
TTT/17 (1) - Uusi Tapa Ylistää Jumalaa 

Ylistys Palvelusten Kehittyminen 

Näin sanoo Herra… 

1.Kuinka hitaasti ihmiskunta kulkee kohti täydellisyyttä Jumalan ylistyksessään. 

2.Joka kerran kun Minä tulen teidän luoksenne uuden opetuksen kera, se vaikuttaa teistä liian 

edistyneeltä kehittymisellenne; ymmärtäkää, että Minä annan teille kokonaisen Aikakauden 

ymmärtää se ja sisällyttää se elämiinne. (99, 30-31) 

3.”Uhrit, joita te tarjositte Jehovan alttarilla, Hän vastaanotti ne, mutta se ei ollut kaikkein sopivin 

muoto kohottaa henkenne Isän luo; silloin Minä tulin teidän luoksenne Jeesuksena, opettamaan 

teille Jumalallisen käskyn, joka sanoo teille: ’Rakastakaa toinen toisianne’”. 

4.Minä sanon teille tänään, että opetukset, joita Minä opetin teille Jeesuksen tekojen kautta 

Toisella Aikakaudella, ovat muutetut ajoittain ja väärin tulkitut toisin ajoin; sitä tarkoitusta varten 

Minä olin tullut niin kuin Minä ilmoitin, selventämään Minun totuuttani. Minun uhraukseni sillä 

jaksolla esti monien uhrien uhraamisen ja Minä opetin teille täydellisempää ylistystä.” 

5.Minun uusi tämä jakson manifestaationi tulee sallimaan ihmiskunnan ymmärtää, että symbolisia 

muotoja ei tulisi käyttää, ennen kuin niiden merkittävyys on ensin analysoitu, koska ne ovat vain 

Minun oppiläksyjeni esitys. (74, 28) 

6.Rukous on hengellinen välittäjä, jonka Minä olen innoittanut ihmisessä, niin että Hän voi 

kommunikoida Minun Jumalallisuuteni kanssa, siksi se manifestoituu teissä kaipauksena, hengen 

välttämättömyytenä, turvapaikkana koettelemusten aikoina. 

7.Hän, joka ei tunne todellista rukousta, ei ymmärrä iloja, mitä se sisältää, eikä tunne, että 

terveyden ja hyvyyden lähde löydetään siitä. He tuntevat mielijohteen puhua Minulle ja esittää 

anomuksensa, mutta kun heiltä puuttuu hengellisyyttä, he tuntevat, että vain ajatustensa 

ylöslähettämisen uhraus on niin mitätön, että he välittömästi etsivät jotakin aineellista 

tarjottavaksi Minulle, ajatellen, että sillä he tulevat imartelemaan Minua enemmän. 

8.Tällä tavalla ihmiskunta on langennut epäjumalanpalvontaan, kiihkoiluun, riitteihin, ja ulkoiseen 

ylistykseen, hukuttaen henkensä ja riistäen itseltään siunatun vapauden rukoilla suoraan Isälleen. 

Vain kun kipu on hyvin voimakas, kun kipu on heidän ihmisvoimiensa äärirajoilla, silloin henki, 

unohtaen seremoniat ja kaataen epäjumalansa, vapauttaa itsensä ja nousee itkemään syvältä 

sisältään: ”Minun Isäni, Minun Jumalani!” 

9.Näettekö ihmiset, jotka ovat omistautuneet sotimaan toinen toisiaan vastaan tänä aineellisena 

aikana? Kuitenkin, Minä kerron teille, jopa näiden sotien keskellä, monet ihmiset ovat löytäneet 

rukouksen salaisuuden: sen, mikä on syntynyt sydämestä ja tulee Minun luokseni kiireellisenä 

kutsuna, vastalauseena, anomuksena. 

10.Kun he näkevät pyydetyn ihmeen tapahtuvan, he tietävät, ettei ole muuta tapaa olemassa 

Jumalan kanssa puhumiseen kuin hengen kielellä. (261, 22-24 ja 27) 

 

Rutiini Rukoukset, Tyhjiä Omistautumisesta ja Uskosta 

11.Oi! Minun lapseni kaikissa uskoissa, älkää tuhotko kaikkein jalointa hengen tunnetta tai yrittäkö 

tyydyttää sitä ulkoisilla harjoituksilla ja ylistyksillä! 



12.Katsokaa: Jos äidillä ei ole mitään aineellista tarjota rakastetulle ja pienelle lapselleen, hän 

pitelee lastaan sydäntään vasten, siunaa häntä koko rakkaudellaan, vaientaa hänet suudelmilla, 

katsoo häntä hellästi, peittää hänet kyynelillä, muttei koskaan yritä pettää lasta tyhjillä rakkauden 

toimilla. 

13.Kuinka te voitte mieltää, että Minä, Jumalallinen Mestari, hyväksyn teidän tulevan tyytyväisiksi 

käytännöillä, joista puuttuu kaikki olemus, totuus ja rakkaus, joilla te yritätte pettää henkeänne, 

saaden sen uskomaan, että se on ravittu, kun todellisuudessa joka kerta se on tietämättömämpi 

totuudesta? (21, 20-21) 

14.Rukous on siunaus, jonka Jumala on myöntänyt ihmiselle, niin että se tulee palvelemaan häntä 

tikapuina ylevöittämään häntä, aseena puolustamaan itseään, kirjana sivistämään itseään, ja 

parantavana balsamina, jolla voidella itsensä ja parantaa sairautensa. 

