksiinsä, ja koettelemuksen hetkillä hän 
kuulee aina isällisen neuvoni. 
42 Edistynyt opetuslapsi on lähde, joka 
rakastaa lähimmäisiään, hän tuntee todella, 
että Isä on antanut hänelle perinnön, ja hän 
tunnistaa, että on aika lähteä toteuttamaan 
suurta hengellistä tehtäväänsä ihmisten 
keskuudessa. (280, 40 - 42) 
43. Mitä enemmän täydellistätte itseänne, sitä 
lähempänä näette päämäärän. Et tiedä, oletko 
vain askeleen päässä pelastuksestasi vai onko 
sinulla vielä pitkä matka edessäsi. Käsken teitä 
vain olemaan halukkaita ja kuuliaisesti tämän 
sanan ohjaamina, joka on Jumalallisen 
Henkeni ääni. 
44 Varokaa rikkomasta lakia, tekemästä samaa 
virhettä toistuvasti. Ottakaa sydämellenne 
oikaisu on - pyyntö, jonka Isänne osoittaa 
teille, sillä en halua nähdä teidän elävän 
turhaan maan päällä ja itkevän 
tottelemattomuuttanne. (322, 60) 
45. Älkää pelätkö ihmisten puhetta älkääkä 
heidän tuomioitaan, vaan pelätkää Jumalanne 
tuomiota. Muistakaa, että olen kertonut teille, 
että olen tuomarina periksiantamaton. Sen 
tähden toivokaa minua aina Isänä, Jumalana, 
jotta teiltä ei puuttuisi mitään 
elämänkulussanne. (344, 31) 
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46 Älkää hämmästykö, minun kansani. Olkaa 
aina valppaina ja uskollisina vartijoina. Älkää 
pelätkö sanoja, joita omat veljenne ja 
sisarenne sanovat teille vakuuttaakseen teille, 
että olette erehtyneet. 
47. Pysykää lujana, sillä annan suuria 
palkintoja niille "sotilaille", jotka ovat 
uskollisia asialleni - niille teistä, jotka 
kohtaatte nämä vaikeat ajat, jolloin 
maailmankatsomukset, uskontunnustukset ja 
uskonnot ovat sekaisin. 
48. Kaikkia lähimmäisiänne teidän on 
arvostettava korkealle samalla tavalla kuin te 
arvostatte minun työtäni, ja teidän on 
osoitettava teille ohjeet, jotka minä jätän teille 
jälleen. Jos ihmiset pilkkaavat teitä, antakaa 
heidän tehdä niin, sillä Pyhän Henkeni valo 
saavuttaa heidät, ja silloin heidän sydämissään 
tapahtuu parannus. (336, 18) 
49. Älkää pysähtykö, oi opetuslapset! Kuten 
olen aina sanonut teille, kulkekaa vakaasti 
hyvän ja edistyksen tiellä, sillä tulossa on 
aikoja, jolloin vain hyvä auttaa ihmistä 
eteenpäin, jolloin vain hyve ja totuus tukevat 
häntä taistelun ja riitojen tiellä. 
50 Lähestyvät päivät, jolloin petos kaatuu, 
jolloin valhe, tekopyhyys, itsekkyys, jokainen 
paha siemen häviää ankarien iskujen, 
lankeemusten ja iskujen kautta. 
51 Siksi Mestari sanoo teille: vahvistukaa yhä 
enemmän ja enemmän hyvässä! Olkaa 
vakuuttuneita, kansani, että ette voi saada 
pahaa tekemistänne hyvistä teoista. Jos maan 
päällä tekemästänne hyvästä niitätte pahan 
hedelmän tai pahan palkinnon, tämä paha 
hedelmä on väliaikainen, se ei ole lopullinen 
hedelmä, sanon teille totuuden. Teidän on 
oltava sinnikkäitä, kunnes niitätte. (332, 31) 
 
Ilmestyskirjan seurakunnille osoitetut 
varoitukset  
52 Voi sitä, joka tulkitsee minun sanani oman 
mielensä mukaan, sillä hän joutuu siitä 
vastuuseen minun edessäni. 
53 Maan päällä monet ihmiset ovat 
omistautuneet totuuden vääristelylle 
ymmärtämättä sitä vastuuta, joka heillä on 
työtovereina Isän rakkauden työssä. 
54 Tänä tuomion aikana, jota monet eivät 
tunne, koska he eivät osaa tulkita kokemiaan 
tapahtumia, tuomio on jokaisessa hengessä ja 
vaatii siltä sen pyhiinvaelluksen aikana tässä 

maailmassa tiliä sen teoista rakkauden lain 
sisällä ja sen ulkopuolella. 
55 Joka näissä kirjoituksissa muuttaa 
inspiraation kautta annettujen ilmoitusteni 
merkitystä, joutuu vastuuseen teoistaan 
minun edessäni. 
56. Siksi teidän on edettävä rehellisesti, sillä 
nämä opetukset ovat rakkauteni perintöä 
lapsilleni, jotka, olivatpa he sitten 
ruumiillistuneita tai hengessä, odottavat 
yksityiskohtaisempia opetuksia. (20, 12 - 14) 
57 Minä en tahdo nähdä sinussa, Israel, 
valhetta, sillä jonakin päivänä se paljastuu, ja 
silloin maailma sanoo: "Ovatko nämä Mestarin 
opetuslapsia?". Jos he ovat vääriä 
opetuslapsia, niin silloin myös Mestari oli 
väärä, joka asui heidän keskuudessaan 
välittääkseen heille valheita." (344, 10) 
58 Teidät on määrätty lievittämään kansan 
tuskaa, opettamaan rukoilemaan pilkkaajia, 
jotka ovat jo kauan olleet nostamatta 
henkeään rukoukseen. 
59 Mutta tätä varten teidän on päivittäin 
henkistettävä itseänne enemmän ja 
vapautettava itsenne aineellistumisesta. 
60. Sillä en halua, että teistä tulee yli-
innokkaita spiritistejä, ei. Fanaattisuus on 
silmissäni vastenmielistä, ja sen haluan poistaa 
keskuudestanne. Omatunto kertoo sinulle, 
miten voit elää sopusoinnussa kaiken kanssa. 
(344, 17 - 18) 
61. Kuulkaa minua, ihmiset, kuulkaa minua, 
opetuslapset: Minä annan teille parhaillaan 
valoa ja vapautan teidät kahleista, siteistä ja 
pimeydestä. En kuitenkaan valtuuta teitä 
tekemään tästä teoksesta toista uskontoa, 
enkä täyttämään sitä tavalliseen tapaan kuvilla 
ja riiteillä - ei! 
62. Tietäkää tarkalleen, mitä vapaus, jonka 
tuon teille, pitää sisällään, jotta ette korvaa 
sitä uudella fanaattisuudella. 
63. Ettekö ole vielä tulleet tietoiseksi siitä, että 
mielenne ja sen mukana henkenne oli 
pysähtynyt avautumisessaan? Ettekö muista 
esi-isiltänne perittyjen väärien pelkojen ja 
ennakkoluulojen tulvaa, josta olen 
vapauttanut teidät, jotta voisitte nähdä 
totuuden esteettömästi ja vastaanottaa 
valon? (297, 20 - 21) 
64. Maa on märkä ja valmis vastaanottamaan 
kylväjieni siemenet, ja tässä yhteydessä on 
asianmukaista, että ajattelette näiden 
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kylväjien vastuuta. Olisiko oikein, että tämä 
kansa, sen jälkeen kun ihmiskunta on 
vapautunut fanaattisuudesta ja 
merkityksettömästä palvonnasta, tulisi 
mukaan uuden epäjumalanpalveluksen 
kanssa? Ei, rakkaat opetuslapset ja oppilaat. 
Siksi matkan jokaisella askeleella on 
oppitunteja ja koettelemuksia. (292, 44) 
 
Varoitus julistusten jatkumisesta vuoden 
1950 jälkeen ja vääristä "Kristus-
julistuksista".  
65. Jumaluuteni määräämän päivän jälkeen 
ette enää kuule sanaani. Mutta se kirjoitetaan 
omaantuntoonne, sydämeenne ja kirjoihin. 
66 Se, joka sen jälkeen nousee 
äänenkantajaksi ja huutaa minun sädettäni, ei 
tiedä sitä tuomiota, jonka hän langettaa 
itselleen. 
67. Varoitan teitä, ettette kuuntelisi vääriä 
profeettoja, vääriä äänenkannattajia ja vääriä 
"Kristuksia". Herätän teidät, jotta voitte 
ajoissa välttää sekaannuksen ja estää 
pimeyden henkien tunkeutumisen 
keskuuteenne. Katsokaa, näiden opetusten 
vuoksi teidän on annettava tili Minulle, jos 
ette ole varustautuneet. (229, 40 - 41) 
68. Tämä on jo viimeinen ajanjakso, jolloin 
olen kanssanne tässä muodossa. Uskokaa 
siihen ja uskokaa myös, etten palaa tähän 
maailmaan tehdäkseni sanani aineellisesti 
kuultavaksi, saati sitten tullakseni ihmiseksi. 
69. Valmistautukaa, sillä teille tulee huhuja 
ihmisiltä, jotka väittävät, että olen palannut, 
että Kristus on tullut maan päälle. Silloin 
pysytte uskollisina ja sanotte vakuuttuneina: 
"Herra on hengellisesti kaikkien lastensa 
kanssa". 
70. Mutta jos te nukutte ettekä henkistä 
itseänne, te kiellätte sen, että Minä vedin 
sanani pois; ja koska teistä on tullut pilkkaajia 
ja tottelemattomia, te kutsutte Minun säteeni 
kansanjoukkojen päälle ja sanotte heille: 
"Pyydetään Häntä, joka antoi meille sanansa, 
jatkamaan puhumista meille. Tarjotkaamme 
hänelle lauluja ja virsiä, että hän kuulisi 
meitä." 
71. Mutta totisesti sanon teille: Minun säteeni 
ei palaa ihmismielelle, sillä en tue teidän 
hulluuttanne. 
72. Mitä sinun olisi pitänyt odottaa? Että 
näennäisen valoisat sanat saavat teidät 

hämmennyksiin. Eikö sydämesi halua tätä? 
Valmistautukaa sitten tuohon 
koettelemukseen, ja kuuliaisuutenne ja 
nöyryytenne päälle loistaa inspiraationi valo. 
73. Ilmoitan teille, että jos ennen vuotta 1950 
ei tapahdu näiden kirkkojen yhdistymistä 
yhdeksi kansaksi, hyvin pian syntyy sekasorto, 
koska tulee olemaan niitä, jotka väittävät, että 
Mestari jatkaa itsensä tunnetuksi tekemistä, ja 
sitten voi tätä kansaa! Ettekö ole vielä 
ennakoineet tätä uhkaa? 
74. Vieläkään tuo veljeyden ja yhtenäisyyden 
henki ei ole herännyt keskuudessanne, ja 
odotatte, että juuri tapahtumat yhdistävät 
teidät. Mutta jos odotatte tätä, näette sen 
sijaan ruttouhkia, sekasortoa, sotia ja 
luonnonvoimien tuomion puhkeavan, kunnes 
maailmassa ei enää ole rauhallista paikkaa - ei 
maan pinnalla eikä sen sisällä, ei merellä eikä 
taivaalla. (146, 24 - 26) 
75 Teidän on varustettava itsenne, niin te 
tulette aina tuntemaan hengellisen läsnäoloni 
näissä kokouksissa, kun kokoonnutte yhteen - 
olittepa sitten näissä seurakuntataloissa, 
kodeissanne tai ulkoilmassa. 
76 Mutta olkaa varuillanne, sillä myös vääriä 
opetuslapsia ilmestyy, jotka julistavat, että 
heillä on suora yhteys Isään, ja antavat vääriä 
ohjeita ja innoituksia. 
77 Minä olen opettanut teitä erottamaan 
totuuden petoksesta, tuntemaan puun sen 
hedelmistä. (260. 65 - 66) 
78. Olen ilmoittanut teille, että tulee aika, 
jolloin näette monia "spiritualismeja" 
ilmestyvän, ja että silloin teidän on 
koulutettava itsenne löytämään, mitkä niistä 
perustuvat totuuteen ja mitkä petokseen. 
79. Tulette näkemään vääriä ilmestymisiä, 
jotka liitetään minuun; huhuja jumalallisista 
lähettiläistä, jotka tuovat viestejä maailmaan; 
lahkoja, joita kutsutaan Seitsemäksi Sinetiksi, 
ja monia sekavia ja epäselviä opetuksia. 
80. Kaikki tämä on seurausta ihmiskunnan 
valmistelemasta suuresta hengellisestä 
hämmennyksestä. Mutta älkää olko 
huolissanne; toisaalta varmistakaa, että elätte 
valppaasti ja rukoillen, niin ette antaudu 
hengelliseen hämmennykseen, koska sanani 
on valoa suurimman pimeyden hetkinä, joka 
saa teidät näkemään kristallinkirkkaan ja 
ikuisen totuuteni. (252, 15 - 17) 
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paheet, tekopyhyys, turmeltuneisuus  
81 Turhamaisuus on juurtunut niihin, jotka 
luulivat saavuttaneensa täyden totuuden 
tuntemuksen ja pitivät itseään oppineina, 
vahvoina, erehtymättöminä, suurina ja 
absoluuttisina tajuamatta, että he ovat usein 
erehtyneet. 
82. En halua, että tähän kansaan, joka on 
vasta muodostumassa näiden opetusten 
valossa, ilmestyy huomenna miehiä, jotka 
turhamaisuudestaan hämmentyneinä 
julistavat olevansa Kristuksen reinkarnaatioita 
tai uusia Messiaita. 
83 Ne, jotka syyllistyvät tällaisiin tekoihin, ovat 
niitä, jotka luulevat ymmärtävänsä kaiken 
totuuteni, mutta todellisuudessa he ovat 
kaukana Kristuksen viitoittamalta tieltä, joka 
on nöyryyden tie. 
84 Tutki Jeesuksen elämää maan päällä, niin 
löydät syvän ja unohtumattoman opetuksen 
nöyryydestä. (27, 3 - 6) 
85. Yksi vakavimmista luonteen puutteista on 
tekopyhyys. Älkää puhuko kovaan ääneen 
rakkaudesta niin kauan kuin ette kykene 
rakastamaan Minua lähimmäisissänne. 
86. Kuinka monet niistä, jotka tuomitsivat 
Juudaksen suudelman, eivät tahdo ymmärtää, 
että he antoivat veljelleen teeskennellyn 
veljeyden suudelman ja pettivät hänet 
takaapäin! Kuinka monet niistä, jotka sanovat 
palvelevansa hädänalaisia, näen tuovansa 
valoa, totuutta, hyväntekeväisyyttä rahaa 
vastaan? 
87. Miksi, kun joku pelotteli sinua 
kysymyksillään, käyttäydyit kuten Pietari 
heikkoina hetkinään, kieltäydyit minusta ja 
vakuutit, ettet edes tunne minua? Miksi 
pelkäätte ihmisten tuomiovaltaa ettekä 
minun? 
88. Mutta totisesti, sanon teille, jumalallisen 
oikeuden ja syntinne välissä on Marian, 
taivaallisen äitinne, esirukous, joka aina 
rukoilee puolestanne. (75,34) 
89 Kenelläkään ei ole oikeutta tuomita 
lähimmäisensä tekoja, sillä jos se, joka on 
puhdas, ei tee sitä, miksi se, jolla on tahraa 
sydämessään, saisi tehdä sitä? 
90. Kerron tämän sinulle, koska olet aina 
innokas tutkimaan veljesi siementä, toivoen 
löytäväsi siitä vikoja, ja sitten näyttäväsi 
hänelle omaa siementäsi ja nöyryyttämässä 

häntä kertomalla, että sinun työsi on 
puhtaampaa ja täydellisempää. 
91. Ainoa tuomari, joka osaa punnita tekosi, 
on Isäsi, joka asuu taivaassa. Kun Hän ilmestyy 
vaa'ankielineen, ei se, joka ymmärtää 
enemmän, ole Hänen silmissään 
ansioituneempi, vaan se, joka osaa olla veli 
lähimmäiselleen ja Herransa lapsi. (131, 55 - 
57) 
92 Oppikaa ja toimikaa, opettakaa ja tuntekaa 
sen mukaan, mitä teette ja sanotte, 
vahvistakaa minun opetukseni teoillanne. En 
halua tekopyhiä opetuslasteni joukkoon. 
Miettikää, mitä ihmiskunnalle ja teille 
itsellenne tapahtuisi, jos tämä niin suurella 
rakkaudella ja kärsivällisyydellä perustettu työ 
kaatuisi moraalin, hyveellisyyden ja 
totuudenmukaisuuden puutteeseen 
elämässänne. (165, 25) 
93. Älä enää juokse maailman nautintojen tai 
kevytmielisyyksien perässä. Seuratkaa 
ihannetta, jonka mukaan elämänne on oltava 
moitteetonta, sillä koko olemassaolonne ajan 
annan teille niitä tyydytyksiä, jotka stimuloivat 
sydäntänne. (111, 61) 
94. Voi teitä, jos pahat taipumukset ovat 
voimakkaampia kuin hyveet, joita teillä on 
hengessänne, ja jos opetukseni ei tuota 
hedelmää! Jos ette pohdi ja tutki Sanaani ja 
ajattelette, että täytätte tahtoani, valoni 
ravistelee teidät hereille. Mutta jos tunnette 
koko totuuden, muistatte, että lähetin teidät 
maailmaan tekemään hyväntekeväisyystöitä. 
(55, 6) 
95. Voi niitä, jotka tänä aikana 
häpeällisyydellään ja tottelemattomuudellaan 
antavat huonon esimerkin lapsille, jotka olen 
lähettänyt (maan päälle) hengellisellä 
tehtävällä! Oletteko kuin ne väkijoukot, jotka 
huutaen ja pilkaten veivät Jeesuksen 
Golgatalle ja kylvivät kauhua lasten sydämiin, 
jotka eivät osanneet selittää, miksi he 
kiduttivat ja tappoivat miestä, joka jakoi vain 
siunauksia. 
96. Aina kun Jeesus kaatui, nuo viattomat 
itkivät. Mutta totisesti, minä sanon teille, 
heidän itkunsa oli enemmän hengestä kuin 
lihasta. Kuinka monet heistä seurasivat Minua 
myöhemmin ja rakastivat Minua ilman, että 
muisto siitä, mitä heidän viattomat silmänsä 
olivat nähneet, olisi pyyhitty pois heidän 
sydämistään. (69, 50 - 51) 
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Väärät sakot ja väärät odotukset  
97. Varokaa tekemästä väärin ymmärrettyjä 
katumuksia älkääkä riistäkää ruumiiltanne sitä, 
mitä se tarvitsee. Päinvastoin, säästäkää sitä 
siltä, mikä on sille haitallista, vaikka se 
merkitsisi uhrausta sen puolesta. Tämä on se 
katumus, joka edistää henkeäsi ja on siksi 
Isälle mieluinen. (55,40) 
98. Te näette jo nyt Jumalassa vähemmän 
tuomarin kuin täydellisen ja pettämättömän 
rakkauden Isän, ja minä sanon teille, että on 
hyvä, että näette Jumalassa Isänne. 
99. Minun on kuitenkin sanottava teille, 
pitääkseni teidät hereillä, että tekin, kuten tuo 
muinainen kansa, voitte langeta uuteen 
virheeseen, ja tämä virhe voi olla se, että ette 
ponnistele parantaaksenne itseänne 
moraalisesti ja hengellisesti tai että ette 
huolehdi siitä, että teette jatkuvasti ja 
vakavasti syntiä, luottaen siihen, että Isä on 
kaiken rakkauden yläpuolella ja antaa teille 
anteeksi. 
100. Jumala on toki rakkaus, eikä ole mitään 
loukkausta, vaikka se olisi kuinka vakava, jota 
hän ei antaisi anteeksi. Mutta tietäkää hyvin, 
että tästä jumalallisesta rakkaudesta kumpuaa 
oikeudenmukaisuus, joka on armoton. 
101 Olkaa tietoisia kaikesta tästä, jotta se, 
mitä olette saaneet itsellenne tietona 
opetuksestani, vastaisi totuutta, ja tuhoaisitte 
kaikki virheelliset ajatukset, joita teissä saattaa 
olla. 
102. Älkää unohtako, että vaikka Isän rakkaus 
antaa teille anteeksi, tahra - anteeksiannosta 
huolimatta - jää painautumaan henkeenne ja 
että teidän on pestävä se pois ansioillanne ja 
tultava näin sen rakkauden arvoiseksi, joka 
antoi teille anteeksi. (293,43 - 44) 
103 Ääni on herättänyt teidät, ystävällinen ja 
lohduttava ääni, joka kutsuu teitä valon ja 
elämän valtakuntaan, mutta joka voi muuttua 
vanhurskaudeksi, jos päätätte edelleen 
halventaa henkeänne ja olla tottelematta 
lakia. 
104 Kuuliaisille ja nöyrille sanani sanoo: 
"Pysykää lujina, sillä te saatte paljon minun 
armostani ja saatte paljon aikaan veljienne ja 
sisartenne hyväksi. 
105 Hölmöille minun ääneni sanoo: Jos et 
hyödynnä tätä siunattua tilaisuutta paeta 
synnin likaa tai tietämättömyyden pimeyttä, 

jossa elät, näet aikojen ja aikakausien 
kulkevan henkesi ohi tietämättä, mitä Herra 
toi sanomassaan, tai mitkä olivat ne 
hengelliset lahjat, jotka Hän ilmoitti 
kansalleen. 
106. On totta, että kaikille tulee sopiva aika 
pelastaa itsensä ja nousta korkeuksiin. Mutta 
voi sitä, joka viivyttää tuota päivää! Voi sitä, 
joka jättää käyttämättä tilaisuudet henkensä 
kehittämiseen, koska hän on omistautunut 
tämän maailman turhuudelle! Hän ei tiedä, 
kuinka kauan kestää se aika, jolloin hänen on 
odotettava uutta tilaisuutta, eikä hän tiedä, 
kuinka katkera hänen palkkionsa on. 
107 Tässä ei ole kyse Isän pienimmästä 
kostosta tai lievimmästä rangaistuksesta, vaan 
hänen ankarasta ja armottomasta 
oikeudenmukaisuudestaan. 
108 Tiedättekö tänään, kun olen löytänyt 
itseni keskuudestanne, oletteko jättäneet 
käyttämättä tai käyttämättä aiempia 
tilaisuuksia, ja tiedättekö, kuinka kauan 
henkenne on odottanut tätä uutta tilaisuutta 
täyttää sille kauan sitten uskottu tehtävä? 
109. Mitä sydämesi tai mielesi tietää hänen 
henkensä menneisyydestä, hänen 
kohtalostaan, hänen veloistaan, 
velvollisuuksistaan ja sovituksistaan? Ei 
mitään! 
110. Sen vuoksi teidän ei pidä keskeyttää 
hengen täydellisyyttä eikä houkutella sitä 
rakkaudella maailman tavaroihin. Hänen on 
seurattava toista polkua, muita tavoitteita, 
muita ihanteita. (279, 16 - 19) 
 
Varoitus kansoille ja maan mahtaville.  
111. Voi ihmisiä, jos armo ja aktiivinen 
rakkaudellisuus eivät lopulta puhkea heidän 
sydämissään! Voi ihmisiä, jos he eivät lopulta 
saavuta täyttä tietoa pahoista teoistaan! 
Heidän oma kätensä päästää luonnonvoimien 
raivon valloilleen ja pyrkii kaatamaan kansojen 
päälle tuskan ja katkeruuden maljan. Jopa 
silloin, kun he niittävät työnsä tuloksen, jotkut 
sanovat edelleen: "Se on Jumalan rangaistus." 
(57, 82) 
112. Voi kansoja, jotka pitävät itsepintaisesti 
kiinni epäjumalanpalveluksestaan, 
fanaattisuudestaan ja perinteistään! He eivät 
kykene näkemään valoani, eivätkä he tunne 
hengen heräämisen ääretöntä onnea. 
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113. Totta, opetukseni ravistelee maailmaa. 
Mutta kun kamppailu on ohi, maan päällä 
koetaan todellinen rauha - se, joka kumpuaa 
hengestäni. Vain tyhmät, itsepäiset ja 
kovasydämiset kärsivät edelleen. (272, 12 - 13) 
114. Teen itseni tuntuvaksi ihmisten kovissa 
sydämissä - niiden, jotka aikovat lietsoa sotia - 
jotta he ymmärtäisivät, että Tahtoni on 
vahvempi kuin heidän sotaisat aikomuksensa. 
Jos noiden ihmisten sydän pysyy kovana eikä 
anna Tahtoni muuttaa itseään, 
oikeudenmukaisuuteni tuntuu koko 
maailmassa. (340, 33) 
115 Jälleen kerran, kuten Nooan aikana, 
ihmiset pilkkaavat ennustuksia, ja vasta kun he 
tuntevat, että tulva on jo hautaamassa heidän 
ruumiinsa, he alkavat uskoa ja tehdä 
parannusta. 
116. Armoni on aina halunnut pysäyttää teidät 
hätiköidessänne, mutta te ette koskaan 
halunneet kuunnella minua. Sodomaa ja 
Gomorraa varoitettiin samalla tavoin 
pelkäämään ja tekemään parannuksen ja 
välttämään tuhonsa. Silti he eivät kuunnelleet 
ääntäni, ja he menehtyivät. 
117. Kehotin myös Jerusalemia rukoilemaan ja 
palaamaan todelliseen Jumalan palvontaan. 
Mutta hänen epäuskoinen ja lihallinen 
sydämensä hylkäsi isällisen kehotukseni, ja se, 
mitä oli tapahtunut, oli vakuutettava 
totuudesta. Kuinka katkeria olivatkaan nuo 
päivät Jerusalemille! 
118. Tunnistatko nyt totuuden, että olet 
edelleen sama? Sillä te ette ole halunneet 
jättää hengellistä lapsuuttanne kasvaaksenne 
ja kiivetäksenne ylös viisauden polkua, joka on 
minun sanassani. 
119. Lähetän teille kaikille tämän viestin, joka 
palvelee kansoja ja kansakuntia profetiana, 
herätyksenä ja valppautena. Autuaita olette, 
jos uskotte sen sisältöön. 
120 Pohdi niiden merkitystä, mutta katso ja 
rukoile sen jälkeen, sillä jos teet näin, sisäinen 
valo ohjaa sinua ja korkeampi voima suojelee 
sinua, kunnes olet turvassa. (325, 73-77) 
 

62 luku - Sanoja Meksikossa läsnä 
olevalle yleisölle  
 
Sanat Meksikossa läsnä olevalle yleisölle 

1 Opetuslapset, menkää sisimpäänne, kuulkaa 
ja tuntekaa Minut kuten ennenkin. Muistakaa, 
kuinka tunnustitte, että tämä Sana on 
elämänne ja kohtalonne valo. Älkää unohtako 
sitä, mitä sanon teille tänään: se, mitä 
tarvitsette, annetaan teille aikanaan. 
2 Kaatakaa lamppuihinne uutta öljyä, että 
uskon ja tiedon liekki loistaisi jälleen. 
3 Älkää nukkuko, herätkää ja rukoilkaa, sillä 
Mestari saattaa yllättää teidät, kun Hän astuu 
asuntoonne, kuten Hänellä oli tapana tehdä 
niinä hengellisen ylevyyden päivinä, jolloin 
tunsitte läsnäoloni joka käänteessä. 
4 Silloin huomaatte, kuinka se valo, joka 
lakkasi valaisemasta teitä tietämättänne, 
valaisee elämänne uudestaan, ja se palauttaa 
teille luottamuksen tulevaisuuteen, joka on 
täynnä yltäkylläisyyttä ja viisautta. (4, 27 - 29) 
5. Monet teistä kutsuvat itseään spiritisteiksi, 
koska he uskovat läsnäolooni ilmentymäni 
aikana ihmismielen kautta ja koska he ovat 
usein läsnä kuullakseen sanani. Mutta haluan, 
että teistä tulee spiritualisteja hyvän 
harjoittamisen kautta, elämän olemuksen 
tuntemisen kautta, lähimmäisenrakkauden 
kautta, Jumalan palvelemisen kautta 
anteliaalla, hedelmällisellä ja hyveellisellä 
olemassaololla. (269, 55) 
6 joillekin olen antanut nöyrän alkuperän 
maailmassa, jotta he voisivat elämässään 
ottaa Mestarista mallia; toisille olen antanut 
rikkaan kodin, jotta he voisivat samoin 
jäljitellä Jeesusta, joka kuninkaana jätti 
"valtaistuimensa" ja palveli köyhiä, sairaita ja 
syntisiä; toisille olen antanut rikkaan kodin, 
jotta he voisivat jäljitellä Jeesusta, joka 
kuninkaana jätti "valtaistuimensa" ja palveli 
köyhiä, sairaita ja syntisiä. 
7 Sen ansio, joka laskeutuu yhteiskunnallisesta 
asemastaan palvelemaan lähimmäisiään, 
olivatpa he keitä tahansa, on yhtä suuri kuin 
sen ansio, joka nousee rakkauden tiellä 
kurjasta ja tuntemattomasta elämästään 
vanhurskaiden korkeuteen. (101, 55 - 56) 
8 Kysykää minulta, miksi olen tullut teidän 
luoksenne; sillä minä näen, että olette 
unohtaneet tien, jolla voitte palata kohtuun, 
josta olette syntyneet, ja minä näytän sen 
teille uudestaan. 
9. Tie on minun lakini, ja sitä noudattamalla 
henki saavuttaa kuolemattomuuden. Näytän 
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teille portin, joka on yhtä kapea kuin tie, jonka 
näytin teille opetukseni aikana. (79, 2 - 3) 
10. Teidän, jotka kuulette minua, pitäisi 
valmistaa tietä niille, jotka ottavat minut 
hengellisesti vastaan. Ei ole ollut sattuma, joka 
on tuonut läsnäolooni ne, jotka ovat saaneet 
opastukseni, aivan kuten ei ole sattuma, joka 
kehittää Hengen lahjoja niissä, jotka tuntevat 
läsnäoloni ilman, että tarvitsevat ihmisen 
äänenkantajaa. (80, 4) 
11 Minä olen määrännyt teidät levittämään 
maan päällä sitä hyvää, mikä on todellista 
hengellisyyttä. 
12 Tunnetko itsesi liian epäpäteväksi ja 
merkityksettömäksi? Pidättekö itseänne liian 
epäpuhtaina voidaksenne kuormittaa 
henkeänne tällaisella tehtävällä? Syynä on se, 
ettette tunne viisauttani ja armoani, ettette 
seuraa sumeilemattomin aistein niitä 
opetusesimerkkejä, joita annan teille joka 
käänteessä luonnon kautta. 
13 Ettekö näe, kuinka auringon säteet, jotka 
valaisevat kaiken, saavuttavat 
saastuneimmankin lätäkön, haihduttavat sen, 
nostavat sen ilmakehään, puhdistavat sen ja 
lopulta muuttavat sen pilveksi, joka kulkee 
maan yli ja tekee sen hedelmälliseksi? (150, 51 
- 53) 
14 Puhdista henkesi täällä läsnäolossani 
kaikista epäpuhtauksista ja vapauta se. Älkää 
pelätkö, sillä te ette paljasta minulle mitään 
salaisuutta, sillä minä tunnen teidät paremmin 
kuin te itse tunnette itsenne. Tunnusta 
minulle sisimmässäsi, niin minä ymmärrän 
sinua paremmin kuin kukaan muu ja annan 
sinulle anteeksi rikkomuksesi ja syyllisyytesi, 
sillä minä olen ainoa, joka voi tuomita sinut. 
15 Mutta kun olet sovittanut Isäsi kanssa ja 
kuulet olemuksessasi sen voitonvirren, jota 
henkesi laulaa, istuudu rauhassa minun 
pöytääni, syöden ja juoden Hengen ruokaa, 
joka sisältyy minun sanani merkitykseen. 
(39,71) 
16. Monet teistä tulevat itkien kirottuaan 
kipua. Annan anteeksi virheesi, koska ne 
johtuvat tietämättömyydestäsi. 
17. Rauhoittakaa sydämenne ja tehkää 
mielenne vastaanottavaiseksi, jotta 
ymmärtäisitte sen, mitä nyt sanon teille, 
elämän lapsi-oppilaat: Jos jälleen kerran 
tunnette, että kipu lävistää sydämenne, 
eristäytykää hetkeksi kaikesta, mikä ympäröi 

teitä, ja pysykää yksin. Puhu siellä, 
makuuhuoneesi läheisyydessä, hengellesi, ota 
kipusi ja tutki sitä kuin ottaisit jonkin esineen 
käteesi tutkiaksesi sitä. 
18 Tutki tällä tavoin suruasi, selvitä, mistä se 
tulee ja miksi se on tullut. Kuunnelkaa 
omantuntonne ääntä, ja totisesti sanon teille, 
että saatte tuosta mietiskelystä valon ja 
rauhan aarteen sydämeenne. 
19 Valo kertoo sinulle tien, joka poistaa 
tuskan, ja rauha antaa sinulle voimaa pysyä 
sinnikkäästi, kunnes koettelemus on ohi. (286, 
26 - 28) 
20. Sinun on edelleen pyrittävä olemaan 
hengellisesti ja fyysisesti kestävä. Sillä jos 
teidän keskuudessanne on tänä päivänä 
sairauksia, se johtuu siitä, että ette ole 
pystyneet nousemaan tämän elämän 
kurjuuden ja tuskan yläpuolelle hengellisyyden 
ja uskon puutteen vuoksi. 
21 Minun oppini opettaa, ettei teidän pidä 
ainoastaan uskoa Jumalan voimaan, vaan että 
teidän pitää myös uskoa itseenne. (246, 40 u. - 
41 o.) 
22 Tänään te sanotte: "Jumala on 
sisällämme"; mutta sanotte sen tuntematta tai 
ymmärtämättä sitä, sillä aineellistumisenne 
estää teitä tuntemasta Läsnäoloani 
olemuksessanne. Mutta kun henkistyminen on 
osa elämääsi, koet totuuden Läsnäolostani 
jokaisessa. Ääneni kuuluu omassatunnossa, 
sisäinen tuomari kuuluu, ja Isän lämpö tuntuu. 
(265, 57) 
23 Tämä ohje tulee sydämeesi, jossa on 
syntynyt parantamispyrkimyksiä ja jaloja 
tunteita. 
24 Jos olet kärsinyt paljon ja itkenyt, kunnes 
olit valmis avaamaan sydämesi ovet Minulle, 
totisesti minä sanon sinulle: se, joka on 
kärsinyt paljon, on samalla sovittanut 
rikkomuksensa ja saa anteeksi. (9, 37 - 38) 
25. Te itkette, minun kansani, koska tunnette 
katuvassa sydämessänne Mestarin rakkauden. 
Teille oli kerrottu, että kukaan, joka tulisi Isän 
eteen syvä syyllisyys hengessään, ei saisi 
anteeksiantoa ja että hänen täytyisi kärsiä 
ikuinen kadotus. 
26. Mutta miten te ymmärsitte Jumalallisen 
Oikeuteni niin hirviömäiseksi? Ettekö ole 
huomanneet, kuinka osoitin selvästi Jeesuksen 
kautta, että hellävaraisimmat sanani ja 
rakastavimmat katseeni olivat niitä varten, 
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jotka olivat tehneet eniten syntiä? Kuinka 
voisin julistaa oppeja maailmassa ja tehdä 
päinvastoin ikuisuudessa? (27, 41) 
27 Elämänne katkerina ja vaikeina hetkinä 
lohduttakaa itseänne sillä ajatuksella, että 
minun viisas ja täydellinen lakini tuomitsee 
kaiken. 
28 Minä olen ollut teidän tuskassanne, jotta 
voisitte etsiä minua sen kautta. Olen 
vaivannut teitä köyhyydellä, jotta oppisitte 
pyytämään, olemaan nöyriä ja ymmärtämään 
muita. 
29 Olen jopa kieltänyt teiltä jokapäiväisen 
leivän, osoittaakseni teille, että se, joka pysyy 
luottavaisena, on kuin linnut, jotka eivät 
murehdi huomisesta; ne näkevät aamunkoiton 
nousevan minun läsnäoloni merkkinä, ja kun 
ne heräävät, ensimmäinen asia, jonka ne 
tekevät, on lähettää virret kiitoksen 
rukouksena ja osoituksena luottamuksestaan. 
(5, 55 - 57) 
30. Joskus sanotte Minulle: "Herra, jos minulla 
olisi kaikki, jos minulta ei puuttuisi mitään, 
tekisin yhteistyötä hengellisessä työssäsi ja 
harjoittaisin hyväntekeväisyyttä." Mutta 
tietäkää, että ihmisinä olette ailahtelevaisia ja 
että kaikki tämän päivän päätökset, koska 
teillä ei ole mitään, muuttuisivat, jos antaisin 
teille kaiken haluamanne. 
31 Vain Jumalan rakkaus lapsiaan kohtaan on 
muuttumaton. 
32 Minä tiedän jo etukäteen, että jos antaisin 
teille runsaasti lahjoja, te hukkuisitte, sillä 
minä tunnen teidän valintanne ja 
heikkoutenne. (9, 55 - 57) 
33 Kun käskin teitä luopumaan nautinnoista, 
te tulkitsitte sanani väärin ja päädyitte 
ajattelemaan, että minulle on mieluisampaa 
nähdä teidän kärsivän kuin iloitsevan; minä 
olen se, joka käsken teitä luopumaan 
nautinnoista; minä olen se, joka käsken teitä 
luopumaan nautinnoista. 
34 Koska minä olen teidän Isänne, kuinka 
voitte luulla, että minä mieluummin näen 
teidän itkevän kuin hymyilevän? 
35. Kun käskin sinua luopumaan nautinnoista, 
tarkoitin vain niitä, jotka ovat haitallisia 
hengelle tai haitallisia ruumiillesi. Mutta minä 
sanon, että teidän pitäisi saada hengelle ja 
sydämelle hyödyllisiä tyydytyksiä, jotka ovat 
saavutettavissa teille. (303,27) 

