
TTT/14 - Kristillisyys, Kirkot ja Ylistys 

Kristillisyyden Kehitys 

Näin sanoo Herra… 

1.Minun poislähtöni jälkeen Toisella Aikakaudella, Minun apostolini jatkoivat Minun työtäni, ja ne, 

jotka tulivat Minun jälkeeni apostoleiksi, jatkoivat heidän työtään. He olivat uusia työntekijöitä, 

tuon suuren Herran valmisteleman maan viljelijöitä, lannoitettu hänen verellään, kyynelillään ja 

hänen Sanallaan, viljelivät ensimmäisten kahdentoista työtä ja myös niiden, jotka seurasivat heitä, 

mutta kun aikaa kului sukupolvesta sukupolveen, ihmiset mystifioivat tai väärensivät Minun Työni 

ja Minun Oppini. 

2.Kuka kertoi ihmisille, että he voisivat tehdä Minun kuvani? Kuka kertoi heille, että he voisivat 

esittää Minut riippumassa ristillä? Kuka kertoi heille, että he voivat tehdä Marian kuvan, enkelien 

muodot, tai Isän kasvot? Oi pienen uskon ihmiset, joiden täytyi aineellistaa hengellinen, 

tunteakseen Minun läsnäoloni. 

3.Isän kuva oli Jeesus, Mestarin kuva (olivat) hänen opetuslapsensa. Minä sanoin Toisella 

Aikakaudella: ”Kuka tuntee pojan, tuntee Isän.” Tämä tarkoittaa, että Kristus, joka puhui 

Jeesuksessa, oli Isä itse. Vain Isä pystyi tekemään oman kuvansa. 

4.Minun kuolemani jälkeen ihmisenä, Minä manifestoin Itseni elävänä Minun apostoleilleni, niin 

he tunnistaisivat, että Minä olin elämä ja ikuisuus, ja että aineellisessa muodossa, tai ei, Minä olin 

läsnä teidän joukossanne. Eivät kaikki ihmiset ymmärtäneet tätä, ja siitä syystä he lankesivat 

epäjumalanpalvontaan ja kiihkoiluun. (113, 13-17) 

5.Minä sanoin Samarian naiselle: Kuka ikinä juo vettä, jota Minä tulen antamaan hänelle, ei 

koskaan janoa uudelleen. Tänään Minä sanon teille: Jos ihmiskunta olisi juonut sitä vettä, se ei 

kantaisi sellaista murhetta. 

6.Ihmiskunta ei ollut periksiantamaton Minun opetuksissani, vaan piti parempana ottaa Minun 

nimeni luodakseen uskontoja, heidän tulkintojensa ja sopivuuden mukaan. Minä lakkautin 

perinteet ja opetin rakkauden Oppia ja tänään te tulette Minun luokseni esitellen Minut turhien 

riittien kera ja seremonioilla, mitkä eivät tee mitään hyödyttääkseen henkeä. Jos töissänne ei ole 

hengellisyyttä, ei voi olla totuutta, ja se missä ei ole totuutta, ei voi tulla Isän luo. 

7.Kun Samarialainen nainen tunsi Minun silmieni valon tunkeutuvan sydämensä syvyyksiin, hän 

sanoi Minulle: ”Herra, te Juutalaiset sanotte, että Jerusalemissa on paikka, missä ihmisten pitäisi 

ylistää Jumalaa.” Sitten Minä sanoin hänelle: ”Nainen, usko Minua, tulee hetki, kun ei tällä vuorella 

eikä Jerusalemissa ylistetä Isää niin kuin te teette nyt. Mutta hetki tulee, kun Isää tullaan 

ylistämään hengessä ja totuudessa, sillä Jumala on henki”. (Johanneksen Evankeliumi 4:19-24) 

8.Tämä on Minun Oppini kaikkia aikoja varten. Havainnoikaa, että kun saitte totuuden silmienne 

eteen, te ette halunneet nähdä sitä. Kuinka te voitte elää sen, jos te ette tunne sitä? (151, 2-5) 

 

Ylistyksen Seremoniat 

9.Jos te rakastatte, te ette tule tarvitsemaan aineellista ylistystä tai rituaaleja, koska te tulette 

kantamaan valoa, joka valaisee sisäisen temppelinne, jonka edessä kaikkien rajuilmojen aallot, 

jotka murskaisivat teidät, tullaan rikkomaan ja ihmiskunnan pimeys tullaan tuhoamaan. 