15.Todellinen rukous on kadonnut maapallolta. Ihmiset eivät enää rukoile, ja kun he yrittävät 

tehdä sitä, sen sijaan että puhuisivat Minulle hengen kanssa, he tekevät sen huulillaan, käyttäen 

hyödyttömiä sanoja, rituaaleja, ja aineellisia epäjumalia. Kuinka ihmiset aikovat havainnoida 

ihmeitä, jos he käyttävät muotoja ja havainnoivat käytäntöjä, joita Jeesus ei opettanut? 

16.On tarpeellista, että todellinen rukous palaa ihmiselle, ja se olen Minä, joka olen tullut jälleen 

opettamaan sen teille. (39, 12-14) 

17.Opettakaa veljillenne, kuinka rukoilla, saakaa heidät käsittämään, että heidän henkiensä täytyy 

kommunikoida Luojansa kanssa, että heidän rukouksensa ovat melkein aina (pelkkiä) aineellisen 

muodon itkuja: heidän ahdistuksensa ilmaisu, todiste heidän uskon puutteestaan, ja heidän 

luottamuksen puutteestaan tai tottelemattomuuden puutteestaan Minua kohtaan. 

18.Saakaa veljenne ymmärtämään, että heidän ei tarvitse kuolettaa tai raadella ruumiitaan, 

liikuttaakseen Minun Henkeäni ja herättääkseen Minun säälini tai armeliaisuuteni. Ne, jotka 

etsivät kärsimystä tai ruumiillista katumusta, tekevät niin, koska heillä ei ole pienintäkään 

aavistusta, mitkä uhraukset ovat kaikkein Minua miellyttävimpiä, eikä heillä ole mitään ajatusta 

Isänne rakkaudesta ja armosta. 

19.Luuletteko, että Minulle on välttämätöntä nähdä kyyneleitä silmissänne tai kipua 

sydämissänne, että Minulla olisi sääliä teitä kohtaan? Tuon uskominen olisi laskea Minun 

ominaisuuksikseni kovuus, tunteettomuus, välipitämättömyys ja itsekkyys. Voitteko kuvitella näitä 

epäkohtia Jumalassa, jota rakastatte? 

20.Kuinka vähän huolta olette nähneet tunteaksenne Minut! Ja niin on, koska te ette ole 

kouluttaneet mieliänne ajattelemaan yksissä tuumin hengen kanssa. (278, 17-20) 

21.Jättäkää Maapallo muutamiksi hetkiksi tänään ja tulkaa Minun luokseni hengessä. 

22.Monia vuosisatoja ihmiskunta on erehtynyt rukouksen tavastaan, eikä sen vuoksi ole 

voimistunut tai valaistunut elämiensä polulla Minun rakkauteni kera, sillä he ovat rukoilleet 

tunteillaan, eivät hengellä. 

23.Epäjumalanpalvonta, johon ihminen on niin altis, on ollut kuin myrkky, joka ei ole sallinut 

heidän maistaa sisäisen rukouksen hengellisiä iloja.  

24.Kuinka paljon murhetta ihmiset ovat raahanneet perässään, yksinkertaisesti, koska eivät ole 

tienneet, kuinka rukoilla. Ja, kuitenkin, Minun opetuslapseni, se on luonnollista: Mitä hengellistä 

voimaa ihmisolennolla voi olla, vastustaakseen elämän koettelemuksia, jos he eivät tee mitään, 



tullakseen lähemmäs elämän lähdettä, joka on olemassa Minun Hengessäni? He etsivät Minua 

hornassa, ja varjoissa, jopa kun he voisivat ylevöittää itseään löytämään Minut korkeuksista, 

valosta. 

25.Oi, jos tämän ajan ihminen ymmärtäisi rukouksen voiman; kuinka monia superinhimillisiä töitä 

he tekisivät! Mutta he elävät aineellisuuden ajassa, jossa he yrittävät laittaa aineelliseen muotoon 

jopa Jumalallisen, kyetäkseen näkemään ja koskemaan sitä. (282, 61-64) 

 

Todellinen Rukous 

26.Minä siunaan niitä, jotka rukoilevat, ja mitä hengellisempi rukous, sen suurempaa rauhaa Minä 

saan heidät tuntemaan. 

27.Tämän te voitte ymmärtää helposti; sillä Hän, jonka tarvitsee heittäytyä maahan kuvien ja 

esineiden edessä, tunteakseen Jumalallisen läsnäolon, ei voi tuntea hengellistä tunnetta Isän 

läsnäolosta sydämessään. 

28,”Siunattuja ovat ne, jotka eivät ole nähneet, kuitenkin uskovat,” Minä sanoin sinä aikana, ja 

jälleen tänään; sillä Hän, joka sulkee silmänsä siltä, mikä on tästä maailmasta, avaa ne 

hengelliselle. Ja Hän, jolla on uskoa Minun hengelliseen läsnäolooni, tulee tuntemaan ja 

riemuitsemaan siinä. 

