
TTT/21 - Jumalan Kaikkivoipaisuus ja Kaikkialla Läsnä Oleminen ja Hänen 

Oikeutensa 

Jumalan Voima 

Näin sanoo Herra… 

1.Jos uudenaikainen ihminen, koko tieteellään, ei ole kykenevä alistamaan tahtoonsa Luonnon 

elementtejä (luonnonvoimia), kuinka Hän voisi pakottaa voimansa hengellisiä voimia vastaan? 

2.Samalla tavalla kuin tähdet ja planeetat Kosmoksessa seuraavat muuttamatonta järjestystään 

ilman ihmisen tahtoa kyetä muuttamaan niiden kiertorataa tai kohtaloa, ei kukaan voi muuttaa 

järjestystä, joka on olemassa hengellisessä. 

3.Minä tein päivän ja yön, sillä Minä olen Valo, eikä kukaan muu kuin Minä voi säilyttää sitä. Se 

tapahtuu samalla tavalla hengellisessä. (329, 31-33) 

4.Jos te uskotte Minuun, teidän täytyy luottaa, että Minun voimani on äärettömästi suurempi kuin 

ihmisten synnit, ja niinpä kun synti väistyy totuuden ja oikeudenmukaisuuden valon edessä, 

ihmisen ja hänen elämänsä täytyy muuttua. 

5.Voitteko te kuvitella elämää maailmassa, kun ihmiset toteuttavat Jumalan Tahtoa? (88, 59-60) 

6.Minulle olennon katumus, hänen uudistumisensa ja hänen pelastumisensa eivät voi olla 

mahdottomia. Minä en olisi Kaikkivaltias, jos ihminen olisi voimakkaampi kuin Minä. Kuvitteletteko 

te Minun voimani olevan alempiarvoinen kuin pahuuden voima ihmisissä? Kuvitteletteko te 

ihmisten pimeyden (olevan) ylivoimainen Jumalalliseen valoon nähden? Ei koskaan, teidän 

sydämenne kertovat Minulle. 

7.Ajatelkaa Minun tehtävääni, sen jälkeen kun annoin teille teidän olemuksenne, toin teidät 

täydellistymiseen, ja yhdistäen teidät yhdeksi ainoaksi hengelliseksi perheeksi. Älkää unohtako, 

Minun Tahtoni on tehty ennen kaikkea. 

8.Minä, Jumalallinen Kylväjä, näkymättömästi talletan Minun rakkauteni siemenen kuhunkin 

sieluun. Vain Minä tiedän, että minä aikana tämä henki tulee itämään koko ihmiskunnassa, ja vain 

Minä tiedän kuinka odottaa äärettömällä kärsivällisyydellä Minun töitteni hedelmää. (272, 17-19) 

9.Minä en tule nöyryyttämään teitä Minun suuruudellani tai laittamaan teitä näytteille siitä; vaan 

Minä tulen havainnollistamaan sen teille Minun Tahtoni mukaan, niin että te tulette tuntemaan 

ylivertaista iloa, kun teillä on Isänä Jumala, joka on kaikkivoipa, viisas ja täydellinen. 

10.Riemuitkaa ajatellessanne, ettette koskaan pääse katselemaan Minun voimani loppua, ja mitä 

suurempi henkenne ylevöityminen on, sen paremmin te tulette näkemään Minut. Kuka tuntisi 

itsensä tyytymättömäksi, tietäen, että Hän ei koskaan yltäisi Isänsä suuruuteen? Sattumalta 

maapallolla, ettekö ole olleet tyytyväisiä olemaan alempia maalliselle Isällenne? Sattumalta, 

ettekö ole iloisesti tunnustaneet hänen kokemuksensa ja auktoriteettinsa? Ettekö ole riemuinneet 

pohtiessanne, että teillä on Isänä mies, joka on voimakkaampi kuin te, ylpeä, rohkea ja täynnä 

hyveitä? (73, 41-42) 

11.Mitä voi ihmisten voima tarkoittaa Minun voimaani vastaan? Mitä voi aineellisten ihmisten 

vastustus tehdä ääretöntä hengellisyyden voimaa vastaan? Ei mitään. 

12.Minä olen sallinut ihmisen mennä mielihalujensa rajoille ja röyhkeytensä äärirajoille, 

todistaakseni, että hänen Isänsä myöntämä vapaan tahdon lahja on todellinen. 



