
TTT/30 - Hengen Kehittyminen Jälleensyntymien kautta 

Kehityksen Laki 

Näin sanoo Herra 

1.Minä sanon teille, että ihmiskunnalle on tarpeellista tietää, että sen henki on tullut monta kertaa 

maapallolle, eivätkä he vielä ole kyenneet nousemaan Minun Lakini tietä, tavoittaakseen 

vuorenhuipun. (77, 55) 

2.Miksi, jos ihmiskunta on nähnyt tieteen kehityksen ja asioiden löytämisen, joihin he eivät ole 

uskoneet aikaisemmin, se vastustaa hengen luonnollista kehitystä? Miksi he ovat itsepäisiä siinä, 

mikä saa heidät pysymään muuttumattomina ja uneliaina? Miksi he eivät ole halunneet nähdä 

vilausta ikuisesta elämästä? (118, 77) 

3.Ymmärtäkää, että vaikka luomakunta vaikuttaa olleen valmis, kaikki asiat jatkavat kehittymistä, 

muodon muutosta ja tulevat täydellisemmiksi. Voisiko henkenne paeta tuota Jumalallista Lakia? Ei, 

Minun lapseni, kukaan ei voi sanoa viimeistä sanaa hengellisestä, tieteestä, tai elämästä, sillä ne 

ovat minun töitä, joilla ei ole loppua. 

4.Kuinka monet ihmiset, perustuen tietoon, mitä he ovat saavuttaneet, uskovat itsellään olevan 

hengen suuruuden, mutta Minulle (he) ovat kuin jotkut pikkulapset, jotka seisovat liikkumatta 

kehittymisensä tiellä; heidän tulisi oivaltaa, että ei vain mielen kehittymisen kautta henki saavuta 

kehittymistä, vaan kaiken olemuksensa laaja-alaisuuden kautta; ja monia lahjoja tarvitaan 

kehittymiseen, saavuttaakseen täydellisyyden. 

5.Siksi Minä panin alulle hengen uudelleensyntymisen, yhtenä Minun rakkauden ja 

oikeudenmukaisuuden lakinani, tarjotakseni sitä pidemmällä tiellä, joka antaisi sille tarpellisia 

mahdollisuuksia saavuttaa täydellisyytensä. 

6.Jokainen olemassaolo on (vain) ohikiitävä oppitunti; sillä muuten ihmiselle mahdollisuus 

sisällyttää siihen kaiken Minun lakini täyttymys, olisi hyvin lyhyt. Kuitenkin, on tarpeellista, että te 

ymmärrätte tämän elämän tarkoituksen, ottaaksenne siitä sen ytimen ja saavuttaaksenne sen 

sopusoinnun, mikä on ihmistäydellisyyden perusta; sitten te kykenette menemään korkeammalle 

tasolle, kunnes saavutte hengelliseen elämään. Siellä Minä olen pitänyt monia oppitunteja, jotka 

Minun täytyy opettaa teille ja monia ilmestyksiä, jotka Minun täytyy silti tehdä teille. (156, 28-29) 

7.Miksi on, että sillä aikaa kun kaikki asiat kasvavat, lakkaamatta muuttavat muotoaan, kehittyvät 

ja tulevat täydellisemmiksi, teidän henkenne yksin pysyy seisahtuneena vuosisatojen läpi? 

8.Kun te olette kerran löytäneet ja oppineet paljon tieteitten kautta, te ette sivuuta 

herkeämätöntä kehittymistä, mikä on olemassa kaikissa luomakunnan olennoissa. Minä toivon 

teidän ymmärtävän, että teidän ei täydy jättää henkeänne hyljätyksi tuohon taantumukseen ja 

paikalleen pysähtyneisyyteen, missä te olette pitäneet sitä niin kauan; ja että teidän täytyy 

kamppailla saavuttaakseenne sopusointua kaikella sillä, mikä ympäröi teitä, niin että päivä voisi 

tulla, kun Luonto, sen sijaan että se kätkisi salaisuutensa, paljastaa ne ja luonnonvoimat, sen sijaan 

että olisivat vihamielisiä, tulevat teidän palvelijoiksenne, yhteistyökumppaneiksenne ja 

veljiksenne. (305, 6 ja 8) 

”Lihan Ylösnousemus” – Kunnollisesti Ymmärrettynä 

9.Nyt maailma tulee tuntemaan totuuden lihan ylösnousemuksesta, mikä on hengen 

ylösnousemus. 



10.Jälleensyntyä: palata aineelliseen maailmaan olemaan uudelleen syntynyt ihmiseksi: hengen 

ilmaantuminen ihmisruumiiseen tehtävän jatkamiseksi: Se on totuus lihan uudelleensyntymästä, ja 

josta vanhimmat ovat puhuneet, antaen sille tulkintoja, jotka olivat yhtä kieroutuneita kuin ne 

olivat järjenvastaisia. 

11.Jälleensyntyminen on lahja, jonka Jumala on myöntänyt teidän hengellenne, niin että se ei 

koskaan ole aineellisen muodon pienuuden rajoittama, sen lyhytaikaisen olemassaolon 

maapallolla rajoittama, tai sen luonnollisten heikkouksien rajoittama; vaan pikemminkin, koska 

henki menee eteenpäin ylivertaisesta luonteesta, se voi käyttää niin monia aineellisia muotoja, 

kuin on tarpeellista toteuttaakseen suuret tehtävänsä maailmassa. 

