
TTT/13 - Jeesuksen ja Hänen Apostoliensa Tehtävä ja Merkitys 

Vanhan Jumalan Käsityksen, ja Valheellisten Perinteiden Korjaus 

Näin sanoo Herra… 

1.Jeesus, Kristus, on ollut selvin opetus, mitä Minä olen antanut teille maailmassa, näyttääkseni 

teille kuinka suuri on Isän rakkaus ja viisaus. Jeesus oli elävä viesti, jonka Luoja lähetti maapallolle, 

niin että te tietäisitte Hänen hyveensä, joka teidät loi. Ihmiskunta näki Jehovan vihaisena ja 

leppymättömänä Jumalana, kauheana ja kostonhimoisena tuomarina, ja Jeesuksen keinoilla Hän 

tuli pelastamaan teidät teidän virheeltänne. 

2.Nähkää Mestarissa Jumalallinen rakkaus lihaksi tehtynä; Hän tuli tuomitsemaan toimenne 

nöyryyden, uhrauksen ja armeliaisuuden elämällään, ja mieluummin kuin rangaisten teitä 

kuolemalla, Hän tarjosi Hänen verensä auttamaan teitä tuntemaan todellisen elämän, rakkauden 

(elämän). Tuo Jumalallinen Viesti valaisi ihmiskunnan elämää, ja Sana, jonka Jumalallinen Mestari 

antoi ihmisille, antoi alkuperän uskonnoille ja lahkoille, joiden kautta te olette etsineet Minua, ja 

jatkatte Minun etsimistäni; kuitenkin todella Minä sanon, te ette ole vielä ymmärtäneet tuon 

viestin sisältöä. 

3.Ihmiskunta on tullut ajattelemaan, että Jumalan rakkaus hänen lapsiaan kohtaan on 

loppumatonta, koska Hän, Jeesuksessa, kuoli rakkaudesta ihmisiin. He ovat tulleet liikuttuneiksi 

Jeesuksen kärsimyksestä tuomareittensa ja pyöveleittensä edessä, he ovat tulleet näkemään Isän 

Pojassa, mutta sisältöä, sen ulottuvuutta, mitä Herra toivoi sanovansa ihmiskunnalle ilmestyksen 

kautta, joka alkoi Neitsyen kanssa ja vietiin loppuun pilvessä Betaniassa, ei ole tulkittu tähän 

päivään mennessä. 

4.Minun on täytynyt palata takaisin samassa pilvessä, jossa Sana kohosi Isän luo antamaan teille 

selityksen ja näyttämään teille kaiken sen todellisen sisällön, mitkä olivat paljastetut teille 

Jeesuksen syntymässä, elämässä, töissä ja kuolemassa. 

5.Kristuksen lupaama Totuuden Henki tuolla Aikakaudella on tämä Jumalallinen manifestaatio, 

joka on tullut valaisemaan pimeyttä ja selventämään Mysteereitä, joihin ihmisen mieli tai sydän ei 

ole kyennyt tunkeutumaan. (81, 46-49) 

6.Minä tulin Toisella Aikakaudella ihmisenä. Saarnaten Minun Totuuttani esimerkillä; Minä lopetin 

hyödyttömät viattomien ja tietämättömien olentojen uhrauksen, uhraten Itseni alttarilla, 

täydellisen rakkauden oppitunnin vuoksi. Jumalan Karitsaksi te kutsuitte Minua, koska nuo ihmiset 

olivat uhranneet Minut heidän perinteisenä juhlapäivänään. 

7.Todella, Minun vereni vuodatettiin opettamaan ihmisille lunastuksen tie. Minun Jumalallinen 

rakkauteni vuodatettiin esiin ristiltä, sen ja kaikkien aikojen ihmiskunnan päälle, niin että siinä 

esimerkissä, siinä sanassa, ja siinä täydellisessä elämässä, ihmiskunta innottuisi löytämään 

pelastuksensa, puhdistuksen synneistään, ja hengen ylevöitymisen. (276, 15) 

 

Jeesuksen Esimerkki 

8.Jeesukselle oli tarpeellista näyttää teille periaatteet, joita teidän täytyy seurata ja joista te olitte 

lähteneet pois. 

