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Profetioita 

Näin sanoo Herra… 

1.Teidän Isänne valmisteli kaiken Jumalan Sanaa varten, asumaan ihmiskunnan joukossa ja 

näyttämään sille sen korvaamisen, edunpalautuksen polun ja yleviä esimerkkejä hänen 

rakkaudestaan. 

2.Ensin Hän innoitti profeettoja, jotka ilmoittivat muodon, jossa Messias tulisi maailmaan, mikä 

hänen työnsä olisi, ja hänen kärsimyksensä ja kuolemansa ihmisenä, niin että ne, jotka tunsivat 

profetiat, tunnistaisivat välittömästi Kristuksen, kun Hän ilmestyisi maapallolle. 

3.Vuosisatoja ennen Minun läsnäoloani Jeesuksen kautta, Profeetta Jesaja sanoi: ”Sen vuoksi, 

Herra tulee antamaan teille tämän merkin. Sillä katsokaa Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää 

lapsen, jota tullaan kutsumaan Immanueliksi, joka tarkoittaa Jumala on teidän kanssanne.” Tämän 

profetian myötä, muiden muassa, Hän julisti Minun tulemiseni. 

4.Monia vuosisatoja ennen Minun saapumistani, Daavid, jonka laulut olivat täynnä kipua ja 

profeetallista tarkoitusta, lauloi Messiaan kärsimyksistä ristiinnaulitsemisen aikana. Noissa 

psalmeissa Hän puhuu yhdestä Minun seitsemästä sanastani ristillä. Hän julistaa ylenkatsetta, jolla 

väen paljoudet johdattaisivat Minut uhrattavaksi, pilkkalauseita, joita ihmiset käyttäisivät 

kuullessaan Minun sanovan, että Isä oli Minussa, eristäytyneisyyttä, jota Minun ruumiini tulisi 

kokemaan ihmisten kiittämättömyyden edessä, kaikkia kidutuksia, joille Minä olisin alttiina, ja jopa 

tapaa, millä he heittäisivät arpaa Minun puvustani. 

5.Jokainen Minun profeetoistani tuli julistamaan Minun tulemistani, valmistelemaan polkuja, ja 

antamaan täsmällisiä merkkejä, niin ettei kukaan hämmentyisi, kun päivä tulisi. (40, 1-5) 

 

Juutalaisten Ihmisten Messiaan Odottaminen 

6.Maailma tällä Aikakaudella ei ole tiennyt, kuinka odottaa Minua niin kuin Israelin ihmiset tuolla 

Toisella Aikakaudella. Minun suuret profeettani olivat julistaneet, että Messias, Pelastaja, Jumalan 

Poika, joka tulisi vapauttamaan sorretut ja valaisemaan maailmaa Sanan valolla; ja mitä enemmän 

ihmiset kärsivät, sitä enemmän he toivoivat luvatun saapumista; mitä enemmän he joivat 

nöyryytyksen ja sorron maljasta, sitä enemmän he kaipasivat Messiaan läsnäoloa, ja he etsivät 

joka paikasta merkkejä ja viittauksia, jotka puhuivat heidän Pelastajansa välittömästä 

saapumisesta. 

7.Sukupolvesta sukupolveen, vanhemmilta lapsille, he välittivät Jumalallisen lupauksen, että 

Herran valitun kansan vartioimisen ja rukoilemisen kautta tekisi aineelliseksi. 

8.Viimeinkin, Minä saavuin Minun ihmisteni joukkoon, mutteivat kaikki tienneet, kuinka tunnistaa 

Minut; sillä vaikka kaikki odottivat Minua, jotkut tekivät niin hengellisyyden kautta ja toiset 

aineellisen tulkinnan kautta. 

9.Mutta Minulle riitti puhtaus ja rakkaus niiltä, jotka tunsivat Minun läsnäoloni ja katsoivat Taivaan 

Hallintoa Minun Sanani valossa, uskoakseen Minun manifestaatiooni; Minä riitin niille, jotka 

seurasivat Minua uskollisesti, ja niille, jotka näkivät Minussa hengellisen pelastajansa, sillä he 

antoivat Minun totuuteni todistuksen sen jälkeen, kun Minä lähdin tästä maailmasta. 



10.Vaikka Minun viestini oli maapallon kaikille ihmisille, Minä kutsuin valitun kansan sydämiä, niin 

että he tulisivat sen jälkeen Minun Sanani puhemiehiksi. Kuitenkaan eivät vain he tunteneet 

Minun läsnäoloani. Muissa kansakunnissa myöskin ihmiset tiesivät, kuinka huomata Minun 

tulemiseni merkit, ja näkivät ennalta Minun läsnäoloni ajan maapallolla. (315, 17-19) 

11.Elia ilmestyy ihmisten edessä jokaisella Aikakaudella ja jokaisessa Jumalallisessa ilmestyksessä. 