29.Sillä kuinka kauan tulee tämä ihmiskunta riistämään hengeltään ilon tuntea Minut sydämissään, 

suoran rukouksen kautta, tai, mikä on sama, hengestä Henkeen rukouksen keinoilla. Kunnes 

Minun valoni valaisee ihmisten elämiä, ja he oppivat totuuden ja ymmärtävät virheensä. 

30.Tämä on rukouksen ja mietiskelyn aikaa, mutta rukouksen, joka on vapaa kiihkoilusta ja 

epäjumalanpalvonnasta, ja mietiskelyn, mikä on tyyntä ja syvästi uppoutunutta Minun 

Jumalalliseen Sanaani. 

31.Jokainen tunti ja jokainen paikka voi olla asianmukainen rukoukselle ja mietiskelylle. Koskaan 

Minun opetuksissani Minä en kertonut teille, että on paikkoja ja aikoja, jotka ovat määrättyjä 

rukoukselle. Henkenne ollessa suurempi kuin maailma, jota se asuttaa, miksi uskoutua Minulle 

sellaisilla rajoittuneilla kuvilla ja paikoilla, kun Minä olen ääretön? 

32.Suurin syy ihmisten maallisille huolille ja hengelliselle köyhyydelle, on heidän epätäydellinen 

rukouksen muotonsa; tästä syystä Minä kerron teille, että tämän tiedon täytyy tavoittaa koko 

ihmiskunta. (279, 2-7) 

33.Te ette aina rukoile samalla valmistautumisella, ja sen vuoksi, te ette aina koe samaa rauhaa tai 

samaa innoitusta. 

34.On aikoja, jolloin te onnistuitte innoittumaan ja kohottamaan ajatuksianne, ja toisia (aikoja), 

jolloin te olette täysin välinpitämättömiä. Kuinka te aina odotatte vastaanottavanne Minun viestini 

samassa muodossa? Teidän tulisi kouluttaa mielenne ja jopa ruumiinne tekemään yhteistyötä 

henkenne kanssa rukouksen hetkinä. 

35.Henki on aina halukas kommunikoimaan Minun kanssani, mutta se vaatii hyvän tahdon 

aineelliselta ruumiilta, kohottaakseen itsensä noina hetkinä ja vapauttaakseen itsensä kaikesta, 

mikä ympäröi sitä sen maallisessa elämässä. 



36.Ponnistelkaa saavuttaaksenne todellinen rukous, koska kuka ikinä tietää kuinka rukoilla, kantaa 

itsessään rauhan, terveyden, toivon, hengellisen voiman ja ikuisen elämän avainta. 

37.Minun Lakini näkymätön kilpi suojaa häntä kaikkia kiusauksia ja vaaroja vastaan. Hän tulee 

kantamaan näkymätöntä miekkaa huulillaan ja kukistamaan monia vihollisia, jotka saattaisivat 

estää hänen polkunsa. Valonsäde tulee valaisemaan hänen tietään myrskyjen keskellä, jatkuva 

ihme on hänen ulottuvillaan, milloin ikinä Hän tarvitsee sitä, joko itselleen tai veljiensä hyväksi. 

38.Rukoilkaa. Harjoittakaa tuota ylevää hengen lahjaa, sillä tuo voima tulee olemaan se, joka 

siirtää ihmisen elämän tulevaisuuteen; heidät, jotka kykenevät kommunikoimaan Minun kanssani 

hengestä Henkeen. 

39.Vanhemmat tulevat innoittumaan rukouksen kautta, ohjatakseen lapsiaan. 

40.Sairas tulee saavuttamaan terveyden rukouksen kautta. Valtionpäämiehet tulevat ratkaisemaan 

suuret ongelmansa etsimällä valoa rukouksella, ja tieteen ihminen tulee myös vastaanottamaan 

ilmestyksiä rukouksen lahjan kautta. (40, 40-47) 

41.Opetuslapset, Toisella Aikakaudella, Minun Apostolini kysyivät Minulta, kuinka heidän tulisi 

rukoilla, ja Minä opetin heille täydellisen rukouksen, jota te kutsutte nimellä Isä Meidän Rukous 

(Herran Rukous). 

42.Nyt Minä kerron teille: Olkaa inspiroituja siitä rukouksesta, sen merkityksestä, sen nöyryydestä, 

ja sen uskosta, niin että teidän henkenne kommunikoi Minun (Henkeni) kanssa, sillä se ei tule 

olemaan aineelliset huulenne, jotka lausuvat nuo pyhät sanat, vaan henkenne puhuu Minulle sen 

omalla kielellään. (136, 64) 

43.Älkää antako olla pelkästään huulenne, jotka kutsuvat Minua ”Isäksi”, sillä monilla teistä on 

taipumus tehdä tätä rutiinilla. Minä toivon, että kun te sanotte ”Isä Meidän, joka olet Taivaassa, 

pyhitetty olkoon sinun nimesi,” nuo sanat tulevat olemuksenne puhtaimmasta osasta, mietiskellen 

kutakin lausetta niin että te olette jälkeenpäin innoittuneita ja täydellisessä yhteydessä Minun 

kanssani. 