9.Minä näytin teille koko Minun nöyryyteni, Minun rakkauteni, Minun viisauteni ja Minun 

armeliaisuuteni, ja kuivatin kivun maljan teidän edessänne, niin että sydämenne liikuttuisivat ja 



ymmärryksenne tulisivat heräämään. Oli tarpeellista, että sydämenne heräävät * hyvään, ja kipu 

nähdä Minut ristiinnaulittuna rakkaudesta heihin, toimisi piikkinä muistuttamassa heitä, että 

teidän kaikkien täytyy kärsiä rakkauden vuoksi, että voisitte tulla Isän luo. Minun lupaukseni 

kaikille, jotka toivovat nostavansa ristinsä ja seuraavansa Minua, oli ikuinen rauha: ylivertainen 

hyvä olo, jolle hengessä ei ole loppua. (240, 23-24)             * olivat syntyneet 

10.Kristus on, ja täytyy olla, mallinne, siitä syystä Minä tulin tekemään Itseni ihmiseksi sinä aikana. 

Mikä oli manifestaatio, jonka Jeesus antoi ihmiskunnalle? Hänen ääretön rakkautensa, hänen 

Jumalallinen viisautensa, hänen rajaton armonsa, ja hänen voimansa. 

11.Minä sanoin teille: Jäljitelkää Minua, ja te tulette suorittamaan samoja töitä, joita Minä teen. 

Jos Minä tulin Mestarina, teidän täytyy ymmärtää, ettei se ollut teidän opettamiseksenne, että 

oppitunnit ovat mahdottomia, tai ihmisen ymmärryksen tavoittamattomissa. 

12.Ymmärtäkää sitten, että kun te suoritatte töitä, kuten nuo, joita Jeesus opetti teille, te olette 

tavoittaneet elämän täyteyden, josta Minä puhuin teille aikaisemmin. (156, 25-27) 

 

Jeesuksen Opin Tärkeys 

13.Mikään muu maapallon kansa mistään muusta sukupolvesta tai rodusta ei ole löytänyt 

Jeesuksen Oppia, annettuna esimerkiksi, kuin avoin kirja ihmiskunnalle opiskeltavaksi, tai mitään 

sen kaltaista. Sillä ne, jotka ovat nousseet antaen oikeudenmukaisuuden tai armeliaisuuden 

oppien ohjeita, ovat Minun lähettämiäni maapallolle edelläkävijöinä, tai lähettiläinä, mutta ei 

Jumalallisuutena. Vain Kristus tuli teidän joukkoonne Jumalallisuutena. Hän tuli antamaan teille 

selvimmän ja suurimman oppitunnin, jota ihmisen sydän koskaan on vastaanottanut. (219, 33) 

 

Jeesuksen Apostolien Kutsuminen, Oppiminen ja Koettelemukset 

14.Tällä aikakaudella te olette kunnioittaneet Minun saarnaamiseni vuosien muistoa, niitä kolmea 

vuotta, jolloin Minä valmistelin Minun opetuslapseni, ja jolloin Minä elin heidän kanssaan. He 

katsoivat kaikki Minun työni, ja valmistelun aikana onnistuivat saapumaan Minun sydämeeni ja 

pohtimaan puhtautta, majesteettisuutta, ja viisautta, jotka ovat läsnä Mestarissa. 

15.Noina päivinä Minä en suorittanut yhtään mahtailevaa tointa. Minun kulkuni läpi maapallon oli 

nöyrää, mutta Hän, joka oli valmistautunut, todisti Minun läsnäoloni suuruuden ja ajan suuruuden, 

jolloin Hän eli. 