13.Mutta kun ihminen saavuttaa mielihalujensa rajan, Hän tulee heräämään hengellisesti, ja tulee 

tavoittelemaan hengellistä valaistumista ja rakkautta. Sitten hän tulee polvistumaan Jumalan 

edessä, joka on ainoa ehdoton voima ja yleismaailmallinen totuus. (192, 53) 

Jumalan Läsnäolo Koko Luomakunnassa 

14.Minulla ei ole mitään erityistä tai rajattua paikkaa oleskella taivaissa, sillä Minä olen läsnä joka 

paikassa. Minä olen läsnä kaikissa Jumalallisissa, hengellisissä ja aineellisissa paikoissa. Te ette voi 

osoittaa Minun Valtakuntani suuntaa. Kun te katsotte ylös taivaalle, tehkää niin vain symbolisesti, 

sillä planeettanne kääntyy lakkaamatta, ja joka hetkenä se esittää teille uudet taivaat ja uudet 

korkeudet. 

15.Täten Minä sanon teille, ettei ole olemassa mitään etäisyyttä meidän välillämme. Ainoat asiat, 

jotka erottavat teidät Minusta ovat pahat ja epäpuhtaat teot, joita te asetatte henkenne ja Minun 

täydellisen lakini väliin. 

16.Mitä suurempi puhtautenne on, sen ylevöityneempiä tekonne ovat. Mitä pysyvämpi uskonne 

on, sitä lähemmäksi, läheisemmäksi ja saavutettavissa olevammaksi te tulette tuntemaan Minut. 

17.Samalla tavalla, kun te erotatte itsenne siitä, mikä on hyvää oikeudenmukaista ja oikeamielistä, 

ja jatkatte elämän elämistä, mikä on täynnä aineellisuutta ja itsekkyyttä, te lopulta tulette 

tuntemaan Minut etäisemmäksi ja etäisemmäksi teistä. Mitä enemmän erotatte itsenne 

tottelemasta Minun lakiani, sen vähemmän te kykenette tuntemaan Minun läsnäoloani. 

18.Ymmärtäkää, miksi Minä olen tullut tänä aikana manifestoimaan Minun sanani tässä muodossa 

ja valmistelemaan teitä kommunikaatioon hengestä Henkeen. 

19.Uskoen, että Minä olen hyvin etäinen teistä, te ette tienneet, kuinka tulla Minun luokseni. Minä 

olen etsinyt teitä, että te tuntisitte Minun Jumalallisen läsnäoloni ja näyttääkseni teille, että Isän ja 

Hänen lastensa välillä ei ole mitään etäisyyttä erottamassa heitä. (37, 27-32) 

20.Jos te luulette, että Minä olen jättänyt Minun valtaistuimeni tullakseni kommunikoimaan 

teidän kanssanne, te erehdytte, sillä valtaistuinta, jonka te kuvittelette, ei ole olemassa; 

valtaistuimet ovat turhamaisia ja ylpeitä ihmisiä varten.  

21.Minun Henkeni, ollen loppumaton ja kaikkivoipa, ei asuta määrättyjä paikkoja. Se on kaikkialla, 

jokaisessa paikassa, sekä hengellisessä että aineellisessa. Missä on valtaistuin, jonka te liitätte 

Minuun? 

22.Lakatkaa antamasta minulle aineellista muotoa sellaisilla valtaistuimilla kuin maapallolla on; 

ottakaa Minusta pois ihmismuoto, jonka te aina liitätte Minuun, lakatkaa unelmoimasta taivaasta, 

jota ihmismielenne on kyvytön ymmärtämään; ja kun vapautatte itsenne kaikesta siitä, tulee 

olemaan kuin  rikkoisitte kahleet, jotka ovat sitoneet teidät, aivan kuin korkea muuri, joka 

murenee silmienne edessä, aivan kuin paksu pilvi olisi hajonnut, sallien teidän katsoa horisonttia 

rajoituksetta ja ääretöntä taivaanvahvuutta, loistavaa, mutta silti hengen saavutettavissa olevaa. 