44.Minä opetin teille voimallisen, mestarillisen Sanan; sen joka todella tuo lapsen lähemmäs 

Isäänsä. Lausuttaessa, kunnioituksella ja vilpittömyydellä, ylevöitymisellä ja rakkaudella, uskolla ja 

toivolla, sana ”Isä”, välimatkat katoavat, avaruudet lyhenevät, sillä tuolla hetkellä, hengestä 

Henkeen yhteydenpidolla, ei Jumala ole kaukana teistä, ettekä te Hänestä. Rukoilkaa täten, ja 

sydämissänne te tulette vastaanottamaan suuria rakkauden hyötyjä. (166, 52-53) 

 

Todellisen Rukouksen Neljä Näkökohtaa 

45.Kamppailkaa, kamppailkaa tavoittaaksenne hengellinen täydellisyys. Minä olen näyttänyt teille 

tien tavoittaa tuo maali. Minä olen antanut teille rukouksen, aseen, joka on voimallisempi kuin 

mikä tahansa aineellinen (ase), niin että te voitte puolustaa itseänne koettelemuksista tiellä, mutta 

teillä tulee olemaan paras ase, kun te tottelette Minun Lakiani. 

46.Mistä rukous koostuu? Rukous on anomista, esirukousta, ihailua ja mietiskelyä. Kaikki osat ovat 

tarpeellisia ja yksi versoo toisesta, sillä todella Minä kerron teille, että anominen tarkoittaa, että 

ihminen vetoaa Minuun, että Minä myönnän hänelle sen, mitä Hän toivoo, tyydyttämään 

kaipaukset, mitä Hän uskoo olevan elämänsä kaikkein tärkeimmät ja terveimmät; todella Minä 

kerron teille, Minun lapseni, että Isä kuulee anomiset ja antaa jokaiselle sen, mitä Hän eniten 



tarvitsee, niin kauan kuin se on hänen omaksi hyväkseen. Mutta olkaa huolellisia pyytäessänne 

sitä, mikä on vastakkaista henkenne pelastukselle, sillä he, jotka kysyvät vain aineellisia lahjoja, 

aineellisia nautintoja, tai maallista voimaa, ovat pyytämässä kahleita hengelleen. 

47.Aineelliset nautinnot tuovat vain kärsimystä, ei vain tässä maailmassa, vaan jopa hengelliseen 

maailmaan siirtymisen jälkeen, sillä noiden aineellisten mielihalujen vaikutus voi ulottua jopa 

siihen paikkaan, ja kykenemättä vapauttaamaan itseään niistä, häntä kiduttavat kaipaukset, ja 

toiveet tuhat ja yksi kertaa palata maapallolle tullakseen lihaksi uudelleen ja aineellisen elämän 

jatkamisesta. Sen vuoksi, Minun lapseni, pyytäkää vain sitä, mitä te todella tarvitsette henkenne 

hyväksi. 

48.Toinen rukouksen muoto, esirukous, kumpuaa ihmisen lähimmäisenrakkaudesta, rakkaudesta, 

jota Minä teille osoitin Mestarina, kun Minä tulin tähän maailmaan. Rukoilkaa veljienne puolesta, 

sekä lähellä että kaukana (olevien), kansakunnissa olevien, jotka kärsivät sodan seurauksista ja 

niiden, jotka kärsivät tämän maailman väliaikaisten hallintojen alistamisesta.  

49.Valmistelkaa itsenne, oi Minun lapseni! Rukoilkaa veljienne ja sisartenne puolesta, mutta myös 

esirukouksen aikana, teidän täytyy tietää, kuinka pyytää, sillä tärkeää on henki. Jos veljenne ja 

sisarenne, vanhempanne, tai lapsenne ovat sairaita, rukoilkaa heidän puolestaan, mutta älkää 

vaatimalla vaatiko, että he pysyvät tässä elämässä, jos se ei ole sitä, mitä henki tarvitsee. Parempi 

pyytää, että heidän henkensä on vapaa, että se on puhdistettu kärsimyksistään, ja että kipu 

edistää hengellistä ylevöitymistä. Siksi Mestari opetti teille Toisella Aikakaudella sanomaan: ”Isä, 

tapahtukoon sinun tahtosi.” Sillä Isä tietää paremmin kuin kukaan hänen lapsistaan, mitä henki 

tarvitsee. 

50.Kolmas rukouksen muoto, Jumalallisen Hengen jumalointi, tarkoittaa kaiken sen jumalointia, 

mikä on täydellistä, sillä rukouksen keinoilla te voitte yhdistyä sen kanssa, mikä on täydellistä; 

rakkaudella, mikä omaksuu kaiken Maailmankaikkeudessa. Jumaloinnissa te voitte löytää 

täydellisen tilan, mikä jokaisen teistä täytyy saavuttaa, ja jumaloinnin kautta, saavuttaa 

mietiskelyssä, yhdistettynä rukoukseen, tulee tuomaan teidät yhteyteen Jumalallisen Hengen 

kanssa, ikuisen elämän lähteen kanssa; lähteen, joka päivä päivän jälkeen antaa teille voimaa tulla 

Isän Valtakuntaan. 

51.Tällä tavalla teidän tulisi rukoilla, alkaen anomisella, kunnes saavutatte mietiskelyn. Tämä antaa 

teille voimaa. 

