
TTT/17 (2) - Täydellinen Rukous 

Esirukoilun Siunaus 

Näin sanoo Herra... 

99.”Älkää tottuko rukoilemaan vain sanoilla, rukoilkaa hengellä. Minä sanon teille myös: siunatkaa 

rukouksella, välittäkää valon ajatukset veljillenne, älkää pyytäkö mitään itsellenne, muistakaa, että 

Hän, joka palvelee Minua, tulee aina saamaan Minut vartioimaan itseään”. 

100.Siemen, minkä kylvätte rakkaudella, sen te tulette vastaanottamaan moninkertaisena. (21, 3-

4) 

101.Älkää rukoilko vain, kun löydätte itsenne käymästä läpi joitakin kivuliaita koettelemuksia. 

Rukoilkaa myös, kun olette rauhassa, sillä silloin sydämenne ja ajatuksenne voivat askarrella 

muissa. Älkää rukoilko vain niiden puolesta, jotka ovat auttaneet teitä, tai niiden, jotka eivät ole 

aiheuttaneet teille mitään vahinkoa, vaikka se on hyveellistä, se ei ole niin arvokasta kuin niiden 

auttaminen, jotka ovat aikaisemmin vahingoittaneet teitä. (35, 8) 

102.Mitä Minä opetan teille nyt? Siunaamaan jokaisen ja kaiken koko sydämellänne ja 

hengellänne, koska se, joka siunaa tällä tavalla, on samankaltainen kuin Isä, saadessaan lämpönsä 

tulemaan kaikille. Sen vuoksi Minä sanon teille: Oppikaa siunaamaan hengellänne, ajatuksillanne, 

ja sydämellänne, ja teidän rauhanne, voimanne ja lämpönne tulevat tavoittamaan heidät, kenelle 

ikinä te lähetättekin sen, ei väliä, kuinka kaukana he ovat. 

103.Mitä tapahtuisi, jos kaikki ihmiset siunaisivat toisiaan, jopa ilman, että ovat tavanneet? 

Täydellinen rauha hallistsisi maapallolla, sota olisi käsittämätön. 

104.Että se ihme tapahtuisi, on välttämätöntä, että te ylevöitätte henkenne 

periksiantamattomuuden keinoilla hyveissä. Tuomitsetteko tämän olevan mahdotonta? (142, 31) 

105.Pyytäkää, ja se tullaan antamaan. Kaikki, mitä te toivotte armeliaisuudessa veljillenne, 

pyytäkää sitä Minulta. Rukoilkaa, yhdistäkää anomisenne tarpeessa olevaan, ja Minä tulen 

myöntämään sen, mitä pyydätte. (137, 54) 

 

Rukouksen Tarpeellisuus 

106.Olkaa tarkkaavaisia ja rukoilkaa, Minä toistan usein, mutta Minä en halua teidän tutustuvan 

tähän miellyttävään neuvoon, vaan opiskelevan sitä ja laittavan sen käytäntöön. 

107.Minä kerron teille, rukoilkaa, sillä Hän, joka ei rukoile, tulee antautumaan ajatuksille, jotka 

ovat tarpeettomia, aineellisia ja joskus epäterveitä, joilla tietämättään Hän rohkaisee ja vaalii 

tuhoisia sotia; mutta kun te rukoilette, ajatuksenne ovat kuin sädehtivä miekka, joka tuhoaa 

pimeyden verhot ja kiusauksen siteet, jotka tänään ovat vangitsemassa monia olentoja, ja 

kyllästää ympäristön hengellisyydellä ja vastustaen pahuuden voimia. (9, 25-26) 

108.Ihmiskunta on aina ollut liian kiireinen maapallon suurten asioiden kanssa, pohtiakseen 

tärkeyttä, mikä rukouksella ja mietiskelyllä on siihen, mikä on tämän elämän tuolla puolen, 

huomatakseen oman olemuksensa. Hän, joka rukoilee, keskustelee Isän kanssa, ja jos Hän kysyy 

kysymyksiä, hän saa välittömät vastaukset. Ihmisten tietämättömyys hengellisyydestä lähtee 

heidän rukouksen puutteestaan. (106, 33) 



109.Te olette lähestymässä todellisen rukouksen aikaa, ylistystä ilman kiihkoilua, ja siinä te tulette 

tietämään kuinka rukoilla ennen kutakin hanketta, siinä te tulette tietämään, (kuinka) vartioida 

sitä, mikä teille on luotettu, kun te tulette tietämään, (kuinka) antaa reilusti hengellenne se, mikä 

kuuluu hänelle, ja maailmalle sen, mikä vastaa sitä.  

