
TTT/29 - Henkien Puhdistuminen ja Kohoaminen Tuonpuoleiseen 

Synnintunto, Katumus, ja Itsesyyttäminen 

Näin sanoo Herra… 

1.Minä en toivo, että teidän henkenne tahriintuisi, enkä toivo, että kuolette todelliselle elämälle, 

siksi Minä kosketan teitä Minun oikeudenmukaisuudellani, kun Minä löydän teidät 

nautiskelemassa epäterveellisistä nautinnoista ja mielihyvistä. Teidän henkenne täytyy saapua 

puhtaina Minun rintaani, rinnuksilleni, sellaisena kuin mitä se lähti siitä. 

2.Kaikki, jotka jättävät ruumiin maan syövereihin ja jättävät tämän maailman hämmennyksen 

tilassa, katsellen Minun läsnäoloni manifestoituvan äärettömän valossa, joka valaisee omiatuntoja, 

heränneinä perustavaa laatua olevasta unesta, itkien ja epätoivoisella synnintunnolla. Kun lapsen 

kipu vapauttaa itsensä suruistaan jatkuu, Isä myös kärsii. (228, 7-8) 

3.Synnintunto ja kidutus viisauden puutteesta, ja kärsiminen hengellisyyden puutteesta; 

hengellisyys on välttämätöntä elämän nauttimiselle, nämä ja enemmän ovat läsnä henkien 

sovituksessa; henkien, jotka tulevat tahrattuina tai ilman valmistelua hengellisen elämän 

kynnykselle. 

4.Näettekö kuinka Minä en voi ottaa ihmisten syntejä, epätäydellisyyksiä tai kieroutumia 

loukkauksina Isää vastaan, tietäen, että ihmisten tekemä paha on heille itselleen? (36, 56) 

5.Kuinka loistavia elämänne olisivat ja kuinka suuri tieteittenne hyöty olisi, jos te rakastaisitte 

naapureitanne ja tekisitte Isänne tahdon, jos te uhraisitte jotakin vapaasta tahdostanne ja 

työskentelisitte omantuntonne sanelujen mukaan. Tieteenne tulisi silloin koskettamaan yli-

inhimillistä materiaalisen maailman rajojen ylittämistä, sillä tästä hetkestä alkaen se ei ole vielä 

lähestynyt niitä rajoja. 

6.Minkä yllätyksen tieteentekijän henki tuntee, kun se hylkää tämän maailman ja tulee esittämään 

itsensä Jumalallisen totuuden edessä. Siellä Hän nyökkää päätään häpeästä, rukoillen, että hänen 

ylpeytensä annettaisiin anteeksi! Hän uskoi, että Hän tiesi kaiken ja voisi tehdä kaiken, ja kielsi 

kaiken sellaisen olemassaolon, mikä oli hänen tietonsa tai käsityksensä yläpuolella; kuitenkin, 

löytämällä itsensä Elämän Kirjan edestä, Luojan äärettömän työn edessä, Hänen täytyy tunnistaa 

pienuutensa ja peittää itsensä nöyryydellä Hänen edessään; Hänen, joka on ehdoton viisaus. (283, 

48-49) 

7.Älkää pelätkö, että kaikki maalliset syntinne tulevat  hengelliseen laaksoon. Jos te sallitte kivun 

puhdistaa teidät, että katumus hyökyy sydämeenne, ja jos kamppailette korjataksenne vikanne, 

tulette saapumaan puhtaina ja arvollisina Minun läsnäoloni eteen, eikä kukaan, ei edes 

omatuntonne, tohdi mainita menneen epätäydellisyyksiä. 