52.Kun te olette hyvin valmistautuneet, te tulette kamppailemaan, ei vain itsenne puolesta, vaan 

myös veljienne, liikkua tätä tietä. Sillä te ette voi saavuttaa pelastusta yksin itsellenne, vaan 

pikemminkin teidän täytyy kamppailla ihmiskunnan pelastuksen saavuttamiseksi. (358, 10-17) 

 

Tuttavallinen ja Oma-aloitteinen Rukous ilman Sanoja  

53.Minun ihmiseni, te kuulette nyt Pyhän Hengen äänen, Jumalan hengellisen manifestaation, 

ymmärryksenne kautta, ei paljastaakseen uutta lakia, eikä uutta oppia, vaan muodon, joka on 

edistyneempi, hengellisempi ja täydellisempi, ylistääksennne ja komminikoidaksenne Jumalan 

kanssa. (293, 66) 

54.Kuinka monta on, jotka kuulevat Minun sanani, joista on tullut suuria anlysoijia, ja jotka 

kuitenkaan eivät ole Minun parhaita opetuslapsiani Minun Oppini harjoittamisessa, ja jotka eivät 

täytä Jumalallista sääntöä, joka kertoo teille: ”Rakastakaa toinen toisianne.” 



55.Nähkää kuinka hyvin erilainen on Hän, joka laittaa käytäntöön edes atomin verran Minun 

opetuksiani, ja muuttaa muotoaan. Haluatteko esimerkin? 

56.Hän, joka koko elämänsä ajan on kertonut Minulle, että Hän rakasti Minua toisten 

muotoilemien lausuttujen rukousten kautta, lauseissa, joita Hän ei edes ymmärtänyt, koska ne oli 

tehty sanoista, joita Hän ei tiennyt, yhtenä päivänä yhtäkkiä ymmärsi todellisen tavan rukoilla, ja 

laitten sivuuun vanhat tapansa, ja keskittyen olemuksensa syvyyksissä, kohotti ajatuksensa 

Jumalalle, ja ensimmäistä kertaa tunsi hänen läsnäolonsa. 

57.Hän ei tiennyt, mitä sanoa Herralleen, ja hänen rinnastaan tuli esiin sopertelua ja hänen 

silmistään kyyneleet putoilivat. Mielessään hänellä oli vain yksi ainoa ajatus, joka oli: ”Minun Isäni, 

mitä minä voin sanoa sinulle, kun minä en tiedä, kuinka puhua sinulle?” 

58.Mutta nuo kyyneleet, nuo sopertelut, tuo sisäinen ilo ja jopa hänen sekasortonsa, puhuivat 

Isälle niin kauniilla kielellä, että sen kaltaista ei voida koskaan löytää mistään ihmiskielestänne, 

eikä mistään kirjoistanne. 

59.Nuo tuon miehen änkytetyt sanat, kun hän alkoi puhumaan Luojalleen hengellisesti, olivat kuin 

lapsen ensimmäiset sanat, hurmaavia ja ihastuttavia vanhemmilleen, sillä he ovat kuulemassa 

olennon ensimmäiset ilmaukset, kun hän alkaa nousemaan elämään. (281, 22-24) 

60.Ylevöitynyt henki tietää, että ihmissana köyhdyttää ja heikentää hengellisen ajatuksen ilmaisua; 

siksi että se hiljentää lihan huulet, ylevöittääkseen ja ilmaistaakseen itsensä kielellä, jota vain 

Jumala ymmärtää, salaisuus, jonka se on piilottanut sisimpään olemukseensa. (11, 69) 

61.Kuinka paljon mielihyvää te annatte Minun Hengelleni, kun Minä näen, että te ylevöitätte 

ajatuksenne etsiessänne Isää. Minä sallin teidän tuntea Minun läsnäoloni, ja Minä täytän teidät 

rauhalla. 

62.”Etsikää Minua, puhukaa Minulle, älkääkä antako sen häiritä teitä, että ajatuksenne ovat hitaita 

ilmaisemaan anomuksianne. Minä tiedän, kuinka ymmärtää ne. Puhukaa Minulle luottamuksella, 

jolla puhutaan Isälle. Kertokaa Minulle huolenne, aivan kuin kertoisitte ne parhaalle ystävällenne. 

Kysykää Minulta mitä ette tiedä tai käsitä, ja Minä tulen puhumaan teille kuin opettaja; mutta 

rukoilkaa, niin että sillä siunatulla hetkellä, jossa henkenne kohottaa itsensä Minun luo, te 

saattaisitte vastaanottaa valon, voiman, siunauksen, ja rauhan, minkä Isänne myöntää teille”. (36, 

15) 

63.Kertokaa Minulle hiljaisesti surunne, uskokaa Minulle kaipauksenne. Vaikka Minä tiedän kaiken, 

Minä toivon teidän oppivan muotoilemaan oman rukouksenne, kunnes tulette harjoittamaan 

täydellistä henkenne kommunikaatiota Isänne kanssa. (110, 31) 

64.Rukous voi olla pitkä tai lyhyt, riippuen tarpeesta. Voitte, jos mielitte niin, kuluttaa pitkiä hetkiä 

hengellisessä hurmoksessa, ellei fyysinen ruumiinne väsy, tai ellei joku muu velvollisuus vaadi 

huomiotanne. Ja rukous voi olla niin lyhyt (ja ytimekäs) kuin yksi ainoa sekunti, jos löydätte itsenne 

koettelemuksen keskeltä, mikä on yhtäkkiä yllättänyt teidät. 

