
TTT/18 - Armeliaisuuden Työt ja Rakkauden Keskeinen Merkitys 

Hyvien Töiden Taannehtiva Armo 

Näin sanoo Herra… 

1.Huomioikaa kaikki ihmismurheen, kivun, ja tarpeen tapaukset; ja kun kohtaatte kivun näyn, mikä 

ympäröi teitä joka puolella, antakaa sydämenne tulla herkemmäksi. 

2.Kun tunnette runsaan ja jalon herätteen tehdä hyvää olemuksenne syvimmässä osassa, antakaa 

tuon herätteen vuotaa ylitse ja manifestoitua. Henki on se, mikä lähettää viestinsä, koska se on 

löytänyt ruumiinsa valmiina ja alttiina. (334, 3-4) 

3.Antakaa armeliaisuuden olla ensimmäinen pyrkimystenne joukossa, ettekä koskaan tule 

katumaan, että olette olleet armeliaita, sillä tuon hyveen kautta te tulette saamaan suurimmat 

tyydytykset  ja onnellisuuden olemassaolostanne, ja saavuttamaan samaan aikaan kaiken 

viisauden, voiman, ja ylevöitymisen, jota olette kaivanneet, jalon henkenne kautta. 

4.Armeliaisuuden kautta veljiänne kohtaan, te tulette puhdistamaan henkenne, maksaen täten 

vanhat velkanne, ylevöittäen ihmiselämänne, ja kohottaen hengellistä elämäänne. 

5.Kun te tulette ovelle, jonne kaikki kerran tulevat koputtamaan, onnellisuutenne tulee olemaan 

hyvin suurta, sillä te tulette kuulemaan tervetulotoivotuksen äänen hengellisestä maailmasta, joka 

tulee siunaamaan teitä ja kutsumaan teitä uudistamisen ja hengellisyyden Työhön. (308, 55-56) 

6.Sen lisäksi Minä sanon teille: Siunattuja ovat ne Minun työntekijöistäni, jotka tietävät, kuinka 

tuntea sydämissään niiden suru, keiltä on riistetty vapaus tai terveys, ja jotka vierailevat ja 

lohduttavat heitä; sillä yhtenä päivänä he tulevat tapaamaan jälleen, olipa se tässä tai toisessa 

elämässä; ja te ette tiedä, jos heillä silloin saattaisi olla parempi terveys, ja enemmän vapautta, ja 

valoa kuin niillä, jotka toivat rakkauden viestin heille vankilaan tai sairaalaan. Silloin he tulevat 

reagoimaan kiitollisuudella, auttaen niitä, jotka toisena aikana auttoivat heitä. 

7.Sillä hetkellä, kun te saitte Minun sanani saapumaan hänen sydämeensä, hetkellä kun te siirsitte 

kätenne hänen otsansa yli ja saitte hänet ajattelemaan Minua ja tuntemaan Minut, ei koskaan 

tulla pyyhkimään pois hänen hengestään, aivan kuten kasvojanne ja veljellistä ääntänne ei koskaan 

tulla pyyhkimään pois, niin että he tulevat tunnistamaan teidät milloin ikinä te tapaattekin. (149, 

54-55) 

8.”Samalla tavalla kuin tuulen henkäys ja auringonvalo hyväilevät teitä, Oi Minun ihmiseni, 

hyväilkää kanssaihmisiänne. Tämä on aika, jolloin köyhiä ja puutteenalaisia on runsaasti. Pitäkää 

mielessä, että Hän, joka pyytää palvelusta, antaa teille armon olla hyödyllinen muille ja 

työskennellä pelastustanne kohti. Hän antaa teille mahdollisuuden olla armollinen ja siinä te voitte 

jäljitellä Isäänne; koska ihminen on syntynyt sirottelemaan oikeamielisyyden siementä läpi 

maailman. Ymmärtäkää sitten, että Hän joka pyytää, tekee teille palveluksen”. (27, 62) 

 

Todellinen ja Valheellinen Armeliaisuus 

9.Oi Minun opetuslapseni, teidän suurin tehtävänne tulee olemaan armeliaisuus! Monia kertoja te 

tulette suorittamaan sen salaisesti, ilman esillelaittoa, antamatta vasemman kätenne tietää, mitä 

oikea kätenne on antanut, mutta tulee olemaan armelaisuuden tilaisuuksia, kun armeliaisuutenne 

täytyy tulla veljienne todistamaksi, että he oppisivat jakamaan sen. 