16.Täten, Minä valitsin Minun opetuslapseni; jotkut Minä löysin joen rannoilta, ja kutsuin, sanoen, 

”Seuratkaa Minua.” Kun he kiinnittivät katseensa Minuun, he oivalsivat, kuka heille puhui, siispä 

yksitellen, Minä kuljin valiten. (342, 21) 

17.Minä en koskaan sanonut, kun Minä olin saarnaamassa maailmassa, että Minun opetuslapseni 

olivat jo opettajia, tai että heitä kuultaisiin. He olivat oppilaita, jotka Minun sanani valon 

vangitsemina, nöyrästi seurasivat Minua, mutta jotka, jopa niin, tekivät virheitä, sillä he tarvitsivat 

aikaa muuttaa itsensä ja sen jälkeen nousta esimerkeiksi ihmiskunnalle. He olivat kiviä, joita oli 

kiilloitettu Jumalallisen rakkauden harjalla, niin että myöhemmin he myös voisivat käännyttää kiviä 

timanteiksi. (356, 39) 

18.Minä olen koetellut Minun opetuslapseni kaikkien Aikakausien aikana. Kuinka monta kertaa 

Minä alistin Pietarin kokeeseen ja vain kerran hän heikkeni, mutta älkää tuomitko häntä väärin 



tuosta toimesta, sillä kun hän sytytti uskonsa, Hän oli kuin soihtu ihmiskunnan joukossa, saarnaten 

ja antaen totuuden todistuksen. 

19.”Älkää tuomitko Tuomasta; pohtikaa, kuinka monta kertaa te olette todistaneet Minun tekojani 

ja jopa sitten te olette epäilleet. Älkää katsoko Juudas Iskariotia halveksunnalla, tuota rakastettua 

opetuslasta, joka möi Mestarinsa kolmestakymmenestä hopearahasta, sillä koskaan ei ole ollut 

suurempaa katumusta kuin hänen.” 

20.Minä hyödynsin Itseäni jokaiselle heistä, antaakseni teille oppitunteja, jotka palvelisivat 

esimerkkinä ja jotka olisivat olemassa ikuisesti ihmiskunnan muistissa. Heikkoutensa jälkeen heillä 

oli katumuksensa, kääntymyksensä ja ehdoton omistautumisensa tehtävänsä täyttämiselle. He 

olivat todellisia apostoleita ja he jättivät esimerkin kaikille sukupolville. (9, 22-23) 

 

Apostoli Johannes 

21.Muistakaa, kun Minun ruumiini kammettiin ristiltä ja sitten haudattiin, Minun opetuslapseni, 

tyrmistyneinä ja kykenemättöminä käsittämään, mitä oli tapahtunut, uskoivat että Mestarin 

kuoleman myötä kaikki oli loppunut. Oli välttämätöntä, että heidän silmänsä näkivät Minut 

uudelleen, ja heidän korvansa uudelleen kuulivat Minut, että heidän uskonsa syttyisivät ja heidän 

tietonsa Minun Sanastani voimistuisi. 

22.Nyt Minun täytyy kertoa teille, että opetuslasteni joukossa oli yksi, joka ei koskaan epäillyt 

Minua, kuka ei koskaan epäröinyt koettelemusten edessä, eikä koskaan hylännyt Minua 

hetkeksikään. Se oli Johannes, uskollinen, rohkea, kiihkeä, ja mitä rakastavin opetuslapsi. 

23.Tuon rakkauden vuoksi Minä luotin Marian hänelle ristin juurella, niin että Hän voisi jatkaa 

rakkauden juomista tuosta tahrattomasta sydämestä, ja Marian vierellä tulla voimistuneeksi vielä 

lisää kamppailuun, joka häntä odotti. 

24.Kun hänen veljensä, muut opetuslapset, putosivat yksi kerrallaan pyöveleitten iskuista, 

sinetöiden totuuden siitä, mitä he saarnasivat ja Mestarinsa nimen verellään ja elämillään, 

Johannes selviytyi tästä kuolemasta, ja pakeni martyyriudesta. 

25.Tuomittuna maanpakoon, hänen vainoajansa eivät tienneet, että tuolla saarella, minne he 

olivat hänet heittäneet, suuri aikojen ilmestys, jota te olette elämässä, profetia, joka puhuu 

ihmisille siitä, mitä tulee olemaan ja mitä täytyy täyttää, laskeutuisi hänelle taivaasta. 