12.Tämän lahjan kautta henki havainnollistaa suunnattoman ylivertaisuutensa lihan yli, kuoleman 

yli ja kaiken maallisen yli, kukistaen kuoleman, säilyen hengissä ruumiista toiseen, niin moneen 

kuin sille on luotettu: ajan, esteitten ja kiusausten kukistaja. (290, 53-56) 

13.Kuinka te ikinä voisitte uskoa, että tuomion päivänä kuolleitten ruumiit tullaan herättämään 

henkiin ja yhdistämään henkiinsä, saapuakseen Jumalan Valtakuntaan? Kuinka te voitte tulkita 

tuolla tavalla sitä, mitä teille opetettiin aikaisempina aikoina? 

14.Liha on tästä maailmasta ja tänne se jää, kun henki kohoaa vapaana ja palaa olemassaoloon, 

mistä se ilmestyi. Se, mikä on syntynyt lihasta, on lihaa; se mikä on syntynyt Minun Hengestäni, on 

henki. Lihan ylösnousemus *) on hengen uudelleensyntymä (lihaksi) ja jos jotkut uskovat sen 

olevan ihmisteorian ja toiset uskovat sen olevan uusi paljastus, todella Minä sanon teille, että 

Minä aloin tekemään sen tunnetuksi maailmalle ihmiskunnan alusta alkaen; todisteen siitä te 

voitte löytää Pyhien Kirjoitusten tekstistä, mitkä ovat todistuksia Minun töistäni. 

*) tämä sanonta, tunnettu Kristillisyyden vanhasta opista, oli kirjoitettu ylös Nikean kokouksessa, 

aikana jolloin osittain hyväksytty jälleensyntymisoppi oli tuomittu harhaoppina keisari 

Justinianuksen toimesta, 553 vuotta Kristuksen jälkeen. Siinä hengen jälleensyntyminen ”lihassa” 

tuli ”lihan ylösnousemiseksi”. 

15.Kuitenkin, tällä Aikakaudella paljastus on saavuttanut teidän henkenne suuremmalla kehityksen 

tasolla. Pian se tulee olemaan oikeudenmukaisesti pidetty yhtenä kaikkein oikeamielisimpänä ja 

rakastettavimpana Luojan lakina. Jättäkää huomiotta uskomus mikä teillä oli ”Tuomiopäivästä”, 

mikä ei ole päivä niin kuin teidän päivänne on, koska se on ajanjakso, ja maailman loppu ei ole 

loppu planeetalle jolla elätte, vaan egoistisen elämän (loppu), minkä te olette luoneet sillä. (76, 41-

43) 

16.Lihan ylösnousemuksen mysteeri on selvennetty hengen (lihaksi) uudelleensyntymisen 

paljastuksella. Tänään te oivallatte, että tämän rakkauden ja oikeudenmukaisuuden lain päämäärä 

on hengen täydellistymiseksi, niin että se ei koskaan tule olemaan eksyksissä, koska se tulee aina 

löytämään avoimen oven mahdollisuutena, jonka Isä tarjoaa sen pelastukseksi. 

17.Minun tuomioni jokaiselle hengelle, tämän lain johdosta, on täydellinen ja järkähtämätön. 

18.Vain Minä tiedän, kuinka tuomita teidät, sillä jokainen kohtalo on ihmisille käsittämätön. Täten 

ketään ei  syytetä tai paljasteta muiden edessä. 

19.Ja menetettyään itsensä syntiin, niin monista kamppailuista ja käänteistä ja paljosta 

vaeltamisesta, henget tulevat Minun eteeni täynnä viisautta kokemustensa kautta, puhdistuneina 

kivuilla, ansioittensa kohottamina, lopen uupuneina pitkästä pyhiinvaelluskestaan, vain 

yksinkertaisina ja iloisina kuin lapset. (1, 61-64) 



 

Henkien Kehittymisen Erilaistunut Olotila 

20.On kauan aikaa siitä, kun teidän henkenne kulkeutuivat Minusta, kuitenkin, eivät kaikki ole 

kehittyneet samalla tavalla hengellistä polkua pitkin. 

21.Kaikki kohtalot ovat erilaisia, vaikka ne johtavat teitä samaan päämäärään. Joillekin on varattu 

joitakin koettelemuksia ja toisille erilaisia. Yksi lapsi kulkee yhtä polkua, ja toinen seuraa erilaista 

rataa. Kummallakaan ei ole kaikkia teistä ilmaantuneina tälle olemassaololle samalla hetkellä, 

ettekä te tule palaamaan samalla hetkellä. Jotkut matkaavat edellä, ja toiset jäljessä, mutta 

päämäärä odottaa jokaista. Kukaan ei tiedä, kuka on lähellä, eikä kuka on etäällä, koska te olette 

yhä pieniä omaamaan tämän tiedon; te olette ihmisiä ja turhamaisuutenne johtaisivat teidät 

harhaan. (10, 77-78) 

22.Kaikkina aikoina, jopa etäisimpinä ihmishistoriassa, teillä on ollut esimerkkejä ylevöityneen 

hengen ihmisistä. Kuinka te selitätte itsellenne tosiseikan, että on ollut ihmisiä, joilla on 

ylevöityneet henget aikaisemmista ajoista alkaen, jos ennen kuin he eivät olleet päässeet läpi 

toistuvista uudelleensyntymistä, jotka auttoivat heitä kohottamaan itseään? 