10.Unohtakaa maksu, Minä olen Isä, joka palkitsee oikeutuksella Hänen lastensa teot, 

laiminlyömättä ainoatakaan. 

11.Minä olen kertonut teille, että jos tarjoatte lasillisen vettä aidolla armeliaisuudella, tuo ele ei 

tule pysymään palkitsematta. 

12.Siunattuja ovat he, jotka ovat lähestymässä sanomaan Minulle: ”Mestari, Minä en odota 

mitään palkkiota teoistani, on tarpeeksi, että olen olemassa, tietäen, että Minä olen poikasi, niin 

että henkeni tulee täyttymään onnellisuudella.” (4, 78-81) 

13.Älkää kasvatelko mitään itsekkäitä etuja, ajatellen vain pelastustanne ja palkkiotanne, koska 

pettymyksenne tulee olemaan hyvin kivulias, kun esittelette itsenne hengessä, koska te tulette 

löytämään, että todellisuudessa te olitte kyvyttömiä työskentelemään mitään palkkiota varten. 

14.Niin että voitte paremmin ymmärtää, mitä Minä haluan sanoa teille, Minä annan teille 

seuraavan esimerkin: On ja aina on ollut miehiä ja naisia, jotka ovat onnistuneet suorittamaan 

armeliaita tekoja veljiensä keskuudessa, ja kuitenkin, kun he ilmestyvät Minun eteeni, he eivät ole 

esitelleet Minulle ansioita hengellistä onnellisuuttaan kohti. Ja kuinka tämä on tapahtunut? 

Voitteko te ymmärtää, että he olisivat voineet olla epäoikeudenmukaisuuden uhreja Isänsä sijaan? 

Vastaus on yksinkertainen, opetuslapset: He eivät olleet kykeneviä keräämään mitään etuja 

itselleen, koska heidän tekonsa eivät olleet vilpittömiä, koska kun he ojensivat kätensä antaakseen 

jotakin, he eivät koskaan tehneet sitä todellisen armeliaisuuden tunteen liikuttamina, niitä 

kohtaan, jotka kärsivät, pikemminkin he ajattelivat itseään, pelastustaan, omaa palkkiotaan. 

Joitakin liikutti oma etu, toisia turhamaisuus, eikä se ole todellista armeliaisuutta, koska se ei ollut 

sydämeenkäyvää tai epäitsekästä, ja Minä sanon teille, että Hän, joka ei ilmaise vilpittömyyttä ja 

rakkautta, ei ole kylvämässä totuutta, eikä Hän ole työskentelemässä mitään palkkiota kohti. 

15.Ilmeinen armeliaisuus voisi tarjota teille joitakin tyydytyksiä maapallolla, mitkä tulevat 

nousemaan ihannoinnista maapallolla, jota te kiihotatte ja imartelusta, jota vastaanotatte, mutta 

ilmeinen ei tavoita Minun valtakuntaani, vain se, mikä on totta saavuttaa sen. Jokainen tulee 

tavoittamaan tuon paikan kykenemättä kätkemään vähäisintäkään tahraa tai epäpuhtautta, koska 

ennen ilmestymistä Jumalan eteen, te tulette poistamaan itseltänne takit, kruunut, arvomerkit, 

tittelit ja kaiken, mikä kuuluu maailmaan, esitelläksenne itsenne Ylivertaisen Tuomarin edessä 

nöyrinä henkinä, jotka ovat vastaamassa Luojan edessä heille uskotusta tehtävästä. (75, 22-24) 

16.Hän, joka rakkaudesta käsin pyrkii palvelemaan naapuriaan, pyhittää itsensä hyvälle, yhdelle 

monista poluista, joita elämä tarjoaa. Hän tietää, että Hän on olento, jonka täytyy sallia itseänsä 

käytettävän Jumalallisen tahdon kautta erittäin korkeisiin päämääriin. Minä toivon, että te tulette 

tietämään, oi opetuslapset, niin että te olette ne, jotka vapauttavat heidät, jotka ovat eksyneet 

kehityksen polulta virheineen. 