23.Jotkut sanovat: Jumala on taivaissa, toiset: Jumala on tuolla puolen; mutta he eivät tiedä, mitä 

he sanovat, eivätkä mitä uskovat. Varmasti Minä asutan taivaita, mutta en missään tietyssä 

paikassa, kuten te olette kuvitelleet; Minä asutan valon, voiman, rakkauden, viisauden, 

oikeudenmukaisuuden, onnellisuuden, ja täydellisyyden taivaita. (130, 30 ja 35-36) 

24.Minun yleismaailmallinen läsnäoloni täyttää kaiken, ei ole olemassa mitään tyhjiötä missään 

paikassa tai tasolla Maailmankaikkeudessa, kaikki se on kyllästetty Minulla. (309, 3) 



25.Minä olen sanonut teille, Minä olen niin lähellä teitä, että Minä olen tietoinen teidän kaikkein 

yksityisimmistä ajatuksistanne. Minä olen aina teidän kanssanne, koska Minä olen läsnä joka 

paikassa. Minä olen valo, joka valaisee mieltänne ja innoittaa teitä. 

26.Minä olen teissä, koska se olen Minä, joka innoitan teitä ja joka tuomitsen teidät teidän 

omantuntonne kautta. Minä olen teidän aineellisissa aisteissanne ja teidän fyysisessä 

ruumiissanne, koska Minä olen läpikotaisin luomakunnassa. 

27.Tuntekaa Minun läsnäoloani enemmän ja enemmän sisällänne ja läpikotaisin luonnossa. Täten, 

kun te lähdette maapallolta, te saavutte täysin hengelliseen elämään. Teidän henkenne ei tule 

tuntemaan ahdinkoa, joka johtuu aineellisesta ruumiista. Tämän vuoksi kykenette tulemaan 

askeleen lähemmäs Minua, koska Minä olen äärettömän puhtauden lähde, josta te tulette 

juomaan ikuisesti. (180, 50-52) 

28.Tiedättekö tuon valon alkuperän Sanassa, mikä virtaa puhemiesten huulilta? Sen alkuperä on 

hyvässä, Jumalallisessa rakkaudessa, yleismaailmallisessa valossa, joka huokuu Jumalasta. Se on 

säde tai välähdys loistavasta Kaikesta, joka antaa teille elämän; se on osa ääretöntä voimaa, joka 

liikuttaa kaikkea, ja jonka alaisuudessa kaikki värähtelee, tykyttää ja kääntyy lakkaamatta. Sitä te 

kutsutte Jumalalliseksi säteilyksi. Se on Jumalallisen Hengen valo, joka valaisee ja antaa elämän 

hengille. 

29.Tuo säteily manifestoi itsensä tasapuolisesti hengellisen ja aineellisen ylle, tasapuolisesti 

maailmojen ja ihmisten ylle, ja Luomakunnan kasvien ja kaikkien olentojen ylle. Se on hengellistä 

hengelle ja aineellista aineelle; älykkyyttä ymmärrykselle, ja rakkautta sydämille. Se on tiede, taito, 

ja heijastus; vaisto ja intuitio, ja se on yli kaikkien olentojen aistien, järjestystensä mukaan, 

kuntonsa, lajiensa, ja kehittymisen asteensa mukaan. Mutta sen alkuperä on vain yksi ainoa; 

Jumala; ja sen olemus on yksi ainoa: rakkaus. Kuinka sitten voisi olla Minulle mahdotonta valaista 

näiden olentojen mieliä, että he lähettävät teille hengellisen valon viestin? 

30.Kasvit vastaanottavat elämän säteilyn, jonka Minun Henkeni lähettää niille antamaan 

hedelmää; taivaankappaleet vastaanottavat voiman, minkä Minun Henkeni säteilee, voidakseen 

pyöriä kiertoradoillaan; maapallo, mikä on läsnäoleva todistus, elävä, ja kaikkien aistienne 

saavutettavissa, vastaanottaa säteilyä, mikä saa sellaisia ihmeitä versomaan sen rinnuksilta 

lakkaamatta. Miksi tulisi olla mahdotonta, että ihminen, jossa hengen läsnäolo loistaa niin kuin 

jalokivi, ja jossa Hän kantaa sellaista samankaltaisuutta minun kanssani, vastaanottaa suoraan 

hengessään Minun Hengeltäni Jumalallisen säteilyn, joka on hengellinen siemen, joka hänessä 

täytyy kantaa hedelmää? (329, 42-44) 

31.Ei yksikään huokauksistanne pakene tulematta kuulluksi taivaassa, eikä yksikään rukous 

epäonnistu löytämään kaikupohjaa Minussa, ei mikään tuskistanne tai vaikeuksistanne mene 

Minun Isällisen Rakkauteni huomaamatta. Minä tiedän kaiken, kuulen kaiken, ja näen kaiken; Minä 

Olen kaikessa. 