23.Koska henki ei ole syntynyt samaan aikaan kuin kuori, eikä ihmiskunnan alku sattunut samaan 

aikaan kuin hengen (alku). Todella Minä kerron teille, ei ainoakaan henki ollut ikinä tullut tähän 

maailmaan olematta olemassa ensin Tuonpuoleisessa. Ja joka teidän joukossanne voi mitata tai 

tietää ajan, jonka Hän oli elänyt toisissa asuinsijoissa, ennen kuin tuli asumaan maapallolle? (156, 

31-32) 

 

Tieto aikaisemmista maallisista Elämistä ja omasta Kehittymisestänne 

24.Sillä aikaa, kun henki on yhdistetty aineelliseen ruumiiseen, se on tietämätön ansioistaan, joita 

se on saavuttanut aikaisemmissa elämissään. Kuitenkin, se tietää, että se omaa ikuisen elämän ja 

että se tulee jatkuvasti kehittymään huipun tavoittelemisessaan, mutta on nykyisellään tietämätön 

siitä, minkä tason se on saavuttanut. (190, 57)         

25.Mielenne ei vastaanota menneitä vaikutteita tai muistoja hengeltänne, koska aineellinen on 

kuin paksu verho, joka ei salli sisäänpääsyä hengen elämään. Mikä mieli voisi vastaanottaa kuvia ja 

vaikutelmia, joita henki on kerännyt menneisyytensä kehityskaarella? Mitä älykkyyttä voisi 

rinnastaa ihmisideoihin sen, mikä on käsittämätöntä? 

26.Kaikista näistä syistä, tähän saakka, Minä en ole sallinut teidän tietää kuka te olette 

hengellisesti, enkä millainen teidän menneisyytenne on ollut. (274, 54-55) 

27.Kaikki Minun työni on kirjoitettu Minun kauttani kirjaan, joka on nimetty: ”Elämä.” Sivujen 

lukumäärä on laskematon, sen viisaus ääretöntä, ja jonkun muun kuin Jumalan kautta, joka on 

kirjoittaja, sitä ei voi saavuttaa kukaan. Mutta siinä, jokaisella sivulla, on kirjoitettuna rajoitettu 

tiivistelmä, jossa Isä on kuvaillut jokaisen töistään, asettaakseen sen jokaisen ymmärryksen 

saavutettavaksi. 

28.Te myös, olette kirjoittamassa elämänne kirjaa, jossa on kirjoitettuina kaikki työnne ja jokainen 

askeleenne kehityksen pitkällä tiellä. Tuo kirja tulee kirjoitetuksi tietoisuudessanne, ja se tulee 

olemaan tiedon valo ja kokemus, jolla huomenna te tulette valaisemaan nuorempien veljienne 

polkuja. 



29.Te ette vielä voi esitellä kirjaanne kenellekään, koska ette edes te tiedä sen sisältöjä, mutta 

pian olemuksessanne tulee olemaan valoa ja tulette kykenemään näyttämään veljillenne sivuja, 

jotka kertovat kehittymisestänne, hyvitystänne, ja kokemuksianne. Te tulette silloin olemaan avoin 

kirja ihmiskunnalle. 

30.Siunattuja ovat ne, jotka ottavat haltuunsa tehtävänsä, he tulevat tuntemaan itsensä kohoavan 

tikapuita, jotka Jaakob näki unissaan, mikä on hengellinen tie, joka johtaa olennot Luojan 

läsnäoloon. (253, 6-8) 

 

Rakkaus Vaatimuksena Hengelliselle Kehittymiselle 

31.Aivan kuten ruumiinne vaatii ilmaa, aurinkoa, vettä ja leipää elääkseen, niin myös henki 

tarvitsee ympäristöä, valoa, ja ylläpitoa omalle olemukselleen. Kun siltä on riistetty vapaus 

ylevöittää itseään ravinnon etsintään, se heikkenee, kuihtuu ja tylsistyy, kuin lapsi, joka on laitettu 

pysymään aina kehdossaan ja on suljettu makuuhuoneeseensa; sen raajat jäykistettyinä, se kasvaa 

kalpeana, sen aistit heikentyneinä ja sen voima näivettyneenä. 

32.Katsokaa, kuinka henki voi myös tulla halvaantuneeksi? Entä jos Minä kertoisin teille, että 

maailma on täynnä halvaantuneita, sokeita, kuuroja ja sairaita hengessään. Henki, joka elää 

suljettuna, ilman vapautta kehittää itseään, on olento, joka ei kasva, ei viisaudessa, ei voimassa 

eikä hyveessä. (258, 62-63) 

33.Todella Minä kerron teille, että se mikä voi ylevöittää teitä, on rakkaus, sillä siinä on olemassa 

viisaus, tunne ja ylevöityminen. Rakkaus on tiivistelmä kaikista Jumalallisuuden ominaisuuksista ja 

Jumala on sytyttänyt tuon liekin jokaisessa hengellisessä olennossa. 

34.Kuinka monia oppitunteja Minä olen antanut niin että te oppisitte rakastamaan? Kuinka monia 

mahdollisuuksia, elämiä ja uudelleensyntymiä Jumalallinen armo on tarjonnut! Oppitunti on 

toistettu niin monia kertoja kuin tarpeellista, kunnes se on opittu. Kun se kerran on toteltu, ei ole 

enää tarvetta toistaa oppituntia, sillä se ei voi olla unohdettu. 