26.Rakastettuaan veljiään paljon, ja omistaen elämänsä palvelemaan heitä Mestarinsa nimessä, 

Johanneksen täytyi elää heistä eristettynä, yksin, mutta rukoillen jatkuvasti ihmiskunnan puolesta, 

ajatellen aina niitä, joiden vuoksi Jeesus oli vuodattanut verensä. 

27.Rukous, hiljaisuus, vetäytyminen, olemassaolon puhtaus ja hänen ajatustensa ystävällisyys 

suorittivat ihmeen, että tämä yksi mies ja henki kehittyi lyhyessä ajassa sille asteelle, johon muut 

henget ovat tarvinneet tuhansia vuosia kyetäkseen saavuttamaan sen. (309, 41-44) 

28.Kun Minä katson tämän maailman asukkaita, Minä näen, että ihmiset tuntevat Minun nimeni, 

että miljoonat lausuvat Minun sanojani, mutta kuitenkin, ja tästä huolimatta, todella Minä sanon 

teille, että Minä en näe rakkautta toinen toistaan kohtaan. 

29.Kaikki, mitä Minä opetin teille sinä aikana, ja kaikki, mitä tapahtuu maailmassa, on selitystä ja 

täyttymystä ilmestykselle, jonka Minä annoin Minun apostolini Johanneksen kautta ihmiskunnalle, 

kun Minun opetuslapseni asutti Patmoksen saarta. Minä kannoin hänen henkensä korkeuksiin, 



Jumalalliselle tasolle, käsittämättömään, näyttääkseni hänelle symboleilla alun ja lopun, Alfan ja 

Omegan; ja Hän näki sen mikä on, ja mikä oli, ja mikä on tuleva. 

30.Hän ei ymmärtänyt mitään sillä hetkellä, mutta Minun ääneni puhui hänelle, sanoen: ”Mitä 

näet, kirjoita.” ja Hän kirjoitti. 

31.Johanneksella oli opetuslapsia, jotka etsivät häntä hänen pakopaikassaan, ylittäen meren 

veneillä. Innokkaasti nuo miehet kysyivät Häneltä, joka oli ollut Jeesuksen opetuslapsi, millainen 

Mestari oli ollut, millaisia olivat hänen sanansa ja ihmeensä, ja Johannes, jäljitellen Herraansa 

rakkaudessa ja viisaudessa, hämmästytti heidät sanoillaan. Jopa kun Hän oli tullut korkeaan ikään, 

ja hänen ruumiinsa oli ajan heikentämä, Hänellä oli yhä voimaa kantaa Mestarinsa todistusta ja 

sanoa opetuslapsilleen: ”Rakastakaa toinen toisianne.” 

32.Ne, jotka etsivät hänet, nähden että Johanneksen lähdön aika lähestyi, ja haluten saada kaiken 

viisauden, jota tuolla apostolilla oli, anoivat häntä paljastamaan, mitä hän oli oppinut 

Mestariltaan, ja vastaukseksi he kuulivat vain tuon lauseen: ”Rakastakaa toinen toisianne.” 

33.Ne, jotka kysyivät niin toiveikkaina ja kiinnostuneina, tunsivat itsensä pettyneiksi, ja ajattelivat, 

että aika oli pyyhkinyt pois hänen muististaan Kristuksen sanat. 

34.Minä kerron teille, että Johannes ei ollut unohtanut ainoatakaan Minun sanoistani, mutta 

kaikista Minun oppiläksyistäni virtasi tuo ainut ydin, joka tiivistää kaikki Lait: Rakkaus toinen 

toistaan kohtaan. 