10.Älkää häpäiskö enää sitä, mikä on Jumalallista, sillä todella Minä sanon teille, että Jumalan 

edessä on liikaa tuo kiittämättömyys, jota te osoitatte noilla ulkoisilla käytännöillä, jotka te olette 

perineet ensimmäisiltä veljiltänne, ja siinä te olette tulleet kiihkoilijoiksi. (21, 13-14) 

11.Katsokaa tätä ihmiskuntaa hämmentyneenä, koska suuret uskonnot, jotka kutsuvat itseään 

Kristityiksi, antavat enemmän tärkeyttä sille, mikä on rituaalista ja ulkoista, kuin Minun omalle 

Opilleni. Tuo elämän sana, jonka Minä sinetöin rakkauden teoilla ja verellä ristillä, ei enää elä 

ihmisten sydämissä, se on lukittuna ja äänettömänä ikääntyneissä, pölyn peittämissä kirjoissa. Ja 

siinä teillä on Kristitty ihmiskunta, joka ei käsitä, eikä sillä ole tietoa, eikä tiedä kuinka jäljitellä 

Kristusta. 

12.”Sen vuoksi Minulla on muutamia opetuslapsia tällä aikakaudella; niitä, jotka rakastavat 

veljiään, niitä, jotka kärsivät, niitä, jotka lievittävät muiden ihmisten kipua, niitä, jotka elävät 

hyveessä ja harjoittavat sitä esimerkeillään; he ovat Kristuksen Opetuslapset”. 

13.Hän, joka tuntien Minun Oppini, kätkee sen, tai tekee sen tunnetuksi vain huulillaan, eikä 

sydämellään, ei ole Minun opetuslapseni. 

14.”Minä en ole tullut tällä kaudella etsimään kivestä tehtyjä temppeleitä, ilmestyäkseni niissä; 

Minä tulin etsimään henkiä, sydämiä, enkä aineellista tyylikkyyttä”. (72, 47-50) 

15.Kun uskonnot pysyvät uppoutuneina uneensa, eivätkä muuta rutiiniaan, ei tule olemaan 

hengen heräämistä, eikä hengellisten ihanteiden tietoa; ja sen vuoksi, ei voi olla rauhaa ihmisten 

kesken, eikä armeliaisuutta ilmesty; valo, joka ratkaisee suuret ihmiskonfliktit, ei voi loistaa. (100, 

38) 

 

Papisto 

16.Koska te olette olleet kyvyttömiä tuntemaan todellista hengellistä rauhaa, te olette tyytyneet 

kaipaamaan sitä ja yrittämään saavuttaa se lukuisilla tavoilla, että voitte tuntea jonkin asteista 

rauhallisuutta, tyytyväisyyttä, ja lohtua. Kuitenkaan te ette ole koskaan kyenneet saavuttamaan 

todellista hengellistä rauhaa. Minä sanon teille, että vain, kun lapsi tottelee Jumalallisen Isän 

tahtoa, se tulee voittamaan todellisen hengellisen rauhan. 

17.Maailmassa on tarvetta niille, jotka voivat selittää ja tulkita Minun sanojani ja opetuksiani 

hyvin. Siksi ihmiskunta, jopa nuo, jotka kutsuvat itseään Kristityiksi, elävät hengellisessä 

jälkeenjääneisyydessä, sillä ei ole ketään, joka voi saada heidät vapisemaan Minun todellisella 

opillani, ei ole ketään, joka voi viljellä heidän sydämissään rakkautta, jolla Minä tulin opettamaan 

ihmisiä. 

18.Päivä päivän jälkeen, tapaamispaikoilla, kirkoissa, ja temppeleissä Minun nimeni on lausuttu ja 

Minun sanojani toistettu, kuitenkaan kukaan ei värähtele, kukaan ei vapise valosta, koska ihmiset 

ovat sivuuttaneet niiden merkityksen. Valtaosa uskoo, että Kristuksen Sanan hyve tulee sen 

jatkuvasta automaattisesta toistamisesta, ymmärtämättä, että ei ole tarpeellista lausua sitä, vaan 

opiskella, mietiskellä sitä, harjoittaa ja elää se. 