35.Jos te opitte Minun oppituntini nopeasti, teidän ei enää tarvitse kärsiä, eikä itkeä virheitänne. 

Olento, joka ottaa hyödyn oppitunneista, jotka on vastaanotettu maapallolla, voi palata 

maailmaan, mutta joka kerran kehittyneempänä ja paremmissa olosuhteissa. Yhden ja seuraavan 

elämän välissä on aina lepotauko, mikä on tarpeellista, että mietiskellään ja levätään ennen uuden 

tehtävän alkamista. (263, 43-45) 

  

Vaihtelevia Syitä Uudelleensyntymille Lihaksi 

36.Todella Minä kerron teille, että ei missään ihmiselämän käännekohdassa ole ihmiseltä 

puuttunut tietoa Minun Laistani, sillä Häneltä ei koskaan ole puuttunut kajastusta hengestään, 

intuitiota mielestään tai aavistusta sydämestään, Jumalallisesta kipinästä, mikä on hänen 

omatuntonsa. 

37.Kuitenkin, henkenne ovat kääntyneet Tuonpuoleista kohti, pitäen pimeyden siteitä silmillään, ja 

Minä kerron teille, että Hän, joka ei käytä hyväkseen oppiläksyjä, joita tämän maailman elämä 

sisältää, tämä koettelemusten laakso, joutuu palaamaan takaisin siihen, viimeistelläkseen 

korjaamisen ja ennen kaikkea, oppimaan. (184, 39) 



38.Muissa maailmoissa henget myös nauttivat vapaasta tahdosta, ja he tekevät syntiä ja 

menettävät tien, tai sinnittelevät hyvässä ja sen vuoksi onnistuvat kohoamaan, aivan kuten te 

teette maapallolla. Mutta ilmaistulla hetkellä, ne, joiden kohtalona on tulla tähän maailmaan, 

laskeutuvat siihen, joko täyttääkseen jalon tehtävän, tai sovittaakseen korvaamisessa. 

39.Heidän halunsa mukaan nähdä tämä maapallo, se tulee näyttämään joistakin paratiisilta, ja 

toisista helvetiltä. Siksi, kun he ymmärtävät Isän armon, he näkevät vain ihmeellisen elämän 

kylvettynä siunauksilla ja opetuksilla henkeä varten: tie, joka tuo heidät lähemmäs Luvattua 

Maata. 

40.Jotkut jättävät tämän maailman halulla palata takaisin, toiset tekevät niin pelolla, että heidän 

täytyy (palata); Tämä siksi, koska olemuksenne ei ole vielä oppinut ymmärtämään sopusointua, 

jossa teidän täytyy elää Herran kanssa. (156, 33-34) 

41.Älköön kukaan kapinoiko ajatusta vastaan, että täytyy palata takaisin tälle planeetalle toisessa 

ruumiissa, tai ajatelko, että jälleensyntyminen on rangaistus hengelle. Kaikkien henkien, joiden 

kohtalona on elää maapallolla, on täytynyt käydä läpi jälleensyntymän laki, saavuttaakseen 

kehityksensä ja toteuttaakseen tehtävän, jonka Minä olen luottanut heille. 

42.Ei vain vähän kehittyneiden henkien täydy syntyä uudelleen, myös kehittyneiden henkien 

täytyy palata takaisin uudelleen ja uudelleen, kunnes heidän työnsä on loppuunsaatettu. 

43.Elia on suurin profeetoista, jotka ovat tulleet maapallolle, ja huolimatta suurista töistä, jotka 

Hän teki ja suurista koettelemuksista, jotka Hän koki, Hänen täytyi palata takaisin tähän 

maailmaan toisella kerralla, toisessa aineellisessa muodossa, ja toisella nimellä. 

44.Tämä rakkauden ja oikeudenmukaisuuden laki oli tuntematon ihmiskunnalle pitkän aikaa, sillä 

jos he olisivat tienneet sen aikaisemmin, he olisivat saattaneet langeta hämmennykseen; silti, Isä 

teki joitakin paljastuksia teille ja antoi teille joitakin merkkejä, jotka olivat tämän ajan edeltävä 

valo; ajan, joka on kaikkien Mysteereitten ratkaisun Aikakausi. (122, 25-28) 

 

Tie Täydellisyyteen 

45.Pitkä on tie, jota myöten teidän tulee tulla valon täyteyteen. Millään olennolla ei ole pidempää 

tietä kuin hengellä, jolle Isä, Jumalallinen Kuvanveistäjä, joka muotoilee ja kiillottaa henkenne, 

antaa täydellisen muodon. (292, 26) 

46.Todella Minä kerron teille, että kun tulee täydelliseen puhtauteen, henkenne täytyy vielä 

puhdistaa itseään paljon tässä maailmassa ja hengellisessä laaksossa. 

47.Te tulette palaamaan tälle planeetalle niin monia kertoja kuin tarpeellista, ja mitä enemmän te 

epäonnistutte hyödyntämään mahdollisuuksia, joita Isänne antaa teille, sitä pidempään tulee 

ratkaiseva sisäänpääsynne todelliseen elämään lykkääntymään, ja sen pidempään te tulette 

pysymään kyynelten laaksossa. 