65.Se, mikä Minut tavoittaa, ei ole sanat, joilla mielenne yrittää muodostaa rukouksenne, vaan 

rakkaus, usko, tai tarve, jolla te esittelette itsenne Minun edessäni. Siksi Minä kerron teille, että 

tulee olemaan aikoja, kun rukouksenne ei tule olemaan kuin vain sekunnin mittainen, sillä ei ole 

aikaa ilmaista ajatuksianne, lauseitanne, ja ideoitanne niin kuin olette tottuneet tekemään. 

66.Missä ikinä olettekin, te voitte kutsua Minua, sillä paikka ei ole tärkeä Minulle, koska se, mitä 

Minä etsin, on henki. (40, 36-38) 



67.Toisella Aikakaudella, kun nainen kysyi Jeesukselta, jos paikka, missä pitäisi ylistää Jumalaa oli 

Jerusalemissa, Mestari vastasi hänelle: ”Tulee hetki, kun ei Jerusalemissa, eikä missään muussa 

paikassa ylistetä Jumalaa, sillä Hän tullaan ylistämään hengessä ja totuudessa, se on hengestä 

Henkeen.” 

68.Kun Minun opetuslapseni pyysivät Minua opettamaan heitä rukoilemaan, Minä annoin heille 

säännöksi rukouksen, jota te kutsutte Isä Meidän rukoukseksi, Herran Rukoukseksi, antaen heidän 

ymmärtää, että todellinen ja täydellinen rukous on samankaltainen kuin Jeesuksen (rukous), joka 

on syntynyt itsestään sydämestä ja kohoaa Isän luo. Sen täytyy sisältää tottelevaisuutta, nöyryyttä, 

tunnustusta, kiitollisuutta, uskoa, toivoa, ja jumalointia. (162, 23-24) 

 

Päivittäinen Rukous 

69.Rakastetut opetuslapset: Harjoittakaa hengellistä rukousta päivittäin, laittaen siihen kaiken 

aikomuksenne tulla täydellisyyteen. 

70.Nähkää, että lisäksi saapuminen läheiseen yhteydenpitoon Mestarinne kanssa ja äärettömän 

rauhan kokeminen noina hetkinä, se myös esittelee parhaan mahdollisuuden teille vastaanottaa 

Minun Jumalallisia innoituksiani; niissä te tulette löytämään selityksen kaikelle sille, mitä ette ole 

ymmärtäneet, tai mitä olette ymmärtäneet väärin. Tulette löytämään keinon välttää joitakin 

vaaroja, ratkaista ongelman, selvittää hämmennyksen. Sillä siunatun hengellisen yhteydenpidon 

hetkellä kaikki aistinne tulevat selkenemään ja tulette tuntemaan itsenne alttiimmiksi ja 

taipuvaisemmiksi tekemään hyvää. (308, 1) 

71.Älkää hylätkö rukouksen harjoittamista, jopa vain kun se on niin lyhyt kuin vain viisi minuuttia, 

mutta siinä tietäkää, kuinka tehdä hyvä tutkimus omatuntonne valolla, havaitaksenne tekonne ja 

tietäkää, mitä teidän täytyy oikaista. 

72.Jos menetätte ajantajunne, kun kohotatte itsenne rukouksessa, se tulee olemaan osoitus 

hengellisyydestä, koska te, jopa muutamaksi hetkeksi onnistuitte menemään ajan tuolle puolen, 

että aika, jota aineellisuuden orjat käyttävät vain nauttimisiinsa tai lisätäkseen varallisuuttaan. 

73.Hän, joka tutkii itseään päivittäin, on parantanut ajattelunsa, elämisensä, puhumisensa ja 

tuntemisensa  tapaa. (12, 30-32) 

74.Minä olen opettanut teille, että rukouksen kautta viisautta tullaan vaatimaan, mutta se ei ole 

mikään syy, että Minä haluan teidän pitkittävän rukouksianne. Minä olen pyytänyt teiltä viiden 

minuutin rukouksia, ja sillä Minä tarkoitan, että rukoilkaa ytimekkäästi, niin että noiden hetkien 

aikana te tulette todella antautumaan Isällenne ja lopun aikaanne te voitte omistautua veljienne 

hengellisille ja aineellisille velvollisuuksille. (78, 52) 

75.Minä tulen opettamaan teille valmistautumisen tavan, niin että jokaisen päivän toimenne ovat 

kaikki jalojen tunteiden innoittamia, ja niin että muutokset ja vaikeudet eivät pysäytä teitä tai 

pakota teitä takaisin. Kun te avaatte silmänne uuteen päivään, rukoilkaa, tulkaa Minun luokseni 

ajatuksissanne; muotoilkaa suunnitelmanne Minun valoni innoittamina, ja nouskaa 

kamppailemaan, päättäväisinä olla voimakkaita, ja ettei teiltä puutu tottelevaisuutta eikä uskoa 

hetkeksikään. 