110.Kuinka ihmiset voivat mennä vikaan, jos sen sijaan, että tekisivät oman tahtonsa, Hän ensin 

kysyy Isältä rukouksen kautta? Hän, joka tietää, kuinka rukoilla, elää yhteydessä Jumalan kanssa, 

tietää etujen arvon, mitä Hän vastaanottaa Isältä, ja myös ymmärtää kokemiensa koettelemusten 

tarkoituksen ja päämäärän. (174, 2-3) 

 

Rukouksen Harjoittamisen Hyödylliset Vaikutukset 

111.Läpi Aikakausien Minä olen sanonut teille: Rukoilkaa. Tänään Minä sanon, että rukouksen 

keinoilla te voitte saavuttaa tietoa. Jos kaikki ihmiset rukoilisivat, he eivät koskaan hairahtuisi 

valon polulta, jonka Minä olen hahmotellut. Rukouksen kautta he parantaisivat sairaat, ei olisi 

enää ei-uskovia ja rauha palaisi jälleen takaisin hengille. 

112.Kuinka ihminen voi olla onnellinen, kun Hän on torjunut Minun armoni? Sattumalta Hän 

ajattelee, että rakkaus, armeliaisuus ja nöyryys eivät ole ihmissydämen ominaisuuksia? (69, 7-8) 

113.Tietäkää, että sanassa, joka ei kanna rakkautta, ei ole elämää, eikä voimaa. Te kysytte Minulta, 

kuinka te voitte alkaa rakastamaan, ja mitä teidän tarvitsee tehdä, niin että tämä tunne herää 

sydämessänne, ja Minä kerron teille: Alkaaksenne, tietäkää kuinka rukoilla. Rukous tuo teidät 

Mestarin luo, ja Minä olen tuo Mestari. 

114.Rukouksessa te tulette löytämään lohdutusta, innoitusta ja voimaa, se tulee antamaan teille 

suloista tyydytystä, kun pystytte puhumaan läheisesti Jumalan kanssa, ilman todistajia tai 

välittäjiä, Jumala ja teidän henkenne, tapaamisessa suloisessa luottamuksien, hengellisen 

yhteydenpidon ja siunauksien hetkessä. (166, 43-44) 

115.Milloin ikinä te tarvitsettekin uskottua, ja hyvää ystävää, etsikää Minut ja uskokaa Minulle 

sydämenne huolet, ja Minä tulen näyttämään teille parhaan polun, ratkaisun, jota etsitte. 

116.Jos henkenne on surujen sortama, se johtuu siitä, koska olette tehneet syntiä; Minä tulen 

vastaanottamaan teidät, ja olemaan hyväntahtoinen Minun tuomiossani. Minä tulen 

voimistamaan teidän aikomustanne uudistua, ja palauttamaan teille kadonneen voimanne. 

117.Vain Minun opetusteni harjoittaminen voi pitää teidät armossa ja hengellisesti ja fyysisesti 

terveenä. Kokemus, jota kokoatte, tulee olemaan valo, jota te kerrytätte hengessänne. (262, 20-

21) 

118.Henki, joka tietää, kuinka olla tarkkaavainen, ei tule koskaan lähtemään pois radaltaan, jonka 

hänelle on merkinnyt hänen Herransa, ja Hän on kykenevä hyödyntämään perintöään ja lahjojaan, 

kunnes Hän saavuttaa ylevöitymisensä. 

119.Tuo olento tulee etenemään koettelemuksissaan, sillä Hän elää hälytysvalmiudessa, eikä 

koskaan salli itsensä olevan aineellisen hallitsema. Hän, joka rukoilee ja on valppaana, tulee aina 

ilmestymään voitonriemuisena vaikeista ajoista ja tulee tietämään, kuinka kulkea varmoin askelin 

elämän polulla. 

120.Oi, kuinka erilainen on Hänen menettelynsä, joka unohtaa rukoilla ja olla tarkkaavainen! 