17.Tosirakkaus, mikä on sydämen yläpuolella, on viisauden hedelmä. Nähkää kuinka Minä, Minun 

sanassani, kylvän viisautta ymmärrykseenne ja sitten odotan rakkautenne hedelmää. 

18.On monia tapoja tehdä hyvää, monia tapoja lohduttaa ja palvella; kaikki niistä ovat rakkauden 

ilmaisuja, mikä on yksi ainoastaan; rakkaus, joka on hengen viisaus. 

19.Jotkut voivat kulkea hiljaisuuden tietä, ja toiset hengen tietä, muut tunteiden tietä ja 

tapaamispaikka heille kaikille tulee olemaan hengellinen sopusointu. (282, 23-26) 

 

Hengelliset ja Aineelliset Rakkauden Toimet 



20.Jos olette aineellisesti köyhiä ja siitä syystä olette kykenemättömiä auttamaan 

kanssaihmisiänne, älkää olko peloissanne. Rukoilkaa, ja Minä tulen tuomaan rauhan ja 

valaistumisen sitä tarvitseville. 

21.Todellinen armeliaisuus, joka synnyttää myötätunnon, on paras lahja, jonka voitte tarjota 

tarvitsevalle. Jos sydämessänne ei ole rakkautta, kun tarjoatte veljillenne rahaa, leipää, lasillisen 

vettä, todella, Minä kerron teille, että te ette ole antaneet mitään. Olisi parempi teille pitää, minkä 

olette antaneet. 

22.Ihmiskunta, milloin te haluatte tulla tietoisiksi rakkauden voimasta? Te ette ole vielä käyttäneet 

hyväksenne tuota voimaa, mikä on elämän alkuperä. (306, 32-33) 

23.Älkää nähkö vihollisia, vaan veljiä kaikissa, jotka ympäröivät teitä. Älkää pyytäkö rangaistusta, 

niin että voitte antaa esimerkin anteeksiannosta ja niinpä hengessänne ei ole yhtään paheksuntaa. 

Sinetöikää huulenne, ja antakaa Minun tuomita asianne. 

24.Parantakaa sairaat. Auttakaa niitä, jotka ovat kyvyttömiä järkeilemään, ja poistakaa hengelliset 

olennot, jotka aiheuttavat mielellistä hämmennystä; auttakaa yhtä ja toista tulemaan hengellisesti 

valaistuneeksi. (33, 58-59) 

25.Opetuslapset: Elämänohje, jonka Minä opetin teille Toisella Aikakaudella, rakastakaa toinen 

toisianne, on sovellettavissa elämänne kaikkiin toimiin. 

26.On olemassa niitä, jotka sanovat Minulle: ”Mestari, kuinka minä voin rakastaa naapuriani, jos 

olen merkityksetön henkilö, jonka elämä on omistettu aineelliselle työlle? 

27.Näille Minun pikkuisilleni Minä sanon, että jopa siinä aineellisessa työssä, ilmeisesti ilman 

mitään tärkeyttä, te voitte rakastaa kanssaihmisiänne, jos teette sen työn halulla palvella 

veljiänne. 

28.Kuvitelkaa, kuinka kaunista elämänne olisi, jos kukin ihminen työskentelisi ajatellen tekevänsä 

hyvää ja liittäisi pienen ponnistuksensa muiden vastaaviin. Todella, Minä voin kertoa teille, että 

kurjuus olisi tuntematonta, mutta totuus on, että jokainen työskentelee itseään varten, ajatellen 

vain itseään, ja ehkäpä itselleen läheisiä. 

29.Kaikkien teidän täytyy ymmärtää, että kukaan ei ole riittävä itselleen, ja että Hän tarvitsee 

muita; teidän kaikkien täytyy oppia, että te olette läheisesti sidoksissa maailmanlaajuiseen 

tehtävään, mikä teidän täytyy suorittaa loppuun sovussa; ei kuitenkaan aineellisten sitoumusten, 

vaan aikomuksen, innoituksen ja idean, sanalla sanoen: toinen toistanne rakastamisen kautta. 