8.Täydellisessä asuinsijassa on jokaista henkeä varten paikka, joka odottaa ajassa, tai ikuisuudessa, 

omistajansa saapumista. Yksi kerrallaan, te tulette Minun Valtakuntaani rakkauden, 

armeliaisuuden, uskon ja ansion tikapuilla. (81, 60-61) 

 

Hyvittävä Oikeudenmukaisuus 

9.Minulla on ollut muutamia opetuslapsia tässä maailmassa ja jopa vähemmän lukumäärältään 

niitä, jotka ovat olleet kuin Jumalallisen Mestarin kuva. Hengellisessä valtakunnassa Minulla on 

monia opetuslapsia, sillä siellä on enemmän edistymistä Minun opetusteni opiskelemisessa. Siellä 



Minun aloittelijani, ne, joilla on rakkauden jano ja nälkä, vastaanottavat Mestariltaan sen, minkä 

ihmiskunta kielsi heiltä. Siellä ne, jotka sivuutettiin maapallolla, heidän nöyryytensä vuoksi, 

hehkuvat hyveensä vuoksi, ja missä ne, jotka hehkuivat valheellisesta valaistumisesta tässä 

maailmassa, itkevät surulla ja katumuksella. 

10.Tuonpuoleisessa Minä tulen toivottamaan teidät tervetulleiksi tavalla, jota te ette odottaneet 

maapallolla, kun te korvaatte kyynelehtien, vaan ylistäen Minua. Ei haittaa, että matkallanne teillä 

oli epätoivon hetki. Minä tulen ottamaan huomioon, että teillä oli suuren ahdistuksen päiviä ja 

että niissä te osoititte irtisanoutumista ja siunasitte Minun Nimeäni. Te myös pienuudessanne 

olette kokeneet joitakin Golgatoita, vaikka nämä johtuivat teidän tottelemattomuudestanne. 

11.Katsokaa, muutamien, Jumalalle osoitettujen uskollisuuden ja rakkauden hetkien vuoksi, olette 

saavuttaneet armon ja elämän aikoja tuonpuoleisessa. Tuolla tavalla Minun ikuinen rakkauteni 

vastaa ihmisen väliaikaiseen rakkauteen. (22, 27-29) 

12.Jokaisella hyvällä teolla tulee olemaan palkkionsa, jota ei vastaanoteta maapallolla, vaan 

Tuonpuoleisessa. Mutta kuinka moni teistä haluaisi nauttia tuota kunniaa täällä maapallolla, 

tietämättä että Hän, joka ei työskentele hengellistä elämäänsä varten, tulee olemaan ilman 

ansioita saapuessaan siihen ja hänen katumuksensa tulee olemaan suuri. (1, 21) 

13.Hän, joka etsii maailman kunnioita ja ylistystä, tulee saamaan niitä täällä, mutta ne ovat 

lyhytaikaisia, eivätkä tule palvelemaan häntä mitenkään hänen hengelliseen maailmaan 

saapumisensa päivänä. Hän, joka etsii rahaa, tulee saamaan palkkionsa täällä, sillä sitä Hän etsi; 

mutta kun aika tulee jättää se kaikki tänne, esitelläkseen itsensä Tuonpuoleisessa, Hänellä ei tule 

olemaan mitään oikeutta vaatia hyvitystä hengestään, vaikka Hän voi uskoa, että Hän on tehnyt 

paljon armollisuuden hyväksi. 

14.Vastakohtana, Hän joka on aina sanoutunut irti ylistyksestä ja suosionosoituksista ja Hän joka 

on aina kieltänyt aineelliset palkinnot, ollen kiireellinen kylvämässä hyvyyttä, ja joka nauttii 

esittäen armeliaisuutta, ei ole ajattelemassa palkintoja, koska Hän ei elä omaksi tyydytyksekseen, 

vaan kanssaihmisensä (tyydytykseksi). Kuinka suuri tulee hänen rauhansa ja onnellisuutensa 

olemaan, kun Hän on Herran rinnassa. (253, 14) 

15.Tämä jakson aikana Minä olen tullut tuomaan teille opetuksen, joka on puhdas ja täydellinen. 

Täten, Minä sanon teille, että matkanne lopussa, vain todelliset rakkauden teot, joita harjoititte, 

tullaan hyväksymään, koska se tulee havainnollistamaan, että te tunsitte totuuden. 