35.Kuinka voisi Hänen niin kovasti rakastaman Mestarinsa oppitunti pyyhkiytyä pois tältä niin 

kovasti rakastetulta opetuslapselta? (167, 32-37) 

36.Minun poislähtöni jälkeen Toisella Aikakaudella teidän Taivaallinen Äitinne jäi maapallolle 

vahvistamaan ja pitämään seuraa opetuslapsille. Koettelemustensa ja kärsimyksensä jälkeen he 

löysivät lämpöä hänen hellyydestään ja ravintoa hänen sanoistaan. He jatkoivat Jumalallisen polun 

seuraamista Marian innoittamina, Maria edusti Jumalallista Mestaria ja jatkoi heidän 

opettamistaan. Kun Maria poistui maapallolta, heidän kamppailunsa alkoi, ja kukin opetuslapsi otti 

polun, joka oli hänelle osoitettu. Marian rakkaus tulee olemaan hyvin lähellä teitä tällä 

Kolmannella Aikakaudella. Se tulee voimistamaan ja rohkaisemaan teitä koettelemustenne aikana. 

(183, 15) 

 

Apostolit Pietari ja Paavali 

37.Älkää unohtako, mitä tapahtui Pietarille, Minun opetuslapselleni, jonka Sauli aikoi murhata. 

Minä todistin Minun uskolliselle apostolilleni, että Hän ei ollut yksin koettelemuksessaan ja että jos 

Hän luottaisi Minun voimaani, Minä puolustaisin häntä niiltä, jotka halusivat vainota häntä. 

38.Sauli oli hämmästynyt Minun Jumalallisesta valostani, kun hän meni etsimään vangitakseen 

Pietarin. Minun valoni kosketti Saulin sydämen syvimpää osaa, ja hän polvistui Minun 

läsnäolossani, Minun rakkauteni kukistamana ja kyvyttömänä toteuttamaan tehtävää, jonka hän 

aikoi suunnata Minun apostoliani Pietaria vastaan. Sen sijaan, Hän tunsi koko olemuksensa 

muodonmuutoksen, suuren uskon ja rakkauden vuoksi, mitä Hän tunsi Kristusta kohtaan. Sitten 

hän nopeasti lähti etsimään Pietaria, ei murhatakseen hänet, vaan kysyäkseen Pietarilta Kristuksen 

opetuksista ja sallimaan hänen tulla aktiivisesti osalliseksi Herran työhön. 



39.Siitä lähtien, Sauli tuli tunnetuksi Paavalina. Tuo nimenvaihdos merkitsi täydellistä hengellistä 

muodonmuutosta, mikä oli tapahtunut siinä miehessä. (308, 46-47) 

40.Paavalia ei laskettu Minun kahdentoista apostolini joukkoon. Hän ei syönyt Minun pöydässäni, 

eikä seurannut Minua teitä pitkin kuullakseen Minun opetuksiani; pikemminkin, Hän ei uskonut 

Minuun, eikä katsonut ystävällisesti niitä, jotka seurasivat Minua. Hänen sydämessään oli 

olemassa ajatus hävittää perin pohjin siemen, jonka Minä olin uskonut Minun opetuslapsilleni, ja 

jotka olivat jo alkaneet leviämään; mutta Paavali ei tiennyt, että Hän itse oli yksi Minun 

(opetuslapsistani). Hän tiesi, että Messiaan täytyy tulla, ja Hän uskoi Häneen, mutta ei voinut 

kuvitella, että nöyrä Jeesus oli luvattu Pelastaja. Hänen sydämensä oli täynnä maailman 

röyhkeyttä, ja siksi Hän ei ollut tuntenut Herran läsnäoloa. 

41.Sauli oli noussut Lunastajaansa vastaan. Hän vainosi Minun opetuslapsiani, kuin myös niitä, 

jotka lähestyivät heitä kuullakseen Minun viestini noiden apostolien huulilta. Täten Minä 

hämmästytin hänet, joka oli omistautunut vainoamaan niitä, jotka olivat minun. Minä kosketin 

häntä hänen sydämensä kaikkein herkimpään osaan, ja Hän tunnisti Minut heti, sillä hänen 

henkensä oli odottanut Minua, tästä syystä Hän kuuli Minun ääneni. 

42.Oli Minun tahtoni, että tämä julkinen mies käännytettiin tällä tavalla, niin että maailma jatkaa 

joka askeleella töiden todistamista, näiden hämmästyttävien töiden, jotka palvelevat 

kannustimina sen uskoon ja ymmärtämiseen. 