Tämän hedelmä tulee silloin olemaan kaikkien hyödyksi. (334, 35-37) 

30.Minä kerron teille, opetuslapset, Minun rakkauden Laissani, jos ette voi tehdä täydellisiä töitä, 

kuin ne, joita Minä tein Jeesuksessa, ainakin ponnistelkaa itsenne tulemaan lähelle niitä. Minulle 

on tarpeeksi katsella hiukan todellista tahtoa jäljitellä Minua ja hiukan rakkautta kanssaihmistänne 

kohtaan, että Minä auttaisin teitä ja manifestoisin Minun armoni ja voimani tiellenne. 

31.Te ette koskaan tule olemaan yksin kamppailussanne. Jos Minä en hylkää teitä, kun te olette 

lyyhistymässä kaksinkerroin syntienne painon kivusta, luuletteko te, että Minä hylkäisin teidät 

silloin, kun te olette kulkemassa ristin painon kanssa rakkauden tehtävässä? (103, 28-29) 

 

Rakkauden Olennainen Merkitys 



32.Rakkaus on ollut Minun Oppini olemus läpi Aikakausien. 

33.Rakkaus on Jumalan olemus; siitä voimasta kaikki olennot ottavat elämän; siitä kaikki elämä ja 

luomakunta nousi. Rakkaus on alku ja kaikkien Isän tekemien lopullinen päämäärä. 

34.Ennen tuota voimaa, joka liikkuu, valaisee ja antaa elämän kaikille asioille; kuolema katoaa, 

synti häviää, kielteiset intohimot haihtuvat, epäpuhtaudet ovat puhdistettuja, ja kaikki mikä on 

epätäydellistä, on tehty täydelliseksi. (295, 32)  

35.Minä olen paljastanut Minun olemassaoloni, ja syyn teidän omaanne. Minä olen paljastanut, 

että tuli, joka antaa elämän ja elostuttaa kaiken, on rakkaus; ja tämä on periaate, mistä koko 

luonto on versonut. 

36.Ja sen vuoksi, te synnyitte rakkaudesta, olette olemassa rakkautta varten, olette saaneet 

anteeksi rakkaudesta, ja tulette olemaan ikuisuudessa rakkauden kautta. (135, 19-20) 

37.Rakkaus on alku ja syy olemassaolollenne, Oi ihmiskunta, kuinka te voisitte elää ilman tuota 

lahjaa? Uskokaa Minua, on olemassa monia, jotka kantavat kuolemaa sisällään, ja toiset ovat 

sairaita pelkästään, kun eivät rakasta ketään. Balsami, joka on pelastanut monet, on ollut rakkaus 

ja Jumalallinen lahja, joka ennallistaa todellisen elämän, ja mikä lunastaa ja kohottaa, on myös 

rakkaus. (166, 41) 

38.Rakkaus; sillä Hän, joka ei rakasta, kantaa syvää surullisuutta sisässään, että kun ei ole tai ei 

tunne kaikkein kauneita ja kohotetuinta elämässä. 

39.Sitä Jeesus tuli opettamaan teille elämällään ja kuolemallaan, ja se on, mitä Hän luovutti teille 

hänen Jumalallisessa Sanassaan, tiivistettynä lauseeseen: ”Rakastakaa toinen toisianne 

rakkaudella, mitä Minä olen  näyttänyt teille.” 

40.Tulee päivä, kun ne, jotka eivät ole rakastaneet, heittäen pois katkeruutensa ja 

ennakkoluulonsa, tulevat lepäämään Minussa, minne he palaavat takaisin elämään, kuullen Minun 

suloisen äärettömän hellyyden Sanani. 

41.Todella Minä kerron teille, rakkaudessa on Minun voimani, Minun viisauteni, ja Minun 

totuuteni. Se on kuin loppumattomat tikapuut, jotka nähdään erilaisissa muodoissa; niistä alkaen, 

jotka ovat ihmistä alempia; niihin asti, jotka ovat hengistä kaikkein ylevöityneimpiä, niitä, jotka 

ovat saavuttaneet täydellisyyden. 