16.Vaikka te ette saattaisi tietää hyvän teon arvoa, tehdessänne sitä, älkää ajatelko, että te ette 

koskaan tule tietoiseksi hyvästä, mitä olette tehneet. Minä sanon teille, että kukin teidän töistänne 

tullaan palkitsemaan. 

17.Te tulette näkemään, kun olette Hengellisessä Valtakunnassa, kuinka monta kertaa pieni toimi, 

ulkonäöltään vähemmän tärkeä, on ollut hyötyjen ketjun alku, ketjun, jota muut pidensivät, mutta 

mikä päättyy aina Hänen tyydytyksekseen, kuka sen käynnisti. (292, 23-24) 

18.Minä innoitan teitä ansaitsemaan ansiota, ei että itseänne liikutettaisiin itsekkäällä 

kiinnostuksella omaan pelastukseenne, vaan että toimisitte veljiänne ajatellen, ja tulevia 

sukupolvia, joiden mielihyvä tulee olemaan suuri, kun he huomaavat tien valmistelluksi niiden 

toimesta, jotka menivät ensin. Sitten onnellisuutenne tulee olemaan ääretöntä, sillä veljienne 

iloisuus ja rauha tulee tavoittamaan omat henkenne. 



19.Kuinka erilaista niihin verrattuna, jotka etsivät vain omaa pelastustaan ja onnellisuuttaan, sillä 

he, saapuen paikkaan, jonka he olivat valmistelleet töillään, eivät voi saada hetkenkään rauhaa tai 

onnellisuutta, pohtien niitä, jotka pysyvät jäljessä, kantaen kärsimyksensä raskasta taakkaa. 

20.Todella Minä kerron teille, että tämän Opin todelliset opetuslapset harjoittavat rakkauden 

tekoja, jotka ovat oikeudenmukaisia ja puhtaita, niin kuin heidän omattuntonsa, mikä on Minun 

oma valoni. (290, 76-77) 

21.Jos käyttäydyt nöyryydellä, sinun hengellinen vaurautesi tulee kasvamaan elämässä, joka sinua 

odottaa. Sitten tulet saamaan rauhan, mikä antaa sinulle kaikkein kauneimman olemassaolosi 

aistimuksen, ja hengessäsi haluat palvella Isää, olemalla uskollinen vartija kaikelle, jonka Minä loin, 

ja olemalla lohdutus niille, jotka kärsivät, ja rauha niille, jotka eivät tunne tyyneyttä. (260, 29) 

 

Henkien Ylösnouseminen Jumalan Valtakuntaan 

22.Tämä on Kolmas Aikakausi, jossa sinun henkesi, maapallolta, voi alkaa unelmoida suuresta 

tiedosta ja korkeammista asuinpaikoista, sillä Hän, joka tästä maailmasta lähtiessään, kantaa 

hengessään tietoa siitä, mitä Hän tulee löytämään, ja hänen hengellisten lahjojensa kehittyminen, 

tulee menemään läpi monien maailmojen, pysähtymättä niihin, ennen kuin saapuu siihen, mikä 

hänen ansioittensa kautta vastaa sitä hänelle asuttavaksi. 

23.Hän tulee olemaan yksinkertaisesti tietoinen hengellisestä tilastaan, tietää kuinka toteuttaa 

tehtävä, mistä ikinä Hän itsensä löytää, tuntee rakkauden, sopusoinnun, ja oikeudenmukaisuuden 

kielen ja tuntee kuinka kommunikoida hengellisen kielen puhtauden kanssa, mikä on ajatus. Ei tule 

olemaan olemassa mitään vaarallisia esteitä, hämmennystä, suremista, ja Hän alkaa elämään 

ylivertaista mielihyvää, tulee lähemmäs asuinsijoja, jotka kuuluvat hänelle, koska ne kuuluvat 

ikuiseen perintöön. (294, 55) 

24.Jumalallisilla tikapuilla on ääretön määrä olentoja, joiden hengellinen täydellisyys sallii heidän 

miehittää eri askelmia, riippuen kehityksen asteesta, minkä he ovat saavuttaneet. Teidän 

henkenne luotiin riittävillä ominaisuuksilla kehittymään tuon täydellisyyden tikapuita ja 

saavuttamaan tietyn kehityksen tason, Luojan Jumalallisten muotoilujen mukaan. 