12.Messias ei ollut vielä tullut maapallolle. Ei olisi enää kauan, ennen kuin Hän syntyisi ihmiseksi, 

Sillä aikaa, profeetan henki oli jo tullut lihaksi Johanneksessa, jota myöhemmin kutsuttiin 

Kastajaksi, ilmoittamaan Taivaan Valtakunnan läheisyyttä, mikä tulisi olemaan Jumalallisen Sanan 

läsnäolo, Messias, ihmiskunnan joukossa. (31, 61-62) 

 

Maria, Jeesuksen maallinen Äiti 

13.Varhaisimmista ajoista alkaen, patriarkat ja profeetat alkoivat puhumaan Messiaan tulemisesta. 

Kuitenkaan Messias ei tullut vain Hengessä, vaan tuli tekemään itsensä lihaksi, tekemään itsensä 

ihmiseksi, ja ottamaan lihan naiselta. 

14.”Jumalallinen äidillinen olemus täytyi tehdä lihaksi myöskin, tulla tehdyksi naiseksi, kuin 

puhtauden kukaksi, niin että sen terälehdiltä tuoksu, Jumalan Sanan tuoksuaine, joka Jeesus oli, 

saattaisi nousta.” (360, 26) 

15.Nasaretissa asui puhdas ja herkkä kukka, naimaton neitsyt, nimeltään Maria, joka oli tarkalleen 

hän, jonka Profeetta Jesaja oli ilmoittanut saavan todellisen elämän hedelmän versomaan 

kohdustaan. 

16.Hänen luokseen tuli Herran hengellinen viestinviejä kertomaan hänelle tehtävästä, jota varten 

hänet oli tuotu maapallolle, sanoen hänelle: ”Terve, sinä olet kovasti suosittu; Herra on sinun 

kanssasi. Siunattu olet sinä naisten joukossa”. 

17.Jumalallisen Mysteerin Ilmestyksen hetki oli tullut, ja kaikki, mitä oli sanottu Messiaan, 

Pelastajan, Lunastajan läsnäolosta, oli täyttymäisillään. Mutta kuinka harvat olivat sydämet, jotka 

olivat herkkiä Minun läsnäololleni! Kuinka harvat henget, jotka valmistautuivat tunnistamaan 

Taivaan Valtakunnan Minun totuuteni valossa! (40, 6-7) 

 

Jeesus-Vauvan Ihailu 

18.Ihmiskunta muistaa tämän päivän siitä, että jotkut viisaat miehet Idästä tulivat seimen luo 

Beetlehemiin ihailemaan lasta – Jumalaa. Tänään jotkut sydämet kysyvät Minulta: Herra, onko 

totta, että nuo viisaat ja voimakkaat miehet kumarsivat sinulle, tunnistaen jumalallisuutesi?  

19.Kyllä, Minun lapseni, tiede, valta ja varakkuus saapuivat heittäytymään maahan Minun 

läsnäoloni eteen. 

20.Oli myös paimenia ja heidän vaimojaan ja lapsiaan, nöyrillä, terveillä ja yksinkertaisilla lahjoilla, 

joilla he vastaanottivat ja tekivät kunniaa maailman Lunastajalle ja Marialle, taivaallisen hellyyden 

symbolina. He edustivat nöyryyttä, viattomuutta ja yksinkertaisuutta, mutta ne, jotka pitivät 

pergamenteissaan profetioita ja lupauksia, jotka puhuivat Messiaasta, nukkuivat syvästi, ilman 

aavistustakaan siitä, kuka oli saapunut maailmaan. (146, 9-11)  

 



Rakkauden Side Jeesuksen ja Marian välillä 

21.Jeesus asui lapsuutensa ja nuoruutensa Marian rinnalla, nauttien hänen äidillisestä 

rakkaudestaan. Maria, Jumalallinen Hellyys. Tarjosi paljon suloutta Pelastajalle hänen elämänsä 

ensimmäsinä vuosina maailmassa, sillä hetki tulisi, kun Hän olisi juova paljon katkeruutta. 

22.Kuinka on mahdollista kenenkään ajatella, että Maria, joka tuli raskaaksi, (sai) Jeesuksen ja eli 

Jumalallisen Mestarin kanssa, voisi olla puutteellinen hengellisessä ylevöitymisessä, puhtaudessa 

ja pyhyydessä? 

23.Kuka ikinä rakastaa Minua, hänen täytyy ensin rakastaa kaikkea sitä, mikä on Minun, kaikkea, 

mitä Minä rakastan. (39, 52-54) 

 

Jeesuksen Viisaus 

24.Ihmiset sanovat kirjoissaan, että Jeesus oli Essealaisten keskuudessa etsimässä heidän tietoaan, 

mutta Hänellä, joka tiesi kaiken ja joka oli olemassa ennen maailmoja, ei ollut mitään opittavaa 

ihmisiltä; Jumalallisella ei ollut mitään opittavaa ihmiseltä. Mihin ikinä Minä menin, Minä opetin. 