36. En edes pyytänyt teitä uskomaan Minuun, 
kun löysitte tienne tänne. Minä olin se, joka 
edeltäjäsi ja annoin sinulle todisteen 
parantamalla fyysiset sairautesi, antamalla 
rauhan hengellesi tai jotain, mitä pidit 
saavuttamattomana. 
37 Sen jälkeen, kun te uskoitte minuun ja 
omistauduitte uskollisesti täyttämään lakiani, 
näytin kullekin tehtävänsä, jotta hän ei eksyisi 
ja ottaisi vain sen, mikä hänelle kuuluu, ja 
antaisi armoa ja rakkautta veljilleen ja 
sisarilleen, niin kuin minä olen tehnyt teille. 
38. Luuletko, että kaikki opettajat ovat 
mestareita? Luuletteko, että kaikki ne, jotka 
kutsuvat itseään Jumalan palvelijoiksi, ovat 
minun lähettiläitäni tai että olen antanut heille 
tehtävän, jota he suorittavat? Luuletko, että 
kaikilla, jotka hallitsevat, johtavat ja 
komentavat maailmassa, on tarvittavat kyvyt 
tämän tehtävän suorittamiseen? Ei, ihmiset! 
Kuinka harvat ovatkaan ne, jotka täyttävät 
heille uskotun tehtävän! Kun jotkut anastavat 
itselleen aseman, joka ei heille kuulu, ne, 
joiden pitäisi sitä miehittää, näkevät itsensä 
alentuneina ja taantuneina. (76, 36 - 37) 
39. Älkää luulko, että minua loukkaa, jos joku 
ei usko läsnäolooni tässä ilmentymässä, sillä 
mikään ei vaikuta totuuteeni. Kuinka monet 
ihmiset ovatkaan epäilleet sellaisen 
jumalallisen olennon olemassaoloa, joka on 
luonut kaikki maailmankaikkeuden ihmeet, ja 
silti aurinko ei ole lakannut antamasta heille 
valoa. (88, 7) 
40. Tänään avaat sydämesi ja mielesi ovet 
opetukseni valolle. Millä teoilla te kirkastatte 
Minua? 
41. Te kaikki olette hiljaa; henki on hiljaa 
edessäni, ja myös ruumis on hiljaa. 
Kumartakaa niskojanne ja nöyrtykää. En 
kuitenkaan halua, että lapseni nöyrtyvät 
edessäni. Haluan, että he ovat arvokkaita 
nostamaan kasvonsa ja katsomaan Minuun, 
sillä en etsi palvelijoita tai orjia; en etsi 
olentoja, jotka tuntevat itsensä 
lainsuojattomiksi, hylkiöiksi, vaan tulen lasteni 
luo, joita rakastan niin paljon, jotta he Isäni 
äänen kuultuaan nostaisivat henkensä 
ylöspäin suuntautuvan kehityksen tielle. (130, 
39 - 40) 
42. Rakkaat opetuslapset, valvokaa työtäni 
innokkaasti, noudattakaa ohjeitani, ja te 
todistatte Minusta tällä. Myös Maria, 
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rakastava Äitinne, laskeutuu teidän luoksenne 
ja täyttää teidät armolla, opettaa teille 
täydellistä rakkautta ja muuttaa sydämenne 
laupeuden lähteeksi, niin että voitte tehdä 
suuria rakkauden tekoja lähimmäistenne 
keskuudessa ja tuntea totuuden. Hän on 
yhteistyökumppanini, ja sen lisäksi, että 
Sanani toimii Mestarina ja Tuomarina, on 
olemassa myös Hänen Sanansa Äitinä ja 
Puolustajana. Rakastakaa häntä, ihmiset, ja 
kutsukaa hänen nimeään. Totisesti sanon 
teille, että Maria valvoo teitä ja seisoo 
tukenanne, ei ainoastaan näinä 
koettelemusten päivinä, vaan ikuisesti. (60, 
24) 
43 Olen kutsunut teitä "Marian kansaksi", 
koska osaatte rakastaa ja tunnustaa 
Jumalallista Äitiä ja tulla hänen luokseen kuin 
lapsi, joka pyytää hellyyttä, tai kuin syntinen, 
joka pyytää esirukousta. 
44. Marian läsnäolo maailmassa on todiste 
rakkaudestani ihmisiä kohtaan. Hänen 
puhtautensa on taivaallinen ihme, joka on 
paljastunut sinulle. Minusta hän laskeutui 
maan päälle tullakseen naiseksi, jotta hänen 
kohdussaan voisi itää jumalallinen siemen, 
Jeesuksen ruumis, jonka kautta "Sana" 
puhuisi. Nykyaikana hän paljastaa itsensä 
uudelleen. (5, 9 - 10) 
45 On välttämätöntä, että ihmissydän oppii 
tuntemaan alhaalta ylöspäin sen kallisarvoisen 
sanoman, jonka hänen Henkensä toi 
maailmaan, ja kun olette oppineet tuntemaan 
koko totuuden, teidän tulisi poistaa 
sydämestänne kaikki epäjumalanpalvelus ja 
innostunut palvominen, jonka olette 
pyhittäneet hänelle, ja tarjota hänelle sen 
sijaan hengellistä rakkauttanne. (140, 43) 
46 Jotkut sanovat Minulle: "Herra, mikset 
anna meidän kaikkien nähdä Sinua, kuten 
veljemme ja sisaremme, jotka todistavat 
näkevänsä Sinut?". 
47. Voi te heikot sydämet, joiden on nähtävä 
uskoakseen! Mitä hyötyä on nähdä Jeesus 
näyssä ihmismuodossa, vaikka henkenne voi 
havaita Minut rajattomasti ja täydellisesti 
rakkauden, uskon ja jumalallisen olemukseni 
tuntemisen kautta? 
48 Teette pahaa, kun kadehditte niitä, joilla on 
lahja nähdä hengellinen rajoitetusti kuvioissa 
tai symboleissa; sillä se, mitä he näkevät, ei 

ole varsinaisesti jumalallista, vaan symboli tai 
vertauskuva, joka puhuu heille hengellisestä. 
49 Tyytykää lahjoihinne ja tutkikaa saamianne 
todistuksia, etsien aina niiden merkitystä, 
valoa, opetusta ja totuutta. (173, 28 - 30) 
50. Älkää koskaan vääristäkö opetuksiani. 
Esittäkää Työni kirjana, joka sisältää vain 
puhtautta, ja kun olette lopettaneet 
matkanne, otan teidät vastaan. En katso 
tahroja hengessänne, ja annan teille 
Jumalallisen suukkoni, joka on suurin palkinto, 
kun saavutte Luvatulle Maalle. Sillä minä olen 
antanut teille kourallisen siemeniä tänä 
aikana, jotta oppisitte kylvämään 
hedelmällisiin peltoihin ja että te siellä 
lisääntyisitte. (5, 27) 
51 Arvioikaa vastuunne, rakkaat ihmiset, 
miettikää, että jokainen päivä, jonka jätätte 
väliin, on päivä, jolla viivytätte tämän 
ilosanoman saapumista lähimmäistenne 
sydämiin - että yksi menetetty opetus on yksi 
leipä vähemmän, jota voitte tarjota 
tarvitseville. (121, 40) 
52. Tiedätte jo tämän puun hedelmän maun, 
ja varoitan teitä, jotta ette tulevaisuudessa 
antaisi väärien profeettojen pettää itseänne; 
mutta teidän tulisi myös "varoa" 
lähimmäisiänne opettamalla heitä 
tunnistamaan opetukseni ydin. 
53 On kirjoitettu, että minun lähtöni jälkeen 
nousee vääriä profeettoja, jotka sanovat 
kansalleni, että he ovat minun 
sanansaattajiani, ja tulevat minun nimessäni 
jatkamaan sitä työtä, jonka minä olen tehnyt 
teidän keskuudessanne. 
54. Voi teitä, jos kumarratte vääriä profeettoja 
ja vääriä opettajia tai jos lisäätte opetukseeni 
sanoja, joilla ei ole hengellistä sisältöä, sillä 
silloin syntyy suuri sekaannus! Siksi sanon 
teille yhä uudelleen ja uudelleen: "Valvokaa ja 
rukoilkaa." (112, 46 - 47) 
55 Jos ette valmistaudu, niin korviinne 
kantautuu epäselviä ääniä, jotka 
hämmentävät teitä, ja myöhemmin te 
hämmentätte veljiänne niiden kanssa. 
56. Teen teidät valppaiksi, jotta kun nämä 
ilmentymät ovat päättyneet, ette yritä ottaa 
niitä uudelleen käyttöön, koska ne eivät ole 
valon henkiä, jotka ilmentyvät, vaan 
hämmentyneitä olentoja, jotka haluavat 
tuhota sen, mitä olette aiemmin rakentaneet. 
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57 Sitä vastoin se, joka osaa valmistautua, se, 
joka sen sijaan, että haluaisi kunnostautua, 
pyrkii olemaan hyödyllinen, se, joka sen sijaan, 
että kiirehtisi tapahtumia, odottaa 
kärsivällisesti, kuulee selvästi minun 
opetukseni, joka saavuttaa hänen henkensä 
hänen sisällään olevien lahjojen kautta: 
Inspiraation, intuition ja ennakoinnin lahjat 
rukouksen, hengellisen näkemisen ja 
profeetallisten unien avulla. (7,13 - 14) 
58. Tänään katsotte näitä äänenkantajia, jotka 
puhuvat teille haltioituneina, ja niin suurta 
kuin joidenkin epäusko onkin, ajattelette, että 
ilmentymiseni on mahdollista näiden 
lähettimien kautta. Mutta kun ihmiset näkevät 
opetuslasteni julistavan jumalallisia 
ilmestyksiä normaalitilassaan, he epäilevät 
heitä. 
59 Omassa seurakunnassanne nousee esiin 
niitä, jotka epäilevät, kun he kuulevat teidän 
puhuvan minun innoituksestani, ja teidän on 
valmistauduttava hyvin ja oltava hengellisesti 
puhtaita löytääksenne uskoa. (316, 52 - 53) 
60. Jos havaitsette poluillanne miehiä, jotka 
teoillaan tai ajattelutavallaan osoittavat 
hengellistä jälkeenjääneisyyttä minun 
ilmoitusteni edessä, älkää kauhistuko, sillä 
teidän on tiedettävä, että kaikki ihmiset eivät 
ole koskaan marssineet samassa tahdissa. 
Luottakaa siihen, että olen jo jättämässä heille 
sanoja, jotka herättävät heidät, kun aika tulee. 
61 Ne sanat, joita te ette tällä hetkellä 
ymmärrä, ovat juuri niitä, jotka nuo ihmiset 
tulevat ymmärtämään. (104,42 - 43) 
62. Usko ja toimi ilman fanaattisuutta. 
Nouskaa ylös ja asettukaa sellaiselle tasolle, 
jolta käsin voitte opettaa kaikkia 
lähimmäisiänne uskontunnustuksista ja 
opeista välittämättä. 
63 Älkää epäröikö tehdä hyvää apua 
tarvitsevalle ihmiselle vain siksi, että hän 
harjoittaa takapajuista tai epätäydellistä 
Jumalanpalvontaa. Anna pikemminkin 
epäitsekkään työsi voittaa hänen sydämensä. 
64 Älkää sulkeutuko ryhmiin ja rajoittako siten 
toiminta-alaanne. Olkaa valkeus jokaiselle 
hengelle ja balsami jokaisessa ahdistuksessa. 
(60, 27) 
65. Jos lähimmäisenne puhuvat teistä 
halveksivasti, koska olette vastanneet 
kutsuuni, sulkekaa korvanne ja olkaa hiljaa; he 
ovat tietämättömiä. Mutta jos otatte tämän 

asian tilaisuudeksenne tuomita heidät, voi 
teitä, sillä te olette jo valaistuneet 
omantuntonne valossa ja tiedätte, mitä teette. 
(141,27) 
66. Älkää siis, kansani, vaatiko, että kaikki 
ihmiset ajattelevat ja uskovat kuten te. Ette 
saa koskaan tuomita ihmisiä, ette saa tuomita 
tai rangaista sitä, joka ei kuuntele teitä, joka ei 
hyväksy ehdotuksianne, opetuksianne tai 
neuvojanne. Teidän tulisi suhtautua kaikkiin 
lähimmäisiinne samalla syvällä kunnioituksella 
ja todellisella hengellisellä rakkaudella. Silloin 
saatte tietää, että jokainen on uskonnon 
harjoittamisessa, opetuksessa ja tavassaan 
saavuttanut sen paikan, johon hänen 
hengellinen kykynsä on antanut hänelle 
oikeuden; ja siihen pisteeseen, jossa näette 
ihmisiä, heidän oma kehityksensä on johtanut 
heidät. (330, 29) 
67 Nytkin minä sanon teille, että te ette ole 
sen enempää kuin muutkaan, että se 
uskomus, jota olette ravinneet, että olette 
etuoikeutettujen olentojen kansa, on erehdys; 
sillä Luoja ei täydellisessä rakkaudessaan 
kaikkia luotujaan kohtaan aseta ketään 
etuoikeutetuksi. 
68. Kerron teille tämän, koska huomenna 
teidän on esiteltävä lähimmäisillenne se oppi, 
jonka olen tuonut teille tänä aikana, enkä 
halua, että näytätte jälkeenne tuleville 
ylivertaisilta olennoilta, eikä saa näyttää siltä, 
että ansiot tekivät teidät arvokkaiksi olemaan 
ainoita, jotka kuulivat sanani. 
69 Teidän tulisi olla ymmärtäväisiä, nöyriä, 
yksinkertaisia, jaloja ja armollisia veljiä ja 
sisaria. 
70. Sinun tulisi olla vahva mutta ei ylimielinen, 
jotta et nöyryyttäisi heikkoja. Jos teillä on 
suuri tietämys opetuksestani, älkää 
kuitenkaan koskaan kerskatko 
tietämyksellänne, jotteivät lähimmäisenne 
tuntisi itseänne alempiarvoisiksi. (75, 17 - 19) 
71. Jopa täällä, työntekijöitteni joukossa, 
kuinka paljon onkaan niitä, jotka, 
ymmärtämättä oppiani, pitivät itseään 
ylivertaisina olentoina, ihailun ja 
kunnioituksen arvoisina, kun he tiesivät 
olevansa lahjakkaita jollain hengellisellä 
lahjalla. Tässä yhteydessä kysyn teiltä, 
voitteko hyväksyä sen, että ylempiarvoinen 
henki kerskailee lahjoillaan, vaikka nöyryys ja 
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rakkaudellisuus ovat olennaisia ominaisuuksia, 
joita hänellä on oltava? (98, 15) 
72. Muistakaa, että sanoin teille kerran: en 
luonut teitä loiskasvien kaltaisiksi. En halua 
teidän tyytyvän siihen, ettette tee pahaa 
kenellekään. Haluan, että saat tyydytystä siitä, 
että olet tehnyt hyvää. Jokainen, joka ei tee 
hyvää, vaikka hän voisi tehdä sitä, on tehnyt 
enemmän pahaa kuin se, joka ei voinut tehdä 
hyviä tekoja, vaan tyytyi tekemään pahaa, 
koska se oli ainoa asia, jonka hän osasi tehdä. 
(153, 71) 
73. Oi rakkaat lapseni, te, jotka valitatte kuin 
eksyneet lampaat ja huudatte pelokkaalla 
äänellä Paimentanne! Jos suljet silmäsi 
ympäröivältä todellisuudelta, päädyt 
ajattelemaan, että minä olen syy kaikkeen 
kurjuuteesi maan päällä; toiset uskovat, että 
olen välinpitämätön heidän hyvinvoinnilleen ja 
surulleen. 
74 Kuinka kiittämätön sinä oletkaan, kun 
ajattelet näin Isästäsi, ja kuinka 
epäoikeudenmukaista on tuomita minun 
täydellinen vanhurskauteni! 
75. Luuletko, etten kuule sinua, kun sanot, 
että syöt vain katkeruutta, että maailma, jossa 
elät, on maailma, jossa ei ole onnea, ja että 
elämälläsi ei ole olemassaolon syytä? 
76 Tunnet Minut vain silloin, kun ajattelet, 
että rankaisen sinua, että kiellän sinulta 
armon, unohtaen Isäsi hellyyden ja hyvyyden; 
valitat elämästäsi sen sijaan, että siunaisit 
hänen hyviään. 
77 Tämä johtuu siitä, että suljette silmänne 
totuudelta ja näette ympäristössänne vain 
kärsimystä ja kyyneleitä ja vaiputte 
epätoivoon, koska uskotte, että kaikki jää 
ilman palkkiota. 
78 Kuinka erilainen olisikaan elämäsi, jos 
tämän kapinoinnin, tämän 
ymmärtämättömyyden sijasta ensimmäinen 
ajatuksesi joka päivä olisi siunata Isääsi ja jos 
ensimmäiset sanasi olisivat kiitoksen sanoja 
niistä monista eduista, joita hänen 
rakkautensa on sinulle antanut!". 
79. Mutta te ette enää kykene tuntemaan 
näitä hyveitä, koska "liha" [sielu] on häirinnyt 
henkeänne, ja olette unohtaneet opetukseni; 
siksi puhun teille näistä tuntemuksista, jotka 
olette karkottaneet sydämestänne. (11, 4 - 9) 
80. Olette tehneet syntiä, rikkoneet avioliittoa, 
syyllistyneet rikoksiin, ja nyt, kohdatessanne 

sanani totuuden, joka osoittaa teille 
rikkomuksenne, unohdatte rikkomuksenne ja 
uskotte, että Herranne on 
epäoikeudenmukainen, kun hän puhuu teille 
koettelemuksista ja sovituksesta. (17, 33) 
81. Teidät on koeteltu kovasti, rakkaimmat 
opetuslapset. Koska jokainen koettelemus on 
sinulle salaisuus, et tiedä, onko sen tarkoitus 
vahvistaa sinua taistelussa, paljastaa sinulle 
jotain, mitä et tiedä, vai sovittaa jokin rikos. 
Mutta älkää koskaan vetäytykö 
koettelemuksista, sillä niitä ei ole lähetetty 
sitä varten; eivätkä ne myöskään ylitä 
moraalisia tai hengellisiä voimianne. (47, 26) 
82. Miksi monet teistä pelkäävät, että 
kohtalonne on kirjoitettu ylös Minun 
toimestani koettelemuksin, tuskin, 
rangaistuksin tai onnettomuuksin? Kuinka 
voitte ajatella, että Hän, joka rakastaa teitä 
täydellisellä tavalla, antaa teille tien, joka on 
täynnä orjantappuroita? Totisesti sanon teille, 
että se polku, joka on epäsuotuisa ja täynnä 
epäonnea, on se, jonka valitsette oman 
tahtonne mukaan, luullen, että siitä löytyy 
iloa, vapautta ja onnea, ymmärtämättä, että 
se on juuri se teille tarkoitettu polku, jolta 
poistutte ja josta löytyy todellinen rauha, 
turvallisuus, voima, terveys, hyvinvointi ja 
yltäkylläisyys. 
83. Tämä polku, jonka tarjoan teille opissani, 
on se, joka on ennalta määrätty hengellenne 
sen luomisesta lähtien, jotta voisitte siinä 
lopulta löytää sen, mitä haluatte. (283, 10 -11) 
84. Arvostelette pinnallisesti, ikään kuin 
olisitte lapsia, ettekä ota huomioon, että 
koettelemukset, jotka teitä vaivaavat, ovat 
teidän työtänne. Siksi, kun ne päästetään 
valloilleen, toivotte, että ne poistuvat teistä, 
että kohtalo muuttuu niin, että ette kärsi, että 
ette enää juo kärsimyksen maljaa. 
85 Syynä tähän on se, että ette pysty 
henkisellä näkökyvyllänne tunkeutumaan 
todellisuuteen ymmärtääksenne, että kaiken, 
mitä niitätte, olette kylväneet itse ja että 
olette itse aiheuttaneet itsellenne kaiken 
kärsimyksen. 
86. Ei, ette ole koskaan ymmärtäneet, miten 
totuuteen voi tunkeutua, ja siksi, kun kipu 
tunkeutuu sydämeenne, pidätte itseänne 
jumalallisen epäoikeudenmukaisuuden 
uhreina. Silti sanon teille, että Jumalassa ei voi 
olla pienintäkään epäoikeudenmukaisuutta. 
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87. Jumalan rakkaus on muuttumatonta, 
muuttumatonta ja ikuista. Siksi jokainen, joka 
uskoo, että jumalallinen henki voi joutua 
vihan, raivon ja raivon valtaan, sortuu suureen 
erehdykseen. Tällaiset heikkoudet ovat 
mahdollisia ihmisissä vain silloin, kun heiltä 
puuttuu henkinen kypsyys ja intohimojen 
hallinta. 
88. Toisinaan sanotte Minulle: "Herra, miksi 
meidän on "maksettava" sellaisten tekojen 
seuraukset, jotka eivät ole meidän 
tekojamme, ja miksi meidän on niitettävä 
katkeraa hedelmää, jonka muut ovat 
tuottaneet?"." - Vastaan teille, että te ette 
ymmärrä tätä, koska ette tiedä, kuka te ennen 
olitte ja mitä teoksenne olivat. (290, 9 - 12) 
89. Rakkaat ihmiset: Sydämenne täyttyvät 
tyytyväisyydestä, kun ajattelette, että olette 
opetuslapsiani tällä "Kolmannella 
aikakaudella". Silti sanon teille, ettette saa 
koskaan antaa turhamaisuuden sokaista 
itseänne. Sillä jos antautuisitte tähän 
heikkouteen, ette enää kuuntelisi 
omaatuntoanne, kun se moittii teitä 
rikkomuksistanne. Se, joka ei ala puhdistaa ja 
jalostaa ihmiselämäänsä, ei voi odottaa 
edistyvänsä hengellisesti, sillä hänen 
askeleensa ovat harhaanjohtavia, eikä hänen 
teoissaan ole totuuden siementä. 
90. Ottakaa siis huomioon, että 
oppitunneillani laskeudun joskus hengellisestä 
opetuksesta neuvoihin, jotta voisitte 
käyttäytyä oikein ihmiselämässänne. Sitten 
puhun ihmisen sydämelle, kehotan sitä 
uudistumaan ja annan sen ymmärtää, miten 
pahoja paheita paheet aiheuttavat ruumiille ja 
miten pahaa ne tekevät hengelle. 
91 Olen sanonut teille, että ihminen, joka 
antaa paheiden hallita itseään, on unohtanut, 
että henkeä ei pidä voittaa - että hän on 
unohtanut, että todellinen voima on pahan 
voittaminen hyveen avulla. 
92. Lihan kukistama ihminen on alentanut 
itseään, loukannut itsekunnioitustaan, 
vajonnut korkeasta asemastaan köyhäksi 
olennoksi, joka on liian pelkurimainen 
taistellakseen. 
93 Valon, leivän ja viinin tuomisen sijasta hän 
tuo kotiinsa varjoa, kärsimystä ja kuolemaa, 
tekee omasta, vaimonsa ja lastensa rististä 
raskaan ja estää kaikkien ympärillään olevien 
hengellisen kehityksen tiellä. (312, 32 - 35) 

94. Ymmärtäkää, että jokainen teistä, joka 
luopuu pahasta tavasta, saa pahan voiman 
menettämään osan vallastaan; että elämänne, 
jos se on tekojensa, sanojensa ja ajatustensa 
puolesta vanhurskas, jättää hyvän siemenen 
tielleen; että neuvoillanne, jos ne tulevat 
hurskaasta sydämestä, on voima tehdä 
ihmeitä; ja että rukous, jos se syntyy 
myötätuntoisesta ja rakastavasta ajatuksesta, 
on valon sanoma sille, jonka puolesta 
rukoilette. (108, 16) 
95. Täällä kanssani te puhdistatte itsenne 
kaikista tahroista. Voi, jos vain pystyisitte 
säilyttämään tämän puhtauden koko 
elämänne ajan! Mutta tämä hengellisyyden ja 
veljeyden ilmapiiri, jonka luotte näillä 
yhteydenpidon ja opetuksen tunneilla, ei 
vallitse maailmassa. Synnin myrkyttämä ilma 
on hengittämäsi ilma. 
96. Mutta olette tunteneet, kuinka siinä 
määrin kuin teette oppini omaksenne, lenkki 
toisensa jälkeen siitä ketjusta, joka takoo 
teidät maailmaan, vähitellen putoaa teiltä 
pois. (56, 26- 27) 
97 Olkaa aina valppaina, sillä matkallanne 
tulee olemaan niitä, jotka sanovat kuuluvansa 
Minulle; mutta älkää uskoko heitä heti, vaan 
uskokaa sen tähden, mitä he nöyrästi, viisaasti 
ja rakkaudella tunnustavat. 
98. Toiset kertovat teille, että he ovat 
yhteydessä Minuun, vaikka he ovat 
ensimmäisiä petettyjä. Siksi sinun on aina 
oltava valppaana tehtäväsi ja asemasi 
suhteen. Teidän on avattava silmänne ja 
korvanne ja annettava anteeksi monia asioita. 
(12, 55 - 56) 
99 Ole aktiivinen, älä nuku! Vai haluatteko 
odottaa, kunnes vainot saavat teidät uneen? 
Putoatteko jälleen kerran 
epäjumalanpalvelukseen? Odotatteko, kunnes 
vieraat opit tulevat voimaan väkisin tai 
pelolla? 
100. Olkaa hereillä, sillä vääriä profeettoja 
nousee idästä ja hämmentää kansoja. Liittykää 
yhteen, jotta äänenne kaikuisi kaikkialla 
maailmassa ja jotta voisitte varoittaa 
ihmiskuntaa ajoissa. (61, 25) 
101. Ihmiskuntaa odottavat suuret 
ahdistukset; pysykää valppaina ja rukoilevina 
jokaisessa tuskassa ja onnettomuudessa. 
Monet kärsimykset lievittyvät, toisia ei 
tapahdu, koska rukoilijat pysäyttävät ne. 
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102. Kun muiden uskontokuntien ja lahkojen 
kannattajat näkevät, että suuret joukot 
seuraavat tätä kansaa, noista uskontokunnista 
nousee niitä, jotka vainoavat teitä. Mutta älä 
pelkää, sillä jos pysyt tyynenä, Pyhä Henki 
asettaa huulillesi valon sanoja, jotka 
hiljentävät ne, jotka panettelevat sinua. 
103. En anna teille tappavaa miekkaa 
puolustautumista varten, vaan annan teille 
rakkauden miekan. Jokainen sen valon 
välähdys on siitä lähtevä hyve. 
104 Kuinka paljon armoa te löydättekään 
Isältä, kun valloitatte sanoillanne Työni 
vainoajien joukot ja saatte heidät kääntymään 
puoleeni rakkauden tekojenne kautta. 
105. Tämä on opetus, jonka annoin teille 
toisella aikakaudella ja jonka olitte jo 
unohtaneet. 
106 Ihmisen mieli kärsii levottomuudesta, kun 
se yrittää ymmärtää kolminaisuus-marialaisen 
hengen oppia. Aineellistunut ihminen on 
hankala hengelliselle. (55, 58 -63) 
107. Kuinka monet ovatkaan jättäneet 
pöytääni ruoan, jonka tarjosin heille niin 
suurella rakkaudella, koskematta siihen. 
Milloin he enää koskaan kokevat nykyisen 
kaltaista armon aikaa, jolloin heidän oli määrä 
tulla maan päälle kuulemaan sanaani? 
108. Ne ovat kovia kiviä, jotka tarvitsevat 
myrskyjä ja aikaa kuluakseen. Heidän 
perintönsä pidätetään heiltä niin kauan kuin 
he eivät osaa vartioida sitä ja arvostaa sitä. 
Mutta he saavat sen takaisin, sillä olen 
sanonut teille, että sitä, mitä Isä antaa 
lapsilleen, ei koskaan oteta heiltä pois, vaan se 
vain säilytetään heitä varten. (48, 8) 
109. Jotkut teistä muuttuvat ja varustautuvat 
opetuksellani, jotta he voivat lähteä etsimään 
niitä, jotka ovat eksyneet erämaahan. Sillä 
näin minä näen ihmiselämän - erämaana. 
Jotkut tuntevat itsensä yksinäisiksi miljoonien 
sielujen keskellä, janoisina, ilman ketään, joka 
tarjoaisi heille vähän vettä; sinne minä lähetän 
uudet apostolini. 
110. Haluan, että jotkut puhuvat nimeni 
jälleen rakkaudella ja toiset kuulevat sen 
tunteella. Haluan, että ne, jotka eivät sitä 
tunne, tietävät sen. On ihmisiä - vanhoja 
miehiä, naisia ja lapsia - jotka eivät tiedä 
mitään olemassaolostani. Haluan, että kaikki 
tuntevat Minut ja tietävät, että Minussa heillä 

on rakastavin Isä - että kaikki kuulevat Minua 
ja rakastavat Minua. (50, 3) 
111. Sanani on kohdannut itsekkyytenne. Siksi 
olen käskenyt teitä tuomaan sen, mitä annan 
teille, lähimmäistenne tietoon. Mutta te 
haluatte vain virkistää itseänne Minun 
ilmentymilläni, ottamatta velvollisuuksia 
muita kohtaan. 
Mutta Mestari ei ole kutsunut teitä 
opettamaan teille hyödyttömiä oppitunteja; 
Hän on käskenyt teidän oppia tämän 
jumalallisen oppitunnin, jotta voitte käyttää 
sitä myöhemmin elämässänne soveltamalla 
sitä lähimmäisiinne. 
113. Paljastan sinulle tällä hetkellä, että 
hengelläsi on vanha velka kaikkia niitä 
kohtaan, jotka tulevat luoksesi ahdistuksen, 
tarpeen tai pyynnön kanssa. Miettikää, 
millaisella rakkaudella asetan heidät 
elämänpolullenne, jotta voitte suorittaa 
hyvityksenne tekemällä heistä aktiivisen 
hyväntekeväisyytenne kohteen. (76, 20) 
114. Täyttäkää, jotta teidän ei tarvitsisi palata 
maan päälle tuskan aikoina niittämään 
vikojenne tai itsekkyytenne hedelmiä. 
Täyttäkää tehtävänne; silloin tekin palaatte, 
mutta se tapahtuu rauhan aikana, jotta voitte 
virkistäytyä hoitamaan sitä siementä, jonka 
jätitte taaksenne aloittaessanne. Nyt Mooses 
ei johda teitä vapauttaakseen teidät, kuten 
hän teki "ensimmäisellä kerralla"; se on teidän 
omatuntonne, joka johtaa teitä. (13. 17) 
115. Tässä ovat monet niistä, jotka muina 
aikoina olivat lainopettajia tai tiedemiehiä. Nyt 
heidän mielensä on herännyt hengelliseen 
tietoon, ja he ovat vakuuttuneita siitä, että 
rajallisesta inhimillisestä tiedosta he eivät 
löydä korkeinta totuutta. 
116. Tässä ovat ne, jotka muinoin olivat 
mahtavia ja rikkaita maan päällä ja jotka nyt 
ovat oppineet tuntemaan köyhyyden ja 
alhaisuuden. Siunaan heitä heidän 
alistumisensa ja täydellisyyden halunsa vuoksi. 
Tämä on todiste rakastavasta 
oikeudenmukaisuudestani, sillä sain heidät 
tulemaan jälleen maan päälle näyttääkseni 
heille toisen sivun Ikuisen Viisauden Kirjasta. 
(96, 16 - 17) 
117. Maailma antaa teille monia iloja, joista 
toiset ovat Minun antamiani ja toiset ihmisten 
luomia. Nyt olette kokeneet, että ette ole 
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pystyneet saamaan niitä, mikä on aiheuttanut 
kapinaa toisissa ja surua toisissa. 
118. Minun on kerrottava teille, että monien 
ei tällä hetkellä sallita nukahtaa tai hukkua 
"lihan" nautintoihin ja tyydytyksiin, koska 
heidän tehtävänsä on aivan toinen. 
119. Totuuden nimessä sanon teille, että 
ihmiskunnassa ei ole yhtään henkeä, joka ei 
olisi tuntenut kaikkia iloja ja syönyt kaikkia 
hedelmiä. Tänään henkesi tuli (maan päälle) 
nauttimaan Minua rakastamisen vapaudesta 
eikä olemaan maailman, kullan, himon tai 
epäjumalanpalveluksen uusi orja. (84, 47) 
120. Katsokaa ihmisiä, kansoja, kansakuntia, 
kun he antavat henkensä ihanteen puolesta. 
He tuhoutuvat kamppailujensa hautaustulella, 
unelmoiden maailman loistosta, omaisuudesta 
ja vallasta. He kuolevat maan katoavan loiston 
vuoksi. 
121 Mutta te, jotka alatte sytyttää 
hengessänne jumalallisen ihanteen, jonka 
päämääränä on ikuisen kirkkauden 
saavuttaminen, ettekö te, jos ette elämäänne, 
niin antakaa ainakin osa siitä täyttääksenne 
velvollisuutenne lähimmäisinä? 
122. Yläpuolellasi raivoaa näkymätön taistelu, 
jonka vain valmistautuneet voivat havaita. 
Kaikki se paha, mikä ihmisistä lähtee 
ajatuksissa, sanoissa ja teoissa, kaikki 
vuosisatojen synti, kaikki hämmentyneet 
ihmiset ja tuonpuoleiset henget, kaikki 
harhautumiset, vääryydet, ihmisten 
uskonnollinen fanaattisuus ja 
epäjumalanpalvelus, typerät, kunnianhimoiset 
pyrkimykset ja valheellisuus ovat yhdistyneet 
voimaksi, joka repii, vangitsee ja tunkeutuu 
kaikkeen kääntääkseen sen minua vastaan. 
Tämä on voima, joka vastustaa Kristusta. 
Suuret ovat heidän sotajoukkonsa, vahvat 
heidän aseensa, mutta he eivät ole vahvoja 
minua vastaan, vaan ihmisiä vastaan. 
123 Minä taistelen näitä sotajoukkoja vastaan 
vanhurskauteni miekalla, ja minä olen 
taistelussa sotajoukkojeni kanssa, joihin te 
kuulutte minun tahtoni mukaan. 
124. Kun tämä taistelu vaivaa ihmisiä, jotka 
jahtaavat nautintoja, teidän, joille olen 
antanut lahjan aistia, mitä tuonpuoleisessa 
tapahtuu, tulisi valvoa ja rukoilla veljienne 
puolesta, sillä näin te valvotte itsenne 
puolesta. 

125 Kristus, Ruhtinaallinen Taistelija, on jo 
vetänyt miekkansa; on välttämätöntä, että 
sama katkaisee pahan kuin sirppi juurineen ja 
luo valoa maailmankaikkeuteen säteillään. 
126. Voi maailmaa ja sinua, jos huulesi 
vaikenevat! Te olette Jaakobin hengellinen 
siemen, ja hänelle lupasin, että teidän 
kauttanne maan kansat pelastuisivat ja 
siunattaisiin. Yhdistän teidät yhdeksi 
perheeksi, jotta teistä tulisi vahvoja. (84, 55 - 
57) 
127 Minä tiedän, että tämän kansan helmassa 
on tehty suuria tekoja, mutta minulle riittää, 
että tiedän sen, vaikka teidän nimenne ovatkin 
tuntemattomia maailmassa. 
128. Vain minä yksin tiedän teostenne 
todellisen arvon, sillä edes te ette voi arvioida 
niitä. Joskus jokin pieni teos tuntuu sinusta 
hyvin suurelta, ja toisista teistä ette edes 
tiedä, että niiden ansiot ovat saavuttaneet 
Minut. (106, 49 -50) 
129. Te ihmisjoukot, jotka olette kuulleet 
Minua - milloin te tulette ulos 
eristäytyneisyydestänne ja pimeydestänne? 
Viivytteletkö valmistautumistasi tarkoituksella, 
koska pelkäät kohtaamista? Totisesti minä 
sanon teille: vain se pelkää, joka ei ole 
valmistautunut hengellisesti; sillä sillä, joka 
tuntee Sanani ja rakastaa Herraansa ja 
lähimmäistään, ei ole mitään pelättävää, ja 
sen sijaan, että hän välttelisi ihmisiä, hän 
pyrkii tapaamaan heitä jakaakseen heidän 
kanssaan sen, mitä hän on saanut. Tutkittuaan 
ja perehdyttyään opetukseeni hän soveltaa 
sitä. (107,41) 
130. Tässä sanomassa on valoa kaikille 
uskonnoille, kaikille lahkoille ja 
uskontokunnille sekä erilaisille tavoille johtaa 
ihmisiä. Mutta mitä te, opetuslapset, olette 
tehneet minun sanallani? Näinkö haluatte 
puun kukkivan? Anna sen kukkia, sillä he 
ilmoittavat, että se kantaa myöhemmin 
hedelmää. 
131. Miksi piilottelette näitä viestejä ettekä 
tuo maailmalle tämän uuden aikakauden 
yllätystä tämän Hyvän uutisen kanssa? Miksi 
ette uskalla kertoa maailmalle, että Kristuksen 
ääni kuuluu keskuudessanne? Puhukaa ja 
todistakaa opetuksestani rakkauden 
tekojenne kautta; sillä jos jotkut sulkevat 
korvansa kuuntelematta teitä, toiset avaavat 
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ne, ja silloin äänenne on heille yhtä suloinen ja 
sointuva kuin satakielen laulu. (114, 46) 
132. Ihmiskunta odottaa uusia opetuslapsiani; 
mutta jos te, jotka olette minun työläisiäni, 
hylkäätte siemenen ja pellon työvälineet 
maailman mielipiteen pelossa, mitä tästä 
ihmiskunnasta tulee? Ettekö ole tunteneet 
tehtävänne vastuuta? 
133. Omatuntosi ei koskaan petä sinua, ja se 
kertoo sinulle aina, oletko tehnyt 
velvollisuutesi. Kokemasi levottomuus on 
merkki siitä, ettet ole noudattanut ohjeitani. 
(133, 10) 
134. Valitatte joskus, että Sanani seuraajien 
määrä kasvaa hitaasti. Mutta sanon teille, että 
teidän on valittava itsestänne, sillä teidän 
tehtävänne on lisätä ja moninkertaistaa ne 
joukot, jotka muodostavat tämän yhteisön. 
Mutta jos sydämistänne puuttuu usko, jos 
hengelliset lahjanne eivät ole kehittyneet, jos 
mielestänne puuttuu hengellisen tiedon valo, 
miten voitte vakuuttaa uskottoman? Kuinka 
voitte liikuttaa häntä sisäisesti uskollanne ja 
rakkaudellanne, jos nämä hyveet eivät ole 
kehittyneet sydämissänne? 
135. Se, joka ei ymmärrä, ei voi johtaa 
ymmärrykseen; se, joka ei tunne, ei herätä 
tunnetta. Ymmärtäkää nyt, miksi huulenne 
änkyttivät ja änkyttivät, kun jouduitte 
todistamaan sanastani. 
136. Joka rakastaa, ei tarvitse änkyttää, joka 
uskoo, ei pelkää. Hänellä, joka tuntee, on 
monia mahdollisuuksia todistaa 
vilpittömyytensä ja totuudellisuutensa. (172, 
24 - 26) 
137. Tänään haluatte selittää, miksi olette 
Israelia, eikä teillä ole perusteluja; haluatte 
selittää, miksi olette spiritualisteja, eikä teillä 
ole sanoja. Yrität selittää, mitä hengelliset 
lahjasi ovat, mutta sinulla ei ole todisteita eikä 
hengellistä kehitystä, jotta voisit selittää ne 
vakuuttavasti. Mutta kun ylöspäin 
suuntautuvasta kehityksestänne tulee totta, 
tarvittavat sanat lentävät teille, sillä selitätte 
rakkauden teoksillanne, kuka olette, kuka teitä 
opetti ja minne olette menossa. (72, 27) 
138. Teille sanon: Mitä te odotatte 
voidaksenne jakaa ilosanomaa? Aiotko 
profetoida raunioista? Minä kerron teille ja 
ilmoitan teille kaiken, jotta teillä olisi aina 
viisas vastaus kaikkiin kysymyksiin, joita 
lähimmäisenne saattavat kysyä teiltä. 