48.Jokaisessa maallisessa olemassaolossa, jokaisen hengen täytyy näyttää kehittymisensä ja 

kehittymisensä hedelmät, tehden vakaan askeleen eteenpäin joka kerta. 

49.Pitäkää mielessä, että ainut hyvä, mikä ponnahtaa omaksi hyödyksenne, on se mikä on tehty 

todellisesta rakkaudesta ja armeliaisuudesta muita kohtaan, ja mikä on tehty epäitsekkäästi. (159, 

29-32) 



50.Ihmisessä on kaksi voimaa, mitkä ovat aina kamppailussa: hänen ihmisluontonsa, mikä on 

väliaikainen, ja hänen hengellinen luontonsa, joka on ikuinen. 

51.Tuo ikuinen olento on hyvin tietoinen, että hyvin pitkiä aikoja tulee kulumaan, että hän on 

kykenevä tavoittamaan hengellisen täydellisyytensä; Hän odottaa, että Hänellä tulee olemaan 

monia olemassaoloja ja että niissä Hän tulee käymään läpi monia koettelemuksia, ennen kuin hän 

saavuttaa todellista onnellisuutta. Henki näkee ennalta, että kyyneltensä, kipujensa ja monta 

kertaa ruumiillisen kuoleman läpikäymisensä jälkeen, Hän tulee saavuttamaan huipun, jota Hän on 

aina etsinyt täydellisyyden kaipuussaan. 

52.Toisaalta liha, tuo heikko ja pieni olento, itkee, kapinoi ja joskus kieltäytyy seuraamasta hengen 

saneluita, ja vain kuin jälkimmäinen on kehittynyt, on vahva ja kokenut kamppailussa lihan ja sen 

ympäristön kanssa, se on kykenevä hallitsemaan lihaa ja manifestoimaan itsensä sen kautta. 

53.Pitkä on hengen pyhiinvaellusmatka, kauas ulottuva hänen polkunsa, monet ja aika vaihtelevat 

hänen olemassaolonsa, ja hänen koettelemuksensa erilaisia joka hetkessä, mutta kun Hän 

mukautuu niihin, Hän ylevöityy, puhdistuu ja täydellistyy. 

54.Kulussaan läpi elämän, Hän on jättämässä valon jäljen, siksi monta kertaa lihan oikut eivät ole 

hengen huoli, sillä Hän tietää, että ne ovat väliaikaisia, ja ettei Hän voi viivytellä matkaansa 

tapahtumilla, joita Hän pitää merkityksettöminä. 

55.Hetkellisesti Hän kiinnittää huomionsa ruumiinsa heikkouksiin, mutta Hän tietää, ettei Hän voi 

rakastaa hyvin paljon jotain, mikä on lyhytaikaista ja joka pian katoaa maapallon syövereihin. (18, 

24 ja 27-28) 

 

Yleismaailmallinen Elämän Koulu 

56.Ihmiskunnan alusta alkaen, hengen uudestisyntyminen on ollut olemassa rakkauden ja 

oikeudenmukaisuuden lakina, ja on yksi muodoista, joilla Isä on havainnollistanut ääretöntä 

laupeuttaan. Uudelleen syntyminen lihaksi ei ole vain tätä aikaa varten, vaan kaikkia aikoja varten, 

vaan älkää ajatelko, että tätä Mysteeriä ei ole paljastettu ennen kuin nyt; ensimmäisistä ajoista 

alkaen intuitio on ollut olemassa ihmisessä hengen uudelleen syntymisestä. 

57.Kuitenkin tämä ihmiskunta, etsien aineellisia tieteitä ja maailman rikkauksia, on sallinut itsensä 

olevan lihan intohimojen hallitsema, kovettaen nuo tunteensa, joilla hengellisyys on havaittu, 

tehden itsestään sokean ja kuuron sille, mikä vastaa henkeä. (105, 52) 

58.Ennen teidän luomistanne, te olitte Minussa; myöhemmin, hengellisenä olentona, paikalta, 

missä kaikki värähtelee täydellisessä sopusoinnussa, missä elämän olemus ja todellisen valon 

lähde löydetään, Minä tulen antamaan teille ylläpitoa. 

59.Kipu ei ollut Isän luomaa. Ajassa, josta Minä puhun, teillä ei ollut mitään syytä uikuttaa, eikä 

ollut mitään  vaikerrettavaa, te tunsitte kunnian itsessänne, sillä täydellisessä elämässänne te 

olitte tuon olemassaolon symboli. 

60.Mutta kun te jätitte tuon asuinpaikan, Minä annoin virka-asun hengelle ja te laskeuduitte 

edemmäs ja edemmäs. Siitä alkaen henkenne on kehittynyt vähä vähältä tasolle, mitä se nyt 

asuttaa, missä Isän valo loistaa. (115, 4-5) 

61.Jokaisen hengen lopullinen määränpää on yhdistyä Jumalan kanssa sen jälkeen, kun se tulee 

puhdistetuksi ja säilyttää täydellisyyden. Siksi Minä täytän polkunne valaistumisella ja annan 



voimaa hengellenne, niin että te voitte kohota askel askeleelta. Asuinsija, jota te tulette 

asuttamaan hengellisessä laaksossa tullaan määrittämään hengellisen kehittymisenne tason 

mukaan, kun te lähdette maapallolta, koska maailmankaikkeus oli luotu täydellistymisen kouluksi 

hengelle. (195, 38) 

62.Jos Minä olisin antanut teille kaiken tässä elämässä, te ette olisi nyt toivomassa kohoavanne 

toista askelta, vaan se, mitä ette ole saavuttaneet yhdessä olemassaolossa, te etsitte toisessa, ja se 

mitä ette tavoita siinä, on luvattu teille korkeammalla, ja niinpä se menee äärettömästi henkien 

loppumatonta tietä. 

