
TTT/0 - Otsikko "Kolmas Testamentti"... Oletus useimmille kristityille? 

Tunnustuksesta tai opetetusta uskosta piittaamattomina, valtaosa Kristityistä tulee pitämään 

tämän työn otsikkoa ”Kolmas Testamentti” julkeana, koska sen kanssa tämän viimeisimmän 

ilmestyksen työ, on asetettu tasa-arvoiseen asemaan Raamatun Vanhan ja Uuden Testamentin 

kanssa, sellaisina kuin he tuntevat ne, ja joita pidetään Pyhinä Kirjoituksina ja heidän uskonsa 

perustana, he pitävät sitä valmiina, eikä kohteena millekään jatkolle tai minkäänlaiselle 

vahvistamiselle. 

Kuitenkin Raamatun todellinen tutkija tulee tietämään, että tällä perinteisellä asemalla ei ole 

mitään perustaa Jeesuksen klassisissa opetuksissa, kuten ne ovat välitetyt meille Uuden 

Testamentin Evankeliumien kautta. Aika päinvastoin. Viimeisissä saarnoissaan ennen 

poislähtemistä, Jeesus lukemattomissa tilanteissa viittasi Hänen Toiseen Tulemiseensa, ja siinä 

mielessä Hän teki viittauksen ”Totuuden Henkeen”, ”Lohduttavaan Henkeen”, ja ”Pyhään 

Henkeen”, joka myöhemmin tulisi ”esittelemään teille totuuden” (Johanneksen Evankeliumi 14, 

26) 

Tämä esittely tarjoaa uskovalle Kristitylle ja kaikille muille tämän kirjan kiinnostuneille lukijoille 

totuudellisen ymmärryksen sen luomisesta, millä tavalla ja minkä ulkoisten olosuhteiden alaisena 

Jeesuksen lupaus koskien hänen Toista Tulemistaan, oli tehty todeksi, koska huolimatta 

vahvistuksista siihen aiheeseen, jotka on löydetty itse ilmestysten joukosta, vastaamattomia 

kysymyksiä saattaa jäädä ja voisivat aiheuttaa epäilyjä ja valheellisia otaksumia. Tämä esittely 

yrittää sen vuoksi helpottaa sen ymmärtämistä, minkä Pyhä Henki, uudessa ilmestyksessä, on 

luovuttanut ihmiskunnalle hänen Kolmannessa Testamentissaan.  

Kuten jokainen tämän uuden Jumalan Sanan lukija voi todistaa itselleen, se säteilee täyttä 

auktoriteettia, viisautta ja rakkautta. Se on Jeesuksen lupauksen täyttymys, palata takaisin 

”pilvessä” (Luukkaan Evankeliumi 21:27), mikä ilmaistuna Hengen symbolisella kielellä, tarkoittaa: 

hengellisessä muodossa. Sen vuoksi tämä Jumalan Kolmas Testamentti, kuten aiheenmukaisesti 

järjestetty Jumalallisten ilmestysten yhteenveto tehty Meksikossa, koostuu todellisesta 

todistuksesta Kristuksen Toisesta Tulemisesta ”Hengessä”, se on hänen viestinsä ja ajankohtainen 

opetus ihmiskunnalle, yleiskatsauksen muodossa, valittu Hänen opetustensa alkuperäisistä 12 

sarjasta.  

Tämän sanan on tarkoitettu olevan ohjaava apu ihmiselle ja johdattavan hänet parempaan ja 

täydellisempään ymmärrykseen Jumalasta, itsestään, ja hänen olemassaolonsa tarkoituksesta 

tässä maailmassa; ja tapahtumista, jotka tapahtuvat hänen henkilökohtaisessa elämässään, kuin 

myös tapahtumat ja muodonmuutokset, jotka välttämättä seuraavat ”Pyhän Hengen Aikakauden” 

alkua. Tähän aikaan viittasivat keskiaikainen piispa Joaquin de Fiore (Gioacchino da Fiore, 

italialainen teologi, apotti ja San Giovanni-luostarin perustaja, eli v.1135-1202) ja useat muut, 

jotka seurasivat häntä. Tulevaa Kristuksen Rauhan Hallintoa maapallolla on Profeettojen ajoista 

alkaen luvattu ihmiskunnalle.  

Kristuksen toisen hengellisen tulemisen myötä Hänen Sanassaan, tämä Hengen ja Hengellisyyden 

Aikakausi ihmiskunnalle on jo alkanut, ja Kristus, uuden rakkauden viestinsä kanssa, on näyttänyt 

meille tien, joka johtaa meidät siihen.    