19.Jos ihmiset tietäisivät, kuinka etsiä Kristuksen Sanan olemusta, joka kerran, kun he löytäisivät 

sen olevan uusi, tuore, elävä, ja liikkuva. Mutta he tietävät vain pintapuolisesti, eivätkä sen vuoksi 

voi olla sen ylläpitämiä. 



20.Ihmiskunta parka. Eksyneinä pimeyteen, sillä aikaa, kun valo on niin lähellä; itkien 

ahdistuksessaan, kun rauha on heidän ulottuvillaan. Kuitenkaan he eivät voi nähdä tuota 

Jumalallista valoa, koska on ollut heitä, jotka ovat säälimättömästi sokaisseet heidän silmänsä. 

Minä rakastan teitä todella ja tulen teidän avuksenne, pelastaen teidät pimeydeltä ja todistaen 

teille, että se, mitä Minä sanoin tuolla Aikakaudella, oli kaikkia aikoja varten, ja että teidän ei 

pitäisi pohtia, että Jumalallinen sana ei enää ole oleellinen, koska rakkaus, joka oli kaikkien Minun 

opetusteni olemus, on ikuinen, ja siinä on teidän pelastuksenne salaisuus tällä hämmennyksen, 

äärimmäisen katkeruuden ja hillittömien intohimojen Aikakaudella. (307, 4-8)  

21.Minä paheksun niitä, jotka saarnaavat sokeaa uskoa, uskoa, josta puuttuu tieto, mitä vaaditaan 

pelon ja taikauskojen läpi. 

22.Älkää kuunnelko niiden sanoja, jotka pitävät Jumalan aiheuttamina kaikkia vastoinkäymisiä ja 

vaikeuksia, joita ihmiskunta on kokemassa, rutot, nälkä, ja epidemiat, joita tapahtuu maapallolla, 

kutsuen niitä Jumalan rangaistukseksi ja vihaksi. He ovat valheellisia profeettoja. 

23.Pitäkää itsenne erillään heistä, koska he eivät todella tunne Minua, ja haluavat opettaa 

ihmiskunnalle Jumalasta. 

24.Te olette nyt kärsimässä seurauksista, joita ovat aiheuttaneet ne, jotka ovat tulkinneet väärin 

Pyhiä Kirjoituksia vanhasta ja uudesta testamentista. Ihminen ei ole kyennyt oikein tulkitsemaan 

noiden ilmestysten ja profetioiden Jumalallista merkitystä ja olemusta. Monet yksilöt puhuvat 

maailmanlopusta, tuomiopäivästä, kuolemasta ja helvetistä, tietämättä mitään totuudesta. (290, 

16-19) 

25.Te olette jo Kolmannella Aikakaudella ja yhä ihmiskunta on hengellisesti jälkeenjäänyt. Teidän 

palvelijanne (papisto), teologinne, ja hengelliset pastorinne tekevät vähän hyvää, ja joskus eivät 

paljasta mitään ikuisesta elämästä. Heille myös, Minä paljastan Minun Salaisuuteni Mysteerit, ja 

Minä sanon teille: Miksi he kätkevät ne? Miksi he pelkäävät herättää ihmiskunnan uneliaan 

hengen? (245, 5) 

26.Minun Oppini opettaa teille ylistyksen täydellisen muodon, hengellisen ja puhtaan Isää kohti, 

sillä ihmiskunnan henki on saapunut, oivaltamatta sitä, Herran temppelin kynnykselle, missä se 

tulee saapumaan tunteakseen Minun läsnäoloni, kuullakseen Minun ääneni omantuntonsa läpi, ja 

nähdäkseen Minut valossa, joka laskeutuu sen mieliin. 