32.Ihmiset, uskoen, että heidän syntiensä vuoksi Minä olen hylännyt heidät, ovat tulleet 

tuntemaan, että Minä olen etäinen heille. Oi, ihmisen tietämättömyys on tuonut sellaisen 

katkeruuden huulillenne. Ymmärtäkää, että jos Minä poistaisin Itseni mistä tahansa Minun 

luoduistani, he lakkaisivat olemasta olemassa sillä hetkellä; mutta niin ei ole koskaan ollut, eikä 

tule olemaan, koska antamalla teille hengen, Minä annoin teille ikuisen elämän. (108, 44-45) 

 

Kohtalon Ruumiillistumat 



33.Älkää kirotko koettelemuksia, jotka ovat taakkojanne ja kaikkien ihmislajien taakkoja; älkää 

sanoko, että ne ovat Jumalan rangaistus, viha, tai kosto, sillä te pilkkaatte Jumalaa. Minä kerron, 

että nämä koettelemukset ovat täsmälleen se, mikä tuo ihmiskunnan lähemmäksi pelastuksen 

portteja. 

34.Kutsukaa niitä oikeudenmukaisuudeksi, sovitukseksi, tai oppiläksyiksi, ja tulette olemaan 

oikeassa ja reiluja. Viha ja kostonhalu ovat ihmisen intohimoja, luonteenomaisia olennoille, jotka 

ovat yhä kaukana tyyneydestä, sopusoinnusta, ja täydellisyydestä; teille ei ole oikein soveltaa 

kansanomaista rangaistuksen nimeä, tai arvotonta koston nimeä, Minun rakkauteeni teitä 

kohtaan, se hallitsee kaikkia Minun töitäni. 

35.Muistakaa, että te olette vapaaehtoisesti saapuneet piikkisille poluille ja synkkiin horniin, 

ettekä ole tulleet Minun rakastavasta kutsustani, ettekä te ole kuunnelleet omantuntonne ääntä, 

ja niin te olette tarvinneet kipua tulemaan avuksenne: herättämään teitä, pidättelemään teitä, 

saamaan teidät ajattelemaan, ja palaamaan takaisin todelliselle polulle. (181, 6-8) 

36.Minä en rankaise teitä; vaan Minä olen Oikeudenmukaisuus, ja sellaisena Minä saan teidät 

tuntemaan kaiken, mikä rikkoo Minun käskyjäni vastaan, sillä Ikuinen on saanut teidät tuntemaan 

Hänen Lakinsa, jota kukaan ei voi muokata. 

37.Katsokaa kuinka ihminen, kaikkien koettelemustensa keskellä, pudotessaan valtavaan hornaan, 

nähdessään naisten itkevän rakkaittensa menetyksiä, lapsia, joilta on riistetty ruoka, ja koteja, 

jotka ovat uppoutuneet suremiseen, surkeuksiin ja itkuihin, kauhistuneita hänen epäonnestaan, 

tulee epätoivoiseksi, ja sen sijaan, että rukoilisi ja katuisi vikojaan, kääntyy Minua vastaan, kysyen: 

Kuinka Jumala voi rangaista Minua tällä tavalla? Ja kaiken aikaa, Jumalallinen Henki, todella, itkee 

kuin lähde  lastensa kärsimyksiä ja sen kyyneleet ovat rakkauden, anteeksiannon, ja elämän veri. 

38.Todella, Minä kerron teille, että tänä aikana, johtuen kehityksestä, minkä ihmiskunta on 

saavuttanut, he eivät ole riippuvaisia vain Minun armeliaisuudestani ratkaista tilanne. Ihmiskunta 

on itsensä uhri, ei Minun rangaistukseni, sillä Minun Lakini ja Minun valoni loistaa jokaisessa 

omassatunnossa. 