63.Kun te kuulette Minun sanani, vaikuttaa mahdottomalta, että henkenne saattaisi olla kyvykäs 

tavoittamaan sellaista täydellisyyttä, ja Minä kerron teille, että tänään te epäilette hengen korkeaa 

kohtaloa, koska te katsotte vain sitä, mitä voitte nähdä aineellisilla silmillänne: pienuutta, 

tietämättömyyttä, ja pahaa. Kuitenkin, niin on koska joidenkin henki on sairas, kun taas toisissa se 

on halvaantunut. On joitakin, jotka ovat sokeita, ja kuitenkin jotkut ovat hengellisesti kuolleita. 

Sellaisen hengellisen murheen edessä teidän täytyy epäillä kohtaloa, jonka ikuisuus on varannut 

teille. 

64.Täten te elätte tätä aineellisuuden ja maailman rakkauden ajassa, kuitenkin Minun totuuteni 

valo on tullut teidän luoksenne hajottamaan yön pimeyden ajasta, joka on jo mennyt ohi, 

ilmoittaen aamunkoiton valollaan uuden Aikakauden saapumisen, missä henki tulee 

vastaanottamaan Minun opetukseni valaistumisen. (116, 17-18) 

65.Monet teistä eivät enää tule saamaan toista mahdollisuutta tulla maapallolle korjaamaan 

vikojanne; te ette tule omaamaan tuota välinettä, mikä teillä on tänään, mikä on ruumis, joka 

kantaa teidät, ja josta te olette riippuvaisia. On tarpeellista että te ymmärrätte, että tuleminen 

maailmaan on etuoikeus hengelle, ei koskaan rangaistus ja sen vuoksi teidän täytyy hyödyntää tätä 

armoa. 

66.Tämän elämän jälkeen te tulette menemään toisiin maailmoihin vastaanottamaan uusia 

oppitunteja ja siellä löytämään uusia mahdollisuuksia jatkaa kohoamista tikapuilla ja itsenne 

täydellistämistä. Jos olette täydellistäneet velvollisuutenne ihmisinä, tulette lähtemään tästä 

maailmasta tyydytyksellä loppuunsaatetusta tehtävästä, kantaen tyyneyttä hengessänne. (221, 54-

55) 

67.Minun ääneni kutsuu suuria väen paljouksia, koska monet henget ovat tulossa pitkän 

pyhiinvaelluksensa loppuun maapallolla. 

68.Tuo alakuloisuus, tuo lopenuupumus ja tuo surullisuus, jota he kantavat sydämissään, ovat 

todiste, että he kaipaavat korkeampaa asumusta, parempaa maailmaa. 

69.Kuitenkin on tarpeellista, että he elämiensä viimeisessä vaiheessa maapallolla elävät 

tottelevaisuudessa omientuntojensa saneluille, niin että heidän viimeisten askeltensa jättämä jälki 

maapallolla on siunaus sukupolville, jotka myöhemmin tulevat suorittamaan vaihtelevia tehtäviään 

maailmassa. (276, 4) 

70.Tämä maailma ei ole ikuinen, eikä ole olemassa mitään tarvetta sen olla (ikuinen). Kun tämä 

asuinpaikka lakkaa omaamasta syyn, joka sillä nyt on olla olemassa, se tulee katoamaan. 

71.Kun henkenne eivät enää tarvitse oppitunteja, joita tämä elämä antaa, koska muita 

ylevöityneempiä oppitunteja odottaa toisessa maailmassa, silloin, valolla, joka on vaadittu tähän 

kamppailuun, se tulee sanomaan: ”Kuinka selvästi Minä nyt ymmärrän, että kaikki tämän elämän 



muutokset olivat vain kokemuksia ja oppitunteja, joita Minä tarvitsin ymmärtääkseni paremmin. 

Kuinka kauan tämä matka ilmestyi minulle hetkinä, kun kärsimys kuivatti Minun voimani; mutta 

nyt, vastakohtana, kun kaikki on menneessä, kuinka hetkelliseltä ja ohikiitävältä se vaikuttaa 

ikuisuuden edessä. (230, 47) 

72.Olkaa iloisia, ihmiskunta; ajatelkaa itseänne muuttolintuina, jotka ohittavat tämän täynnä 

kyyneleitä, köyhyyttä ja kärsimystä olevan maailman. Olkaa iloisia, että se ei ole teidän ikuinen 

asuinpaikkanne. Paremmat maailmat odottavat teitä. 