43.Miksi viitata, teko teolta, miehen elämään, kuka siitä hetkestä alkaen pyhitti elämänsä 

rakastamaan kanssaihmisiään, innoittuneena rakkaudesta Mestariaan kohtaan ja hänen 

Jumalallisia oppituntejaan? 

44.Paavali oli yksi suurimmista Minun sanani apostoleista; hänen todistuksensa oli aina rakkauden, 

puhtauden, totuuden ja valon. Hänen aikaisempi aineellisuutensa oli muuttunut hyvin 

ylevöityneeksi hengellisyydeksi, hänen kovuutensa tuli äärettömäksi hellyydeksi, ja täten Minun 

apostolieni vainoaja tehtiin kaikkein ahkerimmaksi Minun sanani kylväjäksi; väsymätön kulkija, 

joka kantoi useisiin kansankuntiin, alueille, ja kaupunkeihin Herransa Jumalallisen viestin, heitä 

varten Hän eli ja heille Hän uhrasi elämänsä. 

45.Tässä, rakastetut ihmiset, teillä on kaunis esimerkki kääntymisestä, ja havaintoesitys, että jopa 

ilman että on kuullut Minua, ihmisistä voi tulla Minun suuria apostoleitani. (157, 42-47) 

 

Apostolien Esimerkki 

46.Kuka muu kuin Minä, innoitti opetuslapsia Toisella Aikakaudella, kun he jatkoivat matkaa 

maapallolla ilman Jumalallista Mestariaan? Ettekö ihaile, mitä kukin opetuslapsi oli kykenevä 

saamaan aikaan? Minä sanon teille, että noilla opetuslapsilla oli heikkouksia, kuten kaikilla 

ihmisolennoilla, mutta myöhemmin he kehittivät suuren uskon ja rakkauden. He eivät pelänneet 

tulla jätetyiksi maapallolle kuin lampaat susien joukkoon, jatkuvasti tullen muiden vainoamiksi ja 

tehdyiksi naurunalaisiksi. 

47.Heillä oli voima suorittaa ihmeitä ja (he) tiesivät kuinka käyttää lahjaa käännyttämään 

totuuteen. 

48.Siunattuja olivat nuo, jotka kuulivat, mitä Jeesus oli sanonut Minun apostolieni huulien kautta, 

koska he esittivät Minun Oppini ilman muokkausta aidossa ja puhtaassa muodossa. Siksi nuo 



ihmiset, jotka kuulivat Minun apostolieni puhuvan, tunsivat hengessään Herran läsnäolon. He 

kokivat voiman, viisauden ja majesteettisuuden tuntemuksen.  

49.Heissä teillä on arvollinen esimerkki: Nuo köyhät ja nöyrät kalastajat Galileasta, muuttivat 

muotoa rakkauden kautta hengellisiksi kalastajiksi, liikuttivat kansoja ja valtakuntia sanalla, jonka 

he olivat oppineet Jeesukselta, ja periksiantamattomuudellaan ja uhrauksellaan he valmistelivat 

kansojen ja hengellisen rauhan järjestelmän. Kuninkaista kerjäläisiin tiedettiin Minun rauhani 

noina todellisen Kristillisyyden päivinä. 

50.Tuo hengellisyyden Aikakausi ei ollut kestävä ihmisten joukossa, mutta Minä , joka tiedän 

kaiken, olin jo luvannut ja julistanut Minun takaisin paluuni, sillä Minä tiesin, että te tulisitte jälleen 

kerran tarvitsemaan Minua. (279, 56-60) 

 

Kristillisyyden Laajentuminen 

51.Minun Oppini, Minun opetuslasteni huulilla ja töissä, oli rakkauden ja valon miekka, joka taisteli 

tietämättömyyttä, epäjumalanpalvontaa ja aineellisuutta vastaan. Suuttumuksen metelin nostivat 

ne, jotka näkivät, että heidän Myyttinsä ja perinteensä tulisivat pian kaatumaan kumoon, kun 

samaan aikaan toisissa sydämissä ilon hymni nousi valaistun polun edessä, mikä aukaisi toivoa ja 

uskoa noille totuuden janoisille ja synnin sortamille. 