Muistakaa, että kimppuunne hyökätään 
vakavilla argumenteilla, jotka täyttävät pelolla 
ne, jotka eivät ole valmistautuneet. 
139. Painakaa sanani mieleenne älkääkä 
unohtako niitä suuria ihmeitä, joita olen teille 
antanut, jotta jokainen teistä olisi elävä 
todistus totuudestani. Silloin se, joka tutkii 
teitä ja penkoo sanaani, näkee, ettei se ole 
missään ristiriidassa sen kanssa, mitä olen 
sanonut ja profetoinut teille menneinä 
aikoina. 
140 Taistelu tulee olemaan suuri - niin suuri, 
että jotkut, jotka ovat olleet opetuslapsiani, 
täyttyvät pelosta ja kieltävät minut sanoen, 
etteivät ole koskaan kuulleet minua. 
141. Ne, jotka pysyvät uskollisina käskyilleni ja 
kohtaavat taistelun, minä peitän vaipalla, 
jonka alla he puolustautuvat, ja he selviävät 
kaikista kriittisistä tilanteista 
vahingoittumattomina. 
142. Joka kylvää tämän siemenen huonosti tai 
joka saastuttaa tämän työn puhtauden, sen 
luokse tulee joka hetki tuomio, ihmisten vaino 
ja levottomuus. Kukin tuntee puun, jonka hän 
on kasvattanut, sen hedelmän mausta. 
143. Minulla on suuria ihmeitä luvassa kansani 
hengellisen kamppailun ajaksi - ihmeitä ja 
tekoja, jotka tulevat hämmästyttämään 
tutkijoita ja tiedemiehiä. En koskaan jätä sinua 
omien voimiesi varaan. Älkää hämmentykö, 
kun ihmiset pilkkaavat teitä; älkää unohtako, 
että "toisella" aikakaudella väkijoukko pilkkasi 
myös Mestarianne. (63, 42 - 44) 
144. Totisesti minä sanon teille, että maailma 
on teitä vastaan, ja sitä varten minä valmistan 
teitä, jotta osaisitte puolustaa uskonne asiaa 
rakkauden ja laupeuden aseilla. Minä sanon 
teille, että teistä tulee voittajia, vaikka 
voittoanne ei tunneta. 
145. Nyt uhrisi ei ole veriuhri, mutta koet silti 
panettelua ja halveksuntaa. Mutta Mestari on 
siellä puolustamassa ja lohduttamassa teitä, 
sillä ketään opetuslasta ei jätetä. (148, 17) 
146. Ihmiset, älkää enää tottuko 
turmeltuneisuuteen, älkää taistelko sitä 
vastaan kerskumatta puhtaudellanne älkääkä 
närkästykö lähimmäistenne rikkomuksista. Ole 
tahdikas, tarkka ja hyväntahtoinen puheessasi 
ja teoissasi, niin maailma kuuntelee sinua ja 
kiinnittää huomiota myös opetussanoihisi. 
Onko tarpeen, että kerron teille vielä kerran, 
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että ennen kuin välitätte tätä opetusta 
eteenpäin, teidän on elettävä sitä? (89, 66) 
147. On välttämätöntä, että kansani ilmestyy 
kansojen keskuuteen ja näyttää esimerkkiä 
veljeydestä, harmoniasta, 
hyväntekeväisyydestä ja ymmärryksestä 
rauhan sotilaana niiden keskuudessa, jotka 
jälleen kerran käyttävät jumalallisia opetuksia 
väärin riitelläkseen, satuttaakseen toisiaan ja 
riistääkseen henkiä. (131, 58) 
148 Ymmärtäkää lopuksi, että te kaikki 
rakastatte samaa Jumalaa, älkääkä riidelkö 
siitä, että yksi tai toinen on toteuttanut tämän 
rakkauden eri muodossa. 
149. Teidän on opittava ymmärtämään, että 
on olemassa olentoja, joihin uskomukset, 
perinteet ja tavat ovat juurtuneet niin syvälle, 
että teidän ei ole helppo kitkeä niitä pois heti 
ensimmäisellä hetkellä, kun opetatte niitä. Ole 
kärsivällinen, ja vuosien kuluessa saavutat sen. 
(141, 9) 
150 Kun vuosi 1950 lähestyy loppuaan, monet 
teistä ovat epävarmoja ja epäilevät. 
151. Miksi jotkut epäilevät ilmestyksiäni, jotka 
nauttivat suurempaa älykkyyttä kuin ne, jotka 
uskovat ilmestyksiini? Koska ihmisen tieto tai 
äly ei pysty arvioimaan totuuttani, ja kun 
ihminen ymmärtää tämän, pelko kaikkea 
uutta, kaikkea hänelle tuntematonta vastaan, 
valtaa hänet ja hän hylkää sen 
tiedostamattaan. 
152. Mutta te, heikot, kouluttamattomat, 
jotka ette pysty saavuttamaan älykkyytensä 
perusteella tunnustettujen korkeutta, te 
olette niitä, jotka uskovat, ja te pystytte 
syventymään hengellisen mysteereihin. Miksi? 
Sillä Henki on se, joka paljastaa mielelle 
Iankaikkisen elämän ja sen ihmeet. 
153 Ihmisen älykkyys edustaa voimaa, jota 
vastaan te nyt taistelette, ja sen avulla 
ihminen on luonut itselleen hengellisestä 
ideoita ja käsityksiä, joita hänelle ei ole 
paljastettu hengen kautta. 
154 Tässä taistelussa teidän on oltava vahvoja 
- voimalla, joka niin ikään kumpuaa hengestä. 
Sinun voimasi ei koskaan perustu ruumiisi, 
rahan voimaan tai maallisiin apukeinoihin. 
Vain uskosi totuuteen, joka elää sisälläsi, tekee 
sinusta voittajan konfliktissa. (249, 44 - 46) 
155 Älkää pelätkö, jos teitä kutsutaan 
erehtyviksi - tavoittakaa kaikki. Ottakaa 
huomioon, että tämä teos, joka on totta teille, 

voi näyttää valheelliselta muiden silmissä, 
koska siitä puuttuu heidän silmissään se 
pyhitys, jonka uskonnot ovat saaneet 
tullakseen tunnustetuiksi. 
156. Jos uskotte minuun, jos uskotte, että 
ilmoitan itseni näiden äänenkantajien 
sanoissa, älkää pelätkö lähimmäistenne 
tuomiota. Sillä oppini on niin kaunopuheinen, 
ja viestini sisältää niin monia totuuksia, että 
jos osaatte käyttää näitä aseita hyvin, teitä 
tuskin voidaan voittaa. 
157. Kukaan ei voi tuomita sinua siitä, että 
etsit innokkaasti totuutta, täydellistä. Tähän 
teillä kaikilla on pyhä oikeus, ja siksi teille on 
annettu vapaus pyrkiä kohti valoa. (297, 51 - 
53) 
158. Kun alatte täyttää tehtäväänne ja 
menette kansojen luo, kaukaisimpien 
kansojen luo, jopa aarniometsiin, tapaatte 
ihmisiä, ja saatte heidät ymmärtämään, että 
olette kaikki veljiä, annatte heille todistuksen 
hengellisestä Opetuksestani. Silloin 
hämmästytte niistä rakkauden todistuksista, 
joita annan teille. 
159 Siellä, sivistyksestä syrjässä olevien, mutta 
myös hyvin kaukana inhimillisestä 
turmeltuneisuudesta olevien ihmisten 
joukosta, te löydätte suuria hengellisiä 
olentoja, jotka tulevat lisäämään Israelin 
kansan joukkoja. 
160 Sairaat saavat parantavaa balsamia sinun 
tielläsi ja toipuvat; kärsivät itkevät viimeisen 
kerran, mutta heidän kyyneleensä ovat ilon 
kyyneleet. 
161 Niiden todisteiden tähden, jotka te 
annatte, kansa siunaa Herraa ja hänen 
opetuslapsiaan; teitä ylistetään, niin kuin 
tapahtui sinä päivänä, jolloin teidän 
Mestarinne astui Jerusalemiin. 
162. Mutta myös niiden joukossa, jotka 
hurraavat teille, on miehiä ja naisia, jotka ovat 
täynnä niitä hengellisiä lahjoja, joita teillä on. 
Joidenkin kohdalla heidän profetian lahjansa 
hämmästyttää teitä; toisten kohdalla 
parantava balsamini on ehtymätöntä; toisten 
kohdalla sanani pursuaa kuin kristallinkirkas 
vesi. Näin näet Pyhän Hengen lahjojen 
ilmestyvän veljiesi ja sisaresi keskuuteen kuin 
ehtymätön siemen. (311, 38 - 40) 
163. Ihmiset, kansojen keskuudessa vallitsee 
nyt rauhan näennäisyys, mutta te ette saa 
julistaa, että rauha on tullut. Turpa kiinni 
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huuliltasi. Todellinen rauha ei voi nousta pelon 
tai aineellisten mukavuuksien perustalle. 
Rauhan on lähdettävä rakkaudesta, 
veljeydestä. 
164 Ihmiset rakentavat nykyään hiekalle 
eivätkä kalliolle, ja sitten kun aallot nousevat 
jälleen ja lyövät noita muureja vastaan, 
rakennus romahtaa. (141,70 - 71) 
165. "Ensimmäisestä aikakaudesta" lähtien 
olen puhunut teille profeettojeni kautta 
opastaakseni teitä, mutta en pakottaakseni 
teitä täyttämään lakiani. 
166. Mutta aika on kulunut, ja ihmishenki on 
kehittynyt, saavuttanut kypsyyden ja voi nyt 
ymmärtää tehtävänsä henkenä. Ihmiskunta, 
joka on niin lähellä kuilua, kadotusta, tarvitsee 
teiltä hengellistä apua. 
167. Se on taistelu, viimeinen taistelu, kaikkein 
hirvittävin ja kauhein pimeyden ja valon 
välillä. Kaikki pimeyden henget yhdistyvät tällä 
hetkellä, ja kaikkien Valon henkien on 
kohdattava tämä voima. 
168. Te, jotka olette kuulleet minua ja jotka 
kannatte Pyhän Hengen valoa sisällänne, 
herätkää! Älä tuhlaa aikaa maallisiin 
nautintoihin, ajallisiin tavoitteisiin. Taistelkaa 
ihmiskunnan puolesta, taistelkaa, jotta Isän 
valtakunta tulisi tähän maailmaan. Se on 
tehtävä, jonka annan kaikille, vähiten 
koulutetuista kaikkein koulutetuimpiin. 
169 Henkinen maailma on kanssanne, ja 
ennen kaikkea isä, joka on täynnä rakkautta ja 
myötätuntoa - isä, joka näkee äärettömän 
tuskallisesti kärsimyksen, jota ihmiset 
aiheuttavat toisilleen. 
170 Tämä on valon taistelu pimeyttä vastaan, 
ja teidän jokaisen on taisteltava, kunnes voitto 
on saavutettu. (358, 20-23) 

63 luku - Opetuksia seurakunnille ja 
kaikille Kristuksen opetuslapsille  
 
Kristuksen hengellinen työ  
1 Iloitkaa minun edessäni, rakas kansa, 
juhlikaa sydämessänne, huutakaa riemusta, 
sillä vihdoin te olette nähneet Herran päivän." 
2 Te pelkäsitte tuon päivän tuloa, koska 
ajattelitte yhä kuten muinaiset ja ajattelitte, 
että Isänne sydän oli kostonhimoinen, että 
Hän oli pahoillaan saamistaan loukkauksista ja 
että Hänellä oli siksi valmiina sirppi, ruoska ja 
kärsimyksen malja kostaakseen niille, jotka 

olivat loukanneet Häntä niin paljon ja niin 
monta kertaa. 
3 Mutta suuri on ollut teidän 
hämmästyksenne, kun olette huomanneet, 
ettei Jumalan mielessä voi olla vihaa, vihaa 
eikä inhoa. Vaikka maailma nyyhkyttää ja 
valittaa kuin koskaan ennen, syy ei ole se, että 
Isä on antanut sille tämän hedelmän 
syötäväksi ja tämän maljan juotavaksi, vaan 
se, että tämä on se sato, jota ihmiskunta nyt 
niittää tekojensa vuoksi. 
4 On totta, että kaikki tänä aikana tapahtuvat 
onnettomuudet on ilmoitettu teille etukäteen. 
Mutta älkää ajatelko, että Herra lähettää ne 
teille rangaistukseksi, koska ne on ilmoitettu 
teille. Päinvastoin, olen aina varoittanut teitä 
pahasta, kiusauksista, ja olen auttanut teitä 
nousemaan pois lankeemuksistanne. Lisäksi 
olen antanut teille kaikki tarvittavat keinot, 
jotta voitte pelastaa itsenne. Mutta teidän on 
myös ymmärrettävä, että olette aina olleet 
kuuroja ja uskottomia kutsuilleni. (160, 40 - 
41) 
5 Voi niitä, jotka eivät näytä vaivaa 
sytyttääkseen lamppunsa tänä aikana, sillä he 
eksyvät. Katsokaa, kuinka varjot vallitsevat yhä 
kaikkialla, vaikka nyt on valon aika! 
6. Tiedätte Sanani kautta, että valitsin tämän 
kansakunnan [Meksikon] paljastaakseni itseni 
siinä "Kolmannessa tulemuksessani"; silti ette 
tiedä syytä siihen. Mestari, joka ei halua pitää 
salaisuuksia opetuslapsiltaan, on ollut 
salaisuus teille. Hän tulee paljastamaan sinulle 
kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää, jotta voit 
vastata tarkasti niille, jotka kyselevät sinulta. 
7 Olen nähnyt, että tämän maailmankulman 
asukkaat ovat aina etsineet Minua ja 
rakastaneet Minua, ja vaikka heidän 
palvontansa ei ole aina ollut täydellistä, olen 
hyväksynyt heidän aikomuksensa ja 
rakkautensa viattomuuden, uhrautumisen ja 
tuskan kukkasina. Jumaluuteni alttarilla tämä 
tuoksuva kukka on aina ollut läsnä. 
8 Teidät on valmisteltu täyttämään tämä suuri 
tehtävä "kolmannella aikakaudella". 
9. Tänään te tiedätte, että olen synnyttänyt 
uudelleen keskuudessanne Israelin kansan, 
koska olen ilmoittanut sen teille. Tiedätte, että 
se siemen, joka elää olemuksessanne, ja 
sisäinen valo, joka ohjaa teitä, on sama, jonka 
vuodatin Jaakobin heimolle ensimmäisellä 
aikakaudella. 
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10 Te olette israelilaisia hengen mukaan, teillä 
on hengellisesti Aabrahamin, Iisakin ja 
Jaakobin siemen. Olette sen siunatun puun 
oksia, joka antaa varjoa ja hedelmää 
ihmiskunnalle. 
11 Siksi kutsun sinua esikoiseksi ja siksi olen 
etsinyt sinut tänä aikana tehdäkseni 
maailmalle sinun kauttasi tunnetuksi 
kolmannen ilmestykseni. 
12 Minun tahtoni on, että "Israelin kansa" 
nousee henkisesti ylös ihmiskunnan joukosta, 
jotta he voivat nähdä todellisen "lihallisen 
ylösnousemuksen". (183, 33 - 35) 
13 Luulitteko, että minä antaisin sanani kaikille 
maan kansoille? Ei! Tässäkin suhteessa uusi 
ilmestykseni on samanlainen kuin menneinä 
aikoina, jolloin ilmoitin itseni yhdelle ainoalle 
kansalle, jonka tehtävänä oli sitten lähteä 
levittämään Hyvää Sanomaa ja kylvää 
viestissäni saamansa siemen. (185, 20) 
14 Jättäkää muiden kansojen tehtäväksi 
havahtua uusiin aikoihin, kun he näkevät 
tulvien tuhoavan maita, sotien hävittävän 
kansoja ja ruton tuhoavan elämää. Nämä 
kansat - jotka ovat tulleet ylimielisiksi 
tieteissään ja jotka kirkkojensa loisto on 
nukuttanut uneen - eivät tunnusta sanaani 
tässä huomaamattomassa muodossa, eivätkä 
he tunne ilmestystäni hengessä. Sen tähden 
maan on ensin järistyttävä, ja luonto sanoo 
ihmisille: "Aika on täyttynyt, ja Herra on tullut 
teidän luoksenne". 
15. Jotta ihmiskunta heräisi, avaisi silmänsä ja 
vahvistaisi, että minä olen tullut, on ihmisen 
voiman ja ylimielisyyden ensin kärsittävä. 
Mutta teidän tehtävänne on valvoa, rukoilla ja 
valmistautua. (62, 53) 
16. Lupasin teille kerran palata ihmiskunnan 
pariin, ja tässä olen täyttääkseni tuon 
lupauksen, vaikka vuosisatoja on kulunut. 
Henkenne kaipasi läsnäoloani rauhan 
halussaan, totuuden nälässään, tiedon 
kaipuussaan, ja Henkeni on tullut alas 
saadakseen teidät kuulemaan opetuksen 
niiden aikojen mukaisesti, joissa elätte. Miten 
ihmiset voivat haluta jatkaa elämäänsä niin 
kuin he ovat tehneet? Ei ole enää ajan 
mukaista jatkaa hengellisen pysähtyneisyyden 
tai hengellisen toimettomuuden jatkamista 
riittien ja perinteiden harjoittamisessa. (77, 
19) 

17. Monet tunnustetusti oppineet ihmiset 
maailmassa eivät pysty tunnistamaan Minua 
tässä muodossa ja kieltävät Minut. Mutta 
älkää yllättykö tästä, sillä ilmoitin sen teille 
kauan sitten, kun sanoin teille: "Siunattu 
olkoon Sinä, Isä, kun paljastat Totuutesi 
alaikäisille ja kätket sen oppineilta ja viisailta." 
18. Tämä ei kuitenkaan johdu siitä, että 
piilottelen totuuttani keneltäkään, vaan 
pikemminkin siitä, että ne, joiden mieli on 
rasitteeton, voivat [hengellisessä] 
köyhyydessään tai merkityksettömyydessään 
tuntea Minut paremmin, kun taas ne, jotka 
ovat lahjakkaita, joiden mieli on täynnä 
teorioita, filosofioita ja uskonoppeja, eivät voi 
ymmärtää eivätkä tuntea Minua. Mutta 
totuus, joka on tarkoitettu kaikille, tulee 
kaikille määrättynä aikana. (50, 45) 
19 Joka tuntee minun lakini ja salaa sen, ei voi 
kutsua itseään minun opetuslapsekseni. Se, 
joka välittää totuuttani vain huulillaan eikä 
sydämellään, ei ota minua esikuvakseen. Se, 
joka puhuu rakkaudesta ja todistaa teoillaan 
muuta, on opetukseni petturi. 
20. Joka kieltää Marian puhtauden ja 
täydellisyyden, on tyhmä, sillä 
tietämättömyydessään hän haastaa Jumalan 
ja kieltää hänen voimansa. Se, joka ei tunnista 
totuuttani "Kolmannella aikakaudella" ja 
kieltää hengen kuolemattomuuden, nukkuu 
yhä eikä ota huomioon menneiden aikojen 
profetioita, jotka ilmoittivat ilmestyksestä, 
jota ihmiskunta kokee tänä aikana. (73,28 - 29) 
21. He tulevat ja koettelevat minua, koska he 
haluavat todistaa teille, että olette 
erehtyneet. Jos en kerro heille nimeäni, he 
sanovat, etten ole minä, ja jos vastaan heidän 
pahoilla aikeillaan esittämiinsä kysymyksiin, he 
kieltävät minut vielä kiivaammin. 
22. Silloin minä sanon heille: "Sen, joka haluaa 
päästä valkeuden valtakuntaan, on etsittävä 
sitä sydämestään". Mutta se, joka haluaa elää 
tunnustamatta Minua, on salannut omalta 
hengeltään jumalallisen tiedon, jolloin kaikki 
se, mikä on kirkas ja valaiseva ilmestys, on 
hänelle mysteeri ja salaisuus. (90, 49 - 50) 
23. Nyt olen kanssanne vain väliaikaisesti, niin 
kuin olin kerran. Aika lähestyy jo, jolloin en 
enää puhu teille, mutta ihmiskunta ei ole 
tuntenut läsnäoloani. 
24. "Vuorelta", jolta lähetän teille Sanani ja 
katselen teitä, minun on huudettava lähtöni 
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aattona: "Ihmiskunta, ihmiskunta, te, jotka 
ette ole tienneet, Kuka on ollut kanssanne!". 
Aivan kuten toisella aikakaudella, vähän ennen 
kuolemaani, katsoin kaupunkia vuorelta ja 
huusin itkien: "Jerusalem, Jerusalem, sinä, 
joka et ole tuntenut sitä hyvää, joka on ollut 
kanssasi. 
25 Hän ei itkenyt maailman tähden, vaan 
niiden ihmisten hengen tähden, jotka olivat 
vielä vailla valoa ja joiden oli vielä 
vuodatettava monta kyyneltä päästäkseen 
totuuteen. (274, 68 – 69) 
26 Monta vuosisataa on kulunut siitä päivästä, 
jona annoin teille sanani ja viimeiset 
kehotukseni Jeesuksen kautta, mutta tänään 
ilmestyn luoksenne Pyhänä Henkenä 
täyttääkseni teille antamani lupauksen. 
27 Minä en tullut ihmiseksi, vaan tulen 
Hengessä, ja vain ne, jotka ovat varustetut, 
saavat nähdä minut. 
28. Vaikka te uskotte sanaani ja seuraatte 
minua, toiset eivät hyväksy ilmestymistäni ja 
kieltävät sen. Minun oli annettava heille suuria 
todisteita, ja heidän ansiostaan olen vähitellen 
voittanut heidän epäuskonsa. 
29. Rakkaus ja kärsivällisyys, joita olen aina 
osoittanut teille, saavat teidät ymmärtämään, 
että vain Isänne voi rakastaa ja opettaa teitä 
tällä tavoin. Minä vartioin sinua ja teen ristisi 
kevyeksi, jotta et kompastuisi. Annan sinun 
tuntea rauhani, jotta voit kulkea tietäsi 
minuun luottaen. (32, 4) 
30. Sanani, oppipuheenvuoroni, näyttää 
tänään olevan vain teitä varten, mutta 
todellisuudessa se on kaikkia varten, sillä sen 
viisaus ja rakkaus kattaa koko 
maailmankaikkeuden ja yhdistää kaikki 
maailmat, kaikki ruumiillistuneet ja 
ruumiillistumattomat henget. Tule luokseni, 
jos tarvitset minua; etsi minua, jos tunnet 
olevasi eksyksissä. 
31 Minä olen teidän Isänne, joka tunnen 
teidän kärsimyksenne ja lohdutan teitä. 
Sisällytän teihin rakkautta, jota tarvitsette niin 
paljon, itsellenne ja levittääksenne sitä 
ympärillenne. 
32 Jos totuudessa tunnistatte läsnäoloni siitä 
viisaudesta, jonka paljastan näiden 
äänenkantajien kautta, tunnistatte myös, että 
on tullut aika aloittaa henkisen polun 
rakentamistyö. 

33. Voi, jospa kaikki ne, jotka on kutsuttu, 
kiirehtisivät; totisesti minä sanon teille, Herran 
pöytä olisi täynnä opetuslapsia, ja he kaikki 
söisivät samaa ruokaa! Kaikki kutsutut eivät 
kuitenkaan ole tulleet, vaan he ovat ryhtyneet 
eri ammatteihin, jolloin jumalallinen kutsu on 
jäänyt toissijaiseksi. 
34 Autuaita ovat ne, jotka kiiruhtavat, sillä he 
ovat saaneet palkkansa. (12, 76 - 80) 
35. Kaikki eivät kuuntele minua täällä, jotka 
ovat saaneet hengellisiä lahjoja tänä aikana. 
Katsokaa, kuinka monta tyhjää paikkaa 
pöydässä on, koska monet pienistä lapsistani, 
saatuaan etuuden, lähtivät pois ja välttelivät 
velvollisuuksia ja käskyjä. Voi, jos he vielä 
tietäisivät täällä maan päällä ne valat, jotka 
jokainen henki antoi Minulle ennen maan 
päälle tuloaan! (86, 43) 
36. Tällä hetkellä testamenttaan teille 
Kolmannen testamentin, mutta te ette ole 
ymmärtäneet edes kahta ensimmäistä. Jos 
olisitte olleet valmiita tuolloin, sanaani ei olisi 
tarvinnut kuulla aineellisesti, sillä puhuisin 
silloin hengellisesti, ja te vastaisitte minulle 
rakkaudellanne. (86, 49) 
37. Tämä on "kolmannen aikakauden" valo. 
Mutta koetelkaa sitä, joka sanoo, ettei Jumala 
puhu teille, vaan tämä mies täällä. Totisesti 
sanon teille, että niin kauan kuin Jumalallinen 
säteeni ei valaise hänen mieltään, ette pysty 
saamaan häneltä hengellisen arvon ja 
totuuden sanoja, vaikka uhkaisitte häntä 
kuolemalla. 
38. Siinä ei ole mitään outoa, että aivan kuten 
henki käyttää ruumistaan puhuakseen ja 
tehdäkseen itsensä tunnetuksi, se irrottautuu 
siitä lyhyeksi ajaksi, jotta kaikkien henkien Isä 
voisi tehdä itsensä tunnetuksi hänen sijastaan: 
Jumala. 
39. Tulen luoksenne, koska te ette tiedä, 
miten tulla luokseni, ja opetan, että 
miellyttävin Isän tavoittama rukous on se, joka 
nousee hengestäsi hiljaisuudessa. Tämä 
rukous vetää puoleensa säteeni, jonka kautta 
kuulette Minut. Jumaluuttani eivät miellytä 
veisut ja sanat. (59, 57 - 59) 
40. Ette voi sanoa, että sanani ei ole selkeä tai 
että siinä on puutteita, sillä minulta ei voi tulla 
epäselvyyttä. Jos havaitsette siinä virheen, 
syyttäkää sitä äänen kantajan huonosta 
välittämisestä tai huonosta 
ymmärtämisestänne, mutta älkää koskaan 
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Minun Opetuksestani. Voi sitä äänenkantajaa, 
joka turmelee sanani! Voi sitä, joka huonosti 
välittää opetustani ja aliarvioi sitä, sillä hän 
joutuu kokemaan omantuntonsa 
lakkaamattoman moitteen ja menettää 
henkensä rauhan! (108, 51) 
41 Tavatakseni teidät, sanon teille: Jos ette 
halua Minun käyttävän syntisiä ruumiita 
antaakseni teille rakkauttani, osoittakaa 
Minulle vanhurskas, puhdas, osoittakaa 
Minulle yksi teistä, joka osaa rakastaa, ja 
vakuutan teille, että käytän häntä. 
42 Ymmärtäkää, että minä käytän itseäni 
tuomaan syntisiä; sillä minä en ole tullut 
pelastamaan vanhurskaita; he ovat jo 
valkeuden valtakunnassa. (16, 25) 
43. Katsokaa, kuinka tämä siemen, vaikka 
olette hoitaneet sitä huonosti, ei kuole; 
katsokaa, kuinka se on voittanut pimeyden ja 
sudenkuopat, esteet ja koettelemukset ja 
jatkaa itämistä ja kehittymistä päivästä 
toiseen. Miksi tämä siemen ei kuole: Koska 
totuus on kuolematon, ikuinen. 
44 Siksi huomaatte, että kun tämä opetus 
näyttää toisinaan katoavan, se on juuri silloin, 
kun uudet ja rehevät versot puhkeavat 
auttamaan ihmisiä ottamaan uuden askeleen 
eteenpäin henkistymisen tiellä. (99, 20) 
45 Tutkikaa opetuksiani ja kertokaa minulle, 
voisiko tämän opetuksen sisällyttää johonkin 
uskonnostanne. 
46. Olen paljastanut teille sen kattavat piirteet 
ja sen universaalin merkityksen, joka ei rajoitu 
ihmiskunnan osiin tai [tiettyihin] kansoihin, 
vaan ylittää maailmanne planetaarisen 
kiertoradan ja kattaa äärettömyyden kaikkine 
elämän maailmoineen, joissa, kuten tässä 
maailmassa, asuvat myös Jumalan lapset. (83, 
6) 
47. Tunnustakaa, että sanani ei ole eikä voi 
olla uusi uskonto. Tämä teos on se valoisa 
polku, jolla kaikki ideologiat, uskontokunnat ja 
uskonnot yhdistyvät henkisesti päästäkseen 
Luvatun maan porteille. (310, 39) 
48 Minun opetukseni, josta teidän henkenne 
saa ravintonsa, haluaa tehdä teistä mestareita, 
Pyhän Hengen uskollisia apostoleja. (311, 12) 
49. Esittelen teidät ihmisille palvelijoinani, 
Kolmannen Aikakauden kolminaisuus-
mariaanisina spiritualisteina - spiritualisteina, 
koska teidän tulee olla enemmän henkeä kuin 
ainetta; kolminaisuus-mariaanisina, koska 

olette vastaanottaneet ilmestykseni kolmessa 
ajassa; mariaanisina, koska rakastatte Mariaa, 
universaalia Äitianne, joka on valvonut teitä, 
ettette joutuisi epätoivoon elämän tiellä. (70, 
36) 
50 Ei ainoastaan niitä, jotka ovat kuulleet 
sanani ihmisen ymmärryselimen kautta, saa 
kutsua tämän kansan lapsiksi. Jokaista, joka 
ottaa ristinsä - jokaista, joka rakastaa tätä lakia 
ja levittää tätä siementä, kutsutaan 
viinitarhani työntekijäksi, työni apostoliksi ja 
tämän kansan lapseksi, vaikka hän ei olisikaan 
kuullut minua tämän julistuksen kautta. (94, 
12) 
51. Miten voitte ajatella, ihmiset, että se, että 
tulette yhteen eri kokoontumispaikoissa, on 
syy pitää etäisyyttä toisiinne? Vain 
tietämättömyys estää teitä tulemasta 
tietoisiksi niistä hengellisistä siteistä, jotka 
yhdistävät kaikkia Herran lapsia. (191, 51) 
52. Kun käytte yhdessä tai toisessa tai eri 
kokoontumispaikoissa ja kuulette saman 
sanan niiden puhujien kautta, sydämenne 
täyttyy ilosta ja uskosta, ja pidätte tuota 
opetusta todellisena todisteena siitä, että nuo 
yhteisöt ovat yhdistyneet henkisyytensä 
vuoksi. Mutta kun osallistutte puutteelliseen 
ilmentymään, tunnette, että teitä on 
haavoitettu sydämessänne, ja ymmärrätte, 
että tässä kansassa ei ole sitä ykseyttä tai 
ilmentymää, jonka pitäisi olla läsnä. (140, 71) 
53. Haluan, että olette hyviä ja nöyriä 
opetuslapsiani - niitä, jotka eivät vaadi 
nimityksiä tai kunnianosoituksia yhteisössä, 
vaan että ihanteenanne on vain saavuttaa 
täydellisyys hyveen avulla ja noudattaa 
ohjeitani, jotta elämästänne tulisi esimerkki. 
Mitä hyötyä teille olisi kunniatehtävistä, 
titteleistä tai nimistä, jos teillä ei ole ansioita 
niiden oikeaan hallussapitoon? (165, 17) 
54. Minun Työni ei ole yksi monista 
opetuksista, se ei ole mikään muu lahko 
maailmassa. Tämä ilmestys, jonka olen tuonut 
teille tänään, on Iankaikkinen laki. Kuinka 
monta rituaalia olette kuitenkaan lisänneet 
siihen hengellisyyden ja ymmärryksen 
puutteessa, kuinka monta jumalattomuutta, 
kunnes lopulta olette vääristäneet sen. Kuinka 
monta palvonnan tekoa olette tuoneet 
oppiini, sanomalla ja uskomalla, että kaikki, 
mitä olette tehneet, on ollut Minun 
innoittamani ja määräämäni. (197, 48) 
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55. Löydätte pian itsenne sellaisten ihmisten 
keskeltä, jotka ovat väsyneitä ulkoisiin 
kultteihin ja väsyneitä heidän "uskonnolliseen 
fanaattisuuteensa". Siksi kerron teille, että 
henkistymisen sanoma, jonka viette heille, 
saavuttaa heidän sydämensä kuin tuore ja 
virkistävä kaste. 
56. Luuletteko, että jos tulette heidän 
luokseen fanaattisten kulttien ja 
hengellisyyden vastaisten toimintatapojen 
kanssa, että silloin maailma voisi tunnistaa 
teidät jumalallisen sanoman kantajiksi? 
Totisesti MINÄ sanon teille, että teitä 
pidettäisiin uuden lahkon fanaatikkoina! 
57 Kun otetaan huomioon se selkeys, jolla 
puhun teille, jotkut sanovat Minulle: "Mestari, 
miten on mahdollista, että meidän pitäisi 
hylätä monet Roque Rojasin meille perinnöksi 
jättämät kulttihoidot?" 
58. Tästä kerron teille, että annoin teille tuon 
esimerkin toisesta aikakaudesta, kun annoin 
ihmisten ymmärtää, että rituaalien, 
muodollisuuksien, perinteiden ja juhlapyhien 
noudattamisen vuoksi he olivat unohtaneet 
lain, joka on olennainen asia. 
59 Olen muistuttanut teitä tästä Mestarinne 
teosta, jotta ymmärtäisitte, että teidän on 
vielä nykyäänkin unohdettava perinteet ja 
seremoniat, vaikka olisittekin oppineet ne 
Roque Rojasilta, aivan kuten silloinen kansa oli 
perinyt ne Moosekselta. 
60. En tarkoita, että he olisivat opettaneet 
sinulle jotain pahaa - en. Heidän oli vain pakko 
turvautua symboleihin ja tekoihin, jotka 
auttaisivat ihmisiä ymmärtämään jumalallisia 
ilmoituksia. Mutta kun tämä tavoite oli 
saavutettu, oli välttämätöntä poistaa kaikki 
nyt hyödyttömät palvonnan tai vertauskuvien 
muodot, jotta totuuden valo voisi loistaa. 
(253, 29 - 32) 
61 Kuinka paljon tuskaa Sydämelleni ovat 
aiheuttaneet palvelijat, jotka eivät ole 
ymmärtäneet lakiani; ja kuinka paljon tuskaa 
aiheuttavat tällä hetkellä ne, jotka, vaikka olen 
kouluttanut ja nimittänyt heidät, ovat tänään 
antaneet suojan epäilykselle, epävarmuudelle 
ja sanoneet ymmärtämättömyytensä ja 
itsekkyytensä vuoksi, että jään ihmisten 
keskuuteen vielä joksikin aikaa; että heidän 
inhimillisen tahtonsa mukaan lähetän 
Universaalisen säteeni vielä kerran alas ja 

jatkan itseni tunnetuksi tekemistä vielä 
pitkään. 
62. Siksi olen sanonut teille: Milloin olen 
osoittanut sanassani päättämättömyyttä, 
epävarmuutta tai tahdon erimielisyyttä? En 
koskaan, totisesti, sillä silloin en olisi enää 
täydellinen, en olisi enää teidän Jumalanne ja 
Luojanne. 
63. Minussa on päättäväisyys, yksi tahto, ja 
siksi puhun yhtä selvästi kuin kirkas 
päivänvalo, jotta kaikki voivat tuntea Minut 
Läsnäolossani, Olennossani ja Voimassani, 
jotta mieli voi tuntea [taustalla olevan] Järjen 
ja Sanan, jonka olen antanut inhimillisen 
ymmärryskyvyn kautta. 
64 Mestari kertoo teille: Ihminen on 
pystyttänyt rakennuksia ja kutsunut niitä 
kirkoiksi, ja näissä paikoissa ihmiset, jotka 
astuvat sisään, kumartavat, ruokkivat 
fanaattisuutta ja epäjumalanpalvelusta ja 
palvovat sitä, minkä ihminen on itse luonut. 
Tämä on inhottavaa minun silmissäni, ja siksi 
olen poistanut teiltä, Israelin kansa, kaiken 
sen, minkä alun perin tiesitte ja kuulitte, jotta 
voisitte luopua fanaattisuudestanne. 
65. Israelin kansan rukoushuoneet tulevat 
olemaan ihmiskunnan tiedossa, niitä ei saa 
sulkea, sillä ne antavat suojaa heikoille ja 
eksyneille, väsyneille ja sairaille. Teidän 
varustautumisenne kautta, tottelemalla 
korkeinta tahtoani ja noudattamalla lakiani, 
todistan itseni jumaluuteni todellisten 
opetuslasten töissä. 
66 Älkää surko sitä, että myös vääriä 
äänenkantajia, vääriä kirkon johtajia, vääriä 
"työntekijöitä" ilmestyy, että heidän 
pilkkaavat huulensa puhuvat ihmisille ja 
väittävät, että minun Sanani ja Universaalinen 
säteeni pysyvät edelleen opetuksena ihmisten 
keskuudessa. 
67 Minä teen tiettäväksi, kuka on petkuttaja, 
kuka ei noudata lakia minun tahtoni mukaan, 
kuka on se, joka ilmaisee vain omaa tahtoaan, 
ja minä teen tiettäväksi hänen väärän työnsä 
ja lain, jonka hän on tehnyt, ja heidät hylätään 
ja karkotetaan. 
68. Sillä minä pidättelen jumalallista armoa ja 
voimaa, ja kiusaukset pyydystävät heidät 
verkkoihinsa, ja siksi jokainen, joka etsii heitä, 
ei tunne hengessään Pyhän Henkeni armoa. 
(363, 52 - 56) 
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69 julistamatta, että te olette minun 
apostolejani, niin te olette. Vaikka olette 
mestareita, sanokaa, että olette opetuslapsia. 
70 Älkää pukeutuko mihinkään vaatteeseen, 
joka erottaisi teidät muista, älkää kantako 
kirjaa käsissänne, älkää rakentako 
kokoontumistaloja. 
71 Eikä teillä ole maan päällä mitään keskusta 
tai perustusta minun työssäni, eikä kukaan ole 
ihmisten yläpuolella ottamassa minun 
paikkaani. 
72. Tähänastiset johtajanne ovat viimeiset. 
Rukous, henkistäminen ja oppini 
harjoittaminen johtavat joukot valon tielle. 
(246,30 - 31) 
73 Kysyn opetuslapsiltani, onko 
oikeudenmukaista, että te esittelette 
ihmiskunnalle täydellisen teoksen, jollaisen 
olen teille ilmoittanut, niin, että se tuomitaan 
poikkeavaksi tai että sitä pidetään yhtenä 
niistä opeista ja teorioista, jotka ovat 
syntyneet näinä aikoina vallitsevan hengellisen 
sekasorron hedelminä? 
74 Olisiko oikein, että te, joita olen rakastanut 
ja kouluttanut Sanallani, jotta todistuksenne 
olisi puhdas, joutuisitte maallisen oikeuden 
käsiin erehdyksenne uhreiksi tai joutuisitte 
vainotuiksi ja hajotetuiksi, koska naapurinne 
pitävät teitä vahingollisina? 
75. Uskotko, että opetus - oikein 
noudatettuna - voisi aiheuttaa tällaisia 
tapahtumia? Ei, opetuslapsia. 
76. Sallikaa Minun puhua teille tällä tavalla, 
sillä Minä tiedän, miksi Minä teen sen. 
Huomenna, kun en enää puhu teille tällä 
tavalla, tiedätte, miksi puhuin teille tällä 
tavalla, ja sanotte: "Mestari tiesi tarkalleen, 
kuinka monista heikkouksista me kärsisimme. 
Mikään ei pääse hänen viisautensa 
ulottumattomiin." (252,26 - 27) 
77 Valmistan teitä siihen aikaan, jolloin ette 
enää kuule sanaani, sillä silloin ihmiset 
kutsuvat teitä kansaksi, jolla ei ole Jumalaa, 
kansaksi, jolla ei ole jumalanpalveluspaikkaa, 
koska teillä ei ole upeita kirkkorakennuksia 
palvellaksenne minua, ettekä vietä juhlallisia 
riittejä ettekä etsi minua kuvista. 
78. Mutta minä jätän teille testamentiksi 
kirjan, joka on teidän puolustuksenne 
oikeudenkäynneissä ja tie, jota pitkin teidän 
tulee ohjata askeleenne. Nämä sanat, jotka 
kuulette tänään äänenkantajan kautta, tulevat 