Vapaaehtoisesti Hän luopuu puolustamasta itseään parhaimmilla aseilla, joita Minä olen asettanut 



ihmiseen, niitä ovat usko, rakkaus, ja viisauden valo. Hän, joka ei kuule sisäistä ääntä, joka puhuu 

hänelle hänen intuitionsa, omatuntonsa ja uniensa kautta, mutta sydän ja mieli eivät ymmärrä 

tuota kieltä, eivätkä anna uskottavuutta viestille, joka tulee hänen omasta hengestään. (278, 2-3) 

121.Rukous on keinot, jotka on paljastettu hengellenne tulla Minun luokseni kysymyksinenne, 

epävarmuuksinenne ja valon kaipuunne kanssa. Tuon kommunikaation kautta te voitte hajottaa 

epäilynne tai repiä pois verhon, joka kätkee jonkun Mysteerin, Salaisuuden. 

122.Rukous on alku hengestä Henkeen kommunikaatiolle, joka tulevina aikoina tulee 

kukoistamaan ja antamaan hedelmänsä koko ihmiskunnalle. 

123.Tänään Minä olen paljastanut kaiken tämän ihmisille, jotka kuulevat Minua, niin että he voivat 

olla hengellisyyden Aikakauden edelläkävijöitä. (276, 18-19) 

 

Rukouksen Voima 

124.Kun yksi teistä rukoilee, te ette oivalla, mitä te saavutatte hengellisesti ajatuksillanne, ja on 

välttämätöntä, että te tiedätte, kun te rukoilette veljienne puolesta, niiden ihmisten puolesta, 

jotka tuhoavat itsensä sodassa, noina hetkinä henkenne on syyttämässä sotaa myöskin, mielellistä 

sotaa pahaa vastaan, ja miekkanne, joka on rauha, järki, oikeudenmukaisuus ja kaipuu veljienne 

hyvää varten, kalskahtaa vihan, koston ja ylpeyden aseita vastaan. 

125.Tämä on Aikakausi, jolloin ihminen oivaltaa rukouksen voiman, ja että rukouksella olisi 

todellista voimaa ja valoa, on välttämätöntä, että se lähetetään ylös Minun luokseni rakkaudella. 

(139, 7-8) 

126.Ajatus ja henki, yhdistyneinä rukouksessa, luo ihmiskunnassa ylivoimaisen voiman mitä 

tahansa ihmisvoimaa vastaan. 

127.Rukouksessa heikot ovat voimaantuneita, pelkurit pukeutuvat rohkeuteen, tietämättömät 

valaistaan, ja kömpelöt tehdään kykeneviksi. 

128.Henki, kun se on saavuttanut sopusoinnun mielen kanssa, tavoittaakseen todellisen 

rukouksen, tulee näkymättömäksi sotilaaksi, joka jättää taakseen joiksikin hetkiksi sen, mikä 

koskettaa hänen olemustaan, ja menee toisiin paikkoihin, vapauttaa itsensä aineellisen 

vaikutusvallasta, ja antaa itsensä kamppailuun tehdäkseen hyvää, karkottaakseen vaaran ja pahan, 

ja kantaakseen sisällään valonpilkahdusta, balsamin pisaraa, ja rauhan henkäystä tarvitseville. 

129.Sillä kaikki mitä Minä kerron teille, ymmärtäkää, kuinka paljon te voitte tehdä mielellänne ja 

hengellänne, kaaoksen keskellä, mihin ihminen on uppoutunut. Te olette ristiriitaisten ajatusten ja 

ideoiden maailmassa, missä intohimot aineellisuuteen ovat elossa ja henget navigoivat 

pimeydessä. 

130.Vain Hän, joka on oppinut rukouksen kautta ylentämään itsensä ajatuksessa ja hengessä valon 

alueille, rauhan asuinsijoille, voi tunkeutua läpi, tulematta erilaisuuden maailman kukistamaksi, 

missä kaikki ihmisten intohimot ovat heijastettuja, jättäen puolestaan jotakin arvokasta niille, joilla 

on hengen valon tarve. (288, 18-22) 

131.Oppikaa rukoilemaan, sillä rukouksella te voitte tehdä paljon hyvää, aivan kuten te voitte 

puolustautua uhkia vastaan. Rukous on sekä kilpi että miekka, jos teillä on vihamiehiä, te voitte 

puolustaa itseänne rukouksella, mutta tietäkää, että tämä ase ei saa koskaan haavoittaa tai 

loukata ketään, sillä sen ainoa päämäärä on loistaa pimeydessä. (280, 56) 