42.Rakastakaa, vaikka se on omalla tiellänne, mutta aina rakastakaa. Älkää vihatko, sillä viha jättää 

kuoleman jäljen, kun taas rakkauden kautta anteeksianto saavutetaan ja kaikki pahantahtoisuus 

pyyhitään pois. (224, 34-36) 

43.Minä kerron teille, että kuka ei rakasta, kuka ei manifestoi rakkauttaan kaikkein 

ylevöityneimmässä muodossa ja ehdottomalla puhtaudella, häneltä puuttuu todellinen tieto ja 

hyvin vähän Hänellä tulee omistamaan. Vastakohtana, Hän joka rakastaa koko hengellään ja 

kaikilla voimilla, mitkä hänelle on annettu, tulee kantaman itsessään viisauden valoa ja Hän tulee 

tuntemaan itsensä olevan todella kaiken ympärillään olevan omistaja, sillä mikä on Isän, on hänen 

lastensa omaisuutta myöskin. (168, 11) 

44.Rakkaus tulee antamaan teille tiedon ymmärtää totuuden, mitä muut etsivät turhaan tieteen 

kivikkoisilta teiltä. 

45.Sallikaa Mestarin opastaa teitä kaikissa toimissanne, sanoissanne ja ajatuksissanne. Olkaa 

valmistautuneita hänen mieluisan ja rakastavan esimerkkinsä suojassa ja te tulette 



manifestoimaan Jumalallista rakkautta, täten te tulette tuntemaan olevanne lähempänä Jumalaa, 

sillä te tulette olemaan sopusoinnussa Hänen kanssaan. 

46.Jos te rakastatte, te tulette olemaan nöyriä kuten Jeesus oli. (21, 10-12) 

47.”Hän, joka rakastaa, ymmärtää; Hänellä, joka opiskelee, on tahdonvoimaa; Hän, jolla on 

tahdonvoimaa, voi saada aikaan hyvin paljon. Minä sanon teille, että ei tule ylevöitymistä, eikä 

tietoa saamaan, eikä suuria tekoja tekemään Hän, joka ei rakasta koko henkensä voimalla”. (24, 

41) 

48.Älkää salliko sydämenne tulla turhaksi, koska sydämenne symboloi ikuisuuden liekkiä, mistä 

kaikki ilmestyy ja tulee elämään. 

49.Henki hyödyntää sydäntä manifestoimaan rakkauttaan ihmisruumiin läpi. Kuitenkin jos 

rakkautenne on vain fyysistä, rakkautenne sisällä oleva laki on vain väliaikainen, koska ruumiinne 

on väliaikainen. Mutta kun rakkautenne on hengellistä, se tulee olemaan samanlaista kuin 

Jumalallisen Isän rakkaus, hän on ikuinen, täydellinen ja muuttumaton. 

50.Kaikki elämä ja koko luomakunta liittyvät henkeen, koska sillä on ikuinen elämä. Älkää 

rajoittako itseänne, rakastakaa Minua ja rakastakaa toinen toisianne, koska te olette Olennon 

lapsia, Olennon, jolla on ääretön rakkaus, tuo Olento on Jumala Itse. (180, 24-26) 

51.Kohottakaa itsenne polulle, joka johtaa vuorenhuipulle, ja joka askeleella, minkä otatte, tulette 

ymmärtämään Minun opetuksiani paremmin, ja tulette täydellistämään itsenne enemmän 

ymmärtämään Jumalallista kieltä. 

52.Mikä on hengen kieli? Se on rakkaus. Rakkaus on maailmankaikkeuden kieli. Ettekö näe, että 

inhimillinen rakkaus puhuu myös? Monta kertaa se ei tarvitse sanoja, vaan puhuu paremmin 

teoilla ja ajatuksilla. Jos inhimillinen rakkaus manifestoi itsensä tällä tavalla, kuinka tulee kielenne 

olemaan, kun te olette täydellistyneet Minun Laissani? (316, 59-60) 

53.Jos pohditte, että Minä olen viisaus, tuo viisaus tulee rakkaudesta, jos te tunnistatte Minut 

Tuomarina, tuo oikeus perustuu rakkauteen, jos uskotte, että Minä olen voimakas, Minun voimani 

on rakennettu rakkaudelle, jos tiedätte, että Minä olen ikuinen, Minun ikuisuuteni tulee 

rakkaudesta; sillä se on elämä, ja elämä tekee henget kuolemattomiksi. 