25.Te ette tiedä noiden henkien kohtaloa, mutta Minä sanon teille, että se on täydellinen, niin kuin 

kaikki Minun luomani. 

26.Te ette vieläkään ymmärrä lahjoja, joita Isä antoi teille, mutta älkää pelätkö, koska myöhemmin 

te tulette tietoisiksi heistä ja tulette näkemään ne täysin manifestoituneina. 

27.Ääretön määrä henkiä, jotka, kuten teidän, asuu erilaisissa asuinpaikoissa, löytävät itsensä 

ylivoimaisen voiman yhdistäminä, mikä on rakkauden voima. Ne luotiin ponnistelua varten, heidän 

ylevöitymisekseen, ei  liikkumattomuutta varten. Ne, jotka ovat totelleet Minun säädöksiäni, ovat 

tulleet suuriksi Jumalallisessa Rakkaudessa. 

28.Kuitenkin Minä muistutan teitä, että jopa vaikka teidän henkenne ovat saattaneet saavuttaa 

suuruuden, voiman ja viisauden, he eivät tule olemaan kaikkivaltiaita, kun heidän ominaisuutensa 

eivät ole äärettömiä, kun he ovat Jumalassa. Kuitenkin ne tulevat olemaan riittäviä viemään teidät 

täydellisyytenne huipulle, suoralla polulla, minkä jäljen Luojanne rakkaus jätti teille ensimmäisestä 

hetkestä alkaen. (32, 34-37) 



29.Teidän henkenne täytyy mennä seitsemän hengellisen vaiheen läpi, saavuttaakseen 

täydellisyyden. Tänään, kun elämme maapallolla, te ette tiedä, miltä tikapuiden askelmilta te 

löydätte itsenne. 

30.Vaikka Minä tunnen vastauksen siihen kysymykseen teidän hengestänne, Minun täytyy kertoa 

teille vastaus nyt. 

31.Jokainen porras, jokaiden tikapuiden puola, jokainen asuinsija, tarjoaa suuremman valon ja 

täydellisemmän ilon hengelle; mutta ylivoimainen rauha, ja täydellinen hengen onnellisuus, ovat 

hengen ohikiitävien asumuksien yläpuolella. 

32.Kuinka monia kertoja te tulette uskomaan, että tunnette täydellistä onnellisuutta Jumalanne 

rinnassa, rinnuksilla, oivaltamatta, että tämä onnellisuus on pelkästään lupaus seuraavasta 

maailmasta, mihin te tulette menemään tämän elämän jälkeen. (296, 49-50) 

33.Kuinka monia on olemassa, jotka unelmoivat kuolemasta, toiveella, että tulee olemaan hetki, 

kun he saapuvat Minun eteeni, ylistämään Minua ikuisesti taivaassa, oivaltamatta, että tie on 

äärettömästi pidempi, kuin mitä he ovat kyenneet uskomaan. Kohotakseen yhden tikapuiden 

askelman, joka johtaa Minun luokseni, on välttämätöntä tuntea, kuinka elää ihmiselämää. 

Tietämättömyys saa aikaan sen, että monet sekoittavat Minun oppiläksyjeni olemuksen. (164, 30) 

34.Ihmisen vuoksi, tuhon osatekijät on vapautettu ja sota on kylvänyt siemenensä jokaiseen 

sydämeen. Oi, kuinka paljon kipua ihmiskunta on tuntenut! Kuinka paljon lohduttomuutta, 

kurjuutta, hylkäämistä ja suremista he ovat jättäneet polulleen! Uskotteko te, että noiden henget, 

jotka ovat kaatuneet taistelussa, ovat menehtyneet? Tai että elämän osa, ikuisuudesta, mikä 

asuttaa ihmisiä, on lakannut olemasta olemassa? 