huomenna Raamatusta, jotta voitte virkistää 
itseänne jälleen kerran niiden avulla, ja ne 
kuulevat ne ihmisjoukot, jotka tuolloin 
lisätään. (129, 24) 
79 Olen parhaillaan jättämässä ihmiskunnalle 
uutta kirjaa, uutta testamenttia, "Kolmannen 
aikakauden" sanaani, jumalallista ääntä, joka 
puhui ihmiselle kuudennen sinetin avaamisen 
yhteydessä. 
80. Ei ole välttämätöntä, että nimenne tai 
tekonne jäävät historiaan. Tässä kirjassa 
sanani on kuin kaikuva ja selkeä ääni, joka 
puhuu ikuisesti ihmissydämelle, ja kansani 
jättää jälkipolville jäljen askeleistaan tätä 
henkistymisen polkua pitkin. (102, 28 - 29) 
81. Kohtaamispaikat, joissa sanani on tullut 
tunnetuksi, ovat moninkertaistuneet, ja 
jokainen niistä on kuin todellisen tiedon koulu, 
jonne kokoontuu miehiä, jotka muodostavat 
opetuslapsiani ja tulevat innokkaasti 
oppimaan uutta oppituntia. 
82. Jos jokainen näistä yhteisöistä todistaisi 
kaikista niistä hyödyistä, joita ne ovat saaneet 
armostani, näiden ihmeiden todistaminen ei 
loppuisi koskaan. Ja jos teidän pitäisi koota 
kirjaan kaikki, mitä olen puhunut 
ensimmäisistä sanoistani viimeisiin sanoihini 
kaikkien äänenkantajieni kautta, se olisi työ, 
jota ette pystyisi tekemään. 
83. Mutta minä lähetän ihmiskunnalle kansani 
välityksellä "kirjan", joka sisältää sanani 
ytimen ja todistuksen niistä teoista, jotka olen 
toteuttanut teidän keskuudessanne. Älkää 
pelätkö ryhtyä tähän tehtävään, sillä innoitan 
teitä niin, että tähän kirjaan kirjataan ne 
opetukset, jotka ovat välttämättömiä. (152, 39 
- 41) 
84. Tämän sanan ydin ei ole koskaan 
muuttunut sen ilmenemisen alusta lähtien, 
jolloin puhuin teille Damiana Oviedon kautta. 
Oppini merkitys on ollut sama. 
85 Mutta missä on näiden sanojen ydin? Mitä 
heille tapahtui? Kätkettynä ovat niiden 
jumalallisten viestien kirjoitukset, jotka olivat 
ensimmäiset tänä aikana, jolloin sanani levisi 
niin runsaasti teidän keskuudessanne. 
86. On välttämätöntä, että nämä opetukset 
tulevat julki, jotta voitte huomenna todistaa 
tämän ilmentymän alkamisesta. Näin saatte 
tietää ensimmäisen opetukseni ajankohdan, 
sen sisällön ja viimeisen opetuksen 
ajankohdan, joka tuo teille vuoden 1950, 
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määrätyn vuoden, johon tämä ilmestymisaika 
päättyy. (127, 14 - 15) 
87. On välttämätöntä, että puhut niille, jotka 
salaavat sanani ja vääristelevät opetuksiani. 
Puhukaa heille kaikessa selvyydessä, minä 
autan teitä, jotta voitte puolustaa 
näkemystänne heille. Sillä juuri ihmiset ovat 
syynä siihen, että huomenna minun työtäni 
arvostellaan ja minun lakiani väärennetään, 
koska he ovat lisänneet työhöni jotakin, mikä 
ei siihen kuulu. (340, 39) 
88 Minä toin teille tämän sanan ja annoin 
teidän kuulla sen omalla kielellänne, mutta 
annan teille tehtäväksi kääntää se 
myöhemmin muille kielille, jotta se tulisi 
kaikkien tietoon; annan teille tehtäväksi 
kääntää se omalle kielellenne. 
89 Tällä tavoin alatte rakentaa todellista 
"Israelin tornia" - sitä, joka yhdistää 
hengellisesti kaikki kansat yhdeksi, joka 
yhdistää kaikki ihmiset siihen jumalalliseen, 
muuttumattomaan ja ikuiseen lakiin, jonka 
opitte maailmassa Jeesuksen suusta, kun hän 
sanoi teille: "Rakastakaa toisianne!" (34, 59 - 
60) 
 
Hengellinen Israel ja juutalainen kansa 
90 "Israeliksi" kutsuin ihmisiä, joita olen 
parhaillaan kokoamassa uuden ilmestykseni 
ympärille, sillä kukaan ei tiedä minua 
paremmin, mikä henki asuu jokaisessa tämän 
"kolmannen aikakauden" kutsutussa. 
91. "Israelilla" on hengellinen merkitys, ja 
teille annan tämän nimen, jotta tietäisitte 
olevanne osa Jumalan kansaa. Sillä "Israel" ei 
edusta maan kansaa, vaan henkimaailmaa. 
92 Tämä nimi tullaan jälleen tuntemaan maan 
päällä, mutta ilman erehdystä, sen todellisessa 
merkityksessä, joka on hengellinen. 
93. Teidän on tunnettava tämän nimen 
alkuperä ja merkitys; uskonne siihen, että 
olette tuon kansan lapsia, on oltava ehdoton, 
ja teillä on oltava täydelliset tiedot siitä, 
keneltä ja miksi olette saaneet tämän 
nimityksen, jotta voitte kestää hyökkäykset, 
joita teille huomenna hyökkäävät ne, jotka 
antavat nimelle "Israel" toisenlaisen 
merkityksen. (274, 47 - 50) 
94 Haluan teiltä kuuliaisuutta, haluan, että 
muodostatte kansan, joka on vahva uskonsa ja 
hengellisyytensä kautta; sillä aivan kuten minä 
sain Jaakobista polveutuvat sukupolvet 

lisääntymään huolimatta suurista 
vastoinkäymisistä, jotka koettelivat tuota 
kansaa, niin aion saada teidät, jotka kannatte 
tuota siementä hengessänne, pysymään 
sinnikkäästi taisteluissanne, jotta kansanne 
lisääntyisi jälleen kerran niin kuin tähdet 
taivaalla ja niin kuin hiekka merellä. 
95. Olen ilmoittanut teille, että hengellisesti 
olette osa tuota Israelin kansaa, jotta saisitte 
täydellisemmän tiedon kohtalostanne. Mutta 
samalla olen suositellut, ettette julistaisi 
julkisesti tätä koskevia profetioita ennen kuin 
ihmiskunta löytää ne omasta tahdostaan. 
96 Sillä koska maan päällä on vielä olemassa 
israelilainen kansa, juutalainen lihan mukaan, 
hän kieltää teiltä tämän nimen eikä anna sitä 
teille, vaikka tämä ei olekaan hyvä syy 
riitelyyn. 
97. He eivät tiedä sinusta vielä mitään, mutta 
sinä tiedät heistä paljon. Olen ilmoittanut 
teille, että tämä kansa, joka vaeltaa maan 
päällä ilman henkistä rauhaa, liikkuu askel 
askeleelta ja tietämättään kohti 
ristiinnaulittua, jonka se tunnistaa Herrakseen 
ja jolta se pyytää anteeksi niin suurta 
kiittämättömyyttä ja kovasydämisyyttä hänen 
rakkautensa edessä. 
98. Ruumiini on otettu alas ristiltä, mutta 
niiden osalta, jotka ovat vuosisatojen ajan 
kieltäneet minut, olen edelleen naulittuna 
siihen, ja odotan edelleen heidän 
heräämisensä ja katumuksensa hetkeä, jotta 
voin antaa heille kaiken sen, mitä tarjosin 
heille, mutta he eivät halunneet ottaa vastaan. 
(86, 11- 13) 
99. Älkää tänä aikana olko kuin "toisen 
aikakauden" juutalaiset, jotka eivät voineet 
syödä taivaan leipää, jonka heille toi Messias, 
jota he olivat odottaneet vuosisatojen ajan, 
koska he olivat sidottuja perinteisiin, 
konservatiivisia ja fanaattisia. Kun hetki koitti, 
se ei kyennyt tunnistamaan Häntä, koska sen 
materialisoituminen esti sitä näkemästä 
totuuden valoa. (255, 19) 
100. Kaukaisista maista ja kansakunnista 
näette veljienne saapuvan paikalle toivoen 
henkensä vapauttamista. Tuosta muinaisesta 
Palestiinasta he tulevat myös joukoittain, niin 
kuin Israelin heimot kulkivat aavikon halki. 
101 Sen pyhiinvaellus on ollut pitkä ja 
murheellinen siitä lähtien, kun se karkotti 
kohdustaan sen, joka tarjosi sille 
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valtakuntaansa uudeksi perinnöksi. Mutta se 
on jo lähestymässä keidasta, jossa se lepää ja 
pohtii sanaani, jotta se sitten laini 
tuntemuksessa vahvistuneena jatkaisi tietä, 
joka näyttää sille sen niin kauan unohdetun 
kehityksen. 
102. Silloin kuulette monien sanovan, että 
kansanne on uusi lupauksen maa, Uusi 
Jerusalem. Kerrotte heille kuitenkin, että tuo 
luvattu maa on tämän maailman tuolla puolen 
ja että sinne päästäkseen on päästävä 
hengessä, kun on kulkenut tämän ajan 
koettelemusten suuren autiomaan läpi. Kerro 
heille myös, että tämä kansakunta on vain 
keidas keskellä autiomaata. 
103. Mutta teidän on ymmärrettävä, ihmiset, 
että keidas antaa varjoa uupuneille vaeltajille 
ja tarjoaa myös kristallinkirkasta ja raikasta 
vettä niiden kuivuneille huulille, jotka etsivät 
sieltä turvaa. 
104. Mikä on se varjo ja se vesi, josta puhun 
teille? Minun oppini, ihmiset, Minun 
jumalallinen opetukseni rakastavasta 
ystävällisyydestä. Ja keneen olen sijoittanut 
tämän armon ja siunausten rikkauden? Teissä, 
ihmiset, jotta voisitte yhä enemmän vapauttaa 
sydämenne kaikesta itsekkyydestä ja esittää 
sen puhtaana peilinä jokaisessa teossanne. 
105. Eivätkö mielenne ja sydämenne täyttyisi 
ilosta, jos voisitte rakkautenne kautta 
käännyttää tämän perinteisiinsä niin 
kiintyneen ja hengellisesti pysähtyneen kansan 
kolminaisuus-maarilaiseen Hengen oppiin? 
Eikö teidän keskuudessanne vallitsisi ilo, jos 
"vanha Israel" kääntyisi "uuden Israelin" 
välityksellä, toisin sanoen jos ensimmäinen 
saisi armon jälkimmäisen kautta? 
106 Tähän mennessä mikään ei ole 
vakuuttanut juutalaisia siitä, että heidän on 
murrettava vanhat perinteet saavuttaakseen 
moraalisen ja hengellisen nousujohteisen 
kehityksensä. Kyse on ihmisistä, jotka luulevat 
täyttävänsä Jehovan ja Mooseksen lakeja, 
mutta jotka todellisuudessa yhä palvovat 
kultaista vasikkaansa. 
107. Aika on lähellä, jolloin tämä eksynyt 
kansa, joka on hajallaan ympäri maailmaa, 
lakkaa katsomasta maan päälle ja nostaa 
katseensa taivaaseen etsiessään Häntä, joka 
oli luvattu heille alusta alkaen heidän 
Lunastajakseen ja jonka he väärinarvioivat ja 

tappoivat, koska pitivät Häntä köyhänä eivätkä 
löytäneet Hänessä mitään hyvää. (35, 55 - 58) 
108. Älkää pitäkö sitä, että olen valinnut 
yhden maan kansan muiden joukosta, 
etusijalla: Rakastan kaikkia lapsiani ja heidän 
muodostamiaan kansoja yhtä paljon. 
109 Jokainen kansa tuo mukanaan tehtävän 
maan päälle, ja "Israelin" kohtalo on se, että 
se on ihmisten keskuudessa Jumalan 
profeetta, uskon majakka ja tie 
täydellisyyteen. 
110. Ennustuksiani ja ilmestyksiäni, jotka olen 
antanut teille ensimmäisistä ajoista lähtien, ei 
ole tulkittu oikein, koska tunti ei ollut vielä 
tullut, jolloin ihmiskunta voisi ymmärtää ne. 
111 Menneisyydessä "Israel" oli maan kansa; 
nykyään he ovat ihmisiä, jotka ovat hajallaan 
ympäri maailmaa; huomenna Jumalan kansa 
koostuu kaikista hengellisistä olennoista, jotka 
yhdessä Isänsä kanssa muodostavat 
täydellisessä sopusoinnussa olevan 
jumalallisen perheen. (221,27 - 30) 
 
Opetuslapseus ja hengellisyys  
112 Oppikaa rakastamaan toisianne, 
siunaamaan, antamaan anteeksi, olemaan 
lempeä ja rakastava, hyvä ja jalo, ja 
ymmärtäkää, että jos ette tee näin, elämänne 
ei heijasta vähimmässäkään määrin 
Kristuksen, teidän Mestarinne, tekoja. 
113. Puhun teille kaikille ja pyydän teitä 
kaikkia poistamaan virheet, jotka ovat 
pidättäneet teitä evoluutiossanne niin monien 
vuosisatojen ajan. (21, 22 - 23) 
114. Älkää unohtako, että alkuperänne on 
minun rakkaudessani. Nykyään sydämesi on 
itsekkyyden kovettama, mutta kun siitä tulee 
jälleen vastaanottavainen jokaiselle 
hengelliselle innoitukselle, se tuntee rakkautta 
lähimmäistäsi kohtaan ja tuntee myötätuntoa 
toisten tuskaa kohtaan kuin se olisi omaasi. 
Silloin voitte täyttää käskyn, jossa sanotaan: 
"Rakastakaa toisianne." (80, 15) 
115. Tämä maailma on oikea ala työskennellä. 
Siinä on kipua, sairautta, syntiä kaikissa 
muodoissaan, paheita, eripuraa, harhapoluille 
eksynyttä nuoruutta, arvotonta vanhuutta, 
tieteen väärinkäyttöä pahaan, vihaa, sotaa ja 
valheita. 
116. Nämä ovat ne pellot, joilla teidän on 
työskenneltävä ja kylvettävä. Mutta jos se 
taistelu, joka teitä odottaa ihmisten 



309 
 

keskuudessa, vaikuttaa jättimäiseltä, sanon 
teille totisesti, että vaikka se on suuri, sitä ei 
voi verrata siihen, joka teidän on aloitettava 
itsestänne: hengen, järjen ja omantunnon 
taisteluun lihan intohimoja, itserakkautta, 
itsekkyyttä ja materialisoitumista vastaan. 
Mutta ennen kuin olette voittaneet itsenne, 
miten voitte puhua vilpittömästi rakkaudesta, 
kuuliaisuudesta, nöyryydestä ja 
hengellisyydestä lähimmäisillenne? (73, 18 - 
19) 
117. Hyve on halveksittu ja sitä on pidetty 
haitallisena tai hyödyttömänä. Nyt on tullut 
aika ymmärtää, että vain hyve tuo sinulle 
pelastuksen, saa sinut tuntemaan rauhaa ja 
täyttää sinut tyytyväisyydellä. Mutta hyveen 
on silti kärsittävä monia esteitä ja 
koettelemuksia, ennen kuin se voi päästä 
kaikkiin sydämiin. 
118. Niitä puolustavien sotilaiden on 
taisteltava suurella vaivalla ja suurella uskolla. 
Missä ovat nämä hyvän, aktiivisen 
hyväntekeväisyyden ja rauhan sotilaat? 
Luuletko olevasi? 
119. Tutkikaa itseänne sisäisesti ja vastatkaa 
Minulle, että ette ole. Vastineeksi kerron 
teille, että te kaikki voitte hyvällä tahdollanne 
kuulua näihin sotilaisiin. Minkä vuoksi luulette 
minun tulleen luoksenne? (64, 16) 
120 Rakkaus, puhukaa, kun teidän on pakko - 
olkaa hiljaa, kun se on sopivaa, älkää kertoko 
kenellekään, että olette valittujani. Vältä 
imartelua äläkä tee tunnetuksi hyvää, jota 
teet. Työskentelkää hiljaisuudessa ja 
todistakaa rakkauden teoillanne minun oppini 
totuudesta. 
121 Rakastaminen on kohtalosi. Rakastakaa, 
sillä tällä tavoin voitte pestä pois virheenne 
sekä nykyisestä elämästänne että edellisistä 
elämistänne. (113, 58 - 59) 
122. Torju imartelu sinulta, sillä se on ase, joka 
tuhoaa jalot tunteesi. Se on miekka, joka voi 
tappaa sen uskon, jonka olen sytyttänyt 
sydämissänne. 
123. Kuinka voitte antaa ihmisten tuhota 
alttarin, joka teillä on olemuksenne 
sisimmässä? (106, 47 - 48) 
124. Älkää sekoittako nöyryyttä 
vähäpukeisuuteen. Kumpikaan ei usko, että se 
on nöyrä, jolla on alemmuudentunne sisällään 
ja jonka on tästä syystä pakko palvella muita ja 
kumartaa heidän edessään. Kerron teille, että 

todellinen nöyryys on siinä, joka, vaikka hän 
pystyy arvioimaan, että hän on joku, ja tietää, 
että hänellä on jonkin verran tietoa, on valmis 
nöyrtymään muille ja jakaa mielellään sen, 
mitä hänellä on, heidän kanssaan. 
125. Miten kiitollinen tunne onkaan, kun koet, 
että ihminen, jota kunnioitetaan ihmisten 
keskuudessa, osoittaa hellyyttä, ymmärrystä ja 
nöyryyttä sinua kohtaan. Voit välittää saman 
tunteen niille, jotka ovat alapuolellasi tai jotka 
tuntevat niin. 
126 Osaa nojata alaspäin, osaa ojentaa kätesi 
tuntematta itseäsi ylempiarvoiseksi, opettele 
olemaan ymmärtäväinen. Sanon teille, että 
näissä tapauksissa ei vain se, joka saa 
rakkauden osoituksen, avun tai lohdutuksen, 
iloitsee, vaan myös se, joka sen antaa, sillä hän 
tietää, että hänen yläpuolellaan on Joku, joka 
on itse antanut hänelle rakkauden ja 
nöyryyden osoituksia, ja Hän on hänen 
Jumalansa ja Herransa. (101, 60 + 62) 
127 Eläkää puhtaasti, nöyrästi, 
yksinkertaisesti. Täyttäkää kaikki se, mikä on 
vanhurskasta inhimillisessä maailmassa, sekä 
kaikki se, mikä koskee henkeänne. Poistakaa 
elämästänne turhat, keinotekoiset ja 
haitalliset asiat ja virkistäytykää sen sijaan 
kaikella sillä, mikä on hyvää 
olemassaolossanne. (131, 51) 
128. Älä näe vihollisia kenessäkään, näe 
veljiäsi ja sisariasi kaikissa ihmisissä, se on 
tehtäväsi. Jos pysytte tässä loppuun asti, 
oikeudenmukaisuus ja rakkaus vallitsevat 
maan päällä, ja se antaa teille rauhan ja 
turvallisuuden, jota niin kaipaatte. (123, 65) 
129. Anna sydämellesi vapaus, jotta se voi 
alkaa tuntea toisten kipua. Älkää antako sen 
olla kiireinen ja ahdistunut tuntemaan vain 
sitä, mikä koskee teitä. Älkää enää suhtautuko 
välinpitämättömästi niihin koettelemuksiin, 
joita ihmiskunta käy läpi. 
130 Milloin rakkautesi on niin suuri, että se voi 
syleillä monia kanssaihmisiä ja rakastaa heitä 
niin kuin sinä rakastat niitä, joissa on sinun 
vertasi ja jotka ovat lihaa sinun lihastasi? 
131. Jos tietäisitte, että olette enemmän 
hengessä kuin ruumiissa, monet eivät uskoisi 
sitä. Mutta minä sanon teille: te olette veljiä ja 
sisaria enemmän hengessä kuin ruumiissa, 
sillä henki kuuluu ikuisuuteen, kun taas ruumis 
on katoavainen. 
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132 Ottakaa siis huomioon, että perheet täällä 
maan päällä syntyvät tänään ja hajoavat 
huomenna, kun taas hengellinen perhe on 
olemassa ikuisesti. (290, 39 - 41) 
133. Luuletteko te, jotka kuulette nämä sanat, 
että voisin kylvää sydämeenne 
vastenmielisyyttä tai pahaa tahtoa niitä 
kanssaihmisiänne kohtaan, jotka tunnustavat 
muita uskontokuntia? Koskaan, oppilaat, 
teidän on alettava näyttää esimerkkiä 
veljeydestä ja harmoniasta, katsomalla ja 
rakastamalla kaikkia samalla kiintymyksellä, 
jolla katsotte niitä, jotka jakavat oman 
ajattelutapanne. (297, 49) 
134. Tiedän, että mitä suurempi on 
tietämyksenne, sitä suurempi on rakkautenne 
Minua kohtaan. Kun sanon teille: "Rakastakaa 
Minua", tiedättekö, mitä sanon teille? 
Rakastakaa totuutta, rakastakaa hyvää, 
rakastakaa valoa, rakastakaa toisianne, 
rakastakaa todellista elämää. (297, 57 - 58) 
135 Tietäkää, oppilaat, että kamppailunne 
päämäärä on se mielen tila, jota ei enää voi 
saavuttaa kipu, ja tämä päämäärä saavutetaan 
ansioiden, kamppailujen, koettelemusten, 
uhrausten ja luopumisten kautta. 
136. Huomatkaa ne kärsivällisyyden, uskon, 
nöyryyden ja antautumisen tapaukset, joita 
joskus havaitsette joissakin lähimmäisissänne. 
He ovat minun lähettämiäni henkiä, joiden 
tehtävänä on näyttää ihmiskunnalle 
esimerkkiä hyveellisyydestä. Ulkonäöltään 
näiden olentojen kohtalo on surullinen, mutta 
uskossaan he tietävät, että he ovat tulleet 
täyttämään tehtävänsä. 
137. Olette saaneet historiassanne suuria 
esimerkkejä sanansaattajistani ja 
opetuslapsistani, nimiä, jotka ovat teille 
tuttuja, mutta tästä syystä älkää laiminlyökö 
niitä pieniä esimerkkejä, joita kohtaatte 
elämänne matkalla. (298, 30 - 32) 
138. Älkää luulko, että vain Israelin kansan 
helmassa on ollut profeettoja, uranuurtajia ja 
valon henkiä. Olen myös lähettänyt joitakin 
heistä muille kansoille, mutta ihmiset pitivät 
heitä jumalina eivätkä lähettiläinä ja loivat 
heidän opetuksistaan uskontoja ja kultteja. 
(135, 15) 
139 Katsokaa aina ensin sitä "sädettä", joka 
teillä, opetuslapset, on omassa silmässänne, 
jotta teillä olisi oikeus katsoa sitä "sirpaletta", 
joka veljellänne on. 

140 Tämän myötä haluan sanoa teille, että 
teidän ei pidä käyttää opetustani 
tuomitsemaan lähimmäistenne toimintatapoja 
heidän eri uskontokunnissaan. 
141 Totisesti sanon teille, kaikilla noilla poluilla 
on sydämiä, jotka etsivät Minua uhrauksin 
koristellun jalon elämän kautta. 
142 Kuitenkin oppilas kysyy Minulta yhä 
uudelleen ja uudelleen, miksi sallin 
maailmankatsomusten erilaisuuden, jotka 
joskus ovat ristiriidassa keskenään, luovat 
erimielisyyksiä ja aiheuttavat vihamielisyyttä 
ihmisten välille. 
143. Tähän Mestari vastaa teille: Se on sallittu, 
koska ei ole kahta henkeä, joilla on täsmälleen 
sama ymmärrys, sama valo, sama usko, ja 
myös siksi, että teille on annettu 
tahdonvapaus valita polkunne. Teitä ei ole 
koskaan pakotettu kulkemaan Lain polkua, 
vaan teitä on kutsuttu siihen, ja siten teillä on 
vapaus hankkia todellisia ansioita totuuden 
tavoittelussa. (297, 23 - 24) 
144 Haluan, että opitte, ettette ole 
varomattomia tuomioissanne ettekä anna 
ensivaikutelmienne määrittää teitä 
hätiköidysti. 
145. Annan teille tämän merkinnän, jotta kun 
tulkitsen sanaani ja myös kun arvioitte oppeja, 
uskontoja, filosofioita, kultteja, hengellisiä 
ilmestyksiä tai tieteitä, ymmärtäisitte, että se, 
mitä tiedätte, ei ole kaikki, mitä on olemassa, 
ja että tuntemanne totuus on vain 
minimaalinen osa absoluuttista totuutta, joka 
ilmenee täällä yhdellä tavalla, mutta joka voi 
ilmetä monilla muilla teille tuntemattomilla 
tavoilla. (266, 33) 
146 kunnioittakaa kanssaihmistenne 
uskonnollista vakaumusta, ja kun astutte 
heidän kirkkoihinsa, paljastakaa päänne 
vilpittömässä hartaudessa tietäen, että olen 
läsnä jokaisessa jumalanpalveluksessa. 
147. Älkää kieltäkö maailmaa seurataksenne 
minua älkääkä erottautuko minusta sillä 
verukkeella, että teillä on velvollisuuksia 
maailmassa. Opi yhdistämään molemmat lait 
yhdeksi. (51, 53) 
148. Enkö siunaa koko ihmiskuntaa suosimatta 
ketään? Hyvät ja nöyrät sekä ylimieliset ja 
rikolliset ovat tuon siunauksen "vaipan" 
ympäröimiä. Miksi ette ota Minua 
malliksenne? Tunnetko inhoa toisten tekoja 
kohtaan? 
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149. Älkää unohtako, että olette osa 
ihmiskuntaa, että teidän pitäisi rakastaa sitä ja 
antaa sille anteeksi, mutta ei hylätä sitä, sillä 
se olisi kuin inhoaisi itseänne. Kaikki se, mitä 
näette lähimmäisessänne, on teillä itsellänne 
enemmän tai vähemmän. 
150. Siksi haluan, että opitte tutkimaan 
sisimpäänne, jotta voitte tuntea henkiset ja 
moraaliset kasvonne. Näin osaatte arvioida 
itseänne ja teillä on oikeus tarkastella muita. 
151 Älkää etsikö vikoja lähimmäisistänne; 
riittää, että teillä on ne, jotka teillä on. (286, 
41 - 42) 
152. Uskotko, että täytät käskyni rakastaa 
toisiamme, kun rajoitat rakkautesi itsekkäästi 
perheeseesi? Uskovatko uskonnolliset 
yhdyskunnat täyttävänsä tämän korkeimman 
käskyn, kun ne tunnustavat vain uskovansa ja 
hylkäävät ne, jotka kuuluvat toiseen 
uskontokuntaan? 
153 Voivatko maailman suuret kansakunnat, 
jotka ylpeilevät sivistyksellä ja edistyksellä, 
väittää, että ne ovat saavuttaneet hengellistä 
edistystä ja että ne ovat noudattaneet 
Jeesuksen opetusta, kun niiden koko pyrkimys 
on valmistautua veljessotaan? 
154. Ah, te miehet, te ette ole koskaan 
arvostaneet sanani arvoa ettekä ole halunneet 
istua Herran pöydässä, koska se on tuntunut 
teistä liian nöyrältä! Silti pöytäni odottaa teitä 
edelleen elämän leivän ja viinin kanssa 
hengellenne. (98, 50 - 51) 
155. Älkää pitäkö työtäni taakkana älkääkä 
sanoko, että Isän ja lähimmäistenne 
rakastamisen kauniin tehtävän täyttäminen on 
hengellenne vaikeaa. Todella raskas on oman 
ja muiden pahuuden risti, jonka vuoksi sinun 
on itkettävä, vuodatettava verta ja jopa 
kuoltava. Kiittämättömyys, 
ymmärtämättömyys, itsekkyys ja panettelu 
painuvat päällesi kuin taakka, jos annat niille 
suojaa. 
156 Kapinallisesta ihmisestä minun lakini 
täyttäminen voi tuntua kovalta ja vaikealta, 
sillä se on täydellinen eikä suosi pahuutta eikä 
valhetta. Kuuliaiselle laki on kuitenkin hänen 
puolustuksensa, tukensa ja pelastuksensa. (6, 
16 - 17) 
157. Minä myös kerron teille: Ihmisten on 
uskottava ihmisiin, heidän on uskottava ja 
luotettava toisiinsa, sillä teidän on tultava 

siihen vakaumukseen, että te kaikki maan 
päällä tarvitsette toisianne. 
158. Älkää luulko, että minua miellyttää, kun 
sanotte uskovanne minuun, vaikka tiedän, 
että epäilette koko maailmaa. Odotan teiltä 
nimittäin seuraavaa: että rakastatte minua 
rakkaudella, jota osoitatte lähimmäisillenne, 
antamalla anteeksi niille, jotka ovat teitä 
loukanneet; että autatte rakastavasti 
köyhimpiä, vähävaraisimpia ja heikoimpia; 
että rakastatte lähimmäisiänne erotuksetta; ja 
että osoitatte suurinta epäitsekkyyttä ja 
totuudellisuutta kaikissa teoissanne. 
159. Oppikaa minulta, sillä en ole koskaan 
epäillyt teitä, uskokaa pelastukseenne ja 
luottakaa siihen, että nostatte itsenne ylös 
saavuttaaksenne todellisen elämän. (167, 5 - 
7) 
160 Rakastakaa Isäänne, armahtakaa 
lähimmäistänne, eristäytykää kaikesta, mikä 
on vahingollista ihmiselämällenne tai 
hengellenne. Tätä minun oppini opettaa teille. 
Missä näet vaikeudet ja mahdottomuudet? 
161. Ei, rakkaat ihmiset, ei ole mahdotonta 
totella sanaani: se ei ole vaikeaa, vaan teidän 
parantumisenne, uudistumisenne ja 
henkistymisenne, koska teiltä puuttuvat ylevät 
tunteet ja korkeat pyrkimykset. Mutta koska 
tiedän, että kaikkien epäilyksenne, 
tietämättömyytenne ja päättämättömyytenne 
on hävitettävä, jatkan opettamista, sillä 
Minulle ei ole mitään mahdotonta. Voin 
muuttaa kivet ikuisen elämän leiväksi ja saada 
kristallinkirkkaan veden virtaamaan kivistä. 
(149, 63 - 64) 
162. Muistutan teitä laista - siitä, jota ei voi 
pyyhkiä pois omastatunnostanne, jota ei voi 
unohtaa sydämestänne eikä sitä voi 
kyseenalaistaa, koska sen on sanellut Viisas 
Älykkyys, Universaalinen Älykkyys, jotta 
jokaisella ihmisellä olisi sisimmässään valoa, 
joka johdattaisi hänet polulle Jumalan luo. 
163. Lain syvällinen tuntemus on 
välttämätöntä, jotta kaikki elämän toimet 
perustuisivat totuuteen ja 
oikeudenmukaisuuteen. Ilman lain tuntemusta 
teet väistämättä monia virheitä. Mutta kysyn 
teiltä: Eikö omatuntonne ole koskaan tuonut 
teitä tiedon valoon? Totisesti sanon teille, 
omatunto ei ole koskaan ollut toimeton tai 
välinpitämätön. Sydämenne ja myös mielenne 
hylkäävät sisäisen valon, koska se on ulkoisen 
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valon loiston, eli maailman tuntemuksen, 
kiehtoma. (306, 13 - 14) 
164. Tänään, kun annan yksityiskohtaisen 
selityksen opetuksestani, minun on saatava 
teidät ymmärtämään, että kaikki, mitä teette 
henkeä tai ruumista säätelevien lakien 
ulkopuolella, on molempien vahingoksi. 
165. Omatunto, intuitio ja tieto ovat oppaita, 
jotka näyttävät sinulle turvallisen tien ja 
auttavat sinua välttämään putoamiset. Nämä 
valot kuuluvat hengelle, mutta ne on saatava 
loistamaan. Kun tämä selkeys on teissä 
jokaisessa, huudatte: "Isä, pelastuksen 
siemenesi iti minun olemuksessani, ja sanasi 
kukoisti vihdoin elämässäni." (256, 37 - 38)  
166. Olen tullut antamaan hengellenne 
suuruutta, suuruutta, joka perustuu laini, joka 
on rakkauteni, täyttämiseen. Mutta teidän on 
osoitettava olevanne tämän suuruuden 
arvoisia täyttämällä tehtävänne seuraamalla 
Mestarianne. (343, 29) 
167. Sanon teille aina: Käyttäkää hyväksenne 
tyydytyksiä, joita maailmanne voi teille antaa, 
mutta nauttikaa niistä minun lakini puitteissa, 
ja teistä tulee täydellisiä. 
168. Kuulette yhä uudestaan ja uudestaan 
omantunnon moitteet, ja se johtuu siitä, että 
ette ole sovittaneet yhteen ruumista ja 
henkeä minun antamani lain avulla. 
169 Usein te jatkatte syntiä, koska uskotte, 
että ette saa anteeksi. Tämä on virheellinen 
mielipide, sillä Sydämeni on ovi, joka on aina 
avoinna sille, joka tekee parannuksen. 
170. Eikö sinussa ole enää toivoa, joka 
rohkaisisi sinua toivomaan parempaa 
tulevaisuutta? Älkää antako synkkyyden ja 
epätoivon vallata itseänne. Muistakaa 
rakkauttani, joka on aina kanssanne. Etsikää 
Minulta vastausta epäilyihinne, ja pian 
tunnette, että uusi ilmestys valaisee teitä. 
Uskon ja toivon valo loistaa syvällä hengessäsi. 
Silloin olette heikkojen puolustajia. (155, 50 - 
53) 
171. Elä aina hengellisesti valppaana, jotta voit 
antaa sydämestäsi anteeksi niille, jotka ovat 
loukanneet sinua. Ajattele etukäteen, että 
jokainen, joka satuttaa lähimmäistään, tekee 
niin vain siksi, että häneltä puuttuu 
hengellinen valo; mutta minä sanon teille, että 
anteeksianto on ainoa asia, joka voi tuoda 
valoa näihin sydämiin. Paheksunta tai kosto 
lisäävät pimeyttä ja tuovat kärsimystä. (99, 53) 