Voiko kukaan olla viisaampi kuin Jumala maapallolla? Kristus tuli Isän luota tuomaan Jumallaista 

viisautta ihmisille. Eikö Mestarinne antanut teille todisteen tästä, kun kahdentoista vuoden iässä 

Hän jätti sen ajan teologit, filosofit ja lain tuntijat hämmästyneiksi? 

25.On niitä, jotka ovat lukeneet Jeesuksen syyksi kaikki ihmisten heikkoudet, ja nauttivat 

heittäessään Jumalallista, tahratonta miestä mudalla, jota he kantavat omissa sydämissään. Nämä 

eivät tunne Minua.  

26.Jos kaikki tämän Luonnon ihmeet, joita te katselette, eivät ole muuta kuin Jumalallisten 

ajatusten aineellinen muoto, luuletteko, että Kristuksen ruumis oli Isänne ylevän rakkauden 

ajatuksen materialisaatio? Sen vuoksi Kristus rakastaa teitä Hengellä, ei lihalla. Minun totuuteni ei 

voi olla jäljennös, sillä se sisältää ehdottoman valon ja voiman. (146, 35-36) 

27.Toisella Aikakaudella, Minä annoin teille esimerkin siitä, kuinka teidän pitäisi odottaa oikeaa 

hetkeä täyttää tehtävä, joka teidät toi maapallolle. 

28.Minä odotin ruumistani, Jeesuksen ruumista, jota ihmiset katselivat, tulemaan parhaaseen 

ikäänsä, täyttääkseen Jumalallisen tehtävän opettaa teille rakkautta hänen kauttansa. 

29.”Kun tuo ruumis, sydän, ja tuo mieli olivat tulleet täyteen kehitykseensä, Minun Henkeni puhui 

hänen huuliensa kautta, Minun viisauteni ristesi hänen mielensä kanssa, Minun rakkauteni lepäsi 

hänen sydämessään, ja sopusointu tuon ruumiin ja Jumalallisen valon välillä, joka valaisi sen, oli 

niin täydellinen, että monta kertaa Minä sanoin väen paljouksille: ”Kuka tuntee Pojan, tuntee 

Isän.” 

30.Kristus otti Jumalan totuuden opettaakseen sen ihmisille; Hän ei tullut ottamaan sitä 

maailmasta. Ei kreikkalaislta, kaldealaisilta, essealaisilta, eikä foinikialaisilta, keneltäkään Hän ei 

tullut ottamaan valoa. He eivät tunteneet tietä taivaaseen, ja Minä tulin näyttämään sen, mikä ei 

ollut tiedettyä maapallolla. 

31.Jeesus oli pyhittänyt lapsuutensa ja nuoruutensa armeliaisuudelle ja rukoukselle, samaan 

aikaan kun aika lähestyi julistaa Taivaan Hallintoa, rakkauden ja oikeudenmukaisuuden Lakia, ja 

valon ja elämän Oppia. 



32.Etsikää Minun Sanani olemusta, joka vuodatettiin sinä aikana, ja sanokaa Minulle, jos se on 

voinut tulla jostakin ihmisopista tai mistään tieteestä, joka silloin tunnettiin. 

33.Todella, Minä kerron teille, jos Minä todella olisin voinut löytää viisautta niistä ihmisistä, Minä 

olisin etsinyt Minun opetuslapseni heidän joukostaan, enkä karkeiden ja kouluttamattomien 

ihmisten joukosta, joista Minä muovasin Minun apostolikuntani. (169, 62-68) 

 

Nasaretin Ihmisten Käsittämättömyys 

34.Minun täytyi etsiä turvapaikkaa ihmisten, kuten Egyptiläisten joukosta, koska ihmiset, joiden 

luokse Minä olin tullut, eivät tienneet, kuinka suojata Minut, muttei se ollut ainoa kipu, jonka 

Minun sydämeni oli tunteva. 

35.Kun palasin Egyptistä elämään Nasaretiin, joka askeleella Minua pidettiin naurunalaisena ja 

haavoitettiin heidän epäuskon ja kateuden sanonnoillaan. 

36.Vaikka Minä esitin ihmeitä ja manifestoin Minun voimaani ja armeliaisuuttani Nasaretin 

ihmisten keskuudessa, he torjuivat Minut. Kukaan ei uskonut Minuun, mukaan lukien ne, jotka 

olivat tunteneet Minun elämäni ja Minun tekoni läheisesti. 

37.”Täten, kun Minun oli aika aloittaa Minun palvelutoimeni, Minä kerroin Nasaretin ihmisille 

ennen poislähtöäni: ’Todella Minä kerron teille, ettei ole yhtään profeettaa, jota tullaan uskomaan 

hänen omassa maassaan; sen vuoksi, hänen on tarpeellista mennä muualle, että hänen sanansa 

kuultaisiin.” (299, 70-72) 