76.Todella Minä kerron teille, ennen kuin paljon aikaa on kulunut, te tulette ihmettelemään 

voimaanne ja töittenne tuloksia. (262, 7-8) 



 

Levon Päivä Heijastuksen Jaksona 

77.Ensimmäiseltä Aikakaudelta alkaen Minä opetitn teitä pyhittämään seitsemännen päivän 

Minulle. Jos kuuden päivän aikana ihminen omistautuu itselleen, täyttäen ihmisvelvollisuutensa, 

oli oikeudenmukaista, että edes yksi päivä omistettiin Herran palvelemiseen. Minä en pyytänyt, 

että Hän pyhittää ensimmäisen päivän, vaan viimeisen, niin että Hän saattaisi levätä 

aherruksistaan ja omistautua mietiskelemään, antaen hengelleen mahdollisuuden lähestyä Isää 

keskustellakseen Hänen kanssaan rukouksen kautta. 

78.Lepopäivä asetettiin niin että ihminen, unohtaen ainakin hetkeksi vaikean maallisen 

kamppailun, sallisi omantuntonsa puhua hänelle, muistuttaa häntä Laista, tutkia itseään, ja katua 

vikojaan ja muodostaa sydämessään jalon katumuksen päämäärän. 

79.Lauantai on päivä, joka oli aikaisemmin omistettu levolle, rukoukselle, ja Lain opiskelulle, mutta 

ihmiset, mukautuen perinteeseen, unohtivat tuntemukset ihmiskuntaa ja hengellisiä 

velvollisuuksia kohtaan, mitä heillä oli kanssaihmisiään kohtaan. 

80.Aika kului, ihmiskunta kehittyi hengellisesti, ja Kristus tuli opettamaan teille, että jopa levon 

päivänä teidän tulisi harjoittaa armeliaisuutta ja kaikenlaisia hyviä töitä. 

81.Jeesus halusi sanoa teille, että yksi päivä oli omistettu mietiskelylle ja fyysiselle levolle, mutta 

teidän täytyy ymmärtää, että hengen tehtävään sitoutumiseen ei voi olla nimitettyä päivää tai 

aikaa. 

82.Huolimatta, että Mestari oli puhunut aika selvästi, ihmiset loittonivat, kukin etsien päivää, joka 

oli kaikkein suotuisin heille, ja niinpä, kun jotkut säilyttivät Lauantain lepopäivänä, toiset 

omaksuivat Sunnuntain juhliakseen ylistyksiään. 

83.Tänään Minä tulen puhumaan teille jälleen kerran, ja Minun opetukseni tulevat tuomaan teille 

uutta tietoa; te olette eläneet monia kokemuksia, ja olette kehittyneet. Tänään ei ole tärkeää, 

minkä päivän te omistatte levolle maallisista uupumuksista, mutta on tärkeää, että tiedätte, että 

joka päivä teidän täytyy kulkea polulla, jonka Minä olen laittanut teille. Ymmärtäkää, että ei ole 

kiinteitä aikoja teille, lähettääksenne rukouksenne ylöspäin, sillä on asianmukaista teille rukoilla ja 

harjoittaa Minun Oppiani veljienne hyväksi kaikkina aikoina. (166, 31-35) 

 

Pyytäkää ja se tullaan Antamaan 

84.Kaikki teistä kantavat haavaa sydämessänne. Kuka paremmin kuin Minä tunkeutuisin 

sisimpäänne? Minä tiedän katkeruutenne, surullisuutenne ja lannistumisen sellaisen 

epäoikeudenmukaisuuden ja kiittämättömyyden edessä, mitä on olemassa maailmassanne; Minä 

tiedän niiden uupumuksen, ketkä ovat eläneet ja kamppailleet maapallolla, ja joiden olemassaolo 

on heille raskas taakka; Minä tiedän niiden tyhjyyden, ketkä jäävät yksin tässä elämässä. Minä 

sanon teille kaikille: ”Pyytäkää ja se tullaan antamaan,” tätä varten Minä olen tullut, antamaan 

teille sen, mitä te tarvitsette Minulta, olipa se seuraa, rauhallisuutta, balsamia, tehtäviä, tai valoa. 

(262, 72) 

85.Älkää pelätkö surkeutta. Surkeus on väliaikaista ja siinä teidän tulisi rukoilla, jäljitellen Jobin 

kärsivällisyyttä. Runsaus tulee palaamaan takaisin, ettekä te tule löytämään sanoja, joilla kiittää 

Minua. 



86.”Kun sairaus saa teidät valtaansa, Oi siunatut sairaat ihmiset, älkää vaipuko epätoivoon! Teidän 

henkenne ei ole sairas; kohottakaa itsenne Minun luokseni rukouksessa ja uskonne ja 

hengellisyytenne tulevat tuomaan takaisin ruumiinne terveyden. Rukoilkaa tavalla, jolla Minä olen 

opettanut teitä: hengellisesti”. (81, 43-44) 

87.Koettelemuksen hetkienne aikana, rukoilkaa lyhyt, mutta puhdas ja vilpitön rukous. Sitten te 

tulette tuntemaan itsenne lohdutetuksi. Ja kun onnistutte olemaan sopusoinnussa Herranne 

kanssa, Minä kykenen kertomaan teille, että Minun tahtoni on teidän, ja teidän (tahtonne) on 

minun. (35, 7) 

88.Rukoilkaa, mutta antakaa rukouksenne muodostua päivän aikomustenne ja toimienne kautta, 

se tulee olemaan parhain rukouksenne; mutta jos te haluatte ohjata ajatuksen Minulle, ja se 

sisältää anomuksen. Sanokaa silloin Minulle: ”Isä, sinun tahtosi tullaan tekemään minussa.” Te 

tulette täten pyytämään jopa enemmän, kuin mitä voisitte toivoa tai ymmärtää, ja tuossa 

yksinkertaisessa lauseessa, tuossa ajatuksessa, te yksinkertaistatte ”Herran Rukouksen” jota te 

pyysitte Minulta toisena aikana. 

