
TTT/27 - Tuonpuoleinen 

Tarvittava Tieto Hengellisestä Elämästä 

Näin sanoo Herra…  

1.Kuinka tietämättömäksi hengellisistä opetuksista Minä huomaan tämän ihmiskunnan ja se 

johtuu siitä, koska on opetettu, että Minun Lakini ja Minun Oppini ovat vain periaatteet, joita 

käytetään apuna, eikä polkuna, joka johtaa henkeään kohti täydellistä asuinsijaa. 

2.Eri uskonnot ovat tulleet kylvämään ihmisen sydämeen valheellista pelkoa hengellistä tietoa 

kohtaan, ja se on saanut aikaan, että he pakenevat Minun ilmestyksiäni ja uppoutuvat 

tietämättömyytensä hämmennykseen, väitellen siitä, että hengellinen elämä on syvällinen 

Mysteeri, Salaisuus. 

3.Ne, jotka vahvistavat tämän, valehtelevat. Kaikki ilmestykset, joita Jumala näytti ihmisille 

ihmiskunnan alusta alkaen, puhuvat hengellisestä olemassaolosta. On totta, että Minä en ole 

paljastanut teille kaikkia Minun opetuksiani, koska te ette olleet kykeneviä tietämään sitä kaikkea, 

kunnes aika saapui. Mutta se, mitä Isä on paljastanut tähän mennessä, on tarpeeksi teille, että 

saatte täyden tiedon hengellisestä elämästä. (25, 38-40) 

4.Hengellistä elämää, jota monet kaipaavat, toiset pelkäävät, kieltävät ja jopa pilkkaavat; mutta 

tunteettomasti se odottaa jokaista. Se on syli, joka suojaa teitä, aseet, jotka ottavat teidät haltuun, 

hengen kotimaa; se on syvällinen Mysteeri jopa viisaille, mutta Minun Salaisuuksiini te voitte 

saapua, niin kauan kuin avain, jota te käytätte, on rakkauden (avain). (80, 40) 

 

”Taivas” ja ”Helvetti” 

5.Ihmiset ovat kuvitelleet helvetin ikuisen kidutuksen paikaksi, minne he uskovat menevän 

kaikkien niiden, jotka eivät ole tottelleet Minun valtuutuksiani. Ja samalla tavalla kuin he ovat 

luoneet helvetin suurille erehdyksille, he ovat kuvitelleet toisen paikan pienemmille vioille, kuin 

myös vielä yhden niille, jotka eivät ole tehneet oikein eivätkä väärin. 

6.Ne, jotka sanovat, että Tuonpuoleisessa ei ole riemuitsemista eikä kärsimystä, eivät ole 

kertomassa totuutta; kukaan ei ole ilman kärsimystä, eikä vapautettu riemuitsemisesta. 

Kärsimykset ja ilot tulevat aina olemaan sekoittuneena niin kauan kuin henki ei saavuta ylivertaista 

rauhaa. 

7.Kuunnelkaa, Oi Minun ihmiseni: Helvetti on lihaksi tulleiden ja lihasta lähteneiden sisällä, tämän 

maailman asukkaiden ja hengellisen valtakunnan (asukkaiden sisällä); helvetti on suuren kivun, 

kauhean katumuksen, epätoivon, kärsimyksen ja katkeruuden symboli niille, jotka ovat tehneet 

suuresti syntiä, ja noista seurauksista heidät tullaan vapauttamaan sen mukaan, miten heidän 

henkensä ovat kehittyneet rakkautta kohti. 

8.Toisaalta kunnia, joka symboloi onnellisuutta ja todellista rauhaa, on niitä varten, jotka ovat 

vetäytyneet maallisista intohimoista, elääkseen yhteydessä Jumalan kanssa. 

9.Kysykää omaltatunnoltanne ja tulette tietämään, elättekö helvetissä, jos olette sovittamassa 

vikojanne, tai jos olette värähtelemässä kunnian rauhan kanssa. 