Päinvastoin Kristittyjen kaikkia ennakko-odotuksia, Kristuksen Toisen Tulemisen päätapahtuma ei 

odota tulevaisuudessa, vaan on jo tapahtunut ajanjaksona vuosien 1866 ja 1950 välillä, se 

täytettiin hiljaisuudessa, näkymättömänä ja tuntemattomana ”suuremmalle maailmalle” ja 

Kristityille. Ei länsimaisen Kristillisyyden keskuksessa Roomassa, eikä Ortodoksi uskon keskuksessa 



Athos vuorella, eikä edes, kuten monet odottivat, muinaisessa Juutalais-Kristityssä Jerusalemissa, 

eikä missään Protestanttisuuden teologisessa tai filosofisessa keskuksessa, vaan niin kutsutun 

Kolmannen Maailman maassa – Meksikossa. Ja jopa siellä, ei hallitsevan Katolisen Kirkon 

mahtipontisuuden ja olosuhteiden keskellä, vaan yksinkertaisten ja nöyrien ihmisten köyhtyneessä 

ja merkityksettömässä ympäristössä, Meksikon pääkaupungin ympärillä laita-alueilla, mistä se 

säteili leviten ympäri maata. Kuka olisi voinut odottaa sitä?  

Kristuksen takaisin paluu tehtiin todeksi ilmestysten muodossa, mitkä vastaanotettiin hengellisesti 

hurmostilassa, Hänen valitsemiensa ihmisten toimesta ja näiden nöyrien ihmisten joukossa.  

Viimeisinä vuosina ennen vuotta 1950, huomattava osa näistä ilmestyksistä oli merkitty muistiin 

pikakirjoituksella, muokattu julkaisukuntoon ja myöhemmin julkaistiin kahdentoista sarja, otsikolla 

”Libro de la Vida Verdadera” tai ”Todellisen Elämän Kirja”. Ja näiden viimeisten vuosien aikana, 

kaikki aikaisemmat opetukset toistettiin suurennetussa ja syvällisemmässä muodossa. Nykyinen 

kirja käsittää valikoiman tekstejä siitä työstä, siten kuin ne soveltuvat sen osoittamiin aiheisiin.  

Kaikki Kristuksen opetukset, kuin myös käsitellyt aiheet, olivat Herran tarkoittamia, olemaan 

hänen ”Kolmas Testamenttinsa” ihmiskunnalle. On toivottu, että tällä esittelyllä, tämän 

tuonpuoleisen manifestaation aitous on selkeytetty lukijalle.  

Meksikon valinta Maaksi, joka oli tarkoitettu Kristuksen toiselle tulemiselle Hengessä, Herran 

sanojen mukaan, johtui nykyisten asukkaiden alkuperäisistä esivanhemmista, jotka espanjalaiset 

valloittajat tekivät marttyyreiksi ja heidät ”tehtiin kristityiksi” pakolla hänen nimessään. Toiseksi, 

nämä ihmiset ja heidän nykyiset jälkeläisensä, kun heidät oli kukistettu ja nöyryytetty, he ovat 

kehittäneet veljeyden, solidaarisuuden, nöyryyden ja sietokyvyn hengen, joka on syvempi kuin 

muilla maailman ihmisillä. Ja niin on, että monet muinaisen ja valitun ”Israelin kansan” kypsemmät 

henget ovat syntyneet nykyisenä aikana Meksikolaisen kansan syliin, ja heidät on tehty lupausten 

täyttymisen todistajiksi, mitkä tehtiin ”Hengelliselle Israelille”.  

Eikä Jeesuksen syntymä, Kristuksen ensimmäinen tuleminen maailmaan, tapahtunut Rooman ja 

Kreikan voimakeskuksissa, eikä edes Juutalaisen kulttuurin keskuksessa Jerusalemissa, vaan 

takamailla, nöyrissä olosuhteissa, niin että Jeesuksen koti ja kasvatus oli Galilealainen, Jerusalemin 

Juutalaisten suuresti väheksymä. Sen ajan oppineet, täynnä ylemmyyden tunnetta, ilmaisivat 

itsensä aiheesta seuraavasti: ”Voiko mitään hyvää tulla Nasaretista?” Tämän päivän teologien ei 

tulisi tehdä samaa virhettä, ajatellessaan maailman vaatimatonta osaa ylemmyyden asenteella: 

”Voiko mitään hyvää ja tärkeää tulla Meksikosta?”  