172 Omatuntosi, joka vaatii ja odottaa sinulta 
täydellisiä tekoja, ei jätä sinua rauhaan, ennen 
kuin annat lähimmäisillesi todellisen 
anteeksiannon. 
173. Miksi teidän pitäisi vihata niitä, jotka 
loukkaavat teitä, jos he ovat vain vaiheita, 
jotta voitte saavuttaa Minut? Jos annatte 
anteeksi, saatte ansioita, ja kun olette 
taivasten valtakunnassa, tunnustatte maan 
päällä ne, jotka auttoivat teitä hengellisessä 
nousussanne. Silloin pyydät Isältä, että hekin 
löytäisivät keinon pelastaa itsensä ja tulla 
Herransa luo, ja sinun esirukouksesi saa heidät 
saamaan tämän armon. (44, 44 - 45) 
174. Älä käänny pois niistä, jotka 
epätoivossaan pilkkaavat minua tai sinua. 
Annan teille heidän puolestaan pisaran 
balsamiani. 
175. Ole valmis antamaan anteeksi jokaiselle, 
joka loukkaa sinua siinä, mikä on sinulle 
kaikkein rakkainta. Totisesti sanon teille, että 
joka kerta, kun annatte vilpittömästi ja 
totuudenmukaisesti anteeksi jossakin näistä 
koettelemuksista, se on uusi askel, jonka 
saavutatte henkisellä kehityspolullanne. 
176. Tunnetko siis kaunaa ja kieltäydyt 
anteeksiannosta niiltä, jotka auttavat sinua 
pääsemään lähemmäksi Minua? Luovutteko 
hengellisestä ilosta ottaa Minusta mallia ja 
annatteko väkivallan pimentää aivonne, jotta 
voitte vastata jokaiseen iskuun? 
177. Totisesti sanon teille, että tämä 
ihmiskunta ei vielä tunne anteeksiannon 
voimaa ja sen aikaansaamia ihmeitä. Kun he 
uskovat Sanaani, he vakuuttuvat tästä 
totuudesta. (111, 64 - 67) 
178. Rakas kansa: Yhdistykää veljienne kanssa, 
jotta ollessanne yhteydessä minuun, sen 
rakkauden kautta, jonka olen teille 
innoittanut, voitte antaa anteeksi jopa 
kaikkein vakavimmat loukkaukset. Miksi ette 
antaisi anteeksi sille, joka ei tiedä, mitä hän 
tekee? Hän ei tiedä sitä, koska hän ei ymmärrä 
tekevänsä tätä pahaa itselleen. (359, 25) 
179 Anna anteeksi niin usein kuin sinua 
loukataan. Älä edes mieti, kuinka monta 
kertaa sinun on annettava anteeksi. 
Kohtalonne on niin korkealla, ettette saa jäädä 
kiinni näihin polun sudenkuoppiin, sillä teitä 
odottavat hyvin suuret tehtävät. 
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180 Henkenne pitäisi aina olla valmis 
rakkauteen, ymmärrykseen ja hyvään, jotta 
voitte nousta korkeammille tasoille. 
181 Aivan kuten menneinä aikoina monet 
veljistänne ja sisaristanne kirjoittivat teoillaan 
kauniita sivuja Hengen ikuiseen kirjaan, teidän 
tulisi jatkaa tuota historiaa heidän jälkeensä 
esimerkkinä ja iloksi uusille sukupolville, jotka 
tulevat maan päälle. (322, 52) 
182 Viljelkää rauhaa, rakastakaa sitä ja 
levittäkää sitä kaikkialle, sillä kuinka paljon 
ihmiskunta sitä tarvitseekaan! 
183 Älkää häiriintykö elämän vaihtelevasta 
onnesta, jotta pysyisitte aina vahvoina ja 
valmiina antamaan sen, mitä teillä on. 
184 Se rauha, joka on jokaisen hengen 
perinnöllinen ominaisuus, on tänä aikana 
paennut, ja se on antanut tilaa sodalle, ja se 
on tappanut kansoja, tuhonnut instituutioita 
ja tuhonnut henkiä. 
185 Syynä on se, että paha on vallannut 
ihmissydämen. Viha, kohtuuton kunnianhimo 
ja hillitön ahneus leviävät ja aiheuttavat 
vahinkoa. Mutta kuinka lyhyt heidän 
valtakautensa onkaan. 
186. Iloksenne ja vakuutuksenne ilmoitan 
teille, että vapautuksenne on jo lähellä, että 
monet ihmiset työskentelevät tämän 
päämäärän eteen ja kaipaavat päästä 
hengittämään veljeyden, puhtauden ja 
terveyden ilmapiirissä. (335, 18) 
187 Teidän tulisi harjoittaa hyväntekeväisyyttä 
koko elämänne ajan; se on teidän tehtävänne. 
Sinulla on monia kykyjä auttaa epäitsekkäästi 
eri tavoin. Jos osaatte valmistautua, 
saavutatte sen, mitä kutsutte mahdottomaksi. 
188. Rakkauden teko, jonka teette kolikolla, 
vaikka sekin on rakkauden teko, on sitäkin 
vähemmän korkeatasoinen. 
189. Teidän on tuotava rakkautta, 
anteeksiantoa ja rauhaa lähimmäistenne 
sydämiin. 
190 En halua enää fariseuksia ja tekopyhiä, 
joita minun lakini suojelee. Haluan 
opetuslapsia, jotka tuntevat lähimmäistensä 
tuskan. Kaikille, jotka tekevät parannuksen, 
annan anteeksi, riippumatta siitä, mihin 
lahkoon tai kirkkoon he tunnustautuvat, ja 
teen heille hyvin selväksi oikean tien. (10, 104 
- 107) 
191 Kuunnelkaa minua: Olkaa nöyriä tässä 
maailmassa ja kylväkää siihen hyvää, jotta 

voitte korjata sen hedelmiä taivaassa. Jos se ei 
miellytä teitä, että teillä on todistajia, kun 
teette pahaa - miksi se miellyttää teitä, että 
teillä on todistajia, kun teette hyviä tekoja? 
Millä voitte kerskua, kun olette vain tehneet 
velvollisuutenne? 
192 Ymmärtäkää, että muistopuheet ovat 
haitallisia hengellenne, koska olette vielä niin 
kokematon ja inhimillinen. 
193. Miksi odotatte, että Isänne antaa teille 
palkkion heti, kun olette tehneet hyvän työn? 
Se, joka ajattelee näin, ei toimi epäitsekkäästi, 
ja siksi hänen rakkautensa on väärää ja hänen 
rakkautensa kaukana siitä, että se olisi totta. 
194 Antakaa maailman nähdä teidän tekevän 
hyviä tekoja, mutta ei kuitenkaan 
tarkoituksenanne saada kunnianosoituksia, 
vaan ainoastaan antaaksenne hyviä 
esimerkkejä ja opetuksia ja todistaaksenne 
minun totuudestani. (139, 56 - 58) 
195. Kun henkenne joutuu "Henkiseen 
laaksoon" antamaan tiliä oleskelustaan ja 
teoistaan maan päällä, kysyn teiltä eniten 
kaikkea sitä, mitä olette pyytäneet ja tehneet 
lähimmäistenne hyväksi. Silloin muistatte 
sanani sinä päivänä. (36,17) 
196. Toisella aikakaudella ihmiskunta antoi 
Minulle puuristin, johon ihmiset tuomitsivat 
Minut marttyyrikuolemaan. Mutta hengessäni 
kannoin toista, raskaampaa ja verisempää: 
puutteittenne ja kiittämättömyytenne 
aiheuttamaa kärsimystä. 
197 Pystyisittekö kantamaan harteillanne 
rakkauden ja uhrautumisen ristiä 
lähimmäisenne puolesta ja siten pääsemään 
läsnäolooni? Katsokaa, tätä varten lähetin 
teidät maan päälle; siksi paluunne tapahtuu, 
kun tulette luokseni tehtävänne täytettyinä. 
Tämä risti on avain, joka avaa sinulle luvattuun 
valtakuntaan johtavat portit. (67,17 - 18) 
198. En pyydä teitä jättämään kaikkea 
taaksenne, kuten pyysin niitä, jotka seurasivat 
minua toisella aikakaudella. Jotkut heistä 
jättivät vanhempansa, toiset toverinsa, he 
jättivät kotinsa, rannikkonsa, 
kalastusveneensä ja verkkonsa; he jättivät 
kaiken tämän seuratakseen Jeesusta. En 
myöskään sano teille, että teidän on 
välttämätöntä vuodattaa verenne tänä aikana. 
(80, 13) 
199. Ymmärtäkää, että teidän on muututtava 
henkisesti ja fyysisesti, että monien tapojenne 
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ja perinteittenne - esi-isienne perintönä - on 
katoava elämästänne tehdäksenne tilaa 
henkistymiselle. (63, 15) 
200. Tällä hetkellä te kaikki ette ymmärrä, 
mitä "henkistyminen" tarkoittaa, ettekä 
ymmärrä, miksi pyydän teitä saavuttamaan 
tämän sisäisen kohoamisen. Voitteko olla 
halukkaita ja kuuliaisia käskyilleni, jos ette 
edes ymmärrä, mitä pyydän teitä tekemään? 
201 Mutta jotkut ymmärtävät ihanteen, jonka 
Mestari antaa opetuslapsilleen, ja he 
kiirehtivät seuraamaan hänen ohjeitaan. 
(261,38) 
202. Jos todella haluatte tulla mestareiksi 
henkistämisessä, teidän on oltava sinnikkäitä, 
kärsivällisiä, tutkivia ja tarkkaavaisia, sillä 
silloin teillä on mahdollisuus niittää vähitellen 
polunne varrella tekojenne hedelmiä, joiden 
avulla keräätte kokemusta, joka on valoa, joka 
on tietoa todellisesta elämästä. (172, 9) 
203. Tuon uuden oppitunnin, jonka avulla 
opitte elämään henkisesti maan päällä, mikä 
on Jumalan ihmisille määräämä todellinen 
elämä. 
204. Olen jo kertonut teille, että 
"henkistyminen" ei tarkoita kiihkoilua, 
uskonnollista fanaattisuutta tai yliluonnollisia 
käytäntöjä. Hengellisyys merkitsee hengen ja 
ruumiin sopusointua, jumalallisten ja 
inhimillisten lakien noudattamista, elämän 
yksinkertaisuutta ja puhtautta, ehdotonta ja 
syvää uskoa Isään, luottamusta ja iloa Jumalan 
palvelemiseen lähimmäisessä, moraalin ja 
hengen täydellisyyden ihanteita. (279, 65 - 66) 
205 Kysytte itseltänne, mitä "taivaan 
tikapuiden seitsemän askelmaa" tarkoittavat, 
ja Mestarinne kertoo teille varmuudella: 
numero seitsemän tarkoittaa henkisyyttä, sitä 
henkisyyttä, jonka haluan nähdä 
valitsemassani kansassa Israelissa. 
206. Teidän on tultava luokseni kaikkien 
hyveidenne ja kehittyneiden kykyjenne 
kanssa. Seitsemännessä vaiheessa eli 
evoluutionne vaiheessa saavutte Minun 
luokseni ja näette Taivaan avaavan porttinsa 
ottaakseen teidät vastaan. (340, 6) 
207. Ensinnäkin ymmärtäkää, että niin kauan 
kuin ihmiset eivät saavuta täydellistä 
henkistymistä, he tarvitsevat aineellisia 
kirkkoja ja asettavat silmiensä eteen veistoksia 
tai kuvia, joiden on tarkoitus saada heidät 
tuntemaan läsnäoloni. 

208. Ihmisten hengellisyyden tai 
"materialismin" astetta voi arvioida heidän 
uskonnollisen palvontansa luonteen 
perusteella. Materialisti etsii Minua maallisista 
asioista, ja kun hän ei saa nähdä Minua 
halujensa mukaisesti, hän esittää Minua 
jollakin tavalla tunteakseen, että hänellä on 
Minut edessään. 
209. Se, joka ymmärtää Minut Henkenä, 
tuntee Minut sisällään, ulkopuolellaan ja 
kaikessa, mikä häntä ympäröi, koska hänestä 
on tullut oma temppelini. (125, 49 - 51) 
210. Tarjotkaa Minulle hengellistä palvontaa 
älkääkä olko niiden kaltaisia, jotka rakentavat 
kirkkoja ja alttareita, jotka on päällystetty 
kullalla ja jalokivillä, jotka tekevät pitkiä 
pyhiinvaellusmatkoja, kurittavat itseään 
raa'alla ja julmalla ruoskimisella, heittäytyvät 
polvilleen huultensa rukousrukouksin ja 
rukouslitanioin, mutta eivät silti ole kyenneet 
luovuttamaan sydäntään Minulle. Minä olen 
varoittanut teitä omantunnon kautta, ja sen 
tähden sanon teille: joka puhuu ja puhuu siitä, 
mitä on tehnyt, ja toitottaa sitä, sillä ei ole 
mitään ansioita taivaallisen Isän edessä. (115, 
9) 
211. Täyttääksenne lakini teidän on rukoiltava 
ja nostettava henkenne aina Isänne puoleen. 
212. Olen nähnyt, että rukoillaksenne etsitte 
mieluummin yksinäisyyttä ja hiljaisuutta, ja 
teette hyvin, jos etsitte inspiraatiota 
rukouksen kautta tai jos haluatte kiittää 
Minua. Mutta samalla tavoin kehotan teitä 
rukoilemaan missä tahansa tilanteessa, jotta 
elämänne vaikeimpina hetkinä osaisitte 
pyytää apuani menettämättä tyyneyttä, 
itsehillintää, uskoa läsnäolooni ja luottamusta 
itseenne. (40, 34 - 35) 
213 Kertokaa minulle hiljaisuudessa 
kärsimyksenne, uskoutukaa minulle 
toiveenne. Vaikka tiedän kaiken, haluan, että 
opitte vähitellen muotoilemaan oman 
rukouksenne, kunnes olette valmiita 
harjoittamaan täydellistä henkenne 
vuoropuhelua Isän kanssa. (110, 31) 
214. Olette tulleet tietoisiksi siitä 
vaikutuksesta, joka rukouksella on, ja olette 
ymmärtäneet sen valtavan voiman, joka siihen 
sisältyy, kun lähetätte sen ylös - sekä henkisen 
tarpeen torjumiseksi että aineellisen tarpeen 
ratkaisun pyytämiseksi. 
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215. Muistakaa, että usein on riittänyt sanan 
"Isä" lausuminen, jotta koko olemuksenne on 
saanut vapisemaan ja sydämenne on tuntenut 
tulvivan hänen rakkautensa antamasta 
lohdutuksesta. 
216. Tietäkää, että aina kun sydämenne 
kutsuu minua kiihkeästi, myös minun henkeni 
vapisee ilosta. 
217 Kun kutsutte Minua Isäksi, kun tämä nimi 
puhkeaa sisältänne, äänenne kuullaan 
taivaassa, ja nappaatte jonkin salaisuuden 
Jumalalliselta Viisaudelta. (166, 49 - 51) 
218. On välttämätöntä, että opitte pyytämään, 
odottamaan ja vastaanottamaan, ja ettette 
koskaan unohda välittää eteenpäin sitä, mitä 
annan teille, mikä on suurin ansio. Rukoilkaa 
niiden puolesta, jotka kuolevat päivästä 
toiseen sodassa. Minä annan niille, jotka 
rukoilevat puhtaasta sydämestä, että ennen 
vuotta 1950 jokainen sodassa kaatunut 
nousee hengellisesti valoon. (84, 53) 
219 Tänään te olette vielä opetuslapsia, ettekä 
aina kykene ymmärtämään oppituntiani. 
Mutta nyt puhu Jumalalle sydämelläsi, 
ajatuksillasi, ja Hän vastaa sinulle olemuksesi 
syvyyksissä. Hänen viestinsä, joka puhuu 
omassatunnossasi, on selkeä, viisas ja 
rakastava ääni, jonka huomaat vähitellen ja 
johon totut myöhemmin. (205, 47) 
220. Älkää yllättykö älkääkä närkästykö, kun 
sanon teille, että uskonnollisten yhteisöjensä 
kaiken loiston, vallan ja mahtipontisuuden on 
katoava, ja että - kun tämä tapahtuu - 
hengellinen pöytä on jo katettu, josta 
rakkautta ja totuutta nälkäiset joukot tulevat 
syömään. 
221. Monet ihmiset, kun he kuulevat nämä 
sanat, kieltävät, että ne ovat minun. Mutta 
sitten kysyn heiltä, miksi he ovat närkästyneitä 
ja mitä he oikeastaan puolustavat? Heidän 
elämänsä? Minä puolustan sitä. Minun lakini? 
Minäkin vahdin sitä. 
222 Älkää pelätkö, sillä kukaan ei kuole 
puolustaessaan minun asiaani; vain paha 
kuolee, sillä hyvä, totuus ja 
oikeudenmukaisuus säilyvät ikuisesti. (125, 54 
- 56) 
223. Onko mielestänne uskomatonta, että 
tämä tieteellinen ja materialistinen maailma 
tuntee jälleen kerran taipumusta 
henkistymiseen? Kerron teille, että mikään ei 
ole uskomatonta, koska voimani on rajaton. 

Sisäinen kohoaminen, usko, valo ja hyvyys 
ovat hengelle pakottavampi tarve kuin 
syöminen, juominen ja nukkuminen 
ruumiillesi. 
224. Vaikka hengen lahjat, kyvyt ja 
ominaisuudet ovat olleet pitkään horroksessa, 
kutsustani ne heräävät ja saavat aikaan sen, 
että henkistyminen kaikkine ihmeineen ja 
ilmestyksineen palaa ihmisten pariin, ja ne 
ovat suurempia kuin menneiden aikojen 
ihmeet ja ilmestykset, sillä nyt pystytte 
paremmin ymmärtämään niitä. (159, 7 – 8) 
 
Kehitys  
225. Aivan kuten näette ihmisen ruumiin 
kehittyvän, niin myös henki kehittyy sen 
sisällä. Kehon kehitykselle on kuitenkin 
asetettu raja, kun taas henki tarvitsee monia 
kehoja ja ikuisuuden saavuttaakseen 
täydellisyytensä. Tämä on syy 
jälleensyntymääsi. 
226 Sinä olet syntynyt puhtaana, 
yksinkertaisena ja puhtaana, siemenen tavoin, 
Jumalan isällisestä ja äidillisestä luovasta 
hengestä. Mutta älkää erehtykö, sillä 
puhtaana ja yksinkertaisena oleminen ei ole 
sama asia kuin suurena ja täydellisenä 
oleminen. 
227 Voit verrata sitä juuri syntyneeseen 
lapseen ja kokeneeseen henkilöön, joka 
opettaa lapsia. 
228. Tämä on kohtalosi kaikissa 
elämänvaiheissa, kun henkesi on kehittynyt. 
Mutta kuinka hitaasti henkenne edistyykään! 
(212, 57 – 60) 
229 Opiskelkaa, miettikää tarkkaan, sillä jotkut 
ovat hämmentyneitä ajatuksesta, miten on 
mahdollista - jos henkenne on hiukkanen 
Jumaluuttani - että se kärsii? Ja jos hengen 
valo on Pyhän Hengen valon kipinä - miten 
hän voi nähdä itsensä tilapäisesti käärittynä 
pimeyteen? 
230 Ymmärtäkää, että tämän kehityspolun 
tarkoituksena on hankkia riittävästi ansioita 
Jumalaa kohtaan, jotta voitte muuttaa 
henkenne tietämättömästä ja 
kehittymättömästä mielestä suureksi valon 
hengeksi Isän oikealla puolella. (231, 12) 
231 Haluan, että olet hyvä, ja lisäksi haluan, 
että sinusta tulee täydellinen. Sillä vaikka olet 
ulkonäöltäsi mitättömän pieni, olet aineellisia 
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asioita ja maailmoja suurempi, koska sinulla 
on ikuinen elämä, olet valoni kipinä. 
232. Olette henkisiä olentoja. Teidän on 
tiedettävä, mitä henki on, jotta voitte 
ymmärtää, miksi kutsun teitä täydellisyyden 
tielle. (174,60 u.) 
233 Olette evoluution lain alaisia, ja tämä on 
syy jälleensyntymiinne. Vain minun henkeni ei 
tarvitse kehittyä: Olen muuttumaton. 
234. Olen alusta alkaen näyttänyt teille 
tikapuut, joita pitkin henkisten olentojen on 
noustava saavuttaakseen Minut. Tänään ette 
tiedä, millä olemisen tasolla olette, mutta kun 
hylkäätte kuorenne, tiedätte 
evoluutioasteenne. Älkää pysähtykö, sillä 
teistä tulisi este niille, jotka tulevat teidän 
jälkeenne. 
235. Olkaa hengessä yhdistyneet, vaikka 
asutte eri tasoilla, ja jonain päivänä yhdytte 
seitsemännellä tasolla, korkeimmalla, ja 
nautitte rakkaudestani. (8, 25 - 27) 
236. Olen kertonut teille, että ette ole tulleet 
maan päälle vain kerran, vaan että henkenne 
on ottanut ruumiin kuoret niin monta kertaa 
kuin on ollut tarpeen sen kehittymisen ja 
täydellistymisen kannalta. Nyt minun on 
lisättävä, että riippuu myös teistä, onko 
tavoitteen saavuttamiseen kuluva aika 
lyhyempi vai pidempi, toiveidenne mukaan. 
(97, 61) 
237. Kuka teistä voi todistaa, ettei hän ollut 
olemassa ennen tätä elämää? Kuka niistä, 
jotka ovat ehdottoman varmoja siitä, että he 
elävät toisen inkarnaation läpi, voi todistaa, 
että heidän tilinsä Isän kanssa on selvitetty ja 
että heillä on yhä ansioita "on"-puolellaan? 
238. Kukaan ei tiedä, millä täydellisyyden 
tasolla hän on. Siksi taistele, rakasta ja pysy 
sinnikkäästi loppuun asti. (46, 58 - 59) 
239 Jotta voisin antaa teille nämä uudet 
ilmestykset, oli välttämätöntä, että sinä 
aikana, joka kului ihmiskunnalle ihmisenä 
tapahtuneen ilmestymiseni ja tämänhetkisen 
henkisen tulemiseni välillä, te kävit läpi monia 
jälleensyntymisiä maan päällä, jotta henkenne 
osaisi vastata, kun pyytäisin teiltä menneen 
oppitunnin, ja kun antaisin sille uusia 
ilmestyksiä, se kykenisi ymmärtämään ne. (13, 
52) 
240 Kuinka monta kertaa teidän on palattava 
maan päälle saadaksenne ruumiin, jonka 

kautta voitte yhä selkeämmin paljastaa 
maailmalle tuomanne viestin? 
241 Antakaa henkenne, kuten kuikka, kokea ja 
nauttia keväästä tässä elämässä, ja antakaa 
sen löytää pyhiinvaelluksellaan tarvittavat 
kokemukset palatakseen luokseni. 
242 Kun rikkaat keräävät aarteita, jotka ovat 
aivan liian helposti katoavia, teidän tulisi 
kerätä kokemusta, todellista tietoa. (142, 72) 
243 Tällä hetkellä taistelette sellaisen 
ihmiskunnan tietämättömyyttä vastaan, joka, 
vaikka se on materialisoitunut kaikilla aloilla, 
on vähemmän julma ja kehittyneempi 
aiemmissa inkarnaatioissaan saamiensa 
kokemusten ansiosta. 
244 Jos tunnette nykyään jonkun, joka ei 
ymmärrä ja ilmaise Jumalan palvontaa niin 
kuin enemmistö tekee - vaikka tämä 
vieraannuttaakin teitä ja loukkaa teitä - ette 
enää huuda, että hänet pitäisi polttaa elävältä. 
(14, 21 - 22) 
245. Pelkäätkö puhua lähimmäisillesi hengen 
jälleensyntymisestä? Ettekö ole vakuuttuneita 
sen sisältämästä rakastavasta 
oikeudenmukaisuudesta? 
246. Verratkaa tätä sovituksen muotoa 
ikuiseen rangaistukseen helvetin 
lakkaamattomassa tulessa, käsitykseen, jota 
ihmiskunta on käyttänyt pelotellakseen 
ihmisten henkeä. Kertokaa minulle, kumpi 
näistä kahdesta lajista antaa teille käsityksen 
jumalallisesta, täydellisestä ja armollisesta 
oikeudesta. 
247 Toinen paljastaa julmuuden, rajattoman 
kaunan ja koston; toinen sisältää vain 
anteeksiantoa, isällistä rakkautta ja toivoa 
ikuisen elämän saavuttamisesta. Kuinka suuri 
onkaan se vääristymä, jonka opetukseni ovat 
kärsineet huonojen tulkintojen seurauksena! 
248. Valmistelen teitä taisteluun, koska 
tiedän, että teitä vastaan taistellaan sen 
vuoksi, mitä opetatte. Mutta jos kuolema 
yllättäisi teitä vastaan tällä hetkellä taistelevat 
kanssaihmiset ja jos kysyisin heiltä - kun he 
kuolevat syntiin - kumman he valitsisivat 
mieluummin: ikuisen tulen, johon he uskovat, 
vai mahdollisuuden puhdistautua uudessa 
elämässä - totisesti, sanon teille, he valitsisivat 
mieluummin toisen ratkaisun, vaikka he 
olisivat fanaattisuuden sokaisemina taistelleet 
sitä vastaan elämässään. (120, 15 - 17) 
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249 Riittää, että tiedätte - kuten olen 
sanassani kertonut teille - että hengen 
jälleensyntyminen on totuus, ja jo nyt 
sydämissänne syttyy valo, ja te ihailette 
rakastavaa oikeudenmukaisuuttani entistä 
enemmän. 
250 Vertaile teorioita ja erilaisia tulkintoja, 
joita uskontokunnat ovat antaneet näille 
opeille, ja valitse se, joka sisältää eniten 
vanhurskautta ja on perustelluin. 
251. Mutta totisesti sanon teille, että tämä on 
yksi niistä ilmestyksistä, jotka kiihottavat 
henkeä eniten tänä aikana, jolloin sisäinen 
tieto tästä suuresta totuudesta on 
heräämässä. (63, 76) 
252 Teidän on vahvistettava, että hengen 
jälleensyntyminen on yksi niistä suurista 
totuuksista, jotka ihmiskunnan on tunnettava 
ja joihin sen on uskottava. 
253. Jotkut epäilevät sitä, hyväksyvät sen ja 
uskovat siihen intuitiosta, koska se on jotakin 
sellaista, joka ei voi puuttua rakastavasta 
oikeudenmukaisuudestani ihmisiä kohtaan. 
Mutta on myös monia, jotka kutsuvat teitä 
jumalanpilkkaajiksi ja valehtelijoiksi. 
254. Älkää huolestuko, sama tapahtui 
apostoleilleni, kun he saarnasivat 
ylösnousemusta kuolleista, kuten Jeesus 
opetti. Papit ja tuomarit heittivät heidät 
vankilaan, koska he saarnasivat tällaisia 
opetuksia. 
Myöhemmin maailma hyväksyi tuon 
ilmoituksen, vaikka voin vakuuttaa teille, että 
se ei kyennyt ymmärtämään tuon opetuksen 
koko merkitystä, joten on välttämätöntä, että 
tulen nyt ja opetan teille, että "lihan 
ylösnousemus" voi viitata vain hengen 
jälleensyntymiseen, koska se on elämän ydin 
ja syy - se, mikä on totuudessa ikuista. Mitä 
varten kuolleet ruumiit pitäisi herättää 
henkiin, koska ne olivat vain hengen katoavia 
vaatteita? 
256. Liha uppoaa maahan ja sekoittuu siihen. 
Siellä se puhdistuu, muuntuu ja nousee 
lakkaamatta uuteen elämään, kun taas henki 
jatkaa nousuaan, jatkaa etenemistään kohti 
täydellisyyttä, ja kun se palaa maahan, se on 
sille ylösnousemus ihmiselämään, ja myös sen 
uudelle ruumiilliselle kuorelle se on 
ylösnousemus yhdessä hengen kanssa. 
257. Mutta aineellinen ei ole luonteeltaan 
katoamatonta, kun taas hengellinen on, ja 

siksi sanon teille jälleen kerran, että etsin 
teidän henkeänne, opetan sitä ja haluan saada 
sen luokseni. (151,56 - 58) 
258. Henkesi vetää mukanaan ketjua, jonka 
ovat luoneet ne elämät, jotka olen antanut 
sinulle mahdollisuutena täydellistyä, mutta 
joita et ole käyttänyt. Jokainen olemassaolo 
on ketjun lenkki. Mutta jos mukautatte 
elämänne opetusteni mukaisesti, jos pidätte 
lain, ette enää tule tähän maailmaan 
kärsimään. 
259. Jos annatte ajan kulua tutkimatta 
sanaani, minä, joka olen aika, yllätän teidät. 
Opiskelkaa, jotta voitte ottaa paikkanne 
Työssäni. 
260. Haluan, että ymmärtämättömyys ja 
erilaiset mielipiteet jumaluudestani loppuvat. 
Ymmärtäkää, että olette kaikki lähtöisin 
yhdestä Jumalasta. (181, 63 - 65) 
261 Mieti maailmankaikkeutta ja arvosta sitä 
kaikessa täydellisyydessään ja kauneudessaan. 
Se luotiin, jotta Herran lapset saisivat siitä 
vaikutteita ja näkisivät siinä Isän kuvan. Jos 
käsitätte luomakunnan näin, kohotatte 
mielenne jumaluuteeni. (169, 44) 
262 Tämän aikakauden valo rikkoo pimeän 
verhon, joka ympäröi ihmisten hengen; se 
rikkoo kahleet, jotka olivat sitoneet sen ja 
estäneet sitä pääsemästä oikealle tielle. 
263. Totisesti minä sanon teille: Älkää 
ajatelko, että oppini kieltää kaikkien 
tiedonalojen tutkimisen, sillä Minä olen se, 
joka herättää kiinnostuksenne, ihailunne ja 
uteliaisuutenne. Tätä varten olen antanut 
teille ajattelukyvyn, jotta se voi liikkua 
esteettä haluamaansa suuntaan. 
264. Olen antanut teille älykkyyden valon, 
jotta ymmärtäisitte, mitä näette tiellänne. 
Siksi sanon teille: tutkikaa ja löytäkää, mutta 
varmistakaa, että lähestymistapanne 
salaisuuksiini tunkeutumiseen on kunnioittava 
ja nöyrä, sillä silloin se on todella sallittua. 
265. En ole kieltänyt teitä tuntemasta kirjoja, 
joita ihmiset ovat kirjoittaneet, mutta teitä on 
koulutettava, jotta ette kompastuisi ja 
lankeaisi erehdykseen. Silloin saat tietää, 
miten ihminen aloitti elämänsä ja 
kamppailunsa ja miten pitkälle hän on päässyt. 
266. Sitten, kun olette valmiita, teidän on 
käännyttävä opetusteni ja ilmestysteni 
lähteen puoleen, jotta voin näyttää teille 
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tulevaisuuden ja päämäärän, joka odottaa 
teitä. (179, 22 - 23) 
267. Vakuutan teille: Jos otatte tehtäväksenne 
perehtyä kiinnostuneina ja rakkaudella näiden 
opetusten merkitykseen, löydätte joka 
käänteessä hengellisen viisauden, täydellisen 
rakkauden ja jumalallisen 
oikeudenmukaisuuden todellisia ihmeitä. 
Mutta jos katsotte näitä ilmoituksia 
välinpitämättömästi, ette tiedä kaikkea, mitä 
ne sisältävät. 
268 Älkää menkö ohi minun ilmestymiseni, 
kuten monet teistä kulkevat läpi elämän: 
näkevät näkemättä, kuulevat kuulematta ja 
ajattelevat ymmärtämättä. (333,11 - 12) 
269. En halua teidän tutkivan henkeäni tai 
mitään henkiseen kuuluvia asioita ikään kuin 
ne olisivat aineellisia esineitä. En halua teidän 
tutkivan Minua tiedemiesten tavoin, sillä 
silloin joutuisitte suuriin ja valitettaviin 
virheisiin. (276, 17) 
270. Kaiken opetukseni tarkoituksena on 
saada teidät näkemään kaikki se, mitä 
olemuksenne sisältää, sillä tästä tiedosta 
syntyy valo, jonka avulla löydätte tien, joka 
johtaa Ikuiseen, Täydelliseen, Jumalaan. (262, 
43) 
 
Puhdistus ja täydellisyys  
271 Esitätte tänään kärsimyksenne Minulle, 
jotta voisin lievittää niitä, ja totuudessa sanon 
teille, että tämä on Minun tehtäväni, että olen 
tullut tätä varten, koska olen Jumalallinen 
Lääkäri. 
272. Mutta ennen kuin parantava balsamini 
alkaa vaikuttaa haavoissanne, ennen kuin 
hyväilyni saavuttaa teidät, keskittykää 
itseenne ja tutkikaa kipuanne, tutkikaa sitä, 
miettikää sitä perusteellisesti niin kauan kuin 
siihen menee aikaa, jotta voitte ottaa tästä 
pohdiskelusta opetuksen, jonka tämä tutkimus 
sisältää, sekä tiedon, joka on kätketty siihen ja 
joka teidän on tiedettävä. Tämä tieto on 
kokemusta, se on uskoa, se on välähdys 
totuuden kasvoista, se on selitys monille 
koettelemuksille ja oppitunneille, joita te ette 
ymmärrä. 
273 Tutki kipua kuin se olisi jotain 
konkreettista, ja löydät siitä kokemuksen 
kauniin siemenen, olemassaolosi suuren 
oppitunnin, sillä kivusta on tullut elämäsi 
opettaja. 

274 Se, joka pitää kipua opettajana ja 
kuuntelee nöyrästi sen kehotuksia 
uudistumiseen, katumukseen ja 
parannukseen, saa myöhemmin tietää onnen, 
rauhan ja terveyden. 
275 Tutkikaa itseänne huolellisesti, niin 
huomaatte, kuinka paljon hyötyä siitä on 
teille. Tunnistatte puutteenne ja 
epätäydellisyytenne, korjaatte ne ja lakkaatte 
siten tuomitsemasta muita. (8, 50 - 53) 
276. Minun tarvitsisi vain haluta sitä, ja sinä 
olisit puhdas. Mutta mitä hyötyä olisi siitä, jos 
minä olisin puhdistanut teidät? Kukin 
hyvittäköön rikkomuksensa minun lakiani 
vastaan, tämä on ansio. Silloin tiedät, miten 
välttää putoamiset ja virheet tulevaisuudessa, 
koska kipu muistuttaa sinua siitä. 
277 Jos rikkomuksen ja sen luonnollisten 
seurausten välillä on vilpitön katumus, kipu ei 
saavuta sinua, sillä silloin olet jo tarpeeksi 
vahva kestämään koettelemuksen 
antaumuksella. 
278. Maailma juo hyvin katkeraa maljaa, 
mutta en ole rankaissut sitä. Mutta tuskansa 
jälkeen se tulee Minun luokseni, joka kutsuu 
sitä. Silloin ne, jotka ovat olleet 
kiittämättömiä, osaavat kiittää Häntä, joka on 
suonut heille vain etuja. (33, 30 - 31) 
279 Unohda liiallinen rakkaus ruumistasi 
kohtaan ja armahda henkeäsi, auta sitä 
puhdistumaan ja kohoamaan. Kun olet 
saavuttanut tämän, koet, kuinka vahva olet 
mieleltäsi ja keholtasi. 
280. Muistakaa, että jos mieli on sairas, miten 
sydämessä voisi olla rauha? Ja jos hengessä on 
katumusta - voiko se nauttia rauhasta? (91, 72 
- 73) 
281 Jos tämä maa antaisi teille kaiken, mitä te 
haluatte, jos sillä ei olisi suuria hengellisiä 
koettelemuksia - kuka teistä haluaisi silloin 
tulla minun valtakuntaani? 
282 Älkää myöskään pilkatko tai kiroilko 
tuskaa, sillä te olette luoneet sen 
rikkomuksillanne. Kestäkää se kärsivällisesti, ja 
se puhdistaa teidät ja auttaa teitä 
lähestymään Minua. 
283. Ymmärrätkö, miten vahvasti olet 
juurtunut tämän maailman loistoon ja 
tyydytyksiin? No, tulee aika, jolloin halu 
poistaa sinut siitä on hyvin voimakas. 
284 Se, joka kykenee läpäisemään 
koettelemuksensa hengellisen kohoamisen 
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kautta, kokee rauhan tässä voittamisessa. Se, 
joka kulkee maan päällä katseet taivaaseen 
kiinnitettynä, ei kompastu eikä hänen jalkansa 
loukkaannu orjantappuroihin sovituksen tiellä. 
(48, 53 - 55 o) 
285. Täytä kohtalosi! Älkää halutko palata 
luokseni kulkematta ensin tietä, jonka olen 
näyttänyt teille, sillä teille olisi tuskallista 
nähdä hengessänne tahroja, joita se ei ole 
vielä pessyt pois, koska se ei ole saavuttanut 
sovituksensa loppua. 
286 Uudelleensyntymiset ovat kulkeneet 
ohitsenne, mutta monet teistä eivät ole 
arvostaneet sitä ääretöntä armoa ja rakkautta, 
jonka Isä on antanut teille niiden myötä. 
287. Harkitse: mitä suurempi on 
mahdollisuuksien määrä, sitä suurempi on 
vastuusi, ja jos näitä mahdollisuuksia ei 
käytetä, jokaisen mahdollisuuden myötä 
sovituksen ja hyvitysoikeuden taakka kasvaa. 
Tämä on taakka, jonka sietämätöntä taakkaa 
monet olennot eivät ymmärrä ja jonka vain 
minun opetukseni voi paljastaa teille. (67, 46) 
288 Ne koettelemukset, joissa ihmiset elävät, 
ovat hedelmiä, joita he nyt niittävät, ovat 
heidän oman kylvönsä tulosta - sato, joka on 
joskus tulosta siitä siemenestä, jonka he 
kylvivät edellisenä vuonna, ja toisissa 
tapauksissa hedelmä siitä, mitä he kylvivät 
vuosia aikaisemmin tai muissa inkarnaatioissa. 
(178, 2) 
289. Älkää ajatelko, että tottelemattomuuden 
seuraukset ovat välittömiä - ei. Sanon teille 
kuitenkin tämän: ennemmin tai myöhemmin 
joudutte vastaamaan teoistanne; vaikka joskus 
teistä tuntuikin, että rikkomuksistanne ei ollut 
mitään seurauksia, kun otetaan huomioon, 
että aika kului eikä oikeudenmukaisuuteni 
antanut mitään merkkejä. 
290. Mutta te tiedätte jo Sanani kautta, että 
olen tuomarina armoton, ja että kun 
tuomionne on tullut, avaatte silmänne 
omantuntonne valolle. (298, 48) 
291. Oi henkiset olennot, jotka kuulette 
Minua, älkää antako maallisen elämän 
ongelmien jättää teihin jälkiään, saati 
taivuttaa teitä. Etsikää valoa, joka sisältää 
kaikki koettelemukset, jotta se auttaisi teitä 
tulemaan vahvaksi ja maltilliseksi. 
292 Jos henki ei onnistu alistamaan ruumista 
[sielua], jälkimmäinen taipuu siihen ja hallitsee 
sitä; tästä syystä hengellisistä olennoista tulee 

heikkoja ja he uskovat kuolevansa lihan 
mukana. (89, 11 - 12) 
293 Oletko kokenut elämässäsi fyysistä 
intohimoa, joka on vallannut koko olemuksesi 
ja tehnyt mahdottomaksi kuulla omantunnon, 
moraalin ja järjen ääntä? 
294 Tämä tapahtui, kun henki oli vajonnut 
alemmas, koska silloin pahuuden pedon 
kiusaukset ja voima, joka asuu lihassa, 
valloittivat sen. 
295 Ja eikö olekin totta, että kun onnistuitte 
vapautumaan tuosta intohimosta ja 
voittamaan sen vaikutuksen, koitte syvää 
onnen ja rauhan tunnetta? 
296 Tämä rauha ja ilo johtuvat hengen 
voitosta ruumiista - voitosta, joka on 
saavutettu valtavan taistelun, "verisen" 
sisäisen taistelun kautta. Mutta riitti, että 
henki ammensi uutta voimaa ja nousi ylös 
omantunnon kannustamana ja neuvomana, ja 
jo nyt se voitti lihan [sielun] impulssit ja 
vapautti itsensä siitä, ettei se enää joutuisi 
turmioon. 
297 Tässä taistelussa, tässä luopumisessa, 
tässä taistelussa itseänne vastaan näitte 
jonkin kuolevan, joka asui sisällänne ilman, 
että se oli teidän elämänne. Se oli vain 
järjetön intohimo. (186,18 - 19) 
298 Ymmärtäkää, että teillä on voimakkain 
vihollinen sisällänne. Kun olet voittanut hänet, 
näet jalkojesi alla "seitsenpäisen 
lohikäärmeen", josta apostoli Johannes puhui 
sinulle. Vain silloin voitte sanoa totuudessa: 
"Voin nostaa kasvoni Herrani puoleen ja sanoa 
hänelle: Herra, minä seuraan sinua." Sillä 
silloin eivät vain huulet sano sitä, vaan Henki. 
(73, 20) 
299 Pian ymmärrätte, ettei elämä ole julmaa 
teitä ihmisiä kohtaan, vaan te olette julmia 
itseänne kohtaan. Kärsit ja saat ympärilläsi 
olevat ihmiset kärsimään 
ymmärtämättömyydestäsi. Tunnet itsesi 
yksinäiseksi, näet, ettei kukaan rakasta sinua, 
ja sinusta tulee itsekäs ja kovasydäminen. 
(272,34) 
300. Ymmärtäkää, että kaikki tämän elämän 
kärsimykset, joita elätte, ovat seurauksia 
inhimillisistä virheistä, sillä minä, joka rakastan 
teitä, en voisi tarjota teille niin katkeraa 
maljaa. 
301 Olen ilmoittanut teille jo varhaisimmista 
ajoista lähtien lain keinona, jonka avulla voitte 
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varjella itseänne putoamiselta, turmelukselta 
ja "kuolemalta". (215, 65) 
302. Tänään ette vielä kykene ymmärtämään 
koettelemustenne merkitystä. Pidät niitä 
tarpeettomina, epäoikeudenmukaisina ja 
kohtuuttomina. Mutta kerron teille vielä, 
kuinka paljon oikeudenmukaisuutta ja 
arvostelukykyä on jokaisessa heistä, kun olette 
vanhentuneet, ja toisissa, kun olette ylittäneet 
tämän maailman kynnykset ja asuttaneet 
hengellisiä alueita. (301,44) 
303 Kerron teille jälleen, että havaitsen 
jokaisen ajatuksen ja jokaisen pyynnön, kun 
taas "maailma" ei kykene vastaanottamaan 
innoitustani, eikä se ole valmistautunut 
antamaan jumalallisten ajatusteni loistaa 
mielessään, eikä kuule ääntäni, kun vastaan 
sen kutsuun. 
304 mutta minä luotan teihin ja uskon teihin, 
sillä minä olen luonut teidät ja varustanut 
teidät hengellä, joka on kipinä minusta, ja 
omallatunnolla, joka on minun kaltaiseni. 
305. Jos sanoisin teille, etten odota teidän 
täydellistävän itseänne, se olisi sama kuin 
ilmoittaisin, että olen epäonnistunut 
suurimmassa työssä, joka on syntynyt 
Jumalallisesta tahdostani, ja näin ei voi olla. 
306. Tiedän, että elätte aikaa, jolloin 
henkenne selviää voittajana kaikista 
kiusauksista, joita se kohtaa tiellään. Sen 
jälkeen se nousee täynnä valoa uuteen 
olemassaoloon. (238, 52 - 54) 
 
Maallisten asioiden tämä ja toinen puoli  
307 Tehkää työtä itsenne eteen, älkää 
odottako, että kuolema yllättää teidät 
valmistautumattomina. Mitä olet valmistellut 
sitä aikaa varten, jolloin palaat hengelliseen 
elämään? Haluatteko tulla yllättyneeksi, kun 
olette vielä sidottuna materiaan, intohimoihin 
ja maalliseen omaisuuteen? Haluatteko astua 
tuonpuoleiseen silmät suljettuina, löytämättä 
tietä, ottaen mukaanne tämän elämän 
väsymyksen, joka on painautunut henkeenne? 
Valmistautukaa, opetuslapset, niin ette pelkää 
fyysisen kuoleman tuloa. 
308. Älkää huokaatko siitä, että teidän on 
jätettävä tämä maan laakso, sillä vaikka 
tunnustatte, että siinä on ihmeitä ja loistoa, 
sanon teille totuuden nimessä, että ne ovat 
vain heijastus hengellisen elämän 
kauneudesta. 