10.Se, mitä ihmiset kutsuvat kunniaksi tai helvetiksi, eivät ole ennalta määrättyjä paikkoja; se on 

tekojenne ydin, mitä henkenne kokoaa, kun se saavuttaa hengellisen valtakunnan. Kukin elää 



omaa helvettiään, asuttaa sovituksensa maailmaa, tai nauttii onnellisuudesta, minkä 

ylevöityminen ja sopusointu Jumalallisen Hengen kanssa tarjoaa. (11, 51-56) 

11.Aivan kuten ihminen maapallolla voi luoda hengellistä rauhaa itselleen, samanlaista kuin Minun 

Valtakuntani rauha, Hän voi myös kieroutuneisuudellaan ympäröidä itsensä olemassaololla kuten 

helvetti, joka on tehty paheista, pahasta ja katumuksesta. 

12.Tuonpuoleisessa henki voi myös löytää pimeyden, kieroutuneisuuden, vihan ja koston 

maailmoja, hengen hämmennyksen, alempien ihntohimojen ja halujen tason mukaan. Mutta 

todella Minä sanon teille, että taivas kuin myös helvetti, jonka ihmiset kuvittelevat vain maallisten 

hahmojen ja kuvien mukaan, eivät ole muuta kuin erilaisia hengen kehityksen tasoja; yksi taso on 

täydellisyyden korkein taso, jonka henki saavuttaa ylevöitymisen ja hyveen kautta, ja toinen on 

taso, missä henki elää pimeyden, paheiden ja hämmennyksen hornassa. 

13.Hyveelliselle hengelle ei ole merkitystä mistä se itsensä löytää, sillä mitä ikinä se voi olla, se 

tulee kantamaan Luojan rauhaa ja rakkautta. Toisaalta, epäpuhdas ja häiriintynyt henki voi löytää 

itsensä parhaimmista maailmoista, mutta jatkaa tuntemalla itsensä katumuksen polttamaksi, 

kunnes se tulee puhdistetuksi. 

14.Uskotteko te, että Minä, teidän Isänne, olen luonut paikat erityisesti teidän rankaisemistanne 

varten ja täten ikuisesti kostaen loukkauksianne? 

15.Kuinka typeriä ovat ihmiset, jotka jatkavat noiden teorioiden opettamista! 

16.Kuinka on mahdollista, että te uskotte, että ikuinen pimeys ja kipu ovat kohtalo, joka odottaa 

henkiä, vaikka olivat tehneet syntiä, he tulevat aina olemaan Jumalan lapsia? Jos heitä pitää 

opettaa, tässä on Opettaja; jos he tarvitsevat rakkautta, tässä on Isä; jos he kaipaavat 

anteeksiantoa, tässä on täydellien Tuomari. 

17.Hän, joka ei koskaan etsi minua, korjaten vikojaan, tulee olemaan kyvytön tavoittamaan minua. 

Mutta kukaan ei pysty vastustamaan Minun oikeudenmukaisuuttani, eikä Minun koettelemuksiani; 

te voitte tavoittaa minut vain, kun te olette puhtaita. (52, 31-37) 

18.Monien asuinsijojen joukossa Isän talossa ei ole ainoatakaan pimeyden maailmaa. Hänen 

valonsa on niissä kaikissa; kuitenkin jos henget tunkeutuvat niihin verho silmillään, 

tietämättömyydessään, kuinka he kykenevät katsomaan loistoa? 

19.Jos te kysytte sokealta ihmiseltä täällä maailmassa, mitä Hän näkee, Hän vastaa, vain pimeyttä. 