132.Luonnonvoimat ovat vapautetut ihmiskuntaa vastaan, mutta teidän ei tule pelätä, sillä te 

tiedätte, että Minä olen antanut teille voimaa kukistaa paha ja suojella veljiänne. Te voitte 

määrätä nuo tuhonvoimat pysähtymään, ja ne tulevat tottelemaan. Jos jatkatte rukoilemista ja 

vartioimista, te voitte suorittaa ennusmerkkejä ja hämmästyttää maailman. 

133.Rukoilkaa puhtaudella, keskustelkaa Minun Henkeni kanssa, älkää etsikö erityistä paikkaa 

tehdä tätä. Rukoilkaa puun alla, tiellä, vuoren huipulla tai makuuhuoneenne nurkassa, ja Minä 

tulen laskeutumaan ja keskustelemaan kanssanne, valaisemaan teidät, ja antamaan teille voimaa. 

(250, 24-25) 

134.Todella Minä kerron teille, että jos te jo olisitte yhdistyneenä hengessä, ajatuksessa ja 

aikomuksessa, rukouksenne olisivat tarpeeksi pysäyttämään kansakunnat, jotka nyt valmistautuvat 

hetkeen, heittäytyäkseen toistensa kimppuun; te tuhoaisitte vihat, ja olisitte este kaikille veljienne 

pahoille projekteille. Te olisitte kuin näkymätön miekka päihittämään vahvan, ja kilpi 

puolustamaan heikkoja. 

135.Ihmiskunta, näiden koettelemusten kohtaaminen, paljastaen korkeamman voiman, tulee 

pysähtymään hetkeksi mietiskelemään, ja tuo mietiskely tulee säästämään heidät monilta raskailta 

kontakteilta ja koettelemuksilta, joita he tulevat vastaanottamaan luonnon ja luonnonvoimien 

kädestä. (288, 27) 

136.Jos teillä olisi suuri usko ja suurempi tieto rukouksen voimasta, kuinka monia armeliaisuuden 

töitä te voisitte tehdä ajatuksillanne? Mutta te ette ole suoneet sille sitä voimaa, mikä sillä on, ja 

niinpä, monta kertaa te ette ole oivaltaneet, että te olette kieltäytyneet todellisen ja 

sydämeenkäyvän rukouksen hetkestä. 

137.Ettekö ymmärrä, että korkeampi voima on estämässä kaikkein epäinhimillisimmän kaikista 

sodistanne, ettei se puhkeaisi? Ettekö ymmärrä, että tuohon ihmeeseen ottavat osaa  miljoonat 

miesten, naisten ja lasten rukoukset, he ovat henkiensä kanssa taistelemassa pimeyttä vastaan ja 

ponnistelemassa sodan vaikutuksia vastaan? Jatkakaa rukoilemista, jatkakaa vartioimista; mutta 

laittakaa kaikkiin näihin toimiin kaikki usko, minkä kykenette. 

138.Rukoilkaa, ihmiset, ja sodan ja kurjuuden ylle laittakaa ajatustenne rauhan kaapu, tehden 

niistä kilven, jonka suojeluksen alle veljenne voivat tulla suojaan ja tulla valaistuiksi. (323, 24-26) 

 

Rakkaus Jumalaa ja Naapurianne kohtaan Jumalan Kunnioittamisena 

139.Olkaa varuillanne, Minun uudet opetuslapseni, että teidän tulisi aina kunnioittaa ja tarjota 

kunnianosoitusta Herralle, odottamatta erityisiä päivämääriä, samalla tavalla kuin Isä aina rakastaa 

teitä. Mutta jos te haluatte tietää, kuinka muistaa Minun rakkauden tekojani päivittäin, 

lankeamatta kiihkoiluun, Minä kerron teille kuinka. Elämänne aikana, teidän pitäisi jatkuvasti 

rakastaa toinen toisianne, kunnianosoituksena yhdelle, joka on luonut kaiken. 