309 Jos ette herää - mitä teette, kun 
huomaatte olevanne uuden polun alussa, jota 
valaisee teille tuntemattomalta tuntuva valo? 
310. Poistu tästä maailmasta ilman kyyneleitä, 
jättämättä tuskaa rakkaidesi sydämiin. 
Irrottautukaa, kun hetki koittaa, ja jättäkää 
kehonne kasvoille rauhan hymy, joka kertoo 
henkenne vapautumisesta. 
311 Ruumiinne kuolema ei erota teitä niistä 
olennoista, jotka teille uskottiin, eikä se 
vapauta teitä hengellisestä vastuusta, joka 
teillä on niitä kohtaan, jotka olivat 
vanhempianne, sisaruksianne tai lapsianne. 
312 Ymmärtäkää, että rakkaudelle, 
velvollisuudelle, tunteille, sanalla sanoen 
hengelle, kuolemaa ei ole olemassa. (70, 14 - 
19) 
313 Työskentele suurella innolla, jotta - kun 
kuolema tulee ja suljet ruumiisi silmät tämän 
elämän ajaksi - henkesi voi tuntea itsensä 
kohotetuksi, kunnes se pääsee kotiin, jonka se 
on saavuttanut ansioidensa kautta. 
314. Tämän työn opetuslapset kokevat 
ruumiillisen kuoleman alkaessa, miten helposti 
siteet, jotka sitovat hengen ruumiiseen, 
repeävät. Siinä ei ole kipua, koska sen on 
jätettävä maan mukavuudet. Henki ei vaella 
kuin varjo ihmisten keskellä koputtelemassa 
ovelta ovelle, sydämeltä sydämelle valon, 
rakkauden ja rauhan toivossa. (133, 61 - 62) 
315. Kohota henkeäsi niin, että löydät iloa vain 
ikuisesta, kauniista ja hyvästä. Jos näin ei käy, 
henkenne - joka on materialisoitunut 
elämänne kautta - kärsii paljon 
irrottautuessaan ruumiistaan ja kaikesta siitä, 
mitä se jättää jälkeensä; ja se vaeltaa jonkin 
aikaa hämmentyneenä ja katkerassa tuskassa 
[henkisissä] tiloissa, kunnes se saavuttaa 
puhdistumisensa. 
316 Eläkää minun laissani, niin teidän ei 
tarvitse pelätä kuolemaa. Mutta älkää soittako 
tai toivoko häntä ennen sitä aikaa. Anna 
hänen tulla, sillä hän tottelee aina käskyjäni. 
Huolehtikaa siitä, että hän löytää teidät 
valmiina, niin pääsette hengelliseen 
maailmaan valon lapsina. (56, 43 - 44) 
317 Eläkää rauhassa kodeissanne, tehkää 
niistä pyhäkkö, niin että kun näkymättömät 
olennot astuvat sisään vaeltaen 
hämmentyneinä "Henkisessä laaksossa", he 
voivat löytää teidän olemuksestanne 
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etsimänsä valon ja rauhan ja voivat nousta 
tuonpuoleiseen. (41, 50) 
318. Teille, jotka elätte hengessä ja olette yhä 
kiinni aineellisissa tavoitteissa, sanon: 
kääntykää pois siitä, mikä ei enää kuulu teille. 
Sillä jos maa ei ole ihmiselle ikuinen koti, se on 
sitä vielä vähemmän hengelle. Tuolla, 
henkisessä laaksossa, sinua odottaa valoa 
täynnä oleva elämä, jonka saavutat askel 
askeleelta hyvyyden polulla. 
319. Niille, jotka kuuntelevat minua ihmisinä, 
sanon, että niin kauan kuin heillä on tämä 
ruumis, joka seuraa heitä heidän maallisella 
elämänmatkallaan, heidän on pidettävä siitä 
huolta ja pidettävä se kunnossa viimeiseen 
hetkeen asti. Sillä se on sauva, johon henki 
nojaa, ja taisteluväline. Aineellisten silmiensä 
kautta henki katsoo tätä elämää, ja suunsa 
kautta se puhuu ja voi lohduttaa veljiään. (57, 
3) 
320. Nyt Mestari kysyy teiltä: Missä ovat 
kuolleet, ja miksi itkette rakastamienne 
olentojen katoamista? Totisesti minä sanon 
teille: minun silmissäni ei kukaan ole kuollut, 
sillä minä olen antanut kaikille iankaikkisen 
elämän. He ovat kaikki elossa; ne, joita luulit 
kadonneiksi, ovat kanssani. Missä luulette 
näkevänne kuoleman, siellä on elämä; missä 
näette lopun, siellä on alku. Siellä, missä 
luulette, että kaikki on mysteeri ja 
käsittämätön salaisuus, on Valo, joka loistaa 
kuin ikuinen aamunkoitto. Missä luulette, että 
ei ole mitään, on kaikki, ja missä luulette 
suuren hiljaisuuden olevan, on "konsertti". 
(164, 6) 
321 Aina kun kuolema päättää ruumiillisen 
kuoren olemassaolon, se on kuin lepo 
hengelle, joka uudestaan ruumiillistuessaan 
palaa uusien voimien ja suuremman valon 
kanssa ja jatkaa sen jumalallisen oppitunnin 
opiskelua, jota se ei ollut saanut valmiiksi. 
Tällä tavoin vehnä, joka on henkesi, kypsyy 
aikojen kuluessa. 
322. Olen paljastanut teille monia asioita 
hengellisestä elämästä, mutta sanon teille, 
että teidän ei tarvitse tietää kaikkea nyt, vaan 
vain sen, mikä on olennaista ikuiseen 
kotimaahanne tulemisen kannalta. Siellä 
kerron teille kaiken, mikä teidän on määrä 
tietää. (99, 32) 
323. Voitteko kuvitella, millainen onni on sillä, 
joka palaa henkiseen elämään ja on täyttänyt 

maan päällä sen kohtalon, jonka hänen Isänsä 
on hänelle määrännyt? Hänen 
tyytyväisyytensä ja rauhansa ovat äärettömän 
paljon suurempia kuin kaikki tyydytykset, joita 
henki voi ihmiselämässä saada. 
324. Ja tarjoan teille tämän mahdollisuuden, 
jotta voisitte olla niiden joukossa, jotka 
iloitsevat palatessaan valtakuntaansa, ettekä 
niiden joukossa, jotka kärsivät ja itkevät 
syvässä tyrmistyksessään tai katumuksessaan. 
(93, 31 - 32) 
325. Tämän ilmentymän loppu on jo lähellä, 
jotta se sitten jatkuisi korkeammassa 
muodossa aloittamalla vuoropuhelu hengestä 
henkeen Luojasi kanssa, jota käyttävät 
kanssani asuvat korkeammat henkiolennot. 
(157,33) 
326 Kun puhun teille hengellisestä 
maailmastani, tarkoitan niitä kuuliaisia 
henkiolentojen joukkoja, jotka totisina 
palvelijoina tekevät vain sen, mitä heidän 
herransa tahto käskee heitä tekemään. 
327. Nämä olen lähettänyt teille, jotta he 
olisivat neuvonantajia, suojelijoita, lääkäreitä 
ja todellisia veljiä ja sisaria kaikille ihmisille. He 
eivät valita, sillä heillä on rauha sisällään. He 
eivät esitä kysymyksiä, sillä heidän 
evoluutionsa valo ja heidän kokemuksensa 
pitkillä teillä on antanut heille oikeuden 
valaista ihmisten mieliä. He ovat valmiina ja 
nöyrästi käytettävissä jokaisessa 
avunhuudossa ja hädässä. 
328. Minä olen antanut heille tehtäväksi tehdä 
itsensä tunnetuksi teidän keskuudessanne, 
jotta he voisivat antaa teille ohjeita, 
todistuksensa ja rohkaisunsa. He kulkevat 
edellänne, puhdistavat tienne ja antavat teille 
apuaan, jotta ette menettäisi rohkeuttanne. 
329 Huomenna tekin kuulutte tähän valon 
armeijaan, joka työskentelee henkiolentojen 
äärettömässä maailmassa vain rakkaudesta 
ihmisveljiään ja -sisariaan kohtaan, 
tietoisuudessa siitä, että se siten ylistää ja 
rakastaa Isäänsä. 
330. Jos haluatte olla heidän kaltaisiaan, 
omistakaa elämänne hyvälle. Jaa rauhasi ja 
leipäsi, ota hädänalaiset vastaan rakkaudella, 
käy sairaiden ja vankien luona. Tuo valoa 
niiden kanssaihmistesi tielle, jotka hapuilevat 
etsiessään oikeaa tietä. Täyttäkää äärettömyys 
jaloilla ajatuksilla, rukoilkaa niiden puolesta, 



322 
 

jotka ovat poissa, niin rukous tuo heidät 
lähellenne. 
331. Sitten, kun kuolema pysäyttää sydämesi 
sykkeen ja valo silmistäsi sammuu, heräät 
maailmaan, joka on ihmeellinen harmoniansa, 
järjestyksensä ja oikeudenmukaisuutensa 
vuoksi. Siellä alat ymmärtää, että Jumalan 
rakkaus voi korvata kaikki tekosi, 
koettelemuksesi ja kärsimyksesi. 
332 Kun henki saapuu tuohon kotiin, se 
tuntee, että se on yhä enemmän äärettömän 
rauhan läpäisemä. Välittömästi hän muistaa 
ne, jotka elävät vielä kaukana tuosta 
autuudesta, ja halussaan, kaipauksessaan, että 
myös ne, joita hän rakastaa, saavuttaisivat 
tuon jumalallisen lahjan, hän liittyy niihin 
hengellisiin joukkoihin, jotka taistelevat ja 
työskentelevät maanpäällisten veljiensä ja 
sisartensa pelastuksen, hyvinvoinnin ja rauhan 
puolesta. (170, 43 - 48) 
333. Kuka on nähnyt taistelut, joita nämä 
Valon legioonat käyvät teitä jatkuvasti 
uhkaavien sekavien olentojen hyökkäyksiä 
vastaan? Mikään inhimillinen katse ei ole 
havainnut tätä taistelua, jota nämä kaksi 
käyvät lakkaamatta toisiaan vastaan ilman, 
että te olisitte huomanneet sitä. (334, 77) 
334 Katsokaa tässä minun työni jatkoa, minun 
tuloani "kolmannen kerran" lohdutuksen 
henkenä, jota ympäröivät suuret 
enkelijoukkoni, kuten kirjoitettu on. 
335. Nämä seurueeseeni kuuluvat henget 
edustavat osaa siitä lohdutuksesta, jonka olen 
luvannut teille, ja heidän terveellisissä 
neuvoissaan ja hyveellisyyden esimerkeissään 
olette jo saaneet todisteita heidän armostaan 
ja rauhastaan. Heidän kauttaan olen antanut 
teille etuja, ja he ovat olleet välittäjinä teidän 
ja Henkeni välillä. 
336. Kun havaitsitte heidän armolahjansa ja 
nöyryytensä, tunsitte innostusta tehdä yhtä 
vanhurskaita tekoja kuin mitä he olivat 
elämässänne saaneet aikaan. Kun he 
vierailivat kotonasi, tunsit, että heidän 
hengellinen läsnäolonsa oli sinulle kunnia. 
337 Olkaa siunattuja, jos olette tunnistaneet 
heidän korkeamielisyytensä. Mutta Mestari 
sanoo teille: Luuletteko, että he ovat aina 
olleet hyveellisiä olentoja? Ettekö tiedä, että 
suuri osa heistä on asunut maan päällä ja 
tuntenut heikkoutta ja vakavia rikkomuksia? 

338. Mutta katsokaa heitä nyt: heissä ei ole 
enää mitään häpeää, ja se johtuu siitä, että he 
kuuntelivat omantunnon ääntä, heräsivät 
rakkauteen ja katuivat menneitä 
rikkomuksiaan. Tuossa sulatusuunissa he 
puhdistivat itsensä noustakseen arvokkaasti, 
ja tänään he palvelevat Minua palvelemalla 
ihmiskuntaa. 
339 Heidän henkensä on rakkaudesta ottanut 
tehtäväkseen auttaa lähimmäisiään 
korjaamaan kaiken sen, minkä he ovat 
laiminlyöneet tehdäkseen, kun he asuttivat 
maata, ja jumalallisena lahjana he ovat 
tarttuneet tilaisuuteen kylvää siemeniä, joita 
he eivät ole aiemmin kylväneet, ja poistaa 
kaikki heidän tekemänsä epätäydelliset työt. 
340. Siksi te todistatte nyt hämmästyneinä 
heidän nöyryyttään, kärsivällisyyttään ja 
nöyryyttään, ja toisinaan olette nähneet 
heidän kärsivän hyvityksensä vuoksi. Mutta 
heidän rakkautensa ja tietämyksensä, jotka 
ovat suurempia kuin heidän kohtaamansa 
esteet, voittavat kaiken, ja he ovat valmiita 
menemään uhrauksiin asti. (354, 14 -15) 
341 Onko sinulla mitään käsitystä siitä 
henkisestä kodista, jonka jätit tullaksesi maan 
päälle? "Ei, Mestari", sanotte Minulle, "me 
emme epäile mitään, emmekä muista mitään. 
342 Niin, ihmiset, on kulunut niin kauan siitä, 
kun lähditte puhtaudesta ja viattomuudesta, 
ettette voi edes kuvitella sitä rauhassa 
elämistä, sitä hyvinvoinnin tilaa. 
343. Mutta nyt, kun teidät on koulutettu 
kuulemaan omantunnon ääntä ja 
vastaanottamaan siltä sen ilmoitukset, teille 
on avoinna tie, joka johtaa ne, jotka kääntyvät 
puoleeni, luvattuun valtakuntaan. 
344 Se ei ole se rauhan paratiisi, josta 
"ensimmäiset" lähtivät, vaan se on se ääretön 
hengen maailma, viisauden maailma, 
todellisen hengellisen autuuden paratiisi, 
rakkauden ja täydellisyyden taivas. (287, 14 - 
15) 
 
Jumalallisen ilmestykset  
345 Kaikkien olentojen Isä puhuu teille tällä 
hetkellä. Rakkaus, joka loi teidät, tuntuu 
jokaisessa, joka kuulee tämän sanan. (102, 17) 
346 Ainoa olemassa oleva Jumala, jota te 
kutsuitte Jehovaksi, kun hän osoitti teille 
voimansa ja ilmoitti teille lain Siinain vuorella, 
puhuu teille; jota te kutsuitte Jeesukseksi, sillä 
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hänessä oli minun sanani; ja jota te kutsutte 
tänään Pyhäksi Hengeksi, sillä minä olen 
totuuden henki. (51, 63) 
347. Kun puhun teille Isänä, lain kirja avautuu 
edessänne. Kun puhun teille Mestarina, se on 
Rakkauden kirja, jonka näytän 
opetuslapsilleni. Kun puhun teille Pyhänä 
Henkenä, se on Viisauden Kirja, joka valaisee 
teitä opetusteni kautta. Nämä muodostavat 
yhden opetuksen, sillä ne tulevat yhdestä 
Jumalasta. (141, 19) 
348 Jumala on valo, rakkaus, 
oikeudenmukaisuus. Jokainen, joka osoittaa 
näitä ominaisuuksia elämässään, edustaa ja 
kunnioittaa Herraansa. (290,1) 
349 Älkää sanoko, että minä olen köyhyyden 
tai surun Jumala, koska ajattelette, että 
Jeesusta seurasivat aina sairaiden ja kärsivien 
joukot. Etsin kyllä sairaita, surullisia ja köyhiä, 
mutta vain täyttääkseni heidät ilolla, 
terveydellä ja toivolla, sillä minä olen ilon, 
elämän, rauhan ja valon Jumala. (113, 60) 
350. Kyllä, ihmiset, minä olen teidän alkunne 
ja loppunne, minä olen alfa ja omega, vaikka 
en vielä kommunikoi tai paljasta teille kaikkia 
opetuksia, joita minulla on varastossa 
henkeänne varten ja jotka saatte tietää vasta, 
kun olette jo hyvin kaukana tästä maailmasta. 
351. Paljastan teille monia uusia oppitunteja 
tänä nykyaikana, mutta annan teille sen, mitä 
pystytte hallitsemaan, tekemättä itsestänne 
suurta tai leuhkimatta miehille ylpeällä 
ylivertaisuudella. Tiedätte, että jokainen, joka 
on ylpeä teoksistaan, tuhoaa ne juuri tuon 
ylpeyden kautta. Siksi olen opettanut teitä 
työskentelemään hiljaisuudessa, jotta työnne 
kantaisivat rakkauden hedelmää. (106, 46) 
352. Ette vieläkään kykene ymmärtämään 
monia ilmoituksia, joiden on määrä olla osa 
tietämystänne ja joista ihmiset ovat 
olettaneet, että heidän tietämyksensä kuuluu 
yksin Jumalalle. Heti kun joku ilmaisee halunsa 
tulkita niitä tai yrittää tunkeutua niihin, häntä 
kutsutaan välittömästi jumalanpilkkaajaksi tai 
pidetään röyhkeänä. (165, 10) 
353. Teillä on vielä paljon opittavaa, jotta 
saatte itsenne vastaanottavaisiksi 
innoituksilleni ja kutsuilleni. Kuinka usein te 
havaitsettekaan hengellisen värähtelyjä 
ymmärtämättä, kuka teitä kutsuu! Tuo "kieli" 
on teille niin hämmentävää, ettette ymmärrä 
sitä, ja päädytte liittämään hengelliset 

ilmenemismuodot hallusinaatioihin tai 
aineellisiin syihin. (249, 24) 
354. Älkää hämmästykö siitä, että vaikka olen 
kaiken luodun Herra, ilmestyn keskuuteenne 
pyytämään rakkautta. Minä olen nöyryyden ja 
nöyryyden Jumala. En kerskaile suuruudellani, 
vaan pikemminkin kätken täydellisyyteni ja 
loistokkuuteni tullakseni lähemmäksi 
sydäntänne. Jos näkisitte minut kaikessa 
kirkkaudessani, kuinka itkisittekään 
rikkomuksianne! (63, 48) 
355. Tunne Minut hyvin lähelläsi; annan 
sinulle siitä todisteita elämäsi vaikeina 
hetkinä. Toiveeni oli, että valmistaisitte 
asuntoani sydämestänne tunteaksenne 
Läsnäoloni siinä. 
356. Miten on mahdollista, ettette tunne 
Minua, vaikka olen sisällänne? Jotkut näkevät 
Minut luonnossa, toiset tuntevat Minut vain 
kaiken aineen takana, mutta totisesti sanon 
teille, että olen kaikessa ja kaikkialla. Miksi 
etsitte Minua aina itsenne ulkopuolelta, kun 
olen myös sisällänne? (1, 47 - 48) 
357 Vaikka maailmassa ei olisikaan uskontoja, 
riittäisi, että keskitytte olemuksenne 
perustaan, jotta löytäisitte Läsnäoloni 
sisäisestä temppelistänne. 
358 Kerron teille myös, että riittäisi, että 
tarkkailette kaikkea, mitä elämä teille esittää, 
jotta löytäisitte siitä Viisauden kirjan, joka 
jatkuvasti näyttää teille kauneimmat sivunsa ja 
syvimmät opetuksensa. 
359 Silloin ymmärrätte, ettei ole oikein, että 
maailma eksyy, vaikka se kantaa sydämessään 
oikeaa tietä, eikä se vaeltaa 
tietämättömyyden pimeydessä, vaikka se elää 
niin paljon valoa. (131, 31 - 32) 
360. Tänään universaalinen kieleni kuuluu 
kaikille kertoakseni heille: vaikka minä olen 
jokaisessa teistä, älköön kukaan sanoko, että 
Jumala on olemassa vain ihmisessä, sillä 
olennot ja kaikki luodut asiat ovat Jumalassa. 
361 Minä olen Herra, te olette hänen 
luomuksiaan. En kutsu teitä palvelijoiksi, vaan 
lapsiksi; mutta ymmärtäkää, että minä olen 
kaiken yläpuolella. Rakastakaa tahtoani ja 
noudattakaa lakiani; olkaa tietoisia siitä, että 
minun määräyksissäni ei ole mahdollista olla 
epätäydellinen eikä erehtyä. (136, 71 - 72) 
362 Loin sinut rakastamaan sinua ja 
tuntemaan, että rakastan sinua. Tarvitset 
minua yhtä paljon kuin minä sinua. Se, joka 
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sanoo, etten tarvitse sinua, ei puhu totta. Jos 
näin olisi, en olisi luonut teitä, enkä olisi tullut 
ihmiseksi pelastaakseni teidät tuon uhrin 
kautta, joka oli suuri rakkauden osoitus; olisin 
antanut teidän kadota. 
363. Mutta teidän on ymmärrettävä, että jos 
ravitsette itseänne rakkaudellani, se on vain 
sitä, että tarjoatte samaa Isällenne, sillä sanon 
teille jatkuvasti: "Minua janottaa, janoan 
rakkauttanne." (146, 3) 
364. Kuinka voitte uskoa, että rakastan 
vähemmän sitä, joka kärsii enemmän? Miten 
voit pitää kipuasi merkkinä siitä, etten rakasta 
sinua? Kunpa vain ymmärtäisitte, että tulin 
luoksenne juuri rakkaudesta! Enkö ole 
sanonut teille, että vanhurskas on jo 
pelastunut ja että terve ei tarvitse lääkäriä? 
Jos tunnette olonne sairaaksi ja kun tutkitte 
itseänne omantuntonne valossa, tunnistatte 
itsenne syntisiksi, tietäkää, että olen tullut 
etsimään teitä. 
365. Jos uskotte, että Jumala on joskus 
vuodattanut kyyneleitä, se ei varmasti ole 
tapahtunut niiden vuoksi, jotka nauttivat 
Hänen taivaallisesta valtakunnastaan, vaan 
niiden vuoksi, jotka ovat hämmentyneitä tai 
itkevät. (100, 50 - 51) 
366 Minun Isäni huone on valmistettu teitä 
varten. Kun tulet hänen luokseen, voit nauttia 
hänestä totuudessa. Kuinka isä voisi asua 
kuninkaallisessa kammiossa ja nauttia 
herkullisesta ruoasta, kun hän tietää, että 
hänen omat lapsensa ovat kuin kerjäläisiä 
hänen oman talonsa porteilla? (73, 37) 
367 Opettele laki, rakasta sitä, mikä on hyvää, 
anna rakkauden ja laupeuden muuttua teoiksi, 
anna hengellesi pyhä vapaus nousta kotiinsa, 
ja sinä tulet rakastamaan Minua. 
368. Haluatko täydellisen esimerkin siitä, 
miten toimia ja miten olla, jotta voisit 
tavoittaa Minut? ota Jeesus esikuvaksesi, 
rakasta Minua Hänessä, etsi Minua Hänen 
kauttaan, tule Minun luokseni Hänen 
jumalallista polkuaan pitkin. 
369 Mutta älkää rakastako Minua Hänen 
ruumiillisessa muodossaan tai Hänen 
kuvassaan, älkääkä edes korvatko Hänen 
opetustensa harjoittamista rituaaleilla tai 
ulkoisilla muodoilla, sillä muuten pysytte 
ikuisesti erimielisyyksissänne, 
vihamielisyydessänne ja fanaattisuudessanne. 

370. Rakastakaa Minua Jeesuksessa, mutta 
Hänen Hengessään, Hänen opetuksessaan, ja 
te täytätte iankaikkisen lain; sillä Kristuksessa 
yhdistyvät vanhurskaus, rakkaus ja viisaus, 
jonka kautta Minä tein ihmiskunnalle 
tunnetuksi Hänen Henkensä olemassaolon ja 
kaikkivoipaisuuden. (1, 71 - 72) 
 
Ihminen ja hänen kohtalonsa  
371. Et ole enää pitkään aikaan pitänyt kiinni 
Minusta, et enää tiedä, mitä todellisuudessa 
olet, koska olet antanut monien 
ominaisuuksien, kykyjen ja lahjojen, jotka 
Luojasi asetti sinuun, jäädä olemuksessasi 
toimettomiksi. Nukutte henkeä ja 
omaatuntoa, ja juuri niiden hengellisissä 
ominaisuuksissa piilee ihmisen todellinen 
suuruus. Te elätte kuin tämän maailman 
olennot, koska ne syntyvät ja katoavat tässä 
maailmassa. (85, 57) 
372 Mestari kysyy teiltä, rakkaat opetuslapset: 
Mikä on teidän osanne tässä maailmassa? Isä 
on antanut sinulle kaiken, mitä sinulla on, 
jotta voisit käyttää sitä kulkiessasi maan päällä 
niin kauan kuin sydämesi sykkii. Koska 
henkenne tulee Jumaluudestani, koska se on 
Taivaallisen Isän henkäys, koska se on Henkeni 
atomin inkarnaatio, koska myös ruumiinne 
muodostettiin Minun lakieni mukaisesti ja 
koska annoin sen teille henkenne välineeksi, 
mikään ei kuulu teille, rakkaat lapset. Kaikki 
luotu kuuluu Isälle, ja hän on tehnyt teistä sen 
väliaikaisia omistajia. Muistakaa, että 
aineellinen elämänne on vain yksi askel 
ikuisuudessa, se on valonsäde 
äärettömyydessä, ja siksi teidän on 
kiinnitettävä huomiota siihen, mikä on ikuista, 
mikä ei koskaan kuole, ja se on henki. (147, 8) 
373 Hengen on johdettava mieltä, ja mieli, 
jota johtaa vain sydän [sielu], joka haluaa 
inhimillistä suuruutta, ei hallitse elämäänne. 
374 Miettikää: jos annatte aivojenne käskyjen 
määrittää itseänne, rasitatte niitä liikaa ettekä 
pääse pidemmälle kuin mitä niiden pienet 
voimat sallivat. 
375. Minä sanon teille: jos haluatte tietää, 
miksi olette tunteneet innostusta tehdä hyvää 
ja miksi sydämenne on syttynyt rakkaudesta, 
antakaa Hengen ohjata sydämenne ja 
järkeilynne. Silloin hämmästyt Isäsi voimasta. 
(286, 7) 
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376 Oikea asia on, kun henki paljastaa 
viisauden ihmismielelle [sielulle] eikä mieli 
anna "valoa" hengelle. 
377 Monet eivät ymmärrä, mitä kerron teille 
tässä, ja se johtuu siitä, että olette jo kauan 
sitten vääristäneet elämänne järjestyksen. 
(295, 48) 
378 Tietäkää, opetuslapset, että 
hengellistäminen antaa omantunnon tehdä 
itsensä tunnetuksi entistä selkeämmin, ja joka 
kuulee tämän viisaan äänen, ei tule petetyksi. 
379 Tutustukaa omantuntoon, se on 
ystävällinen ääni, se on valo, jonka kautta 
Herra saa valonsa loistamaan - joko Isänä, 
Mestarina tai Tuomarina. (293, 73 - 74) 
380. Olkaa väsymättömiä sanani toistuvassa 
lukemisessa. Se tekee työtä näkymättömän 
taltan tavoin tasoittaen luonteenne teräviä 
reunoja, kunnes olette valmiita käsittelemään 
jopa lähimmäistenne vaikeimpia ongelmia. 
381. Löydät heistä kärsimyksiä, 
sovitusvelvoitteita ja hyvitysvelvoitteita, 
joiden syyt voivat olla hyvin erilaisia. Joillakin 
niistä ei ole alkuperää, jota olisi erityisen 
vaikea ymmärtää, kun taas toisilla on sellaisia, 
joita voitte selventää vain intuition, 
ilmestyksen ja selvänäköisyyden avulla, jotta 
voitte vapauttaa lähimmäisenne raskaasta 
taakasta. 
382 Nämä hengelliset lahjat saavat aikaan 
tuon ihmeen vain, jos niitä käyttävä on 
lähimmäisenrakkauden innoittama. (149,88) 
383. Miksi ihmiset puhuvat "yliluonnollisesta", 
kun kaikki minussa ja teoissani on 
luonnollista? Eivätkö päinvastoin ihmisten 
pahat ja epätäydelliset teot ole 
"yliluonnollisia", koska luonnollista olisi, että 
he toimisivat aina hyvin sen valossa, mistä he 
ovat tulleet, ja niiden ominaisuuksien valossa, 
joita heillä on ja joita he kantavat sisällään? 
Minussa kaikelle on yksinkertainen ja 
syvällinen selitys; mikään ei jää pimentoon. 
384. Kutsutte "yliluonnolliseksi" kaikkea sitä, 
mitä ette ymmärrä tai mitä pidätte mysteerin 
peittämänä. Mutta heti kun henkenne on 
kohonnut ansioiden kautta ja näkee ja 
havaitsee sen, mitä se ei aiemmin voinut 
nähdä, se huomaa, että kaikki luomakunnassa 
on luonnollista. 
385. Jos ihmiskunnalle olisi muutama 
vuosisata sitten kerrottu niistä edistysaskelista 
ja löydöistä, joita ihminen tekisi nykyaikana, 

jopa tiedemiehet olisivat epäilleet ja pitäneet 
tällaisia ihmeitä yliluonnollisina. Mutta 
nykyään, kun olette kehittyneitä ja olette 
seuranneet ihmisen tieteen edistymistä askel 
askeleelta, pidätte niitä luonnollisina teoksina, 
vaikka ihailettekin niitä. (198, 11 - 12) 
386. Minun on sanottava teille: älkää ajatelko, 
että henki tarvitsee ehdottomasti 
ihmisruumista ja elämää maailmassa 
kehittyäkseen. Mutta ne opetukset, joita se 
saa tässä maailmassa, ovat erittäin hyödyllisiä 
sen täydellisyyden kannalta. 
387 Aine auttaa henkeä sen kehityksessä, sen 
kokemuksissa, sen sovituksessa ja sen 
kamppailuissa. Tämä on sille kuuluva tehtävä, 
ja voitte nähdä tämän vahvistuvan tässä 
jumaluuteni ilmentymässä ihmisen kautta, 
jossa käytän hänen aivojaan ja käytän niitä 
vastaanottolaitteena viestini välittämiseen. 
Ymmärtäkää, että henki ei ole tarkoitettu 
ainoastaan henkistä varten, vaan että pienikin 
aineellinen asia on luotu henkistä tarkoitusta 
varten. 
388. Osoitan ajatuksen ja kutsun hengellenne, 
jotta se ohittaa sitä hallitsevan aineellisen 
vaikutuksen ja antaa valonsa sydämelle ja 
mielelle intuition lahjan avulla. 
389 Tämä minun valoni on hengellesi tie sen 
vapautumiseen, tämä minun opetukseni 
tarjoaa sille keinot nousta ihmiselämän 
yläpuolelle ja olla kaikkien tekojensa johtaja, 
tunteittensa herra, eikä alhaisten intohimojen 
orja eikä heikkouksien ja tarpeiden uhri. (78, 
12 - 15) 
390. Kuka muu kuin Minä kykenee 
hallitsemaan henkiä ja määräämään heidän 
kohtalonsa? Ei kukaan. Siksi hän, joka on 
pyrkinyt ottamaan Herransa paikan 
hallitsemisen halussa, luo itselleen 
valtakunnan, joka vastaa hänen 
taipumuksiaan, oikkujaan, vallanhimoa ja 
turhamaisuuttaan - materian, alhaisten 
intohimojen ja häpeällisten tunteiden 
valtakunnan. 
391 Omatuntoa ei voi tukahduttaa, sillä siinä 
on täydellinen oikeus. Hengessä vain 
puhtaudella on valta jaloihin tunteisiin, vain 
hyvä liikuttaa sitä - sanalla sanoen, henki saa 
ravintonsa vain totuudesta ja hyvästä. (184, 49 
- 50) 
392. Koska olen suunnitellut kaiken maan 
päälle luodun ihmisen virkistykseksi, käyttäkää 
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sitä aina hyväksenne. Älkää kuitenkaan 
unohtako, että sisällänne on ääni, joka 
osoittaa teille rajat, joiden puitteissa voitte 
hyödyntää kaikkea, mitä luonto tarjoaa teille, 
ja teidän tulisi totella tätä sisäistä ääntä. 
393 Samalla tavoin kuin te pyritte hankkimaan 
kodin ruumiillenne, suojaa, ravintoa ja 
tyydytystä tehdäksenne olemassaolostanne 
miellyttävämpää, teidän tulisi myös antaa 
hengelle se, mitä se tarvitsee hyvinvointiaan ja 
ylöspäin suuntautuvaa kehitystään varten. 
394. Jos häntä vetää puoleensa korkeammat 
seudut, missä hänen todellinen kotinsa on, 
niin anna hänen kohota. Älkää pitäkö häntä 
vankeudessa, sillä hän etsii Minulta ravintoa ja 
voimaa. Kerron teille: joka kerta, kun annatte 
hänen vapautua tällä tavoin, hän palaa 
iloisena takaisin ruumiilliseen kuoreensa. (125, 
30) 
395 Henki haluaa elää, se etsii 
kuolemattomuuttaan, se haluaa puhdistautua 
ja puhdistaa itsensä, se on tiedon nälkäinen ja 
rakkauden janoinen. Antakaa sen ajatella, 
tuntea ja toimia, antakaa sen käyttää osa 
käytettävissänne olevasta ajasta itselleen, 
jotta se voi ilmentyä siinä ja virkistää itseään 
vapaudellaan. 
396. Kaikesta siitä, mitä olet täällä 
maailmassa, vain henkiolentosi säilyy tämän 
elämän jälkeen. Kerätköön se hyveet ja ansiot 
ja pitäköön ne sisällään, niin että kun sen 
vapautumisen hetki koittaa, se ei ole "köyhä 
sielu" Luvatun maan porteilla. (111, 74 - 75) 
397 En halua enää mitään sovitusta tai tuskaa 
teille; haluan, että kaikkien lasteni henget, niin 
kuin tähdet kaunistavat taivaanrantaa, 
valaisevat valtakuntaani valollaan ja täyttävät 
Isänne sydämen ilolla. (171, 67) 
398 Sanani sovittaa hengen ja ruumiin [sielun], 
sillä näiden kahden välillä on pitkään ollut 
vihamielisyyttä, jotta oppisitte, että 
ruumiinne, jota olette pitäneet esteenä ja 
kiusauksena hengen kehityksen tiellä, voi olla 
paras väline tehtävienne suorittamiseen maan 
päällä. (138, 51) 
399 Huolehdi siitä, että hengen ja ruumiin 
kuoren välillä vallitsee sopusointu, jotta voitte 
täyttää ohjeeni helposti. Tee kehosta lempeä, 
käytä ankaruutta silloin, kun se on tarpeen. 
Varo kuitenkin, ettei fanaattisuus sokaise 
sinua, jotta et toimi julmasti sen vuoksi. 
Olemisenne muoto on yksi tahto. (57, 65) 