Se ei tarkoita, etteikö auringonvaloa olisi olemassa, pikemminkin että Hän ei kykene näkemään 

sitä. (82, 12-13) 

20.Minä sanon teille tämän jakson aikana: Älkää hyväksykö ajatusta ”helvetistä”, jonka ihmiskunta 

on hyväksynyt. Tässä maailmassa ei myöskään ole helvettiä, muuta kuin elämä, jonka ihminen on 

luonut sodillaan ja vihallaan. Ja hengellisessä laaksossa, ei ole tulta muuta kuin suuri katumus, jota 

henki tuntee, kun sen omatunto näyttää virheitään. (182, 45) 

21.Ne, jotka uskonnollisessa kiihkomielisyydessään odottavat vain helvetin rangaistusta 

Tuonpuoleisessa, samaan aikaan, kun pitävät tuota uskomusta, (he) ovat itse takomassa omaa 

helvettiään, sillä hengen hämmennys on samankaltainen kuin ihmismieli, mutta paljon 

voimakkaampi. 

22.Te kysytte: Mestari, onko heille pelastusta? Minä kerron teille, jokaiselle on pelastus, mutta 

rauha ja valo tulee tuolle hengelle, kun häiriön pimeys on poissa. 



23.Oletteko koskaan tunteneet sääliä jotakin kohtaan, jonka henkinen sairaus saa hänet näkemään 

asioita, joita ei ole olemassa? Kuinka paljoin suurempi olisi surunne nähdessänne nuo häiriytyneet 

henget Tuonpuoleisessa, kun he katsovat kuvitteellista helvettiään. (227, 71) 

24.Älkää vapisko näiden ilmestysten edessä; päin vastoin, nauttikaa ajatellen, että tämä maailma 

tulee tuohoamaan ikuisen rangaistuksen käsitteen, mikä teillä on ollut, ja kaikki tulkinnat, joita 

teille on annettu ikuisesta tulesta menneisyydessä. 

25.Tuli on kivun symboli: pahoittelun ja katumuksen, mitkä kiduttavat henkeä, puhdistaen sen niin 

kuin kulta on puhdistettu sulatusastiassa. Tuossa kivussa on Minun tahtoni ja Minun tahdossani on 

rakkaus teitä kohtaan. 

26.Jos olisi totta, että tuli olisi se, mikä rankaisee ihmisen synnin, sitten kaikkien ruumiit, jotka ovat 

tehneet syntiä, pitäisi heittää tuleen täällä maapallolla, kun vielä ovat eläviä. Kuolleet eivät tuntisi 

sitä, koska heidän ruumiinsa eivät koskaan kohoa hengelliseen avaruuteen, pikemminkin kun 

heidän tehtävä on loppuunsaatettu, he palaavat maan syövereihin, missä he sekoittuvat 

Luontoon, mistä he ottivat elämän. 

27.Mutta jos te uskotte että, mitä te kutsutte ”ikuiseksi tuleksi”, ei ole ruumista vaan henkeä 

varten, se myös on vakava virhe, sillä hengellisessä valtakunnassa ei ole aineellisia luonnonvoimia, 

eikä tuli toimi henkeen. Se, mikä on syntynyt aineesta, on ainetta; se, mikä on syntynyt hengestä, 

on henki. 

28.Minun sanani ei laskeudu hyökätäkseen mitään uskomusta vastaan. Jos joku uskoo sellaista, he 

ovat vakavasti erehtyneet. Minun sanani tulee selittämään kaiken sen sisällön, mitä ei ole 

asianmukaisesti tulkittu, ja mikä sen vuoksi on tuottanut hämmennyksiä, jotka on välitetty 

sukupolvelta sukupolvelle ihmiskunnan keskuudessa. 

29.Mitä arvoa olisi Minun Laillani ja Minun Opillani, jos ne eivät kykenisi pelastamaan henkiä 

virheiltä ja synniltä? Ja mitä tarkoitusta Minun tulemisellani ihmisenä olisi maailmalle, jos tulisi olla 

monia, jotka olisivat ikuisesti kadotettuja loputtomassa sovituksessa? (353, 44-48) 

30.Jotkut ovat motivoituneita tekemään hyviä töitä, koska he ovat pelokkaita, että kuolema 

saattaisi yllättää heidät, eikä heillä olisi ansioita esittää Herralle. Toiset jättävät pahuuden vain 

pelossa, että kuolevat synnissä ja täytyisi kestää tämän elämän jälkeen ikuinen helvetin tuska. 