140.Eläkää sillä tavalla, ja Minä tulen myöntämään teille nuo asiat, joita te nöyrästi pyydätte, 

antamaan anteeksi vikanne. Minä tarjoan teille lohtua ja helpotusta kipuunne, mutta Minä sanon 

teille, kun omatuntonne tekee teidät tietoisiksi virheistänne, rukoilkaa ja korjatkaa virheenne ja 

hengellisillä lahjoilla saavuttakaa hengellistä voimaa, ettette tee samoja virheitä uudelleen. Täten, 

teidän ei tarvitse pyytää Minua toistuvasti antamaan teille anteeksi. Minun sanani on opettamassa 

teitä kehittymään ja saavuttamaan valaistuminen ja hengellisyys. (49, 32-33) 



141.”Minä janoan,” Minä sanoin väkijoukolle, joka ei ymmärtänyt Minun sanojani ja nautti Minun 

tuskastani. Ja nyt, mitä Minä voin sanoa teille, kun Minä näen, ettei se ole väkijoukko, vaan koko 

maailma, joka haavoittaa Minun Henkeäni näkemättä Minun kipuani? 

142.Minun janoni on ääretön, käsittämätön, ja vain teidän rakkautenne voi sammuttaa sen; siispä 

miksi te tarjoatte Minulle ulkoista ylistystä rakkauden sijaan? Etteko tiedä, että veden sijaan te 

olette tarjoamassa Minulle hapanviiniä ja etikkaa? (94, 74-75) 

143.”Totisesti Minä sanon teille, että ne, jotka kärsivät ja suuresti loukkasivat Minua, tulevat 

olemaan niitä, jotka tulevat rakastamaan Minua voimakkaammin ja heidän sydämestään tulee 

jatkuvasti ilmestymään uhraus Minun Jumalallisuudelleni. Se ei tule olemaan aineellisia uhrauksia 

eikä psalmeja, tai maapallon alttareita; he tietävät, että kaikkein mieluisin uhraus ja ylistys Minulle 

ovat rakkauden teot, joita he suorittavat veljilleen”. (82, 5) 

144.Päivä päivän jälkeen, teidän hengellinen rukouksenne, jonka kieltä aineellinen luontonne ei 

ymmärrä, koska sillä ei ole huulienne lausumia sanoja, eikä mielenne muovaamia ideoita, tulee 

Minun luokseni. Hengen rukous on niin syvällinen, että se on ihmisaistien ja voimien yläpuolella. 

145.Tuolla rukouksella henki tulee rauhan ja valon alueille, missä ylevöityneet henget elävät, ja 

kyllästäen itsensä sen olemuksella, palaa väliaikaiseen ruumiiseensa, välittämään voimaa sille. 

(256, 63-64) 

146.Ihmiset: Aika, milloin teidän täytyy tietää, kuinka rukoilla, on tullut teille. Tänään Minä en tule 

kertomaan teille, että heittäytykää maahan, Minä en tule kertomaan teille, että rukoilkaa 

huulillanne, tai että häliskää Minulle korusanoilla kauniissa rukouksissa. Tänään Minä tulen 

kertomaan teille: Etsikää Minua ajatuksillanne, ylevöittäkää henkenne, ja Minä tulen aina 

laskeutumaan ja saamaan teidät tuntemaan Minun läsnäoloni. Jos te ette tiedä, kuinka puhua 

Jumalallenne, katumuksenne, ajatuksenne, kipunne ja rakkautenne tulee riittämään. 

147.Tuo on kieli, jota Minä kuulen ja ymmärrän; totuuden ja vilpittömyyden kieli, ilman sanoja, se 

on rukous, jota Minä olen tullut opettamaan teille tällä Kolmannella Aikakaudella. 

148.Milloin ikinä te olette tehneet hyviä töitä, te olette tunteneet Minun rauhani, levollisuuteni ja 

toivoni, ja tämä siksi, koska Isä on hyvin lähellä teitä. (358, 53-55) 

149.Minä torjun kaiken sen, mikä on turhuutta ja inhimillistä loistoa, sillä vain se, mikä on 

hengellistä, tavoittaa Minun Henkeni, se mikä on jaloa ja ylevöitynyttä, puhdasta ja ikuista. 