52.Ne, jotka kielsivät hengellisen elämän, olivat ärsyyntyneitä kuulemaan Taivaan Valtakunnan 

ilmestyksistä, kun taas ne, jotka olivat aistineet sen olemassaolon, ja jotka toivoivat 

oikeudenmukaisuutta ja pelastusta, kiittivät Isää Ainoan Poikansa lähettämisestä maailmaan. 

53.Ihmiset, jotka pitivät sydämissään siunatun intohimon rakastaa ja palvella Jumalaansa 

puhtaudella, näkivät polkunsa aukaistuna, ja heidän ymmärryksensä valaistuna läpäisemään 

Minun sanani, ja tunsivat helpotusta hengissään ja sydämissään. Kristuksen opetukset, todellinen 

hengellinen leipä, tuli täyttämään suunnattoman tyhjiön, jota he kantoivat, täyttäen kaikki 

henkiensä toiveet sen täydellisyydellä ja sen olemuksella. 

54.Uusi Aikakausi alkoi, ja selvempi tie johtaen ikuisuuteen aukesi. 

55.Mitkä kauniit hengellisen ylevöitymisen tunteet, rakkauden ja hellyyden, heräsivät silloin niissä, 

jotka valaistiin uskolla vastaanottaa Minun Sanani. Mikä rohkeus ja lujuus seurasivat noita 

sydämiä, jotka tiesivät, kuinka kärsiä ja kohdata kaikki heikkenemättä hetkeksikään. 

56.Olisiko se voinut olla, koska Mestarin veri oli vielä tuoretta? Ei, ihmiset, tuon veren hengellinen 

olemus, veren, joka oli Jumalallisen Rakkauden hengellinen edustus, ei koskaan kuivu tai katoa; se 

on läsnä, ja se on aivan yhtä elävä ja lämmin nyt, kuin se oli silloin. 

57.Noissa sydämissä oli myös rakkautta totuutta kohtaan, totuudelle he pyhittivät elämänsä ja 

uhrasivat jopa verensä, vahvistuksena, että olivat oppineet Mestarinsa oppiläksyn. 

58.Tuo jalosti vuodatettu veri kukisti esteet ja vaikeudet. 

59.Oi kuinka Minun Sanani opetuslasten hengellisyys oli vastakohta epäjumalanpalvonnalle, 

aineellisuudelle, itsekkyydelle, vanhojen perinteiden kiihkoilijoiden tietämättömyydelle, tai 

pakanoille, jotka elivät vain ylistääkseen aineellisia nautintoja. (316, 34-42) 

60.Kylväkää hyviä esimerkkejä tien varrelle, älkää väärentäkö Minun opetuksiani; tässä jäljitelkää 

Minun Toisen Aikakauden opetuslapsiani, jotka eivät koskaan langenneet ylistyksen aineellisiin 



muotoihin, opettaakseen ja selittääkseen Minun Oppiani. Epäjumalanpalvontaa, johon ihmiskunta 

myöhemmin lankesi, ei voida pitää heidän aiheuttamanaan. Heidän kätensä eivät koskaan 

pysyttäneet alttareita, eivätkä rakentaneet palatseja hengellistä ylistystä varten; vaan kantoivat 

Kristuksen opetusta ihmiskunnalle, toivat terveyttä sairaille, toivoa ja lohdutusta köyhille ja 

kurjille, ja niin kuin heidän Mestarinsa, näyttivät pelastuksen tien eksyneille. 

61.Kristitty uskonto, jonka te näinä aikoina tunnette, ei ole edes heijastus Opista, jota Minun 

apostolini harjoittivat ja opettivat. 

62.Jälleen kerran Minä kerron teille, että noissa opetuslapsissa te voitte löytää täydellisen 

nöyryyden, rakkauden, armeliaisuuden ja ylevöitymisen mallit. He sinetöivät verellään sen, mitä he 

lausuivat huulillaan. 

63.Ihmiskunta ei enää pyydä teidän vertanne uskoakseen teidän todistukseenne, mutta he tulevat 

pyytämään teiltä totuutta. (256, 30-33) 