35.Ei, ihmiset; henki pysyy elossa sodasta ja kuolemasta. Tuo osa Minun omasta Hengestäni 

nousee kivun kentiltä ja etsii Minun tielläni uuden näköalan, jatkaakseen elämistä, kehittymistä ja 

kehittymistä. (262, 26-27) 

36.Minä olen antanut maapallon teille omistettavaksi tasapuolisesti, elääksenne rauhassa ja 

ottaaksenne väliaikaiseksi kodiksi, jossa tulette kehittämään lahjojanne ja valmistelemaan 

henkeänne kohoamaan uuteen asuinpaikkaansa. 

37.Minä sanon teille: ”Herran talossa on monia asuinsijoja.” Te tulette tietämään ne, kun te 

ylösnousette. Jokainen ylösnouseva aste tulee tuomaan teidät lähemmäs Minua, ja te tulette 

saavuttamaan sen töittenne mukaan, sillä kaikki ovat Jumalallisen järjestyksen ja 

oikeudenmukaisuuden alaisia. 

38.Kukaan ei voi estää teidän menemistänne yhdeltä askelmalta toiselle, ja niiden jokaisen lopussa 

tulee olemaan riemuitseminen ja juhlinta hengessänne ja myös Minun (hengessäni). 

39.Tällä tavalla Minä valmistelen teitä tietämään, että tie, jota teidän täytyy kulkea, on pitkä; älkää 

tyytykö ensimmäisiin töihinne, uskoen, että ne tulevat avaamaan portit noihin asuinsijoihin. 

40.Myös, Minä kerron teille, on kaunista ja tyydyttävää hengelle tulla vaiheen loppuun ja lakata 

katsomasta taaksepäin tietä, joka on jo taivallettu, sen suuria ponnisteluja, sen katkeruuden 

päiviä, ja rauhan aikoja lukemattomien esteiden kukistamisesta. 

41.Ja lopulta, riemuvoitto, hyvitys ja oikeudenmukaisuus loistamassa ympärillänne, ja Isänne 

henki, läsnäolevana ja kunniakkaana, siunaten poikaansa, tuoden hänet lepoon rinnuksilleen, kun 



Häntä valmistellaan seuraava askelta varten, ja täten kulkemaan yhdestä toiseen, kunnes lopulta 

te saavutte korkeimpaan täyttymykseen: asumaan ikuisesti Minussa. (315, 34-36) 

42.Kipinä, joka tekee ihmisestä samanlaisen Luojansa kanssa, tulee aina lähemmäksi ääretöntä 

liekkiä, josta se versoi, ja tuo valonvälähdys tulee olemaan valoisa, tunnontarkka ollen eloisa 

rakkaudesta, täynnä viisautta ja voimaa. Tuo olento tulee nauttimaan täydellisyyden olotilasta, 

missä ei tule olemaan edes pienintäkään kipua tai kaikkein pienintä murhetta, vaan täydellisyyttä 

ja todellista onnellisuutta. 

43.Jos tämä ei olisi henkenne kohtalo, todella Minä kerron teille, että Minä en koskaan olisi 

antanut teidän tietää Minun Oppiani niin monien oppiläksyjen kautta, sillä Ensimmäisen 

Aikakauden Laki olisi ollut riittävä teille, elääksenne rauhassa maapallolla. 

44.Kuitenkin, jos te mietiskelette tosiseikkaa, että Minä tulin elämään ihmisten keskuudessa ja 

lupasin heille äärimmäisesti paremman maailman tämän elämän tuolla puolen, ja jos lisäksi 

muistatte, että Minä lupasin palata toisella Aikakaudella jatkamaan puhumista, ja selittämään 

teille kaikki, mitä te ette ymmärtäneet, te tulette viimeinkin ymmärtämään, että ihmisen 

hengellinen määränpää, on paljon, paljon korkeammalla kuin te olette kykeneviä kuvittelemaan, ja 

että luvattu onnellisuus on äärettömästi suurempaa, kuin te voitte kuvitella tai nähdä ennalta. 

(277, 48-49) 