73.Täten, kun te sanotte jäähyväiset tälle maapallolle, teette sen ilman katkeruutta, ja tänne 

jäävät kivun itkut, työ ja kyyneleet. Te tulette sanomaan hyvästi tälle maailmalle ja nousemaan 

korkeampiin maailmoihin, jotka odottavat teitä. Sieltä te tulette näkemään maapallon pisteenä 

avaruudessa, jota te muistatte rakkaudella. (230, 51) 

 

Jälleensyntymisen Opin Vakaumuksen Voima 

74.Hengellinen valaistuminen on paljastamassa maailmalle totuuden, oikeudenmukaisuuden, syyn 

ja rakkauden, jotka ovat olemassa lihaksi uudelleensyntymisen hengellisessä lahjassa. Kuitenkin 

alussa maailma tulee tulisesti taistelemaan tätä paljastusta vastaan, luokitellen sen oudoksi ja 

valheelliseksi opiksi, saadakseen hyväuskoiset ihmiset olemaan luottamatta siihen. 

75.Uskontojen ponnistukset säilyttää uskollisuutensa vanhojen uskomusten ja menetelmien 

rutiiniin, yli niiden ajan, tulee olemaan hyödytöntä ja turhaa, sillä kukaan ei voi pysäyttää 

Jumalallista valoa, joka tunkeutuu ymmärryksen syvyyksiin, herättäen hengen ilmestysten, 

Jumalallisen itseluottamuksen, epäilyjen ja Mysteereitten selkiyttämisen ja hengellisen 

vapautumisen aikaan. 

76.Eikä kukaan kykene pidättelemään hyökyä, joka muodostuu, kun ihmiskunta nousee etsimään 

ajatuksen, hengen ja uskon vapautta. (290, 57-59) 

 

Vaiheet Hengen Jälleensyntymässä 

77.Minä kutsun kaikkia matkaajia kuuntelemaan Minun ääntäni, joka kutsuu heitä kohoamaan 

hengellisesti ja omaamaan ikuisen elämän.  

78.Tänä päivänä, kun Jumalallinen Sana tekee itsensä kuulluksi, oppikaa tästä sanasta ja valistukaa 

siitä, sillä viisaudessa on valo ja teidän pelastuksenne. 

79.Jos Minun lakini opettaa teille moraalia, oikeamielisyyttä ja järjestystä kaikkiin elämänne 

toimiin, miksi te etsitte vastakkaisia polkuja, jotka tuovat teille kipua, ja kun te lähdette pois 

tuonpuoleiseen, jättäen ruumiinne maapallolle, te itkette koska te rakastitte tuota fyysistä 

ruumista niin paljon? 

80.Kun te tunnette, että aineellinen ruumis ei enää kuulu teille, ja että teidän täytyy seurata tietä, 

kunnes tavoitatte Minut, Minä olen kysynyt teiltä: Minun lapseni, minkä lahjan te tuotte Minulle? 

Oletteko eläneet maapallolla totellen Minun määräyksiäni? 

81.Ja te olette häpeissänne ja apeita, koska teillä ei ole rakkauden lahjaa yhdelle, joka rakastaa 

teitä niin paljon ja on myöntänyt teille niin paljon. Te olette luoneet kahleet, jotka murskaavat 

henkenne. Ja kun on menettänyt armonsa, henkenne ilmestyy ilman valoa, itkien ja murehtien. Se 



kuulee Isän äänen, joka kutsuu, mutta koska se ei ole kehittynyt, eikä tunne itseään arvolliseksi 

tulemaan hänen luokseen, se epäröi ja odottaa. 

82.Aika kuluu, ja jälleen kerran henki kuulee tuon äänen. Kipujensa keskellä se kysyy, kuka puhuu, 

ja ääni sanoo: Herää! Etkö tiedä, mistä olet tullut, etkä minne menet? Sitten henki nostaa silmänsä 

ja näkee suunnattoman valon, sen loiston edessä se näkee itsensä merkityksettömänä. Se 

tunnistaa, että ennen maapallolle lähettämistä, se oli ollut olemassa ja oli ollut Isän rakastama, 

hänestä ääni tuli ja joka nyt nähdessään hänet tässä kivuliaassa tilanteessa, kärsii siitä. Henki 

tietää, että se oli lähetetty erilaisiin maailmoihin matkaamaan vaikeaa polkua ja on tavoittanut 

palkkionsa ansioittensa kautta. 

83.Lapsi kysyy , jos ennen maapallolle lähettämistään Minä olen ollut sinun rakastettu olentosi, 

miksi Minä en ole pysynyt hyveellisenä? Miksi Minun täytyi laskeutua kärsimään ja 

työskentelemään palatakseni sinun luo? 

84.Ääni vastaa: Kaikki henget on alistettu kehityksen laille ja sitä tietä Isän Henki aina suojelee 

teitä ja on mieltynyt hänen poikansa hyviin tekoihin. Todella, Minä olen lähettänyt teidät 

maapallolle, että saattaisitte tehdä siitä asumuksen kamppailulle hengelliseen täydellisyyteen, ei 

sodan ja kivun laaksoa. 

85.Minä olen kertonut teille, että lisääntykää, älkääkä olko steriilejä ja kun te palaatte hengelliseen 

laaksoon, ettekä tuo mitään satoa, te vain itkette, saapuen ilman mitään armoa, millä Minä olen 

kattanut teidät. Siksi Minä lähetän teidät vielä kerran ja kerron teille, puhdistakaa itsenne, etsikää 

sitä, minkä olette kadottaneet, ja harjoittakaa kehitystänne. 