400. Käsken teitä paitsi puhdistamaan 
henkenne myös vahvistamaan ruumistanne, 
jotta uudet sukupolvet, jotka tulevat teistä, 
olisivat terveitä ja heidän henkensä pystyisivät 
täyttämään vaikean tehtävänsä. (51, 59) 
401. Haluan, että luotte koteja, jotka uskovat 
ainoaan Jumalaan - koteja, jotka ovat 
temppeleitä, joissa harjoitetaan rakkautta, 
kärsivällisyyttä ja itsensä kieltämistä. 
402 Niissä te olette lasten opettajia, joita te 
ympäröitte hellyydellä ja ymmärryksellä, joita 
te valvotte ja seuraatte kaikkia heidän 
askeleitaan myötätuntoisesti. 
403 Anna rakkautesi sekä sille, jolla on 
kauneutta, että sille, joka on ruma 
ulkonäöltään. Kauniit kasvot eivät aina 
heijasta yhtä kaunista henkeä. Toisaalta 
näennäisen rumien olentojen taakse voi 
kätkeytyä hyveellinen henki, jota sinun tulisi 
arvostaa suuresti. (142, 73) 
404 Ajattele vakavasti sukupolvia, jotka 
tulevat sinun jälkeesi, ajattele lapsiasi. Kuten 
olette antaneet heille fyysisen olemuksen, 
teidän velvollisuutenne on antaa heille 
hengellinen elämä - se, mikä on uskoa, 
hyveellisyyttä ja hengellistymistä. (138, 61) 
405 Vartioikaa perheidenne hyveellisyyttä ja 
kotienne rauhaa. Katso, miten köyhimmätkin 
voivat olla tämän aarteen omistajia. 
406. Tunnustakaa, että ihmisperhe on 
Hengellisen perheen ruumiillistuma: siinä 
miehestä tulee isä, jolloin hänellä on 
todellinen yhdennäköisyys taivaallisen Isänsä 
kanssa. Nainen, jonka äidillinen sydän on 
täynnä hellyyttä, on jumalallisen Äidin 
rakkauden kuva, ja heidän yhdessä 
muodostamansa perhe on Luojan Hengellisen 
Perheen ruumiillistuma. 
407 Koti on temppeli, jossa voi parhaiten 
oppia täyttämään lakejani, jos vanhemmat 
ovat halukkaita tekemään työtä itsensä eteen. 
408. Vanhempien ja lasten kohtalo on 
minussa. Mutta on sekä toisen että toisen 
velvollisuus auttaa toisiaan velvollisuuksissaan 
ja sovitusvelvollisuuksissaan. 
409 Kuinka helppoa olisikaan risti ja kuinka 
siedettävä olemassaolo, jos kaikki vanhemmat 
ja lapset rakastaisivat toisiaan! Rakkaus ja 
ymmärrys keventäisivät kaikkein vaikeimpia 
koettelemuksia. Heidän antautumisensa 
jumalalliselle tahdolle palkitaan rauhalla. (199, 
72 - 74) 
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410 Tutki henkisiä olentoja, jotka ympäröivät 
sinua ja niitä, jotka kulkevat elämänpolkusi 
poikki, jotta voit arvostaa heidän hyveitään, 
vastaanottaa heidän sinulle tuomansa viestin 
tai antaa heille sen, mitä heidän on määrä 
saada sinulta. 
411 Miksi olet halveksinut lähimmäisiäsi, jotka 
kohtalo on asettanut tiellesi? Olet sulkenut 
sydämesi oven heiltä tietämättä, mitä heidän 
olisi pitänyt opettaa sinulle. 
412 Usein olet pitänyt kaukana itsestäsi juuri 
sen, joka toi hengellesi rauhan ja lohdutuksen 
sanoman, ja sitten valitat, kun olet täyttänyt 
maljasi katkeruudella. 
413 Elämä tuo mukanaan odottamattomia 
muutoksia ja yllätyksiä, ja mitä teet, jos joudut 
huomenna etsimään kaihoisasti sitä, jonka 
tänään hylkäsit ylimielisesti luotasi? 
414 Ottakaa huomioon, että on mahdollista, 
että teidän on huomenna etsittävä himolla 
sitä, joka tänään on hylätty ja halveksittu, 
mutta että usein on jo liian myöhäistä. (11, 26 
- 30) 
415 Mikä kaunis esimerkki kosmoksen 
tarjoamasta harmoniasta! Säteileviä 
taivaankappaleita, täynnä elämää, jotka 
värähtelevät avaruudessa ja joiden ympärillä 
muut taivaankappaleet kiertävät. Minä olen 
säteilevä, jumalallinen taivaankappale, joka 
antaa elämää ja lämpöä hengellisille 
olennoille; mutta kuinka harva liikkuukaan 
niiden merkityllä kiertoradalla ja kuinka paljon 
on niitä, jotka kiertävät kaukana niiden 
kiertoradalta! 
416 Voisit kertoa minulle, että aineellisilla 
taivaankappaleilla ei ole tahdonvapautta ja 
että toisaalta juuri tämä vapaus on saanut 
ihmiset harhautumaan polulta. Siksi sanon 
teille: kuinka ansiokas onkaan jokaisen hengen 
taistelu, sillä vapaan tahdon lahjasta 
huolimatta se on osannut alistaa itsensä 
Luojansa kanssa sopusoinnussa olevan lain 
alle. (84,58) 
417. Älköön kukaan, joka kutsuu itseään 
tämän hengellisen opetuksen opetuslapseksi, 
valittako Isälle, että hän on aineellisessa 
elämässään köyhä ja että häneltä puuttuu 
monia niistä mukavuuksista, joita toisilla on 
runsaasti, tai että hän kärsii puutteesta ja 
puutteesta. Nämä valitukset johtuvat 
aineellisesta luonnosta, jolla, kuten tiedätte, 
on vain yksi olemassaolo. 

418 Hengellänne ei ole oikeutta puhua näin 
Isälleen eikä osoittaa tyytymättömyyttä tai 
nurista omasta kohtalostaan, sillä kaikki 
henkiolennot ovat kulkeneet kokemusten, 
nautintojen ja inhimillisten tyydytysten koko 
tikapuun läpi pitkällä evoluutiomatkallaan 
maan päällä. 
419 Henkien hengellistyminen on jo kauan 
sitten alkanut, ja sitä edesauttaa se tuska ja 
köyhyys, jota sydämenne kieltäytyvät 
sietämästä ja kärsimästä. Jokaisella 
hengellisellä ja aineellisella hyödyllä on 
merkitys, joka teidän on tunnustettava, jotta 
ette kiellä kummankaan arvoa. (87, 26 – 27) 
420 Jokaisella ihmisellä, jokaisella luodulla, on 
määrätty paikka, josta hän ei saa luopua; 
mutta hän ei myöskään saa ottaa paikkaa, joka 
ei ole hänen. (109, 22) 
421 Miksi pelkäätte tulevaisuutta? Haluatko 
jättää käyttämättä kaiken kokemuksen, jonka 
mielesi on kerännyt menneisyydessä? 
Haluatko hylätä siemenen korjaamatta satoa? 
Ei, opetuslapsia. Muistakaa, että kukaan ei voi 
muuttaa kohtaloaan, mutta hän voi viivyttää 
voiton hetkeä ja lisätä kärsimyksiä, joita 
jokaisella tiellä on. (267, 14) 
422 Isän valtakunta on kaikkien lasten perintö, 
ja tämä armo voidaan saavuttaa vain hengen 
suurten ansioiden kautta. Haluan, ettette pidä 
mahdottomana saada armoa, joka tuo teidät 
lähemmäs minua. 
423. Älkää olko surullisia, kun kuulette 
sanassani, että vain suurella ponnistuksella ja 
vaivalla pääsette "luvattuun maahan". Iloitkaa, 
sillä se, joka suuntaa elämänsä tähän 
päämäärään, ei joudu pettymyksiin eikä näe 
itseään petetyksi. Hän ei joudu kärsimään 
samaa kohtaloa kuin monet, jotka 
tavoittelevat maailman kunniaa, mutta eivät 
saavuta sitä pitkän ponnistelun jälkeen, tai 
jotka saavuttavat sen mutta joutuvat pian 
kokemaan surua nähdessään sen haihtuvan, 
kunnes siitä ei ole mitään jäljellä. (100, 42 - 
43) 
424 Annan teille avaimen, jolla voitte avata 
ovet ikuiseen autuuteenne. Tämä avain on 
rakkaus, josta kumpuaa laupeus, anteeksianto, 
ymmärrys, nöyryys ja rauha, joiden avulla 
teidän on kuljettava läpi elämän. 
425 Kuinka suuri onkaan teidän henkenne 
onni, kun se hallitsee materiaa ja nauttii Pyhän 
Hengen valosta! (340, 56 – 57) 
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426 Tämä maa, joka on aina lähettänyt 
tuonpuoleiseen sadon sairaita, väsyneitä, 
häiriintyneitä, hämmentyneitä tai vain vähän 
kypsyneitä henkisiä olentoja, tarjoaa minulle 
pian rakkauteni arvoisia hedelmiä. 
427 Sairaus ja kipu poistuvat elämästäsi yhä 
useammin, jos elät terveellisesti ja ylentävästi. 
Sitten kun kuolema tulee, hän löytää sinut 
valmiina matkalle hengelliseen kotiin. (117, 24 
- 25) 
428. Älkää olko epätoivoisia, te henkiset 
olennot, joille osoitan sanani erityisesti. 
Pysykää tielläni, niin saatte tietää rauhan. 
Totisesti sanon teille, että teidän kaikkien 
kohtalona on kokea autuus. En olisi teidän 
Isänne, ellei teitä olisi luotu jakamaan Taivaan 
valtakuntaa kanssani. 
429 Mutta älkää unohtako: jotta autuutenne 
olisi täydellinen, on välttämätöntä, että tuotte 
askel askeleelta ansioitanne, niin että 
henkenne voi tuntea olevansa tuon 
jumalallisen palkkion arvoinen. 
430. Ymmärtäkää, että olen kanssanne ja 
kuljen kanssanne koko matkan ajan. Luottakaa 
minuun täysin tietäen, että tehtäväni on 
yhdistetty teidän tehtävänne kanssa ja 
kohtaloni teidän kohtalonne kanssa! (272, 61) 
 
paheet, rikkomukset, poikkeavuudet  
431 Ymmärtäkää opetukseni, jotta ette enää 
tekisi virheitä elämässänne; sillä jokainen 
loukkaus, jonka aiheutatte lähimmäisillenne, 
joko sanoilla tai teoilla, tulee olemaan 
pyyhkimätön muistutus omassatunnossanne, 
joka tulee moittimaan teitä 
sovittamattomasti. 
432 Sanon teille vielä kerran, että teitä kaikkia 
tarvitaan, jotta jumalallinen suunnitelma 
toteutuu ja ihmisten niin suuri hengellinen 
kurjuus loppuu. 
433 Niin kauan kuin itsekkyys on olemassa, 
myös kipu on olemassa. Muuttakaa 
välinpitämättömyytenne, itsekkyytenne ja 
halveksuntanne rakkaudeksi, myötätunnoksi, 
ja näette pian rauhan tulevan luoksenne. (11, 
38 - 40) 
434 Pyrkikää edistymään ihmiselämässä, 
mutta älkää koskaan antako liiallisen 
kunnianhimon hallita itseänne, sillä silloin 
menetätte vapautenne, ja materialismi 
orjuuttaa teidät. (51, 52) 

435 Annan anteeksi rikkomuksenne, mutta 
samalla korjaan teitä, jotta karkotatte 
sydämistänne itsekkyyden, koska se on yksi 
niistä heikkouksista, jotka vetävät hengen 
syvimmälle. 
436 Herätän teitä omantunnon kautta, jotta 
muistatte velvollisuutenne veljien ja sisarten 
keskuudessa ja kylvätte rakkauden ja 
anteeksiannon tekoja matkallanne, kuten 
opetin teille toisella aikakaudella. (300, 29) 
437 Nykyään aineen voima ja maailman 
vaikutus ovat tehneet teistä egoisteja. Mutta 
aine ei ole ikuista, eikä maailma ja sen 
vaikutus ole ikuinen, ja minä olen kärsivällinen 
Tuomari, jonka oikeus on elämän ja ajan 
Herra. Älkää tuomitko niitä, jotka kieltävät 
minut, sillä silloin pidän teitä syyllisempinä 
kuin heitä. 
438. Korotinko ääneni tuomitakseni 
teloittajani? Enkö ole siunannut heitä 
rakkaudella ja lempeydellä? Kunpa 
ymmärtäisitte, että monet niistä, jotka tämän 
rikoksen vuoksi eksyivät jonkin aikaa 
maailmassa, ovat tänään puhdistuneet 
hengellisessä maailmassa! (54, 47 - 48) 
439 Älä myöskään yritä paljastaa lähimmäisesi 
kätkettyjä tunteita, sillä jokaisessa olennossa 
on salaisuus, jonka vain minä voin tietää. 
Mutta jos havaitsette sen, minkä - koska se 
kuuluu vain veljellenne - pitäisi olla teille 
pyhää, älkää tehkö sitä tunnetuksi, älkää 
repikö tuota verhoa, vaan tehkää se 
tiiviimmäksi. 
440. Kuinka usein olenkaan nähnyt miesten 
tunkeutuvan veljensä sydämeen, kunnes he 
ovat löytäneet hänen moraalisen tai 
hengellisen alastomuutensa, jotta he voisivat 
iloita siitä ja tehdä sen välittömästi tunnetuksi. 
441 Älköön kukaan niistä, jotka ovat näin 
häpäisseet lähimmäisen yksityiselämän, 
hämmästykö, jos joku paljastaa ja pilkkaa 
hänen elämäntapaansa. Älköön hän sitten 
sanoko, että vanhurskauden kyynärä on se, 
jolla hänet mitataan; sillä se on vääryyden 
kyynärä, jolla hän on mitannut lähimmäisensä. 
442 Kunnioita toisia, peitä armon vaipalla 
alttiit ja puolusta heikkoja ihmisten juoruilulta. 
(44, 46 - 48) 
443 Kaikki, jotka "kulkevat kaduilla ja kujilla" 
puhuen menneiden aikojen tapahtumista ja 
tulkiten profetioita tai selittäen ilmestyksiä, 
eivät ole minun sanansaattajiani; sillä monet 
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ovat käyttäneet näitä viestejä väärin 
turhamaisuudesta, katkeruudesta tai 
inhimillisestä itsekkyydestä, loukatakseen ja 
tuomitakseen, nöyryyttääkseen tai 
vahingoittaakseen ja jopa "tappaakseen". 
(116, 21) 
444 Nouse, ihmiskunta, löydä tie, löydä 
elämän syy! Yhdistykää, ihmiset ihmisten 
kanssa, rakastakaa toisianne kaikki! Kuinka 
ohut onkaan se väliseinä, joka erottaa kodin 
toisesta, ja kuinka kaukana sen asukkaat 
ovatkaan toisistaan! Ja maidenne rajoilla - 
kuinka monia ehtoja siellä vaaditaankaan, 
jotta päästätte ulkomaalaisen läpi! Jos te 
teette näin jopa ihmisveljien kesken - mitä te 
olette tehneet vain niille, jotka ovat toisessa 
elämässä? Olette laskeneet verhon heidän ja 
itsenne väliin - jos ei unohduksenne verho, 
niin tietämättömyytenne verho, joka on kuin 
sakea sumu. (167, 31) 
445. Näetkö niitä miehiä, jotka elävät vain 
tyydyttääkseen liiallista vallanhimoa ja jotka 
eivät piittaa lähimmäistensä hengestä 
kunnioittamatta niitä oikeuksia, jotka minä, 
heidän Luojansa, olen heille antanut? 
Näettekö, kuinka heidän teoksensa puhuvat 
vain kateudesta, vihasta ja ahneudesta? 
Heidän puolestaan teidän on siis rukoiltava 
enemmän kuin muiden puolesta, jotka eivät 
niinkään tarvitse valoa. 
446. Anna näille ihmisille anteeksi kaikki se 
tuska, jota he sinulle aiheuttavat, ja auta heitä 
puhtailla ajatuksillasi tulemaan järkiinsä. Älkää 
tehkö sumua, joka ympäröi heitä, entistäkin 
paksummaksi, sillä jos he jonain päivänä 
joutuvat vastaamaan teoistaan, aion kutsua 
vastuuseen myös ne, jotka sen sijaan, että 
olisivat rukoilleet heidän puolestaan, 
lähettivät heille vain pimeyttä pahojen 
ajatustensa kanssa. (113, 30) 
447 Muistakaa, että laissa teille sanottiin: 
"Sinulla ei saa olla muita jumalia minun 
lisäkseni." Silti on monia jumalia, joita 
ihmisten kunnianhimo on luonut palvomaan, 
joille he tekevät kunniaa ja joille he jopa 
uhraavat elämänsä. 
448. Ymmärtäkää, että minun lakini ei ole 
vanhentunut ja että se puhuu teille jatkuvasti 
omantunnon kautta, ilman että tiedätte sitä, 
mutta silti ihmiset ovat edelleen pakanoita ja 
epäjumalanpalvelijoita. 

449 He rakastavat ruumistaan, imartelevat 
turhamaisuuttaan ja hemmottelevat 
heikkouksiaan; he rakastavat maan aarteita, 
joille he uhraavat rauhansa ja hengellisen 
tulevaisuutensa. He kunnioittavat lihaa, ja 
joskus he rappeutuvat ja jopa löytävät 
kuoleman nautintojen himossa. 
450. Vakuuttakaa itsenne siitä, että olette 
rakastaneet maailman asioita enemmän kuin 
Isäänne. Milloin olette uhranneet itsenne 
Minulle rakastamalla Minua 
lähimmäisessänne ja palvelemalla Minua? 
Milloin uhraat unesi tai vaarannat terveytesi 
auttaaksesi ja lievittääksesi lähimmäisiäsi 
koettelevia kärsimyksiä? Ja milloin olette 
menneet lähelle kuolemaa jonkin oppini 
innoittaman jalon ihanteen puolesta? 
451. Tunnista, että aineellisella elämällä 
harjoittamasi palvonta tulee ennen 
hengellisen elämän palvontaa sinulle. Siksi 
olen sanonut teille, että teillä on muita 
jumalia, joita te palvotte ja palvotte enemmän 
kuin totista Jumalaa. (118, 24 - 26) 
452 Olette niin tottuneita syntiin, että 
elämänne tuntuu teistä luonnollisimmalta, 
normaalimmalta ja sallitulta, ja silti näyttää 
siltä, kuin Sodoma ja Gomorra, Babylon ja 
Rooma olisivat purkaneet kaiken 
turmeltuneisuutensa ja syntisyytensä tähän 
ihmiskuntaan. (275, 49) 
453. Elätte nykyään hengellisen 
hämmennyksen aikaa, jossa kutsutte pahaa 
hyväksi, jossa uskotte näkevänne valoa siellä, 
missä on pimeyttä, jossa pidätte turhaa 
tärkeämpänä kuin olennaista. Mutta aina 
valmis ja avulias armoni puuttuu ajoissa asiaan 
pelastaakseen teidät ja osoittaakseen teille 
valontäyteisen totuuden tien - tien, jolta 
olette eksyneet. (358, 30) 
454 Jotta voittaisitte kaikki koettelemukset, 
tehkää niin kuin Mestari on opettanut teille: 
valvokaa ja rukoilkaa, jotta silmänne olisivat 
aina valppaina ja jotta kiusaukset eivät 
voittaisi teitä. Muistakaa, että pahalla on suuri 
havaintokyky houkutellakseen teitä, 
saadakseen teidät alas, voittaakseen teidät ja 
käyttääkseen hyväkseen heikkouttanne. Ole 
tarkkanäköinen, jotta osaat havaita sen, kun 
se vaanii sinua. (327,10 o.) 
455 Totisesti minä sanon teille, että 
ihmiskunta löytää tien Valoon näistä 
pimeyksistä. Mutta tämä vaihe tapahtuu 
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hitaasti. Mitä ihmisistä tulisi, jos he 
ymmärtäisivät hetkessä kaiken sen pahan, 
jonka he ovat aiheuttaneet? Jotkut 
menettäisivät järkensä, toiset ottaisivat oman 
henkensä. (61, 52) 
 
Ihmiskunnan puhdistaminen ja 
henkistäminen  
456 Olette unohtaneet lain ja odottaneet, että 
luonnonvoimat muistuttavat teitä 
oikeudestani: hurrikaanit, joet, jotka ylittävät 
uomansa, maanjäristykset, kuivuus ja tulvat 
ovat kutsuja, jotka herättävät teidät ja 
puhuvat teille oikeudestani. 
457. Mitä muuta hedelmää ihmiskunta voi 
tarjota Minulle tänä aikana kuin eripuraa ja 
materialismia? Tämä kansa, joka on 
kuunnellut opetustani vuosien ajan, ei 
myöskään voi tarjota minulle miellyttävää 
satoa. (69, 54 - 55) 
458 Ettekö kuule oikeuden huutoa? Ettekö 
näe luonnonvoimien tuhoavan aluetta 
toisensa jälkeen? Luuletteko, että jos eläisitte 
hyveellistä elämää, olisi tarvetta, että 
oikeudenmukaisuuteni tuntuisi tällä tavalla? 
Totisesti sanon teille, ettei teitä tarvitsisi 
puhdistaa, jos löytäisin teidät puhtaina. (69, 
11) 
459 Vaikka tällä hetkellä näyttääkin teistä 
mahdottomalta luoda rauhaa ihmiskuntaan, 
kerron teille, että rauha tulee, ja vielä 
enemmän: ihminen tulee elämään 
henkistyneenä. 
460. Monet onnettomuudet koettelevat 
maailmaa ennen kuin tuo aika koittaa. Mutta 
nuo kärsimykset ovat ihmiskunnan parhaaksi, 
sekä maalliseksi että hengelliseksi. Se on kuin 
"Tähän asti, ei enää pidemmälle" ihmisten 
pahojen tekojen, itsekkyyden ja 
nautinnonhimon hillittömälle kurssille. 
461 Näin syntyy tasapaino, sillä pahan voimat 
eivät enää kykene voittamaan hyvän voimia. 
462. Koska tämä puhdistus kohdistuu aina 
kaikkein herkimpiin ja rakkaimpiin, se näyttää 
rangaistukselta olematta sitä. Sillä 
todellisuudessa se on keino pelastaa ne 
henget, jotka ovat harhautuneet tai eksyneet 
polulta. 
463 Se, joka arvioi maallista, ei löydä kivusta 
mitään hyödyllistä; mutta se, joka katsoo, että 
hänellä on henki, joka elää ikuisesti, saa 

samasta kivusta valoa, lujuutta ja 
uudistumista. 
464 Jos ajattelette hengellisesti - miten voitte 
uskoa, että kipu on pahasta ihmiskunnalle, 
kun se tulee Jumalalta, joka on pelkkää 
rakkautta? 
Aika kuluu, ja tulee aika, jolloin nuo suuret 
koettelemukset alkavat näkyä, ja viimeisetkin 
rauhan rippeet karkaavat maailmasta, joka ei 
palaa ennen kuin ihmiskunta on löytänyt laini 
tien ja kuuntelee sitä sisäistä ääntä, joka 
kertoo siitä lakkaamatta: Jumala elää! Jumala 
on sinussa! Tunne Hänet, tunne Hänet, tule 
sovitetuksi Hänen kanssaan! 
466. Silloin elämäntapasi muuttuu. Itsekkyys 
katoaa, ja jokainen on hyödyllinen muille. 
Oikeuteni innoittaa ihmisiä luomaan uusia 
lakeja ja hallitsemaan kansoja rakkaudella. 
(232,43 - 47) 
467 Aineellisessa koette myös muutoksen: 
joet pursuavat vettä, hedelmättömät pellot 
ovat hedelmällisiä, luonnonvoimat palaavat 
totuttuun kulkuunsa, koska ihmisen ja 
Jumalan, ihmisen ja jumalallisten töiden, 
ihmisen ja elämän Luojan sanelemien lakien 
välillä vallitsee harmonia. (352, 65) 
468. Älkää murehtiko, rakkaat todistajat. 
Ilmoitan teille, että tämä materialistinen 
ihmiskunta, joka on niin kauan uskonut vain 
siihen, mitä se koskettaa, näkee ja ymmärtää 
rajallisella älyllisellä kapasiteetillaan, ja siihen, 
mitä se todistaa tieteellään, tulee henkiseksi ja 
kykenee katsomaan Minuun henkisellä 
katseellaan ja etsimään totuutta. (307, 56) 
469 Jos olisitte henkisesti valmistautuneita, 
voisitte nähdä äärettömyydessä henkisten 
olentojen lukuisat joukot, jotka muistuttaisivat 
silmienne edessä olevaa mittaamattoman 
suurta valkoista pilveä, ja kun lähettiläät tai 
lähettiläät irrottautuisivat siitä, näkisitte 
niiden tulevan teitä kohti kuin valon kipinät. 
470. Henkinen näkökykynne ei ole vielä 
läpäisemätön, ja siksi minun on puhuttava 
teille tuonpuoleisesta, kaikesta siitä, mitä ette 
vielä kykene näkemään. Mutta sanon teille, 
että tulee aika, jolloin teistä kaikista tulee 
näkijöitä ja te nautitte siitä ihmeellisestä 
elämästä, jonka tunnette tällä hetkellä olevan 
kaukana teistä, mutta joka todellisuudessa 
värähtelee lähellä teitä, ympäröi ja valaisee 
teitä, inspiroi teitä ja koputtaa lakkaamatta 
ovillenne. (71, 37 - 38) 
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471 Herkkyys, aavistus, ilmestys, profetia, 
inspiraatio, näkijyys, pelastuksen lahja, 
sisäinen sana - kaikki nämä ja muut lahjat 
tulevat hengestä, ja niiden kautta ihmiset 
vahvistavat, että ihmisille on koittava uusi 
aika. 
472 Tänään te epäilette näiden hengellisten 
lahjojen olemassaoloa, koska jotkut kätkevät 
ne maailmalta peläten sen mielipidettä; 
huomenna niiden hallussapito on luonnollisin 
ja kaunein asia. 
473. Tulen luoksenne tällä "Kolmannella 
kerralla", koska olette sairaita ruumiillisesti ja 
hengellisesti. Terve ei tarvitse lääkäriä, eikä 
vanhurskas puhdistautumista. (80, 5 - 6) 
474 Nykyäänkin tarvitaan pappeja, tuomareita 
ja opettajia. Mutta kun henkinen ja 
moraalinen tilanne on korkealla, ette enää 
tarvitse näitä tukia ettekä näitä ääniä. 
Jokaisessa ihmisessä on tuomari, palvelija, 
opettaja ja alttari. (208,41) 
 

XVI Profetiat ja vertaukset, 
lohdutus ja lupaus  

 

64 luku - Ennustukset  
 
Vanhojen ja uusien profetioiden täyttymys  
1 Se, mitä profeetat ovat julistaneet, toteutuu 
tänä aikana. Uusi sanani tulee filosofien ja 
teologien tietoon, monet pilkkaavat sitä ja 
toiset raivostuvat. Mutta samalla kun tämä 
tapahtuu, heidän hämmästyneet silmänsä 
näkevät niiden ennustusten toteutumisen, 
jotka olen nyt ilmoittanut teille. (151, 75) 
2 Näille menneiden aikojen profeetoille ei 
annettu mitään laillista valtaa tai valtuuksia 
maan päällä, heitä ei pakotettu alistumaan 
mihinkään auktoriteettiin, ja he keskittyivät 
vain tottelemaan Herransa käskyjä, joka pani 
sanansa hänen valitsemiensa ihmisten 
huulille. 
3 Täynnä uskoa ja rohkeutta mikään ei estänyt 
heitä tekemästä työtään opettaa kansalle 
minun lakiani ja kääntää heidät pois 
uskonnollisesta fanaattisuudesta tekemällä 
heidät tietoisiksi pappien 
välinpitämättömyydestä ja erehdyksistä. (162, 
7 – 8) 

4 Ihmiskunta, tuntuuko tuska, kurjuus ja 
kaaos, joka ympäröi teitä tällä hetkellä, 
arvaamattomalta? 
5 Jos olette yllättyneitä, se johtuu siitä, että 
ette ole olleet kiinnostuneita profetioistani 
ettekä ole valmistautuneet. 
6 Kaikki oli ennakoitu ja kaikki oli ennustettu, 
mutta teiltä puuttui usko, ja nyt te juotte 
katkeraa maljaa. 
7 Vielä tänäkin päivänä profetoin inhimillisen 
ymmärryksen kautta. Jotkin ennustukset 
toteutuvat pian, toiset vasta kaukaisina 
aikoina. 
8. Näillä ihmisillä, jotka kuulevat ne, on suuri 
vastuu tehdä ne tunnetuksi ihmiskunnalle. 
Niissä on valoa, joka saa ihmiset 
ymmärtämään todellisuuden, jossa he elävät, 
jotta he voivat pysähtyä hurjassa juoksussaan 
kohti kuilua. (276, 41 - 42) 
9. Suuri osa siitä, mitä olen puhunut teille tänä 
aikana, on profetiaa, joka joskus viittaa 
seuraaviin aikoihin, joskus tuleviin aikoihin. 
Siksi monet ihmiset eivät halua antaa 
merkitystä tälle jumalalliselle viestille. 
10 Tämä sana nousee kuitenkin täyteen valoa 
tulevien aikakausien ihmisten keskuudessa, 
jotka tunnistavat ja löytävät siitä suuria 
ilmoituksia, joiden tarkkuus ja täydellisyys 
hämmästyttää tiedemiehiä. (216, 13) 
 
Suuri kansojen profetia 10. tammikuuta 
1945, toisen maailmansodan loppupuolella. 
11 Tällä hetkellä minä puhun maan kansoille. 
Kaikilla on Minun valoni; pohtikoot sen avulla, 
että he ovat uskaltaneet määrätä elämästä 
ikään kuin he olisivat sen omistajia. 
12 Totisesti Minä sanon teille, että teidän 
tuhonne ja tuskanne on aiheuttanut monissa 
syvän katumuksen ja herättänyt valoon 
miljoonat, jotka etsivät Minua ja huutavat 
Minua, ja heiltä nousee Minulle valitushuuto, 
jossa he pyytävät: Isä, eikö sota vuonna 1945 
mahdollisesti lopu, etkö Sinä kuivaa 
kyyneleitämme ja tuo meille rauhaa? 
13 Tässä minä olen teidän keskuudessanne, te 
seitsemän kansakuntaa! Seitsemän päätä, te, 
jotka olette kohottaneet itsenne Minun eteeni 
maailmassa! 
14 ENGLANTI: Minä valistan sinua, 
oikeudenmukaisuuteni tulee vielä 
koettelemaan sinua ankarasti, mutta minä 
annan sinulle voimaa, kosketan sydäntäsi ja 
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sanon sinulle: valtaoikeutesi kaatuvat, 
rikkautesi otetaan sinulta pois, eikä niitä 
anneta kenellekään. 
15. SAKSA: Ahdistelen ylpeyttänne tällä 
hetkellä, ja sanon teille: valmistautukaa, sillä 
teidän siemenenne ei huku. Olette pyytäneet 
Minulta uusia maita, mutta ihmiset ovat 
sekaantuneet korkeisiin suunnitelmiini. 
Taivutan niskaasi ja sanon sinulle: ota voimani 
ja luota siihen, että pelastan sinut. 
16. Mutta jos ette luota minuun ja antaudutte 
ylpeydellenne, olette yksin ja maailman orjia. 
Mutta tämä ei ole minun tahtoni, sillä nyt on 
aika, jolloin minä kukistan isännät ja vapautan 
orjat ja vangit. Ottakaa minun valoni ja 
asettukaa taas pystyyn. 
17 VENÄJÄ: Henkeni näkee kaiken. Maailma ei 
ole sinun. Minä tulen hallitsemaan teitä 
kaikkia. Te ette voi pyyhkiä pois minun 
nimeäni, sillä Kristus, joka puhuu teille, 
hallitsee kaikkia ihmisiä. Vapauttakaa itsenne 
materialismista ja valmistautukaa uuteen 
elämään, sillä jos näin ei tapahdu, murran 
ylimielisyytenne. Annan teille valoni. 
18 ITALIA: Ette ole enää herra kuten ennen; 
nykyään pilkka, orjuus ja sota ovat tuhonneet 
teidät. Rappeutumisenne seurauksena olette 
käymässä läpi suuren puhdistumisen. Mutta 
sanon teille: uudistukaa, poistakaa 
fanaattisuutenne ja epäjumalanpalveluksenne 
ja tunnustakaa Minut Korkeimmaksi Herraksi. 
Kaadan päällenne uusia inspiraatioita ja valoa. 
Ottakaa parantavaa balsamia ja antakaa 
toisillenne anteeksi. 
19 RANSKA: Te tuotte tuskanne minun eteeni. 
Valitusvirrenne ulottuu korkealle 
valtaistuimelleni. Minä vastaanotan teidät. 
Ennen kohotitte itsenne Herraan, nyt näytätte 
Minulle vain kahleet, joita raahaatte 
mukananne. 
20 Te ette ole valvonut ettekä rukoillut. Olette 
antautuneet lihan nautinnoille, ja lohikäärme 
on ottanut teidät saaliikseen. 
21 Mutta minä pelastan teidät, sillä teidän 
vaimojenne valitukset ja lastenne itku tulevat 
minun luokseni. Te haluatte pelastaa itsenne, 
ja Minä ojennan käteni teille. Mutta totisesti 
sanon teille: Katsokaa, rukoilkaa ja antakaa 
anteeksi! 
22 YHDISTYNYT VALTAKUNTA: Tällä hetkellä 
minäkin vastaanotan teidät. Minä katson 
sinun sydäntäsi - se ei ole kiveä, vaan metallia, 

kultaa. Metalliaivosi näen kovettuneina. En 
löydä teistä rakkautta, en löydä henkisyyttä. 
Näen vain suuruudenhulluutta, kunnianhimoa 
ja ahneutta. 
23. "Pitäkää se yllä", mutta kysyn teiltä: 
Milloin siemeneni juurtuu syvälle teidän 
keskuuteenne? Milloin te tuhoatte "kultaisen 
vasikan" ja "Baabelin torninne", jotta voisitte 
sen sijaan nostaa ylös Herran todellisen 
temppelin? 
24 Minä kosketan teidän omaatuntoanne 
ensimmäisestä viimeiseen ja annan teille 
anteeksi. Valaistan teitä niin, että vaikeimpana 
hetkenä, kun vierailu saavuttaa huippunsa, 
mielenne ei hämärtyisi vaan ajattelisi selkeästi 
ja muistaisi, että olen yläpuolellanne. 
25 Minä annan teille valkeuden, voiman ja 
vallan. Älkää sekaantuko korkeisiin neuvoihini, 
sillä jos ette tottele käskyjäni tai ylitätte 
vetämäni rajan, teitä kohtaa tuska, tuho, tuli, 
rutto ja kuolema. 
26 JAPAN: Minä otan teidät vastaan ja puhun 
teille. Olen astunut pyhäkköönne ja katsonut 
kaikkea. Et halua olla viimeinen, olet aina 
halunnut olla ensimmäinen. Mutta totisesti 
minä sanon teille: tämä siemen ei ole 
mieluinen minun edessäni. 
27 On välttämätöntä, että tyhjennät 
kärsimyksen maljan, jotta sydämesi 
puhdistettaisiin. On välttämätöntä, että 
"kielesi" sekoittuu muihin "kieliin". On 
välttämätöntä, että maailma lähestyy sinua. 
Kun maailma on valmis ja puhdistettu, se tuo 
teille siemenen, jonka annan sille. Sillä en näe 
kenenkään olevan valmis. En näe teissä 
Jumaluuteni hengellistä siementä. Silti 
tasoitan tietä. 
28. Pian kaikkialla maailmassa vallitsee 
maailmankatsomusten kaaos, tieteiden ja 
teorioiden sekamelska. Mutta tämän 
kaaoksen jälkeen valo tulee luoksenne. 
Valmistelen teitä kaikkia, annan teille anteeksi 
ja varmistan, että seuraatte oikeaa tietä. 
29. Kun aika koittaa ja rauha tulee kansoille, 
älkää vastustako, älkää sekaantuko korkeisiin 
neuvoihini älkääkä vastustako tahtoani. Kun 
kansat ovat tehneet rauhan, älä puukota heitä 
selkään, sillä silloin minä annan teille 
tuomioni. 
Kolmekymmentä. Seitsemän kansakuntaa! 
Seitsemän päätä! Isä on siittänyt sinut. Sinun 
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edessäsi, sinun vallassasi, on maailma. Olet 
siitä vastuussa Minulle! 
31. "Seitsemän sinetin kirjan" valo olkoon 
kaikissa kansakunnissa, jotta ihmiset voivat 
valmistautua tahtoni mukaan. Rauhani olkoon 
teidän kanssanne! (127, 50 - 65) 
 
Sodat ja luonnonkatastrofit - merkkejä 
taivaalla  
32. Tämä sama maailma, jossa nyt asutte, on 
ollut pitkään taistelukenttä. Mutta ihminen ei 
ole tyytynyt siihen laajaan kokemukseen, 
jonka hänen esi-isänsä ovat hänelle jättäneet - 
katkeraan ja tuskalliseen kokemukseen, joka 
on tämän ajan ihmisten edessä kuin 
omantunnon avaama kirja. 
33. Mutta ihmisten sydän on liian kova 
ottamaan vastaan sitä kokemuksen hedelmää, 
joka on kuin valon perintö. Ainoat asiat, jotka 
he ovat perineet esi-isiltään, ovat olleet viha, 
ylpeys, katkeruus, ahneus, ylimielisyys ja 
kosto, jotka ovat siirtyneet heille veren kautta. 
(271, 65) 
34. Miettikää, että on tuomion aika, sillä 
totisesti minä sanon teille: jokainen rikkomus 
sovitetaan. Maan on itse annettava tili siitä, 
miten pahasti ihminen on käyttänyt sitä ja sen 
luonnon valtakuntia. 
35. Kaikki, mikä on tuhoutunut, tulee 
kutsumaan teidät vastuuseen ja saa siten 
ihmiset tajuamaan, että Luoja on luonut 
heidät rakkauden aikomuksin ja että juuri se 
tahto, joka voisi tuhota heidät, huolehtii 
heistä, suojelee heitä ja siunaa heitä. (180, 67) 
36. Annan teille tämän viestin, joka teidän on 
välitettävä merten yli. Sanani ylittää vanhan 
mantereen ja saavuttaa jopa Israelin kansan, 
joka on heittäytynyt veljessotilaalliseen 
taisteluun palasesta maata tajuamatta 
henkensä kurjuutta. 
37. Ette voi kuvitella, millaisen 
koettelemuksen maailma joutuu kokemaan. 
Kaikki odottavat rauhaa, mutta se toteutuu 
vasta sen jälkeen, kun luonnonvoimat ovat 
todistaneet minusta. (243,52) 
38. Luonnonvoimani vapautuvat ja tuhoavat 
kokonaisia maita. Tutkijat löytävät uuden 
planeetan, ja "tähtien suihku" valaisee 
maailmasi. Mutta tämä ei tuo ihmiskunnalle 
katastrofia, vaan se vain ilmoittaa ihmisille 
uuden ajan tulosta. (182, 38) 