Muistakaa, että Minä sanoin naiselle Samariassa, ”Jumala on Henki, ja on tarpeellista, että Häntä 

ylistetään hengessä ja totuudessa”. Etsikää Minua äärettömästä, puhtaasta, ja sieltä te tulette 

löytämään Minut. (36, 26) 

150. Miksi te tarjoatte Minulle niitä asioita, jotka Minä olen tehnyt teitä varten? Miksi te annatte 

Minulle kukkia, jos te ette tee niitä? Toisaalta, jos te esittelette Minulle rakkauden, 

armeliaisuuden, anteeksiannon, oikeudenmukaisuuden ja avun töitä veljillenne, silloin te uhraatte 

Minulle todellisen hengellisen lahjan ja tulette kohoamaan kuin hyväily Isän luo, kuin suudelma, 

jonka lapset tulevat lähettämään Herralleen maapallolta. (36, 29) 

151.Enkä Minä toivo teidän ympäröivän ylistystänne aineellisiin ylistyksen taloihin, sillä siten te 

tulette vankeuttamaan henkenne, ettekä salli sen avata siipiään valloittaakseen ikuisuuden. 

152.Alttari, jolle Minä teidät jätän, ja jolla te tulette juhlimaan ylistystänne, kuten Minä oletan; on 

elämä yli kaikkien rajoitusten, yli kaikkien uskontojen, kirkkojen, lahkojen, sillä se on olemassa 

hengellisessä, ikuisessa ja Jumalallisessa. (194, 27-28) 



 

Omantunnon Kanssakäyminen Jumalan ja Ihmisen välillä 

153.”Tänään Minä tulen teidän luoksenne opetuksen kanssa, mikä saattaa vaikuttaa 

mahdottomalta maailmalle harjoittaa; mutta kun se on ymmärretty, se on helpoin täyttää. Minä 

tulen opettamaan teille Jumalan rakkauden ylistystä elämänne, tekojenne ja hengellisen 

rukouksen kautta; rukousta ei lausuta huulilla ennalta määrätyssä paikassa, eikä se tarvitse 

muotoja tai kuvia ollakseen innoittunut”. (72, 21) 

154.Sillä aikaa, kun ihmiset ovat halunneet nähdä Minut etäisenä ja kaukaisena Jumalana, Minä 

olen ehdottanut esittäväni heille, että Minä olen lähempänä heitä kuin heidän silmäripsensä. 

155.He rukoilevat koneellisesti, ja jos he eivät näe välittömästi kaikkea sitä, mitä pyysivät, he 

lannistuneina julistavat: ”Jumala ei ole kuullut meitä.” 

156.Jos he tietäisivät, kuinka rukoilla, jos he yhdistäisivät mielensä ja sydämensä henkiensä 

kanssa, he kuulisivat Herran Jumalallisen läsnäolon omassatunnossaan ja tuntisivat hänen 

läsnäolonsa hyvin lähellä heitä. Mutta kuinka he voivat odottaa tuntevansa Minun läsnäoloni, jos 

he pyytävät aineellisen ylistyksen kautta. Kuinka he mahdollisesti voivat herkistää henkiään, jos he 

ylistävät jopa Herraansa omilla käsillään tekemiensä kuvien kautta? 

157.Minä haluan teidän ymmärtävän, että teillä on Minut hyvin lähellä teitä, että te voitte 

kommunikoida Minun kanssani, tuntea Minut myöskin ja vastaanottaa Minun innoitukseni 

helposti. (162, 17-20) 

158.”Harjoittakaa hiljaisuutta, joka suosii henkeä, niin että se tulee löytämään Jumalansa; tuo 

hiljaisuus on kuin tiedon lähde ja kaikki, jotka läpäisevät sen, tulevat täytetyiksi Minun viisauteni 

selkeydellä. Hiljaisuus on kuin suljettu paikka, jossa on tuhoutumattomat seinät, johon vain 

hengellä on pääsy. Ihminen jatkuvasti kantaa sisimpänsä sisällä tietoa salaisesta paikasta, jossa 

Hän voi kommunikoida Jumalan kanssa”. 

159.”Te voitte kommunikoida Isänne kanssa missä ikinä olettekin, sillä paikalla ei ole mitään 

vaikutusta, se voi olla vuoren huipulla tai jos löydätte itsenne laakson pohjalta, kaupungin 

hälinästä, kotinne rauhasta tai kamppailun keskeltä; jos te etsitte Minua pyhäkkönne keskellä, 

ylevöitymisenne syvässä hiljaisuudessa, yleismaailmallisen ja näkymättömän temppelin ovet 

tullaan avaamaan välittömästi, niin että te tunnette itsenne todella olevan Isän talossa, mikä on 

olemassa jokaisessa hengessä”. 