86.Henki palaa maapallolle takaisin ja etsii pienen ja herkän ihmisruumiin levätäkseen siinä ja 

alkaakseen uuden matkan. Se löytää pienen lapsen, joka on määrätty sille ja yhdistyy siihen 

ruumiiseen, tehdäkseen korvauksen epäonnistumisistaan Minun lakiani koskien. Tietäen, mitä sen 

täytyy tehdä ja ollen tietoinen, että se kuuluu Isälle, henki tulee maapallolle selvästi tietoisena 

tehtävästään. 

87.Ensimmäisinä vuosinaan se on viaton; se säilyttää puhtautensa, ja pysyy yhteydessä 

hengelliseen elämään. Sitten se alkaa tuntea synnin. Se katsoo tarkasti ylpeyttä, röyhkeyttä, ja 

ihmisten kapinallisuutta Isän oikeudenmukaisten lakien edessä, ja liha, joka on itsepäinen 

luonnoltaan, alkaa saastuttamaan itseään pahalla. Kun se on langennut kiusaukseen, se unohtaa 

tehtävänsä, minkä se toi maapallolle ja nousee suorittamaan tekoja, jotka ovat vastakkaisia laille. 

Henki ja aineellinen ruumis syövät kiellettyjä hedelmiä, ja kun ne ovat langenneet hornaan, 

viimeinen hetki yllättää heidät. 

88.Jälleen kerran henki löytää itsensä hengellisestä laaksosta, lopen uupuneena ja vikojensa 

painon taakoittamana. Sitten se muistaa äänen, joka puhui sille toisena aikana, ja ääni yhä kutsuu 

sitä. Ja paljon itkemisen jälkeen, tuntien itsensä eksyneeksi, ja tietämättä kuka se on, se muistaa, 

että se on jo ollut siinä paikassa. 

89.Sitten Isä, joka on luonut sen niin suurella rakkaudella, ilmestyy sen polulle, kysyen: Kuka sinä 

olet? Mistä sinä tulet ja minne sinä menet? 

90.Poika tunnistaa siinä äänessä yhden sanat; hänen, joka on antanut sille sen olemassaolon, 

älykkyyden, ja lahjat; Isän ääni, joka aina antaa anteeksi, joka puhdistaa, ja poistaa pimeyden ja 

johdattaa valoon. Lapsi vapisee, koska se tuntee, että se on Tuomarin edessä, ja puhuu, sanoen: 

Isä, Minun tottelemattomuuteni ja Minun velkani sinulle ovat hyvin suuret, enkä Minä voi kohota 



elämään sinun kotiisi, sillä Minulla ei ole ansioita. Tänään, kun Minä palasin hengelliseen laaksoon, 

Minä näen, että Minä olen vain kerryttänyt vikoja, jotka Minun täytyy korvata. 

91.Mutta rakastava Isä jälleen kerran osoittaa tien, ja jälleen kerran henki syntyy lihaksi ja 

muodostaa osan ihmiskuntaa. 

92.Nyt kokeneempana ja suuremmalla voimalla, se sitten valtaa aineellisen ruumiin, hallitakseen 

sitä ja totellakseen Jumalallisia määräyksiä. Taistelu alkaa. Henki taistelee syntejä vastaan, jotka 

saavat ihmisen lankeamaan ja haluamaan hyötyä mahdollisuudesta, mikä on myönnetty sen 

pelastukseksi. Se kamppailee alusta loppuun. Ja kun valkeat hiukset loistavat temppelissä, ja 

ruumis, joka aikaisemmin oli vahva ja terve, alkaa hitaasti painumaan kumaraan vuosien painon ja 

energian menettämisen johdosta, silloin henki tuntee itsensä vahvaksi, kehittyneemmäksi, ja 

kokenemmaksi. Kuinka suuri ja iljettävä synti ilmestyy tuohon olentoon, se jättää tuon synnin ja 

tavoittaa matkansa lopun. Nyt se odottaa vain hetkeä, jolloin Isä tulee kutsumaan sitä, sillä se on 

tullut siihen johtopäätökseen, että Jumalallinen Laki on oikeudenmukainen, että Jumalan tahto on 

täydellinen, ja että Isä elää antaakseen elämän ja pelastuksen lapsilleen. 

93.Kun viimeinen  päivä tulee, se tuntee kuoleman lihassaan, eikä sillä ole kipua; se lähtee 

hiljaisesti ja kunnioittavasti. Se miettii itsekseen hengessä, ja aivan kuin sillä olisi peili edessään, se 

näkee itsensä kauniina ja säteilevänä valon kanssa. Sitten ääni puhuu sille ja kysyy, Lapsi, minne 

sinä olet menossa? Ja tietäen, kuka se on, se lähestyy Isää, sallii hänen valon tunkeutua 

olemukseensa ja puhuu täten: Oi Luoja, Oi Maailmankaikkeudellinen Rakkaus, Minä tulen sinun 

luoksesi lepäämään ja antamaan sinulle Minun tehtäväni täyttymyksen. 

94.Tili on selvitetty; henki on terve, puhdistettu ja vapaa synnin kahleista, ja näkee edessään 

palkkion, mikä odotti sitä. 

95.Sitten se tuntee yhdistyvänsä Isän valoon, että sen ilo on suurempi ja se mietiskelee rauhan 

asuinsijaa, pyhää maata, ja äärimmäistä hiljaisuutta, sitten se pysyy levossa Aabrahamin 

rinnuksilla. (33, 14-16) 