Mikä todistusaineisto osoittaa hengellisten ilmestysten tulevan lähteestä, joka on aidosti 

Jumalallista alkuperältään? Ennen kaikkea, itse ilmestykset, jotka ovat yksiselitteisesti kyllästetyt 

Kristuksen Hengellä ja uskolla ja Taivaallisen Isän rakkaudella ja armolla. Mikä ihmissydän voi 

pysyä niiden koskettamattomana? Sitten myös, heijastusten, ilmestysten, varoitusten ja opetusten 

viisaus ja syvällisyys muodostavat vakuuttavan todistuksen, joka osoittaa Luojaan. Mikä 

valheellinen henki kieroilla aikomuksilla voisi yrittää edes teeskennellä niitä? Ja mistä ne 

koostuisivat, koska nämä opetukset voivat olla vain hyödyllisiä ihmisrodun ylevöitymiseen, 

kehittymiseen ja jalostumiseen?  

Myös näiden ilmestysten aitouden tukeminen Uutena Jumalan Sanana, on tosiseikka, että ne 

tulivat niin monien eri henkilöiden kautta ja niin monissa eri paikoissa; ja kuitenkin, huolimatta 

tästä hajanaisesta alkuperästä, säilyttävät hengen ja luonteen yhtenäisyyden, selvästi osoittaen 

yhteen ainoaan olemukseen ja yhteen ainoaan ilmestyksen lähteeseen. Mikä pimeä voima voisi 

olla kykenevä järjestämään tuollaisen viettelevän näky leikin vuosikymmenten ajan kuluessa ja 



ympäri koko maata, vain pilkatakseen Jumalaa? Tuo ajatus ei yksinkertaisesti ole elinkelpoinen, ja 

Jumala, rakastavana Isänä ihmislapsille ja maallisten tapahtumien Ylivertaisena Johtajana, ei 

koskaan sallisi sen tapahtuvan.  

Toinen painava osatekijä, joka tukee näiden ilmestysten aitoutta, todistajana Kristuksen 

hengelliselle takaisin paluulle, on yhtäpitävyys Jeesuksen paluutaan koskevien lupausten välillä ja 

”merkkien” välillä, mitkä viittaavat siihen; ja tapahtumat Meksikossa sinä aikana, kun maailma koki 

myrskyisiä ja muuttavia tapahtumia, mukaan lukien kaksi maailmansotaa.  

Viitaten Amerikan mantereen alueeseen ja sen vuoksi Meksikoon, 1800-luvulla merkittävän 

todistuksen antoi Kristuksen hengellisestä takaisin paluusta niin kutsuttu ”Jumalan Kirjuri” Jakob 

Lorber (eli vuosina 1800-1864), Itävallassa. Hänen enteellisen ilmestyksen työnsä tiivistelmässä, 

Kristus puhuu hänen hengellisestä paluustaan kuin tapahtumassa suuren valtameren takana, se 

tarkoittaa Atlantin. * Niille henkilöille, jotka Lorberin kautta, uskovat näihin ilmestyksiin, eikö tässä 

ole tarpeeksi motiivia kysyä itseltään, jos tämä profetia on jo täytetty ja tutkien josko yhdessä 

näistä Amerikan Mantereen maista, mitään on tapahtunut lunastaakseen tämän lupauksen ja 

oikeuttaakseen sen. Määrittävä tekijä tuomitsemiseen ei tulisi kuitenkaan olla vain Jumalallinen 

vauraus paljastettuna, vaan ennen kaikkea rakkaus ja viisaus, jota Hänen opetuksensa välittää 

meille. * (Suuri Johanneksen Evankeliumi Sarja.9, Luku.94:14-15)  

Sellainen tapahtuma on varmasti tapahtunut, ja sillä oli alkunsa 1860-luvun ensimmäisinä vuosina. 

Yksinkertainen kaupunkilaismies Roque Rojas, 23. Kesäkuuta, 1861, koki kutsumuksensa 

ensimmäisen kokemuksen arkkienkeli Gabrielilta, kuin myös näyn, jossa hänen tehtävänsä Eliana, 

Herran maallisena edelläkävijänä oli ilmoitettu. Kun hän uuden ja voimakkaamman näyn jälkeen 

tuli vakuuttuneeksi Jumalallisen kutsumuksen aitoudesta, hän alkoi kertomaan muille viesteistä ja 

näyistä, joita hän vastaanotti hurmostilassa, ja vähitellen vakaumuksensa ja luotettavuutensa 

kautta, uskovien yhteisö kerääntyi hänen ympärilleen. Hengellisen parantamisen lahjan kautta, 

mikä manifestoitui itsekseen, hän tuli hyvin tunnetuksi seuraavina aikoina ja kaikki, jotka tulivat 

hänen luokseen, suuresti arvostivat häntä avun ja neuvon etsimisessään.  