160.Kun koettelemustenne kipu saa teidät valtaanne ja elämänne kärsimykset tuhoavat aistinne, 

jos koette voimakasta halua hankkia vähän rauhaa, vetäytykää kamariinne tai etsikää hiljaisuutta, 

maaseudun yksinäisyyttä; siellä kohottakaa henkenne omantuntonne ohjaamana, ja tulkaa 

mietiskelemään. Hiljaisuus on hengen valtakunta, valtakunta, joka on näkymätön ihmissilmille. 

161.Hengelliseen hurmokseen tunkeutumisen hetkellä, ylivoimaisten aistien herääminen on 

saavutettu, intuitio virtaa, innoitus hehkuu, tulevaisuus havaitaan ja hengellinen elämä koskettaa 

sitä, mikä on etäistä, ja saa mahdolliseksi sen, mikä aikaisemmin näytti mahdottomalta. 

162.Jos te toivotte tunkeutuvanne tämän pyhäkön hiljaisuuteen, tämän Arkin, teidän itsenne 

pitäisi olla niitä, jotka valmistelevat tietä, sillä vain todellinen puhtaus kykenee tunkeutumaan 

siihen. (22, 36-40) 



163.Minun profeetoilleni on välttämätöntä nousta uudelleen varoittamaan ihmisiä, koska kun on 

vielä ihmisiä, jotka tuhoavat itsensä, kunnianhimon ja väkivallan sokaisemia; ne jotka ovat 

vastaanottaneet Minun valoni ja tyynesti tuomitsevat ihmiskunnan, ovat pelokkaita nousemaan, 

antaakseen hyvät uutiset. 

164.Jos tämä ihmiskunta tietäisi, kuinka rukoilla hengen kanssa, he kuulisivat Minun ääneni, he 

vastaanottaisivat Minun innoitukseni, mutta joka kerta, kun he rukoilevat, he asettavat verhon 

silmilleen, joka kätkee heiltä Minun läsnäoloni valon. Minun täytyy tulla ihmisten luo niiden 

hetkien aikana, jolloin heidän henkensä ovat levossa, herättämään heidän henkensä, kutsumaan 

häntä ja keskustelemaan hänen kanssaan. Se on Kristus, joka kuin varas keskellä yötä, tunkeutuu 

sydämeenne, kylvääkseen Minun rakkauden siemeneni sisälle. (67, 29) 

165.Oppikaa rukoilemaan ja mietiskelemään samaan aikaan, niin että tieto ja ymmärrys nousevat 

teissä kussakin. (333, 7) 

166.”Oppi Hengellisyydestä on vapautta; siksi ne, jotka nyt kuulevat minua ja ymmärtävät tämän 

vapauttavan Opin merkityksen, näkevät edessään avautuvan suuren laakson, missä he tulevat 

kamppailemaan ja antamaan todistuksen, että aika tuli, kun Jumala, Kaikkivaltias Luoja tuli 

vakiinnuttamaan kommunikaation Hänen Itsensä ja ihmisen välille.” (239, 8) 

167.Kristuksen Oppi oli hengellinen, mutta ihmiset ympäröivät sen riiteillä ja muodoilla, 

laittaakseen sen riittämättömän ylevöitymisen henkien ulottuville. 

168.Te olette saapuneet Hengen Aikakaudelle, suurten ilmestysten Aikakaudelle, missä 

aineellisuus, petkutus ja epätäydellisyys tulevat katoamaan kaikesta ylistyksestä; missä kaikki 

ihmiset, hengen kautta, tulevat tunnistamaan Jumalan, joka on kokonaan Henkeä, ja tuolla tiellä 

löytävät täydellisen kommunikaation keinot. (195, 77-78) 

169.Kun ihmiset ovat oppineet kommunikoimaan Minun Henkeni kanssa, sitten ei tule olemaan 

mitään, mitä heidän täytyy kysyä tai katsoa kirjoista. 