31.Kuinka vääristynyt ja epätäydellinen on tuo Jumala, muodossa, jossa niin monet kuvittelevat: 

kuinka epäoikeudenmukainen, hirviömäinen ja raaka. Yhdessä, kaikkia syntejä ja rikoksia, joita 

ihmiset ovat tehneet, ei voitaisi verrata kieroutuneisuuden kanssa, joka tulee rangaistuksesta 

helvetissä koko ikuisuuden ajan, johon heidän mukaansa Jumala tuomitsee lapsensa, jotka tekevät 

syntiä. Enkö Minä ole selittänyt teille, että suurin Jumalan ominaisuus on rakkaus? Ettekö sitten 

usko, että ikuinen kidutus olisi ikuisen rakkauden Jumalallisen ominaisuuden ehdoton 

kieltäminen? (164, 33-34) 

32.Te uskotte, että taivas on alue äärettömässä, ja että voitte päästä sinne vilpittömällä vikojenne 

katumisen keinoilla, aineellisen kuolemanne hetkellä, ollen luottavaisia, että teidät tullaan 

armahtamaan sillä silmänräpäyksellä ja Minä tulen kantamaan (teidät) Taivaaseen. Näin te 

uskotte. 

33.Mutta Minä kerron teille, että Taivas ei ole paikka, eikä alue, ei edes asuinsija; taivas on 

ylevöitymisenne ja taydellisyytenne; se on puhtautenne tila. Kenellä on lupa sallia teidän saapuvan 



taivaaseen? Minulla, joka olen aina kutsunut teitä, tai (kutsunut) teidän sisällänne; teitä, jotka 

olette aina olleet niin hitaita? 

34.Lakatkaa rajoittamasta ääretöntä, Jumalallista. Ettekö ymmärrä, että jos taivas olisi (sellainen) 

kuin te uskotte, asuinsija, tietty paikka, sitten se ei olisi ääretön? On aika, että ymmärrätte 

hengellisen ylevöityneemmällä tavalla, niin että vaikka ajatuksenne eivät saata käsittää koko 

todellisuutta, se ainakin tulee lähelle. (146, 68-69) 

 

Taivaan ”Musiikki” 

35.Te olette saattaneet kuulla, että taivaassa enkelit kuuntelevat ikuisesti Jumalallista konserttia. 

Jos te pohditte tuota symbolista aistia, olkaa huolellisia, ettette usko, että  kunniassa he 

kuuntelevat samankaltaista musiikkia, mihin te olette tottuneet maapallolla; kuka uskoo noin, on 

pudonnut täydelliseen aineellisuuden virheeseen; mutta Hän joka kuullessaan taivaan musiikkia ja 

enkelien iloa sitä kuullessaan, ajattelee sopusointua Jumalan kanssa Jumalallisessa sopusoinnussa, 

on saapunut totuuteen. 

36.Kuinka voi olla, että on olemassa joitakin, jotka eivät ymmärrä tätä, kun hengessänne te 

kannatte universaalisen, yleismaailmallisen, yhteisymmärryksen nuottia? Kuinka voi olla, että 

kuullessaan tämän sanan, on olemassa joitakin, jotka eivät ymmärrä sitä, jotka eivät tunne sitä tai 

jotka tulkitsevat sen huonosti? 

37.Oi, rakastetut lapset, etsikää valoa rukouksessa, sillä te olette hauraita ymmärryksessänne. 

Pyytäkää Minulta mietiskelyissänne, sillä ei väliä kuinka iso on kysymyksenne, äärettömästä Minä 

tulen tietämään, kuinka vastata heille. Samaan aikaan, Minä myös tulen kysymään teiltä, niin että 

Mestarin ja hänen opetuslastensa välillä totuuden valo voi nousta. 