- Evankeliumeissa tämä tuomion merkki 
ilmoitetaan sanoilla: "Tähdet putoavat 
taivaasta". 
39 Minä olen jo ilmoittanut teille, että minun 
kansani on hajallaan koko maan päällä, toisin 
sanoen, että hengellinen siemen on hajallaan 
koko maailmassa. 
40. Nykyään olette eri mieltä ja jopa 
halveksitte toisianne pikkuseikoista. Mutta 
kun materialistiset opit uhkaavat nujertaa 
teidät kaikki, te, jotka ajattelette ja tunnette 
hengen mukaisesti, tulette lopulta yhdeksi. 
Kun se aika koittaa, annan teille merkin, jotta 
voitte tunnistaa toisenne - jotain, jonka voitte 
nähdä ja kuulla samalla tavalla. Kun sitten 
todistatte toisillenne, hämmästytte ja sanotte: 
"Herra on käynyt meidän luonamme.""" (156, 
35 - 36) 
 
Profetia meksikolaisten yhteisöjen 
jakautumisesta  
41. Kuunnelkaa minua nyt hyvin, ihmiset, ja 
ryhtykää noudattamaan sanaani arvokkaasti ja 
totuudenmukaisesti. 
42. Näen, että kannatte surua sydämessänne, 
koska odotatte, etteivät kaikki nämä 
ihmisjoukot pidä lakia, jonka olen kirjoittanut 
henkeenne. Silti sanon teille, että nykyään, 
kuten "ensimmäisellä aikakaudella", ihmiset 
tulevat jakautumaan. 
43. Olen puhunut teille paljon, ja olen 
viitoittanut kaikille yhden ainoan tien. Siksi 
sanon teille: Jos jotkut lapsistani eivät tottele 
minua, tuomio langetetaan tälle kansalle, kun 
Isänne tahdosta määrätty päivä koittaa, jolloin 
tämä ilmentymä päättyy. 
44 Minä olen tullut teidän luoksenne tänä 
aikana vapauttajana, joka näyttää teille tien 
erämaan läpi, hengellisen "päivätyön", 
kamppailun vapautuksen ja pelastuksen 
puolesta, ja joka lopulta lupaa teille lupauksen 
uuden maan, joka on rauha, valo ja autuus 
hengelle. 
45 Siunattuja ovat ne, jotka lähtevät ja 
seuraavat minua tällä matkalla halussaan 
vapautua ja henkistyä, sillä he eivät koskaan 
tunne itseään hylätyiksi eivätkä heikoiksi niissä 
koettelemuksissa, joita laaja autiomaa heille 
tuo. 
46. Voi kuitenkin niitä, jotka rikkovat uskoa, 
jotka rakastavat maailman asioita enemmän 
kuin hengellisiä - niitä, jotka pitävät edelleen 
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kiinni epäjumalistaan ja perinteistään! Minun 
palvelemiseni sijaan heistä tulee "faraon" 
alamaisia, joka on "liha", materialismi, 
epäjumalanpalvelus. 
47 Sen, joka tahtoo tulla Luvattuun maahan, 
Hengen Isänmaahan, on jätettävä jälki 
hyvyydestä vaelluksellaan maailman läpi. 
48 Tulkaa tätä polkua pitkin älkääkä pelätkö. 
Sillä jos panette toivonne minuun, teidän on 
mahdotonta eksyä. Jos pelkäätte tai teiltä 
puuttuu luottamus, uskonne ei ole ehdoton, ja 
sanon teille, että jokaisen, joka haluaa seurata 
minua, on oltava vakuuttunut totuudestani. 
(269, 50-51 
 

Luku 65 - Vertaukset, lohdutus ja 
lupaus  
 
Vertaus huonoista taloudenhoitajista  
1 Armoa kaipaava joukko nälkäisiä, sairaita ja 
alastomia ihmisiä lähestyi erästä taloa. 
2 Talon isännöitsijät valmistivat sitä jatkuvasti 
viihdyttääkseen kulkijoita pöydässään. 
3 Näiden maiden maanomistaja, omistaja ja 
herra tuli pitämään juhlaa. 
4 Aika kului, ja hädänalaiset löysivät talosta 
aina ruokaa ja suojaa. 
5 Eräänä päivänä herra huomasi, että 
pöydässä oleva vesi oli sameaa, että ruoka ei 
ollut terveellistä ja maukasta ja että 
pöytäliinat olivat tahriintuneet. 
6 Sitten hän kutsui luokseen ne, jotka olivat 
vastuussa ruokapöydän valmistamisesta, ja 
sanoi heille: "Oletteko nähneet liinavaatteet ja 
maistaneet ruokaa ja juoneet vettä?" Ja hän 
sanoi heille: "Kyllä." 
7 Ne vastasivat: "Kyllä, Herra". 
8 Ennen kuin annatte ruokaa näille nälkäisille, 
antakaa lastenne ensin syödä sitä, ja jos he 
pitävät sitä hyvänä, antakaa se näille vieraille." 
9 Ja lapset ottivat leivästä ja hedelmistä ja 
siitä, mitä pöydällä oli; mutta maku oli 
vastenmielinen, ja he olivat tyytymättömiä ja 
kapinoivat sitä vastaan, ja he valittivat 
kiivaasti. 
10 Silloin maanomistaja sanoi niille, jotka vielä 
odottivat: "Tulkaa puun alle, sillä minä tarjoan 
teille puutarhani hedelmiä ja maukasta 
ruokaa". 
11 Mutta palvelijoille hän sanoi näin: 
"Puhdistakaa tahrat, poistakaa paha maku 

niiden huulilta, joille olette pettäneet. Minä en 
pidä teistä, sillä minä olen käskenyt teitä 
ottamaan vastaan kaikki nälkäiset ja janoiset, 
tarjoamaan heille parasta ruokaa ja puhdasta 
vettä, ettekä te ole totelleet. Teidän työnne ei 
miellytä minua." 
12 Ja niiden maiden herra valmisti itse juhlat: 
leipä oli runsasta, hedelmät olivat terveellisiä 
ja kypsiä, vesi raikasta ja virkistävää. Sitten 
hän kutsui ne, jotka odottivat - köyhät, sairaat 
ja spitaaliset - ja he kaikki pitivät juhlaa, ja 
heidän ilonsa oli suuri. Pian he olivat terveitä 
ja vapaita kärsimyksistä, ja he päättivät jäädä 
kartanoon. 
13 He alkoivat viljellä peltoja ja ryhtyivät 
peltotyöläisiksi, mutta he olivat heikkoja 
eivätkä osanneet noudattaa tuon Herran 
ohjeita. He sekoittivat erilaisia siemeniä, ja 
sato rappeutui, vehnä tukehtui rikkaruohoihin. 
14 Kun sadonkorjuun aika tuli, tuli 
kartanonherra ja sanoi heille: "Mitä te teette, 
kun minä olen antanut teille vain talon, että 
ottaisitte vastaan vieraita?". Se siemen, jonka 
olette kylväneet, ei ole hyvä; muut ovat pellon 
muokkaamiseen. Mene ja puhdista maa 
ohdakkeista ja rikkaruohoista ja hoida sitten 
talo uudelleen. Kaivo on kuivunut, leipä ei 
vahvistu, ja hedelmä on katkera. Tehkää niille, 
jotka kulkevat läpi, niin kuin minä olen tehnyt 
teille. Kun olet ruokkinut ja parantanut ne, 
jotka kääntyvät puoleesi, kun olet poistanut 
lähimmäistesi tuskan, silloin minä annan 
sinulle levon huoneessani." (196, 47 - 49) 
 
Vertaus autiomaan ylittämisestä suureen 
kaupunkiin. 
15 Kaksi vaeltajaa käveli hitain askelin läpi 
laajan autiomaan, ja heidän jalkojaan särki 
kuuma hiekka. He olivat matkalla kohti 
kaukana sijaitsevaa kaupunkia, ja vain toivo 
määränpäähän pääsemisestä herätti heidät 
henkiin vaikealla matkalla, sillä leipä ja vesi 
alkoivat vähitellen loppua. Nuorempi heistä 
alkoi väsyä ja pyysi kumppaniaan jatkamaan 
matkaa yksin, koska hänen voimansa olivat 
pettämässä. 
16 Iäkäs vaeltaja yritti herättää nuorukaisessa 
uutta rohkeutta kertomalla hänelle, että he 
saattavat pian löytää keidaspaikan, jossa he 
saisivat takaisin menettämänsä voimat; mutta 
tämä ei ottanut uutta rohkeutta. 
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17 Vanhin ei aikonut hylätä häntä tuohon 
erämaahan, ja vaikka hänkin oli väsynyt, hän 
otti väsyneen seuralaisensa selkäänsä ja jatkoi 
vaellusta vaivoin. 
18 Kun nuorukainen oli levännyt ja mietti, 
kuinka paljon vaivaa hän aiheutti sille, joka 
kantoi häntä harteillaan, hän irrottautui hänen 
kaulastaan ja tarttui häntä kädestä, ja niin he 
jatkoivat matkaansa. 
19 Vanhuksen sydämessä oli valtava usko, joka 
antoi hänelle voimaa voittaa väsymyksensä. 
20 Kuten hän oli arvannut, horisontissa näkyi 
keidas, jonka varjossa heitä odotti viileä lähde. 
Lopulta he pääsivät sinne ja joivat virkistävää 
vettä, kunnes olivat juoneet tarpeekseen. 
21 Ja he nukkuivat levollisen unen, ja kun he 
heräsivät, tunsivat he, että väsymys oli poissa, 
eikä heillä ollut nälkä eikä jano. He tunsivat 
rauhaa sydämissään ja voimaa päästä 
etsimäänsä kaupunkiin. 
22 He eivät oikeastaan halunneet lähteä siitä 
paikasta, mutta matkaa oli jatkettava. He 
täyttivät astiansa kristallinkirkkaalla ja 
puhtaalla vedellä ja jatkoivat matkaansa. 
23 Vanha vaeltaja, joka oli ollut nuoren 
tukena, sanoi: "Me käytämme kantamamme 
veden vain kohtuudella". On mahdollista, että 
tapaamme matkalla pyhiinvaeltajia, jotka 
uupumuksen vallassa kuolevat janoon tai 
sairastuvat, ja silloin on tarpeen tarjota heille 
se, mitä meillä on mukanamme." 
24 Nuorukainen vastusti ja sanoi, että olisi 
kohtuutonta antaa pois sellaista, joka ei ehkä 
riitä edes itselle; että he voisivat siinä 
tapauksessa myydä sen haluamallaan hinnalla, 
koska he olivat nähneet niin paljon vaivaa 
saadakseen tuon kallisarvoisen elementin. 
25 Vanhus ei tyytynyt tähän vastaukseen ja 
vastasi hänelle, että jos he haluavat 
mielenrauhaa, heidän on jaettava vesi 
tarvitsevien kanssa. 
26 Nuorukainen sanoi tyynesti, että hän 
mieluummin nauttisi astiansa vettä yksin kuin 
jakaisi sitä kenenkään kanssa, jonka he 
mahdollisesti tapaisivat matkalla. 
27 Taas toteutui vanhan miehen aavistus, sillä 
heidän edessään näkyi miesten, naisten ja 
lasten karavaani, joka oli eksynyt erämaahan 
ja oli lähellä tuhoa. 
28 Niin hyvä vanhus tuli kiireesti näiden 
ihmisten luo ja antoi heille juotavaa. Väsyneet 
tunsivat heti voimaa, sairaat avasivat silmänsä 

kiittäen matkustajaa, ja lapset lakkasivat 
itkemästä janosta. Karavaani nousi ja jatkoi 
matkaansa. 
29 Rauha oli jalon matkamiehen sydämessä, 
kun taas toinen, joka näki astiansa tyhjäksi, 
sanoi toverilleen huolestuneena, että heidän 
pitäisi kääntyä takaisin ja mennä lähteelle 
korvaamaan kuluttamansa vesi. 
30 "Meidän ei pidä palata takaisin", sanoi hyvä 
vaeltaja, "jos uskomme, löydämme uusia 
keitaita kauempana." 
31. Mutta nuorukainen epäili, pelkäsi ja halusi 
mieluummin jättää seuralaisensa paikan 
päällä, jotta hän voisi palata halutessaan 
takaisin lähteelle. He, jotka olivat olleet 
kumppaneita kärsimyksissä, erosivat. Kun 
toinen jatkoi polkua uskoen päämääräänsä, 
toinen ajatteli menehtyvänsä autiomaassa ja 
juoksi kohti lähdettä kuoleman pakko 
sydämessään. 
32 Lopulta hän saapui paikalle huohottaen ja 
uupuneena. Mutta tyytyväinen hän joi itsensä 
täyteen, unohti kumppaninsa, jonka oli 
päästänyt yksin, ja myös kaupungin, josta oli 
luopunut, ja päätti elää tästä lähtien 
erämaassa. 
33 Ei kestänyt kauan, kun lähistöllä kulki 
karavaani, joka koostui uupuneista ja 
janoisista miehistä ja naisista. He tulivat 
innokkaasti lähelle juodakseen tuon lähteen 
vettä. 
34 Mutta yhtäkkiä he näkivät miehen 
ilmestyvän, joka kielsi heitä juomasta ja 
lepäämästä, elleivät he maksaisi hänelle näitä 
etuja. Se oli nuori vaeltaja, joka oli vallannut 
keidasalueen ja tehnyt itsestään aavikon 
herran. 
35 Ja kansa kuunteli häntä surullisena, sillä he 
olivat köyhiä eivätkä voineet ostaa sitä kallista 
aarretta, joka sammuttaisi heidän janonsa. 
Lopulta he luopuivat siitä vähästä, mitä heillä 
oli mukanaan, ostivat vähän vettä 
lievittääkseen polttavaa janoaan ja jatkoivat 
matkaansa. 
36 Pian tuo mies muuttui herrasta 
kuninkaaksi, sillä siellä eivät aina kulkeneet 
köyhät, vaan siellä oli myös mahtavia miehiä, 
jotka saattoivat antaa omaisuuden vesilasista. 
37 Tämä mies ei enää muistanut kaupunkia 
erämaan takana, eikä varsinkaan 
veljeskumppania, joka oli kantanut häntä 
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harteillaan ja estänyt häntä hukkumasta 
tuohon erämaahan. 
38. Eräänä päivänä hän näki karavaanin 
tulevan, joka suuntasi erehtymättömästi kohti 
Suurta kaupunkia. (38) Hän hämmästyi 
nähdessään nuo miehet, naiset ja lapset, jotka 
astelivat ulos voimissaan ja iloisin mielin ja 
lauloivat ylistyslaulua. 
39 Mies ei ymmärtänyt näkemäänsä, ja hänen 
hämmästyksensä kasvoi, kun hän näki, että 
karavaanin kärjessä oli se, joka oli ollut hänen 
matkakumppaninsa. 
40 Karavaani pysähtyi keidaspaikan eteen, ja 
miehet seisoivat vastakkain ja katsoivat 
toisiaan hämmästyneinä. Lopulta keidaspaikan 
asukas kysyi häneltä, joka oli ollut hänen 
seuralaisensa: "Kerro minulle, miten on 
mahdollista, että on olemassa miehiä, jotka 
ylittävät tämän aavikon tuntematta janoa tai 
väsymystä?" "Miten on mahdollista, että on 
olemassa miehiä, jotka ylittävät tämän 
aavikon tuntematta janoa tai väsymystä?" 
41 Hän teki näin, koska hän ajatteli sisäisesti, 
mitä hänelle tapahtuisi sinä päivänä, jolloin 
kukaan ei tulisi pyytämään häneltä vettä tai 
suojaa. 
42 Hyvä vaeltaja sanoi seuralaiselleen: 
"Saavuin Suureen kaupunkiin, mutta en yksin. 
Matkalla tapasin sairaita, janoisia, eksyneitä ja 
uupuneita, ja kaikille heille annoin uutta 
rohkeutta minua elävöittävän uskon kautta, ja 
niin saavuimme eräänä päivänä keidas 
keidakkeelta keidakkeelle Suuren Kaupungin 
porteille. 
43 Siellä minut kutsuttiin tuon valtakunnan 
herran eteen, ja kun hän näki, että tunsin 
erämaan ja tunsin myötätuntoa kulkijoita 
kohtaan, hän antoi minulle tehtäväksi palata 
opastamaan ja neuvomaan kulkijoita erämaan 
mutkikkaassa ylityksessä. 
44 Ja tässä näet minut johtamassa toista 
asuntovaunua, joka minun on vietävä suureen 
kaupunkiin. - Entä sinä? Mitä sinä täällä teet?" 
hän kysyi siltä, joka oli jäänyt keidasalueelle. - 
Jälkimmäinen vaikeni häpeissään. 
45 Silloin hyvä matkailija sanoi hänelle: "Minä 
tiedän, että sinä olet ottanut tämän 
keidaspaikan haltuusi, että sinä myyt vettä ja 
veloitat varjosta. Nämä tavarat eivät kuulu 
teille, vaan jumalallinen voima on asettanut 
ne erämaahan, jotta niitä tarvitseva voisi 
käyttää niitä. 

46. Näettekö nämä ihmisjoukot? Ne eivät 
tarvitse keidasta, koska ne eivät tunne janoa 
eivätkä väsy. Riittää, että välitän heille viestin, 
jonka Suuren Kaupungin Herra lähettää heille 
minun välitykseni kautta, ja jo nyt he lähtevät 
liikkeelle ja löytävät uutta voimaa jokaisella 
askeleella sen korkean tavoitteen ansiosta, 
joka heillä on: päästä tuohon valtakuntaan. 
47 Jättäkää lähde niille, jotka janoavat, että he 
saisivat sieltä virvoituksen ja että ne, jotka 
kärsivät erämaan vaivoista, sammuttaisivat 
janonsa. 
48. Ylpeytesi ja itsekkyytesi ovat sokaisseet 
sinut. Mutta mitä hyötyä sinulle on ollut olla 
tämän pienen keidaspaikan isäntä, kun asut 
tässä erämaassa ja olet riistänyt itseltäsi 
mahdollisuuden tutustua Suureen Kaupunkiin, 
jota kohti olimme yhdessä menossa? Oletko jo 
unohtanut sen ylevän tavoitteen, joka meillä 
molemmilla oli?" 
49. Kun tuo mies oli kuunnellut hiljaa häntä, 
joka oli ollut uskollinen ja epäitsekäs 
kumppani, hän purskahti kyyneliin, koska tunsi 
katumusta rikkomuksistaan. Hän repäisi 
päältään väärät loistokkaat vaatteensa ja etsi 
lähtöpisteen, josta autiomaa alkoi, 
seuratakseen polkua, joka johtaisi hänet 
Suureen kaupunkiin. Mutta nyt hän kulki 
tietään uuden valon, uskon ja 
lähimmäisenrakkauden valossa. 
- Vertauksen loppu - 
50. Minä olen suuren kaupungin Herra, ja Elia 
on vertaukseni muinainen. Hän on "sen ääni, 
joka huutaa erämaassa", hän on se, joka tekee 
itsensä teille uudestaan tunnetuksi sen 
ilmestyksen täyttymyksen mukaisesti, jonka 
annoin teille kirkastumisessa Taborin vuorella. 
Hän on se, joka johdattaa teidät Kolmannella 
Aikakaudella Suureen Kaupunkiin, jossa 
odotan teitä antaakseni teille rakkauteni 
ikuisen palkinnon. 
51 Seuratkaa Eliaa, rakas kansa, niin kaikki 
muuttuu elämässänne, Jumalan 
palvonnassanne ja ihanteissanne; kaikki 
muuttuu. 
52. Uskoitteko, että epätäydellinen uskonnon 
harjoittamisenne kestäisi ikuisesti? - Ei, 
opetuslapseni. Huomenna, kun henkesi näkee 
Suuren kaupungin horisontissa, se sanoo 
Herransa tavoin: "Minun valtakuntani ei ole 
tästä maailmasta" (28:18-40). 
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Vertaus kuninkaan suurisydämisyydestä  
53 Olipa kerran kuningas, joka alamaistensa 
ympäröimänä juhli voittoa, jonka hän oli 
saavuttanut kapinallisesta kansasta, josta oli 
tullut vasalli. 
54. Kuningas ja hänen kansansa lauloivat 
voitonvirren. Silloin kuningas puhui kansalleen 
näin: "Käteni voima on voittanut ja saanut 
valtakuntani kasvamaan; mutta valloitettuja 
minä rakastan niin kuin rakastan teitä, annan 
heille tiloillani peltoja, joilla he voivat viljellä 
viiniköynnöksiä, ja minun tahtoni on, että te 
rakastatte heitä niin kuin minä rakastan 
heitä." 
55 Aika kului, ja tuon kuninkaan rakkauden ja 
vanhurskauden voittaman kansan 
keskuudesta nousi mies, joka kapinoi 
herraansa vastaan ja yritti tappaa hänet 
nukkuessaan, mutta haavoitti häntä vain. 
56 Rikoksensa edessä tuo mies pakeni 
peloissaan piiloon pimeimpiin metsiin, kun 
taas kuningas valitti alamaisensa 
kiittämättömyyttä ja poissaoloa, sillä hänen 
sydämensä rakasti häntä kovasti. 
57. Pakomatkalla tuo mies joutui kuninkaan 
vihamielisen kansan vangiksi, ja kun häntä 
syytettiin siitä, että hän oli sen alamainen, 
jonka hallintoa he eivät tunnustaneet, tämä 
kauhuissaan huusi heille kovaan ääneen, että 
hän oli karkuri, koska hän oli juuri tappanut 
kuninkaan. Mutta he eivät uskoneet häntä, 
vaan tuomitsivat hänet kuolemaan roviolla, 
koska hän oli jo aiemmin kärsinyt 
marttyyrikuoleman. 
58 Kun hän oli jo vuotanut verta ja he aikoivat 
heittää hänet tuleen, tapahtui, että kuningas 
kulki ohi palvelijoidensa kanssa, jotka etsivät 
kapinallista; ja kun hän näki, mitä täällä 
tapahtui, kohotti hallitsija kätensä ja sanoi 
kätyreille: "Mitä teette, kapinalliset?". Ja 
kuninkaan majesteettisen ja komentavan 
äänen kuullen kapinalliset kumartuivat hänen 
eteensä. 
59 Kiittämätön alamainen, joka yhä makasi 
kahleissa nuotion äärellä ja odotti vain 
tuomionsa täytäntöönpanoa, hämmästyi ja 
kauhistui nähdessään, että kuningas ei ollut 
kuollut, ja että hän askel askeleelta lähestyi ja 
vapautti hänet. 
60 Hän vei hänet pois tulen luota ja hoiti 
hänen haavansa. Sitten hän antoi hänelle 
viiniä juotavaksi, puki hänet uuteen valkoiseen 

vaatteeseen, suuteli häntä otsalle ja sanoi 
hänelle: "Alamainen, miksi pakenit minua? 
Miksi olet loukannut minua? Älä vastaa 
minulle sanoilla; haluan vain, että tiedät, että 
rakastan sinua, ja sanon sinulle nyt: tule ja 
seuraa minua." 
61 Kun kansa näki nämä armon kohtaukset, se 
huusi ihmetellen ja sisäisesti muuttuneena: 
"Hoosiannaa, Hoosiannaa!" He 
tunnustautuivat tuon kuninkaan kuuliaisiksi 
vasalleiksi ja saivat herraltaan vain etuja, ja 
kerran kapinoinut alamainen, joka oli 
häkeltynyt kuninkaansa niin suuresta 
rakkaudesta, päätti maksaa takaisin nuo 
rajattoman kiintymyksen osoitukset 
rakastamalla ja palvomalla ikuisesti herraansa, 
joka oli valloittanut hänet niin täydellisellä 
toiminnallaan. 
- Vertauksen loppu - 
62. Katsokaa, ihmiset, kuinka selvä minun 
sanani on! Silti ihmiset taistelevat Minua 
vastaan ja menettävät ystävyytensä Minun 
kanssani. 
63. Mitä pahaa olen tehnyt ihmisille? Mitä 
vahinkoa oppini ja lakini tekevät heille? 
64. Tietäkää, että niin usein kuin loukkaatte 
minua, joka kerta saatte anteeksi. Mutta 
silloin teidän on myös annettava anteeksi 
vihollisillenne, kun he loukkaavat teitä. 
65. Rakastan sinua, ja kun otat askeleen pois 
luotani, otan saman askeleen lähestyäkseni 
sinua. Jos suljet temppelisi portit minulta, 
minä koputan niihin, kunnes avaat ne ja 
pääsen sisään. (100,61-70) 
 
Autuaat ja siunaukset  
66 Autuas on se, joka kärsimyksensä 
kärsivällisesti kantaa, sillä hänen 
nöyryydessään hän löytää voiman jatkaa 
ristinsä kantamista kehityspolullaan. 
67. Autuas on se, joka nöyrästi kantaa 
nöyryytyksen ja kykenee antamaan anteeksi 
niille, jotka ovat häntä loukanneet, sillä minä 
annan hänelle oikeutta. Mutta voi niitä, jotka 
tuomitsevat lähimmäistensä tekoja, sillä 
heidät tuomitaan vuorostaan! 
68 Autuas on se, joka täyttää lain 
ensimmäisen käskyn ja rakastaa minua 
enemmän kuin kaikkea luotua. 
69. Siunattu on se, joka antaa Minun tuomita 
oikean tai väärän asian. (44, 52 - 55) 
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70 Autuas on se, joka nöyrtyy maan päällä, 
sillä minä annan hänelle anteeksi. Autuas on 
se, jota panetellaan, sillä minä todistan hänen 
syyttömyytensä. Autuas on se, joka todistaa 
minusta, sillä minä siunaan häntä. Ja jos joku 
tuomitaan väärin opetukseni noudattamisen 
vuoksi, minä tunnustan hänet. (8,30) 
71. Siunattuja ovat ne, jotka kaatuvat ja 
nousevat uudelleen, jotka itkevät ja siunaavat 
Minua, jotka omien veljiensä haavoittamina 
luottavat Minuun sydämensä syvyyksissä. 
Nämä pienet, kärsineet, pilkatut, mutta 
kuitenkin nöyrät ja siksi hengeltään vahvat, 
ovat totuudessa minun opetuslapsiani. (22,30) 
72. Siunattu on se, joka siunaa Herransa 
tahdon, siunattu on se, joka siunaa oman 
kärsimyksensä tietäen, että se pesee hänen 
tahrojensa pois. Sillä tämä antaa tukea hänen 
askeleilleen noustakseen henkiselle vuorelle. 
(308, 10) 
73 Kaikki odottavat uuden päivän valoa, 
rauhan aamunkoittoa, joka on paremman ajan 
alku. Sorretut odottavat vapautumisensa 
päivää, sairaat toivovat parannuskeinoa, joka 
palauttaa heidän terveytensä, voimansa ja 
elämänilonsa. 
74. Autuaita ovat ne, jotka osaavat odottaa 
viimeiseen hetkeen asti, sillä se, mitä he ovat 
menettäneet, palautetaan heille korkojen 
kera. Siunaan tämän odotuksen, sillä se on 
todiste uskosta Minuun. (286, 59 -60) 
75 Siunausta uskollisille, siunausta niille, jotka 
pysyvät lujana koettelemustensa loppuun asti. 
Autuaita ovat ne, jotka eivät ole tuhlanneet 
sitä voimaa, jonka opetukseni heille antaa, 
sillä he kestävät elämän vastoinkäymiset 
voimallisesti ja valoisasti tulevina katkerina 
aikoina. (311, 10) 
76. Siunattuja ovat ne, jotka siunaavat Minua 
luomakunnan alttarilla ja osaavat nöyrästi 
hyväksyä rikkomustensa seuraukset 
liittämättä niitä jumalallisiin rangaistuksiin. 
77. Autuaita ovat ne, jotka osaavat totella 
Tahtoani ja ottavat koettelemuksensa vastaan 
nöyrästi. He kaikki tulevat rakastamaan minua. 
(325, 7 - 8) 
 
Kannustimet ylöspäin suuntautuvaan 
kehitykseen  
78. Autuaita ovat ne, jotka pyytävät Minulta 
nöyrästi ja uskollisesti henkensä nousua, sillä 
he saavat, mitä pyytävät Isältään. 

79 Autuaita ovat ne, jotka osaavat odottaa, 
sillä minun armollinen apuni saavuttaa heidän 
kätensä sopivalla hetkellä. 
80 Oppikaa pyytämään ja myös odottamaan - 
tietäen, että mikään ei pääse rakkauden 
tahdostani. Luota siihen, että tahdonilmaisuni 
ilmenee jokaisessa tarpeessasi ja jokaisessa 
koettelemuksessasi. (35, 1 -3) 
81 Autuaita ovat ne, jotka unelmoivat rauhan 
ja harmonian paratiisista. 
82 Autuaita ovat ne, jotka halveksivat 
mitättömyyksiä, turhuuksia ja intohimoja, 
jotka eivät tee hyvää ihmiselle, saati sitten 
hänen hengelleen, ja ovat suhtautuneet niihin 
välinpitämättömästi. 
83 Autuaita ovat ne, jotka ovat luopuneet 
fanaattisista kulttimaisista teoista, jotka eivät 
johda mihinkään, ja jotka ovat hylänneet 
muinaiset ja virheelliset uskomukset ja 
omaksuneet absoluuttisen, alastoman ja 
puhtaan totuuden. 
84. Siunaan niitä, jotka hylkäävät ulkoisen 
antaakseen itsensä sen sijaan hengelliselle 
mietiskelylle, rakkaudelle ja sisäiselle rauhalle, 
koska he tunnistavat yhä enemmän, että 
maailma ei anna rauhaa, vaan että voitte 
löytää sen itsestänne. 
85. Autuaita ovat ne teistä, joita totuus ei ole 
säikäyttänyt ja joita se ei ole loukannut; sillä 
totisesti minä sanon teille, valo lankeaa kuin 
vesiputous teidän henkenne päälle, 
sammuttaakseen ikuisesti valonhalunne. (263, 
2 – 6) 
86 Autuas on se, joka kuulee minun 
opetuksiani, tekee ne omikseen ja noudattaa 
niitä, sillä hän tietää, miten elää maailmassa, 
hän tietää, miten kuolla maailmalle, ja kun 
hänen hetkensä on tullut, hän nousee ylös 
ikuisuudessa. 
87. Autuas on se, joka uppoutuu sanaani, sillä 
hän on oppinut ymmärtämään tuskan syyn, 
hyvityksen ja sovituksen merkityksen, ja sen 
sijaan, että hän olisi epätoivoinen tai herjaisi, 
millä hän lisäisi kärsimystään, hän nousee ylös 
täynnä uskoa ja toivoa taistelemaan, jotta 
hänen velkataakkansa tulisi päivittäin 
kevyemmäksi ja hänen kärsimysmaljansa 
vähemmän katkeraksi. 
88 Iloisuus ja rauha kuuluvat uskon ihmisille - 
niille, jotka ovat Isän tahdon mukaisia. (283, 
45 - 47) 
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89. Edistymisenne tai ylöspäin suuntautuva 
evoluutionne antaa teille mahdollisuuden 
löytää totuuteni ja havaita Jumalallinen 
Läsnäoloni sekä hengellisessä että jokaisessa 
teoksessani. Silloin sanon teille: "Autuaita ovat 
ne, jotka pystyvät tunnistamaan minut 
kaikkialla, sillä he ovat niitä, jotka todella 
rakastavat minua. Autuaita ovat ne, jotka 
kykenevät tuntemaan Minut hengellä ja jopa 
ruumiilla, sillä he ovat antaneet herkkyyttä 
koko olemukselleen, he ovat todella 
hengellistäneet itsensä." (305, 61 - 62) 
90. Tiedätte, että korkealta valtaistuimeltani 
käsin ympäröin maailmankaikkeuden 
rauhallani ja siunauksillani. 
91 Minä siunaan kaiken joka hetki, joka hetki. 
92. Minulta ei tule eikä tule koskaan tule 
mitään kirousta tai tuomiota lapsilleni. Sen 
tähden, näkemättä vanhurskaita tai syntisiä, 
lähetän kaikille siunaukseni, rakkauden 
suudelmani ja rauhani. (319,49 - 50) 
RAUHANI OLKOON KANSSANNE. 
 

Jumalan kutsu  
 
Kutsu tämän ajan ihmisiä:  
"Ihmiset, ihmiset, nouskaa, aika painaa, ja jos 
ette tee sitä tänä "päivänä", ette herää tässä 
elämässä maan päällä. Haluatko jatkaa 
nukkumista viestistäni huolimatta? Haluatko, 
että lihan kuolema herättää sinut - henkesi 
katumuksen kuluttavalla tulella ilman 
materiaa? Olkaa vilpittömiä, asettukaa siihen 
asemaan, että olette Hengellisessä elämässä, 
Totuuden edessä, jossa mikään ei voi 
puolustella materialismianne, jossa todella 
näette itsenne ryysyissä - tahriintuneina, 
likaisina ja revittyinä - joita henkenne käyttää 
vaatteenaan. Todellakin, sanon teille, siellä, 
kurjuutenne näkemisestä ja niin suuren 
häpeän tunteesta, tunnette suunnatonta 
halua pestä itsenne puhtaiksi syvimmän 
katumuksen vedessä, tietäen, että vain 
puhtaana voitte mennä Hengen juhlaan. 
Katsokaa itseänne ihmisen egoismin ja sen 
heikkouksien tuolle puolen, jotka ovat tällä 
hetkellä ylpeytenne ja tyydytyksenne, ja 
kertokaa Minulle, oletteko tunteneet 
myötätuntoa ihmisten tuskaa kohtaan, jos 
naisten nyyhkytykset tai lasten huudot 

kaikuvat sydämessänne. Kertokaa siis minulle, 
mitä olette olleet miehille? Oletko ollut heille 
elämässä?" (228,62 - 63) 
 
Kutsu älymystölle: 
"Tulkaa luokseni, te älyköt, jotka olette 
väsyneitä kuolemaan ja sydämeltänne 
pettyneitä. Tulkaa luokseni, te, jotka olette 
hämmentyneitä ja jotka olette rakastamisen 
sijasta vihanneet. Annan teille levon ja annan 
teidän ymmärtää, että käskyjäni kuuliainen 
henki ei koskaan väsy. Esittelen teille tieteen, 
joka ei koskaan sekoita älykkyyttä." (282, 54) 
 
Kutsu väsyneitä ja kuormitettuja:  
"Tulkaa luokseni, te kärsivät, yksinäiset ja 
sairaat ihmiset. Te, jotka raahaatte synnin 
kahleita mukananne, te nöyryytetyt, 
oikeudenmukaisuuden nälkäiset ja janoiset, 
olkaa kanssani; minun läsnäolossani monet 
pahoistanne katoavat, ja tunnette, että 
taakkanne kevenee. Jos haluat saada henkiset 
tavarat, annan ne sinulle; jos pyydät minulta 
maallisia tavaroita, jotta voisit käyttää niitä 
hyvin, annan ne sinulle samoin, koska pyyntösi 
on jalo ja oikeudenmukainen. Silloin teistä 
tulee hyviä edunvalvojia, ja minä annan teille 
noiden hyödykkeiden lisääntyä, jotta voitte 
jakaa ne lähimmäistenne kanssa. (144, 80 - 81) 
 
Kutsu hengelliseen Israeliin 
"Israel, tule ihmiskunnan johtajaksi, anna sille 
tämä iankaikkisen elämän leipä, näytä sille 
tämä hengellinen työ, jotta eri uskonnot 
hengellistyisivät opetuksessani, ja tällä tavoin 
Jumalan valtakunta voisi tulla kaikkien 
ihmisten luo." (249,66) 
"Kuule minua, rakas Israel! Avatkaa hengelliset 
silmänne ja katsokaa Isänne kirkkautta. 
Kuunnelkaa ääntäni omantuntonne kautta, 
kuunnelkaa hengellisillä korvillanne taivaallisia 
säveliä, niin että sydämenne ja henkenne 
voivat iloita, niin että voitte tuntea rauhaa; 
sillä minä olen rauha ja kutsun teitä elämään 
siinä. Paljastan teille rakkauden, jota olen 
tuntenut ihmiskuntaa kohtaan kaikkina 
aikoina - syyn siihen, että Jeesus vuodatti 
kalleimman verensä "toisella aikakaudella" 
lunastaakseen teidät synnistä, opettaakseen 
teille rakkautta ja painaakseen mieleenne ja 
sydämeenne oikean opin." (283, 71) 
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"Kiinnitä katseesi minuun, kun olet eksynyt 
tieltäsi; ole kanssani tänään. Nostakaa 
ajatuksenne Minun puoleeni ja puhukaa 
Minulle niin kuin lapsi puhuu isälleen, niin kuin 
joku puhuu luottamuksellisesti ystävälleen." 
(280, 31) 
"Kulkekaa minun opetukseni alla, tuntekaa 
itsenne uusiksi ihmisiksi, harjoitelkaa minun 
hyveitäni, ja se tulee yhä kevyemmäksi 
mielessänne, ja Kristus tekee itsensä 
tunnetuksi teidän teillänne." (228, 60) 
"Ihmiset, menkää ihmisten luo, puhukaa heille 
niin kuin Kristus puhui teille - samalla 
myötätunnolla, päättäväisyydellä ja toivolla. 
Antakaa heidän nähdä, että on olemassa 
tapoja kehittyä ylöspäin, jotka tuottavat 
suurempaa tyydytystä kuin aineelliset 
hyödykkeet. Antakaa heidän ymmärtää, että 
on olemassa usko, joka saa ihmisen uskomaan 
ja toivomaan näkyvän ja konkreettisen tuolle 
puolen. Kerro heille, että heidän henkensä 
elää ikuisesti, ja siksi heidän on 
valmistauduttava osallistumaan tuohon 
ikuiseen autuuteen." (359, 94 - 95) 
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