89.Siinä teillä on rukous, joka pyytää kaiken ja joka puhuu parasta teistä. Mutta älkää sanoko sitä 

huulillanne, vaan mieluummin tuntekaa se sydämellänne, sillä sanominen ei ole tuntemista, ja jos 

te tunnette sen, teidän ei tarvitse sanoa sitä. Minä tiedän, kuinka kuulla hengen ääni ja ymmärtää 

sen kieli. Mitä suurempaa iloa voi olla olemassa, kuin tuntea se? Ajattelitteko, että teidän tarvitsee 

kertoa Minulle, mitä tehdä? (247, 52-54) 

90.Minä olen opettanut teidät rukoilemaan ja pyytämään asioita muille, kuitenkin Minä myös 

kuuntelen teitä, kun te pyydätte asioita itsellenne. Minä vastaanotan sen rukouksen. Kuitenkin 

Minä kerron teille, että aika, kun Minä annoin teille anomistenne mukaan, koska olitte pieniä, on 

mennyt ohi; nyt Minä toivon teidän toimivan kuin opetuslapset, esitellen Minulle henkenne ja 

sydämenne, kun rukoilette, mutta jättäen sen Minulle, lukea ne ja tehdä Minun tahtoni. (296, 69) 

91.Kun te kysytte tai pyydätte jotakin Minulta, ponnistelkaa yrittääksenne selittää ongelmanne 

selvästi, älkääkä vaivautuko kiillottamaan huolellisesti muotoiltuja lauseita. Minulle on riittävää, 

että henkenne vapauttaa itsensä maailmasta hetkeksi ja jättää sydämenne ja ymmärryksenne 

puhdistetuksi, niin että ne voivat vastaanottaa Minun innoitukseni. Mitä teitä palvelee uhrata 

Minulle ihania sanoja, jos olette kyvyttömiä tuntemaan Minun läsnäoloani sisällänne? Minä tiedän 

kaiken, eikä ole tarpeellista teille selittää Minulle mitään, että Minä ymmärtäisin sen. (286, 9-10) 

92.Jos te tiedätte, kuinka ymmärtää Minun Oppini, se tarjoaa teille monia tyydytyksiä, monia 

mahdollisuuksia kohota. Oppikaa rukoilemaan ennen kuin teette mitään päätöstä, sillä rukous on 

täydellinen muoto kysyä Isältänne, koska siinä te tulette vaatimaan valoa ja voimaa jatkaa 

eteenpäin kamppailussa. 

93.Rukoilemalla valaistuminen tulee pian ymmärrykseenne, joka tulee sallimaan teidän selvästi 

erottaa hyvä pahasta, oikea (asia) siitä, mitä teidän ei pitäisi tehdä, ja se tulee olemaan 

kouriintuntuva todiste, että te tiesitte, kuinka valmistautua kuulemaan omantuntonne ääni. 

94.Kärsikää vastoinkäymiset kärsivällisyydellä, ja jos ette onnistu ymmärtämään koettelemustenne 

merkitystä, rukoilkaa, ja Minä tulen paljastamaan niiden merkityksen, niin että te voitte hyväksyä 

ne. (333, 61-62  ja 75) 

95.Joka kerran, kun huulenne tai ajatuksenne sanovat Minulle: ”Herra, älä kiellä Minulta 

anteeksiantoasi,” te olette havainnollistamassa tietämättömyyttänne ja hämmennystänne, kuin 

myös, kuinka vähän te tunnette Minua. 



96.Kerrotteko te Minulle, että säälisin kipuanne? Pyydättekö te Minua antamaan armoa Minun 

lapsilleni? Anotteko te Minua antamaan anteeksi syntinne; Minua, joka olen rakkaus, laupeus, 

armeliaisuus, anteeksianto, ja sääli? 

97.On hienoa, että te yritätte liikuttaa niitä maapallolla, joilla on kovettuneet sydämet, ja että 

yritätte liikuttaa sääliin kyyneleillä ja anomisilla niitä, joilla ei ole atomiakaan armeliaisuutta 

kanssaihmisiään kohtaan, mutta älkää käyttäkö näitä muotoja tai ajatuksia Hänen kanssaan, joka 

loi teidät rakkaudesta, rakastaakseen teitä ikuisesti. (336, 41-43) 

98.Olkaa tyytyväisiä suureen armoon, jota Isä on luottanut teille kaikkia asioita varten, mitkä 

liittyvät ihmiselämään maapallon pinnalla, älkääkä pyytäkö sitä, mikä saattaisi aiheuttaa henkenne 

tai olemuksenne tuhon. Minulla on enemmän annettavaa teille, kuin mitä te pyydätte Minulta, 

mutta Minä olen se, joka tiedän, mitä te todella tarvitsette tiellä. Minä sanoin teille: että jos te 

tiedätte, kuinka seurata Minun Lakiani, te tulette katselemaan Minua koko Minun loistossani. 

(337, 21)  