Hän perusti ensimmäisen tapaamispaikan, missä syyskuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1866 

Elia puhui hänen kauttaan ensimmäistä kertaa, ja hän siunasi paikassa seitsemän miestä ja naista, 

merkitsemään Seisemää Sinettiä, Pyhän Historian kunnioitettavia Aikakausia, johtajina yhteisöille, 

jotka tuli luoda. Kun Pyhän Viikon aikana vuonna 1869 osanottajat eivät kokoontumisessa 

osoittaneet kunnioitusta ja omistautumista, mitä Roque Rojas odotti heiltä, pyhä raivo sai hänet 

valtaansa ja hän tuhosi Jumalalliset ilmestykset, jotka oli vastaanotettu Elialta siihen aikaan 

mennessä. Hän julisti tapaamispaikan suljetuksi, lopettaen armeliaisuuden työnsä ennenaikaisesti. 

Mutta hyvä siemen, jonka hän oli kylvänyt, iti ja kukoisti muissa paikoissa ja vuosia myöhemmin, 

vuonna 1884, yhdessä Seitsemän Sinetin yhteisössä, ensimmäistä kertaa Herra itse puhui Damiana 

Oviedon kautta, puhujan (tai puhenaisen) * joka oli pysynyt uskollisena hänen kutsumukselleen. 

Siitä ajasta eteenpäin jumalalliset ilmestykset jatkuivat keskeytyksettä sukupolvien ajan, vuoden 

1950 loppuun asti.  

Yhteisöjen ja uskovien lukumäärä kasvoi tasaisesti sen ajan kuluessa, ja sellaisella tavalla, että 

tämä Kristillinen Hengellinen Liike, Kristuksen nimittämä, hänen Hengellisenä Työnään, viimein 

sisälsi useita satoja yhteisöjä ja monia satoja tuhansia uskovia ympäri maata.  

Uskovat kokoontuivat säännöllisesti Sunnuntaiaamuisin karuissa yhteisötiloissaan tai jopa 

yksityiskodeissa, ja kaikissa niissä paikoissa, missä yksi tai useampi puhemies Sanalle löydettiin, 

Jumalallinen Henki manifestoi Itsensä kuulijoidensa tarpeiden ja vastaanottavuuden mukaan.  



Kerran viikossa sairaat, jotka tulivat etsimään fyysistä tai hengellistä parantumista, hoidettiin, ja 

jonka aikana Jumalan Hengellinen Maailma manifestoi Itsensä, opettaen, neuvoen ja parantaen. 

Lukuisia parantumisia, sekä ruumiin että hengen, tapahtui, mutta valitettavasti näitä ei laitettu 

muistiin kirjoitetussa muodossa myöhemmille sukupolville. Ilmeisesti näitä ei pidetty 

epätavallisina, tai edes puhtaaksi kirjoittamisen arvoisina.  

Jumalallisten Ilmestysten lopussa ja Valon Henkien Maailmasta vuoden 1950 loppua kohti, 

lopullinen piste, jonka oli kauan aikaisemmin Herra ilmoittanut ja vakiinnuttanut, syvällinen 

murros tapahtui Hengellisen Liikkeen suojissa. Hajaantuminen tapahtui niiden yhteisöjen, jotka 

pysyivät Kristuksen käskyssä kunnioittaakseen ilmestysten loppumisen jaksoa, ja niiden yhteisöjen 

ja johtajien välillä, jotka eivät mukautuneet siihen, ja jotka houkuttivat puhemiehensä transsi 

tilaan, ja siten avasivat oven inhottavien ja pettävien henkien maailmalle, ja vastaanottaakseen 

epäpuhtaiden entiteettien, olentojen, manifestaatioita. Surullista, monet näiden yhteisöjen 

oppaat olivat tottelemattomia ja johdattivat ihmisiä harhaan kertomalla heille, että Jumala hänen 

Jumalallisessa armeliaisuudessaan jatkaisi Itse manifestoimista samalla tavalla. Harvat olivat ne 

yhteisöt, jotka pysyivät uskollisina; niiden jäsenet suurelta osin hajaantuivat pieniin ryhmiin ja 

jatkoivat kokoontumista opiskellakseen, analysoidakseen ja harjoittaakseen vastaanotettuja 