39.Minun oikeudenmukaisuuteni kohoaa vetämään ylös kaikki haitalliset rikkaruohot*) juurineen, 

ja aivan Luonnon voimat manifestoituvat sen oikeudenmukaisuuden tulkitsijoina, niin että 

vaikuttaa siltä kuin kaikki asiat ovat yhdistettyjä ponnistuksessa hävittää ihminen, kun se tapahtuu 

vain hänen puhdistamisekseen; mutta on joitakin, jotka ovat hämmentyneitä ja sanovat: ”Jos 

meidän täytyy kärsiä sellaista kipua, miksi me tulemme tähän maailmaan?” He eivät ole 

harkinneet tosiasiaa, että kipu ja synti eivät tule Minulta. 

*) Hänen muista opetuksistaan, me ymmärrämme, että ”rikkaruohoilla” tai ”haitallisilla kasveilla” 

Kristus ei tarkoita ihmisolentoja, vaan heidän paheitaan ja pahoja innoituksiaan. 

40.Ihminen on vastuullinen pysymisestä tietämättömänä siitä, mikä on oikeudenmukaisuus, ja 

mikä on sovitus, ja se on johtuu hänen mukautumisensa puutteesta, ja sitä seuraa jumalanpilkka. 

Vain Hän, joka on havainnoinut Minun opetuksiani ja on huomioinut Minun Lakini, on 

kykenemätön heittämään syytteitä Isälleen. (242, 19-21) 

 

Jumalan Oikeudenmukaisuus 



41.Te olette niin kuin pensaita, joskus teillä on oksia, jotka ovat kuivia ja sairaita, jotka tarvitsevat 

kivuliasta trimmerin leikkuuta, erottaaksenne itsenne sairauksistanne ja tuodaksenne itsenne 

takaisin terveeksi. 

42.Minun rakkauden oikeudenmukaisuuteni, repien ihmispuun sairaat oksat, jotka kuluttavat 

sydämiänne, ylentää teitä. 

43.Kun ihmiseltä ollaan amputoimassa raaja, hän ulisee, vapisee ja on pelokas, jopa tietäessään, 

että se tehdään erottaakseen hänet siitä, mikä on tautista, siitä mikä on kuollutta, ja siitä mikä 

uhkaa sitä, mikä vielä saattaisi yhä elää. 

44.Ruusupensaat, myös, kun ne kärsivät trimmaamisen leikkuista, vuotavat mahlaa, kuin kivun 

kyyneleitä, mutta lopulta toipuvat kaikkein kauneimmilla kukilla. 

45.Minun rakkauteni, äärettömän ylivertaisessa muodossa, leikkaa pahan pois Minun lasteni 

sydämistä, ajoittain jopa uhraten Minut Itseni. 

46.Kun ihmiset ristiinnaulitsivat minut, Minä katoin Minun pyövelini Minun suloudellani ja 

anteeksiannollani, ja annoin heille elämän. Minun sanoillani ja Minun puhumattomuuksillani Minä 

täytin heidät valolla, Minä puolustin heitä, ja Minä pelastin heidät. Täten Minä leikkasin pois 

pahan, pysäyttäen sen Minun rakkaudellani ja pelastaen pahantekijän. Nuo armahdukset ovat yhä 

tänään, ja tulevat aina olemaan lunastuksen lähteitä. (248, 5) 

47.Minä en voi antaa teille vakavampia tuomioita kuin mitä vikanne ovat, sillä siitä syystä Minä 

kerron teille, että teillä ei ole mitään pelättävää Minulta. Vaan pikemminkin itseltänne. 

48.Vain Minä tiedän vikojenne vakavuuden, suuruuden, ja tärkeyden; ihmiset jatkuvasti antavat 

ulkomuotojen pettää ja siksi he eivät kykene saapumaan naapuriensa sydämiin. Minä saavun 

heidän sydämiinsä ja voin kertoa teille, että ihmiset ovat saapuneet ennen Minua, syyttäen itseään 

vakavista virheistä ja ovat täynnä surullisuutta, kun ovat loukanneet Minua, ja Minä olen 

tuominnut heidät puhtaiksi; toisaalta muut ovat tulleet sanomaan, etteivät ole koskaan tehneet 

pahaa kenellekään, ja Minä tiedän, että he valehtelevat, sillä vaikka heidän kätensä eivät ole 

tahriintuneet veljiensä vereen, heidän henkiensä päälle on uhrien veri langennut, niiden joiden 

elämät he ovat määränneet lopetettaviksi; he ovat niitä, jotka ovat heittäneet kiven ja piilottaneet 

käden. Kun Minun Sanassani Minä olen tullut lausumaan sanat, ”pelkuri”, ”valehtelija”, tai 

”petturi,” kaikkien heidän olemuksensa vapisivat, ja monta kertaa he ovat poistuneet opetuksista, 

koska he ovat tunteneet itsessään katseen, joka tuomitsee heidät. 