170.Tänään he yhä kysyvät niiltä, joiden he luulevat tietävän enemmän kuin he tietävät, tai he 

etsivät teksteistä ja kirjoista, innokkaina löytämään totuuden. (118, 37) 

171.Jos te yritätte mietiskellä muutaman minuutin joka päivä, ja jos mietiskelynne on hengellistä 

elämää, te tulette löytämään selitysten äärettömyyden, ja tulette vastaanottamaan ilmestyksiä, 

joita ette voi saada millään muulla tavalla. 

172.Teidän hengellänne on jo tarpeeksi valoa kysyäksenne kysymyksiä Minulta ja 

vastaanottaaksenne Minun vastaukseni. Ihmiskunnan henki on jo saavuttanut suuren 

ylevöitymisen. Havainnoikaa nöyriä veljiänne, jotka huolimatta tietonsa köyhyydestä, 

hämmästyttävät teidät syvällisillä huomioillaan ja selvällä tavalla, jolla he selittävät sen, mikä 

monelle muulle on käsittämätöntä. Ajattelitteko te, että he olivat katsoneet kirjoista usein tai 

käyneet koulussa usein? Ei, mutta he ovat löytäneet, intuitiolla tai tarpeesta, mietiskelyn lahjan, 

joka on osa hengellistä rukousta. Yksinäisyydessään, eristettyinä vaikutuksista ja ennakkoluuloista, 

he ovat löytäneet, kuinka saapua kanssakäymiseen ikuisen ja hengellisen kanssa, totuudella; ja 

jotkut enemmän, jotkut vähemmän, kaikki jotka ovat mietiskelleet elämän todellista olemusta, 

ovat vastaanottaneet hengellisen valon ymmärrykseensä. (340, 43-44) 

173.Te kysytte Minulta, mistä rukous koostuu ja Minä sanon teille: Sallikaa henkenne kohota 

vapaasti kohti Isää, todellisella uskolla ja luottamuksella näiden rukoushetkien aikana. Sallikaa 

sydämenne ja mielenne vastaanottaa innoituksia hengeltä, ja hyväksyä todellisella nöyryydellä 



Isän tahto. Hän, joka rukoilee tuolla tavalla, tulee olemaan kykenevä tuntemaan Minun läsnäoloni 

iloisesti minä tahansa hetkenä elämässään maapallolla, koskaan enää tuntematta että Hän on 

puutteenalainen. (286, 11) 

174.Siellä olemuksensa puhtaimmalla osalla, hengessä, siellä Minä tulen kirjoittamaan Minun 

Lakini tällä aikakaudella; siellä Minä tulen saattamaan Minun ääneni kuulluksi ja siellä Minä 

rakennan Minun temppelini, sillä se, mikä ei ole olemassa hengessä, voisi aivan hyvin olla olematta 

olemassa.  

175.Ja niinpä, vaikka te rakennatte valtavia temppeleitä Minun kunniakseni, vaikka te tarjoatte 

juhlia ja seremonioita täynnä loistoa, uhrauksenne eivät tule tavoittamaan Minua, sillä ne eivät ole 

hengestä. Kaikki ulkoinen ylistys kantaa sisässään turhamaisuutta ja koreilua; vastakohtana 

hiljaiselle uhraukselle Minulle, jota maailma ei koskaan näe ja jota te tarjoatte Minulle hengestä 

Henkeen, mikä tavoittaa Minut, nöyryytensä, vilpittömyytensä, totuutensa vuoksi. Sanalla: Koska 

se lähtee hengestä. 

176.Lukekaa uudelleen Minun vertaukseni Fariseuksesta ja puplikaanista toiselta ajalta, ja sitten te 

tulette ymmärtämään Minun opetukseni, mikä on ollut sama kaikkina aikoina. (280, 68) 

177.Tiedättekö, että joitakin rakastetaan ilman, että ansaitsevat sen? Siten Minä teitä rakastan. 

Antakaa Minulle ristinne, antakaa Minulle surullisuutenne, antakaa Minulle murskaantuneet 

toiveenne, antakaa Minulle raskas taakkanne, jota kannatte, Minä voin kantaa kaiken kivun. 

Tuntekaa itsenne vapaiksi taakoistanne, niin että voitte olla onnellisia, saapua Minun rakkauteni 

pyhäkköön, ja olla ääneti Maailmankaikkeuden alttarin edessä, niin että henkenne voi keskustella 

Isän kanssa kaikkein kauneimmalla kielellä: rakkauden kielellä. (228, 73) 