Opetuksia. Toiset jatkoivat tottuneesti kokoontumispaikoille menoa, missä nyt se, mikä 

manifestoitui itse, ei ollut totuus, vaan petos. Myös näihin paikkoihin tuli monia viattomia, jotka 

eivät tienneet, että Jumala oli aikaisemmin julistanut monta kertaa, että vuoden 1950 myötä 

tämänkaltainen manifestaatio tulisi loppumaan, antaakseen tietä täydelliselle ja suoralle 

kommunikaatiolle Hänen kanssaan, mikä tarkoittaa, Hengestä henkeen. Nämä viattomat, 

hengellisessä ja aineellisessa tarpeessaan, tunsivat vetoa näihin paikkoihin, joita kutsuttiin 

temppeleiksi, ihmistarpeen kautta vastaanottaa neuvoja ja parannusta. Toiset, jotka pysyivät 

uskollisina ja tosina uskovina, lukivat kappaleita Opetuksista, vaihtoivat mielipiteitä, mietiskelivät 

ja rukoilivat ja vetosivat maailman rauhan puolesta ja sairaiden ja avuttomien puolesta, ja yrittivät 

ottaa käyttöön Jumalan opin.  

Huolimatta näistä epäsuotuisista olosuhteista, vuoden 1950 jälkeen, ryhmä miehiä ja naisia, 

valtaosa heistä entisiä puhemiehiä, alkoivat kokoamaan ilmestyksiä, jotka olivat hajallaan ympäri 

kaupunkia ja maata, päämääränä julkaista ne yhtenä laajana kirjana, niin että ihmiskunta voisi 

oppia niistä. Niin tekemällä, heidän täytyi perustaa työnsä konekirjoitettujen käsikirjoitusten 

kopioihin, jotka oli kirjoitettu puhtaaksi pikakirjoitusmuistioista, itse ’kultaisten kirjurien’ 

kirjoittamia, että niitä voitaisiin jakaa eteenpäin kopioiden tarpeessa. Huomattava määrä 

ilmestysten käsikirjoituksia koottiin, joista 366 opetusta yhdistettiin muodostamaan kaksitoista 

sarjaa ’Libro de la Vida Verdadera’ tai ’Todellisen Elämän Kirjaa’.  

Nämä sarjat edustavat vain osaa ilmestyksistä, erityisesti muutamalta viimeiseltä vuodelta ennen 

vuotta 1950. Ottaen huomioon opiskeltujen ilmestysten suuren lukumäärän, joku voisi alkaa 

olettamaan, että nämä 366 opetusta, joita pidetään kokonaisuutena, kattavat Opin ja aiheet, jotka 

Jumalallinen Henki toivoi tuovansa ihmiskunnalle, ja koskien sitä, mitä Hän toivoi itse 

manifestoivansa, niin että ihmiskunta saattaisi löytää tien lupaavampaan tulevaisuuteen.  

Myöhemmin, 1900-luvun kahdeksannella vuosikymmenellä, Meksiko Cityssä perustettiin 

’Asociacion de Estudios Espirituales’ tai ’Hengellisten Opintojen Yhdistys’, joka julisti 

päämääräkseen ilmestysten kirjoitettujen tallenteiden hallinnoinnin ja säilyttämisen ja 

kahdentoista sarjan uusien painosten julkaisemisen ja käännökset, Maria Jumalallinen Hellyys, 

Valon Hengellisen Maailman neuvonpito, ja Elia Edelläkävijä, kuin myös sen aiheitten katkelmien 

muodostaminen, ja täydentävä kirjallisuus. Jopa nykyään Yhdistys pitää sitä ensisijaisena 



päämääränään, mieluummin kuin hengellisen liikkeen keskushallintoa; sillä on perustansa jokaisen 

yksilön henkilökohtaisessa vastuussa, tietoisuutensa valossa.  

Kun me avaamme minkä tahansa sivun tästä nykyisestä työstä, me luemme ja tunnemme 

hengissämme Kristuksen vakuuttavat, viisaat ja rakastavat sanat ja ilmestykset, sitä päämäärää 

varten työkaluiksi valmisteltujen ihmisten kautta. Joillakin heistä oli vähän koulutusta, ja tuloksena 

usein oli vain – heidän oma tietonsa – heikko käsky täydelliseltä kieleltä, joka virtasi heidän 

huuliltaan, he eivät pystyneet hallitsemaan sen sisältöä: viisaus ja Jumalallinen Auktoriteetti, jota 

he huokuivat.  