49.Jos, Jumalallisessa oikeudenmukaisuudessa, Isän suurin rakkaus ei olisi läsnä, jos hänen 

oikeudenmukaisuudessaan ei olisi tuota periaatetta, ihmiskuntaa ei edes olisi olemassa enää, 

heidän syntinsä ja loukkauksensa olisivat jo uuvuttaneet Jumalallisen kärsivällisyyden. Mutta niin 

ei ole ollut: ihmiskunta on jatkanut elämistään, henget jatkavat lihaksi tulemistaan uudelleen, ja 

joka askeleella, jokaisessa ihmistyössä, Minun oikeudenmukaisuuteni, mikä on rakkaus ja ääretön 

armeliaisuus, on manifestoitu. (258, 3) 

50.Analysoikaa Minun sanaani, niin ettette ole hämmentyneitä, kuten monet, Minun Jumalallisen 

oikeudenmukaisuuden toimien edessä, kun Minä kosken vahvasti niitä, jotka tekevät vain 

hienoisen virheen, ja vastakohtana, vaikutan armahtavan ne, jotka ovat tehneet vakavan virheen. 

51.Mestari kertoo teille: Jos Minä kosketan vahvasti häntä, joka on tehnyt ilmeisesti pienen 

virheen, se tapahtuu, koska Minä tiedän henkien heikkouden, ja velvollisuuden polulta pois 



astuminen johtaa hornaan; ja jos Minä armahdan vakavan virheen tehneet, se tapahtuu siksi, 

koska suuri virhe on myös motiivi suureen hengen katumukseen. 

52.Älkää tuomitko. Älkää langettako tuomiota. Älkää toivoko, edes ajatuksissa, että Minun 

tuomioni lankeaa niiden päälle, jotka aiheuttavat ihmisten välillä verenvuodatusta. Ajatelkaa vain, 

että he, kuten te, ovat myös Minun lapsiani, Minun luotuja olentojani, ja joutuvat pesemään pois 

suuret vikansa suurilla korvaamisilla. Todella Minä kerron teille, nämä jotka armottomasti 

tuhosivat rauhan ja johdattivat kaaokseen teidät, tulevat tulevina aikoina tulemaan Minun rauhani 

suuriksi kylväjiksi, ja suuriksi ihmiskunnan hyväntekijöiksi. 

53.Miljoonien uhrien veri huutaa Minun Jumalallisen oikeudenmukaisuuteni apua maasta, mutta 

ihmisoikeudenmukaisuuden yläpuolella täytyy olla Minun oikeudenmukaisuuteni, joka tulee 

jokaiselle hengelle, jokaiselle sydämelle. 

54.Ihmisten oikeudenmukaisuus ei armahda, ei lunasta, ei rakasta; minun oikeudenmukaisuuteni 

rakastaa, armahtaa, lunastaa, virvoittaa, ylevöittää, ja valaisee niitä, juuri, jotka ovat saanaaet 

ihmiskunnan sellaiseen kipuun. Minä tulen lunastamaan heidät ja puhdistamaan heidät, saamaan 

heidät tekemään suuren korvaamisen, mikä tulee olemaan sulatusastia, missä he puhdistavat 

itsensä ja missä he heräävät täysin omantuntonsa äänelle, niin että he voivat tulla pohdiskelemaan 

jopa vakavimpia töistään. Minä saan heidät matkaamaan tietä, jota heidän uhrinsa ja heidän 

ihmisensä matkasivat, mutta lopussa he tulevat saavuttamaan hengellisen puhtauden, 

palatakseen maapallolle ennallistamaan ja rakentamaan uudelleen kaiken sen, mikä on tuhottu, 

tekemään korvauksen kaikesta, mikä oli menetetty. (309, 16-18) 

55.Teidän tulisi tietää, ettei kuolemanne hetkellä Isänne tuomitse teitä, vaan että tuomio alkaa 

niin pian kuin te tulette tietoisiksi teoistanne ja tunnette omantuntonne kutsun. 