54.Rakkaus on valo, elämä, ja tieto. Ja Minä olen antanut teille tuon siemenen ajan alussa; se on 

ainoa, jonka Minä, täydellinen kylväjä, olen istuttanut sydäntenne maahan. (222, 23) 

 

Rakkauden Kaikenkattava Voima 

55.”Oi! Maailman miehet ja naiset, jotka olette unohtaneet tieteissänne ainoan asian, mikä tulee 

tekemään teidät viisaiksi ja onnellisiksi; te olette unohtaneet rakkauden, mikä innoittaa kaikkia, 

rakkauden, mikä tekee kaikkea ja muuttaa kaiken! Te elätte kivussa ja pimeydessä, sillä kun te ette 

harjoita rakkautta, jota Minä opetan teille, te aiheutatte fyysistä ja hengellistä kärsimystänne”. 

56.”Huomatakseen ja ymmärtääkseen Minun viestini, ensin teidän täytyy olla ystävällisiä ja 

nöyräsydämisiä; hyveitä, jotka ovat olemassa jokaisessa hengessä, heidän luomisestaan alkaen, 

mutta tunteakseen todellisen ylevöityneen rakkauden tunteen, teidän täytyy hengellistää itsenne, 

harjoittamalla hyviä tunteitanne; mutta te olette halunneet saada kaiken elämässä, paitsi 

hengellistä rakkautta”. (16, 31-32) 



57.Kaikkina aikoina teillä on ollut oppaita, jotka ovat opettaneet teille rakkauden voimaa. He ovat 

olleet teidän kaikkein edistyneimpiä veljiänne, heillä on ollut suurempi Minun Lakini ymmärrys ja 

tekojensa suurempi puhtaus. He ovat tulleet antamaan teille voiman, rakkauden ja nöyryyden 

esimerkin, vaihtamalla virheiden ja syntien elämänsä olemassaoloon, joka on omistautunut 

oikeamielisyydelle, uhraukselle ja armeliaisuudelle. 

58.”Varhaislapsuudesta vanhalle iälle asti, teillä on selviä esimerkkejä kaikesta siitä, mitä voidaan 

saavuttaa rakkaudella ja kivuilla, jotka voivat olla peräisin armeliaisuuden puutteesta; mutta te, 

tunteettomammat kuin kivet, ette ole olleet kykeneviä oppimaan opetuksia ja esimerkkejä, mitä 

päivittäinen elämänne tarjoaa”. 

59.Oletteko joskus havainnoineet, kuinka jopa villit eläimet hellästi vastaavat rakkauden kutsuun? 

No niin, samalla tavalla, luonnonvoimat voivat reagoida, Luonnon voimat ja kaikki, mitä on 

olemassa aineellisen ja hengellisen maailman sisässä. 

60.Siksi Minä sanon teille, että teidän tulisi siunata kaikki rakkaudella Isän ja Maailmankaikkeuden 

Luojan nimeen. 

61.Siunata tarkoittaa kyllästää. Siunata on tuntea oikeamielisyys, sanoa se ja vapauttaa se. Siunata 

on kaiken ympärillänne olevan kyllästämistä rakkauden ajatuksilla. (14, 56-60) 

62.Todella Minä kerron teille, että rakkaus on muuttumaton voima, joka liikuttaa 

maailmankaikkeutta. Rakkaus on elämän alku ja olemus. 

63.Minä olen käynnistämässä hengellisen ylösnousemuksen ajan kaikille; ajan, jolloin Minä tulen 

saamaan aikaan siunatun rakkauden siemenen kukoistamisen, minkä Minä vuodatin maailman ylle 

ristin huipulta, julistaen teille, että kun ihmiset rakastavat toinen toisiaan, niin kuin Minä opetin 

heitä, kuolema tulee olemaan syrjäytetty maailmasta ja sen paikalla elämä tulee hallitsemaan 

ihmiskuntaa ja olemaan manifestoituna kaikissa heidän töissään. (282, 13-14) 