38.Taivaallinen musiikki on Jumalan läsnäolo teissä, ja tuon konsertin keskellä, nuottinne tulee 

värähtelemään, kun te olette saavuttaneet todellisen ylevöitymisen, mikä on hengellinen kauneus. 

Tuo on taivaallinen musiikki ja enkelien laulaminen. Kun te tiedätte ja tunnette niin, totuus tulee 

loistamaan olemuksessanne ja te tulette tuntemaan, että Jumala on teissä. Elämä tulee 

tarjoamaan teille ikuisen ja Jumalallisen konsertin, ja jokaisessa sen nuoteissa te tulette löytämään 

ilmestyksen. 

39.Te ette ole vielä kuulleet heidän täydellisessä sopusoinnussaan kauniita nuotteja, jotka ajoittain 

ovat suloisia ja toisinaan eläväisiä. Jos te jollakin tavalla havaitsette ne, ne vaikuttavat teistä kuin 

epämääräisiltä nuoteilta, joita te ette kykene arvioimaan, ettekä kykene täysin oivaltamaan 

kauneutta, mitä ne sisältävät. On tarpeellista mennä aistien tuolle puolelle, intohimojen ja 

aineellisuuden varjojen tuolle puolen, kuullaksenne Jumalan konsertin hengessänne. (199, 53-56) 

 

Minun Isäni Kodissa on Monta Asuinsijaa (Asumusta) 

40.Minun työni jatkaa kasvamistaan enemmän ja enemmän, kunnes lopulta kaikki henget ovat 

yhdistyneet Minun Lakini täyttymyksessä ja tämä asuinpaikka on muutettu täydellisyyden 

maailmaksi. Ne, jotka asuttavat sitä sinä aikana, tulevat tuntemaan Minun rakkauteni sykkivän 

koko luomakunnassa ja tulevat jatkamaan valmistelemista asuttaakseen paremman maailman. 

Tämä asuinpaikka tulee olemaan väliaikainen hengellenne; se tulee menemään muille alueille, 

Tuonpuoleisen muille tasoille, täydellisyyden etsinnässään.  



41.Muistakaa, että Minä kerroin teille: ”Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa.” Tänä 

suuremman kehittymisen aikana, jossa te ymmärrätte Minun opetukseni paremmin, Minä olen 

tullut kertomaan teille: ”Isän talossa on loppumattomasti asuinsijoja.” Älkää ajatelko, sen vuoksi, 

että jättämällä tämän maailman, te tulette saavuttamaan hengellisen ylevöitymisen ylimmän 

tason. Ei, opetuslapset, kun teidän aikanne tällä planeetalla loppuu, Minä tulen johdattamaan 

teidät muihin asumuksiin, ja tällä tavalla Minä tulen ohjaamaan teitä ikuisesti teidän 

täydellisyytenne tikapuilla. Luottakaa Minuun, rakastakaa Minua, ja teidät tullaan pelastamaan. 

(317, 30) 

42.On mahdotonta, että tästä maailmasta käsin te yritätte kuvitella mitä Minun Valtakuntani, 

Taivas tai Kunnia ovat, tai miten ne ovat. Teille riittää tietää, että se on hengen täydellisyyden tila, 

mistä käsin se näkee, tuntee ja ymmärtää hengen ihmeellistä elämää, jota te ette voi ymmärtää tai 

käsittää nyt. 

43.Minä sanon teille, että jopa henget, jotka asuttavat korkeampia tasoja, kuin se, missä te elätte, 

eivät tunne tuon olemassaolon todellisuutta. Tiedättekö mitä on elää Isän rinnuksien sisällä? Kun 

te asutte siellä, sitten te kykenette tietämään sen. Vain epäselvä ennakkoaavistus, hienoinen 

intuitio tuosta Mysteeristä, tulee ohikiitävästi risteämään sydämenne läpi, kannustimena 

kehittymisenne polulla. (76, 28-29) 