56.Minun tuomioni on aina teidän päällänne. Jokaisella askeleella, olipa se ihmisen 

olemassaolossa tai hengellisessä elämässänne, te olette Minun tuomioni kohteita, mutta tässä 

maailmassa, kun olette vielä lihassa, henki tulee tunteettomaksi ja kuuroksi omantuntonsa 

kutsuille. 

57.Minä tuomitsen teidät auttaakseni teitä avaamaan silmänne valolle, vapauttamaan teidät 

synnistä ja pelastamaan teidät kivulta. 

58.Minun tuomiossani, Minä en koskaan ota huomioon loukkauksia, joita te olette saattaneet 

aiheuttaa Minulle, sillä Minun tuomioistuimeni edessä, viha, kosto ja jopa rangaistus eivät ole 

olemassa. 

59.Kun kipu saavuttaa sydämenne ja koskettaa teitä, missä on kaikkein herkintä, se osoittaa teille 

jonkun virheen, jota olette tekemässä, saadakseen teidät ymmärtämään Minun opetukseni, ja 

antamaan teille uuden ja viisaan oppiläksyn. Kunkin noiden koettelemusten syvyyksissä, Minun 

rakkauteni on aina läsnä. 

60.Joissakin tilanteissa Minä olen sallinut teidän ymmärtää syyn koettelemukseen, toisissa 

(tilanteissa) te ette voi löytää Minun oikeudenmukaisuuteni kosketuksen merkitystä; ja tosiseikka 

on, että Isän työssä ja henkenne elämässä, on olemassa syvällisiä Mysteereitä, joita ihmismieli on 

kyvytön selvittämään. (23, 13-17) 

61.Se aika on kauan aikaa sitten mennyt, kun teille kerrottiin: ”Millä mitalla mittaatte, sillä tekin 

tulette saamaan.” Kuinka monta kertaa tuota lakia on käytetty kostamaan täällä maapallolla, 

jättäen sivuun kaikki armeliaisuuden tunteet! 



62.Tänään Minä sanon teille, Minä olen ottanut sen oikeudenmukaisuuden vitsan ja sillä Minä 

tulen mittaamaan teille sen mukaan, miten te olette mitanneet muita, vaikka Minun pitäisi tehdä 

selväksi teille, että jokaisessa Minun tuomioistani Isä, joka rakastaa teitä hyvin paljon, Lunastaja, 

joka on tullut pelastamaan teidät, tulee olemaan läsnä. 

63.Ihminen teoillaan sanelee omat tuomionsa, joskus kauheat tuomiot, ja Herranne on hän, joka 

tarjoaa avun, niin että te voitte löytää tien kantaa korvaamisen. 

64.Todella Minä sanon teille, että jos te toivotte välttävänne hyvin kivullisen korvaamisen, katukaa 

otollisena aikana ja vilpittömällä uudistumisella ohjatkaa elämäänne läpi rakkauden ja 

armeliaisuuden tekojen veljiänne kohtaan. 

65.Ymmärtäkää, että Minä olen pelastuksen ovi, ovi, joka ei koskaan tule olemaan suljettu 

kenellekään niistä, jotka etsivät Minua todellisella uskolla. (23, 19-23) 

66.Nyt te tiedätte, että Jumalallinen oikeudenmukaisuus on rakkaudesta, ei rangaistuksesta niin 

kuin teidän (oikeudenmukaisuutenne). Mitä teistä tulisi, jos Minä käyttäisin teidän omia lakejanne 

tuomitessani teitä, Minun edessäni, missä ei ulkomuodoilla, eikä valheellisilla väitteillä ole mitään 

arvoa? 

67.Jos Minä tuomitsisin teidät pahuutenne mukaan ja käyttäisin teidän omia kauhean karskiuden 

lakejanne, mitä teistä tulisi? Sitten te varmasti olisitte oikeutettuja pyytämään Minulta laupeutta. 

68.Kuitenkaan teidän ei tulisi pelätä, koska Minun rakkauteni ei koskaan kuihdu, muutu, tai 

menehdy; toisaalta, te menhdytte, te kuolette ja olette uudestisyntyneitä, te lähdette pois ja 

sitten palaatte takaisin ja täten olette matkaamassa, kunnes päivä tulee, jolloin te tunnistatte 

Isänne ja alistutte Hänen Jumalalliseen Lakiinsa. (17, 53) 