Uusi Jumalan Sana koostuu osaksi vakuutteluista ja huomioista, jotka liittyvät tapahtumiin ja 

ilmestyksiin Israelin muinaisten ihmisten joukosta, kuin myös Jeesuksen maallisen elämän ja työn 

ajalta; ja toisaalta edustaa uuden hengellisen viisauden ruumista, ja joista jotkut asettavat teräviä 

ojennuksia perinteiselle Kristilliselle käsitykselle maailmasta. Tämä koskee Jumalan kuvaa, 

Jeesuksen ja Marian Jumalallista luonnetta, ja ihmisen, omaten Jumalallisen kipinän 

olemuksessaan, ja hänen ikuinen kehityksensä; Taivaan ja Helvetin käsityksessä, lopullinen tuomio, 

pelastuksen ja synnin anteeksiannon, ”lihan ylösnousemisen”, ja ikuisen elämän. Myös asioissa, 

jotka liittyvät Kristillisen uskon harjoittamiseen ja ylistyksen muotoihin, uusia päämääriä on 

joissain tapauksissa vakiinnutettu, nostaen kysymyksiä ja hyläten vanhoja, vaikuttaen pääasiassa 

rituaaleihin, jotka on omistettu Jumalalle ja pyhille rakenteille.  

Keskeinen viesti vastaa sitä, mitä Jeesus toi: ulkoisesti ohjattujen uskonnollisten käytäntöjen 

tilalle, ja julkisesti esitetyn omistautumisen sijaan, sanomaan rukoukset hiljaisuudessa, sallien 

toimiemme olla omantuntomme ohjaamia, ja sen sijaan, että etsisimme laskelmoitua hengellistä 

ja aineellista hyvinvointia itsekkäistä syistä, toimimaan esteettömästi – ja luontevasti 

pyyteettömällä tavalla, rakkaudesta Jumalaan, ihmiseen ja luontoon ja Jumalalliseen 

luomakuntaan, jossa ”rakkaus” on manifestoituneena ja ilmaistuna eri tavoilla: harkinta, 

kunnioitus, solidaarisuus, kiintymys, lohtu, apu, ja tuki; sokean ja mukavan uskon sijaan elävä usko, 

joka perustuu hengelliseen tunnistamiseen, viisauteen ja nöyryyteen.  

Manifestaatioissaan Herra alun perin ohjasi sanojaan nykyisille uskoville, joihin Hän viittasi 

”(Minun) ihmisinäni”, ”opetuslapsinani”, tai ”työntekijöinäni” ja toisinaan, ”(rakastettuna) 

Israelina” (tarkoittaen hengellistä Israelia, ei rotua tai kansakuntaa). Kuitenkin, joissakin 

poikkeuksissa, laajemmassa merkityksessä Hän osoitti itseään, kaikelle Hengelliselle Israelille, 

kaikille Jumalan ihmisille koko maailmassa, ja kaikkien kansojen, rotujen ja uskontunnustusten 

ihmisille. Mutta tulevatko he tunnistamaan ja hyväksymään tämän uuden Jumalan Sanan?  

Tämän ei pitäisi, eikä täydy muodostaa motiivia uusien uskonnollisten yhteisöjen, kirkkojen tai 

lahkojen perustamiselle. Se on Jumalan kutsu kaikille näille, uudistukseksi ihmisten hengelliseksi 

heräämiseksi ja heidän kaikille yhteiskunnallisille ja uskonnollisille yhdistyksilleen. Hän, joka 

pilkkaa tätä, Hänen Kolmatta Testamenttiaan ihmiskunnalle, on torjumassa Jumalaa itseään, ja 

Pyhää Henkeä, joka on siinä paljastettu. Me toivomme, että tämä huomautus rakkauden viestistä 

Jumalan antamana tulee palvelemaan heijastuksena ja olemaan jokaisella aarteena pidetty, aivan 

kuten ovat nuo huomautukset, jotka sisältyvät ”viisaitten ja tyhmien neitsyitten” vertaukseen 

(Matteuksen Evankeliumi 25:1-13) ja vertaukseen ”kuninkaallisista häistä” (Matteuksen 

Evankeliumi 22:2-14). Koska tämä Sana on pyhää öljyä hengen lamppuihin, jotka ovat vaarassa 

sammua, se on leipä ja viini Herran pöydältä, ikuinen ylläpito ja hengen virkistys. 