27.Tyhjyys, mitä ihmiset tuntevat eri uskontojensa sisällä tällä Aikakaudella, on siksi koska henki 

tuntee nälkää ja janoa hengellisyyttä kohtaan; riitit ja perinteet eivät ole tarpeeksi sille. Se kaipaa 

tuntea Minun totuuteni. (138, 43-44) 

 

Ehtoollinen ja Messu 

28.Minä en ole koskaan tullut ihmisten eteen kätkettynä Mysteeriin. Jos Minä olen puhunut teille 

kuvaannollisesti, paljastaakseni Jumalallisen teille tai edustaakseni ikuista jossain aineellisessa 

muodossa, se on tapahtunut, että te ymmärtäisitte Minut. Mutta jos ihmiset lakkaavat ylistämästä 

muotoja, kohteita tai symboleita, sen sijaan että etsisivät noiden opetusten merkitystä, heille tulee 

olemaan luonnollista pysyä hengellisesti valaistumattomana vuosisatoja ja havaita kaikki asiat 

Mysteereiksi. 

29.Israelin Egyptissä olon ajoista alkaen, kun Minun vertani edusti karitsan (veri), on ollut ihmisiä, 

jotka elävät vain perinteiden ja rituaalien kautta, ymmärtämättä, että sellainen uhraus oli veren 



kuva, jonka Kristus tulisi vuodattamaan, auttaakseen ihmiskuntaa saavuttamaan hengellisyyden. 

Toiset, uskoen että he ravitsevat itseään Minun ruumiillani, syövät aineellista leipää, haluamatta 

ymmärtää, että kun Minä annoin Minun opetuslapsilleni leipää yläkerran ruokailuhuoneessa, sen 

oli tarkoitus saada ymmärtämään, että kuka ikinä ottaa Minun sanani olemuksen, on ottanut 

ravintoa Minulta. 

30.Kuinka harvat ovat ne, jotka todella tietävät, kuinka ymmärtää Minun Jumallaisia opetuksiani. 

Nuo harvat ovat niitä, jotka analysoivat niitä hengessä. Teidän täytyy oivaltaa, että Minä en tuonut 

teille Minun Jumalallista ilmestystäni vain yhden kerran, vaan että Minä olen ollut selventämässä 

sitä jokaisella uudella opetuksella. (36, 7-9) 

31.Näiden väenpaljouksien sydämissä on iloa. He tietävät, että hengellinen illallinen on valmisteltu 

heidän henkiään varten, ja missä Jumalallinen Mestari odottaa antaakseen heille hengellistä 

ruokaa ja juomaa, todellisen elämän leipää ja viiniä. 

32.”Pöytä, jossa Jeesus tapasi opetuslapsensa sinä aikana, oli Taivaan Valtakunnan symboli. Isä oli 

lastensa ympäröimä. Oli myös juhla, edustaen elämää ja rakkautta. Jumalallinen ääni puhui, sen 

olemus oli yleismaailmallinen yhteisymmärrys, ja rauha, joka vallitsi siellä, oli Jumalan 

Valtakunnassa läsnäoleva rauha”. 

33.”Tämän jakson alussa te olette yrittäneet puhdistaa itsenne ajatellen, että Jumalallinen Mestari 

toisi teille uuden testamentin sanoissaan, ja niin on asia. Tänään, Minä sallin teidän muistaa leivän 

ja viinin, joilla Minä esitin Minun ruumistani ja Minun vertani, mutta Minä olen myös tullut 

kertomaan teille, että tällä uudella ajalla, te tulette löytämään tuota ravintoa vain Minun sanani 

Jumalallisessa olemuksessa. Jos etsitte Minun ruumistani ja Minun vertani, teidän täytyy etsiä sitä 

Jumalallisista asioista, joita Minä olen luonut, koska Minä olen kokonaan henkeä. Syökää tätä 

leipää ja juokaa tätä viiniä, mutta täyttäkää myös Minun maljani, sillä Minä haluan juoda teidän 

kanssanne; Minulla on teidän rakkautenne jano”. 

34.Viekää tämä viesti veljillenne ja olkaa tietoisia verestä, joka sallii teidän elää. Se on ikuisen 

elämän symboli, mikä on todellinen rakkaus. Teidän kauttanne Minä alan valaisemaan ihmiskuntaa 

Minun uusilla paljastuksillani. (48, 22-25) 

35.Minä tuon teille rauhan ja uuden opetuksen. Jos Minun uhraukseni Toisella Aikakaudella 

lakkautti viattomien uhrien uhrauksen, mitä te polttamalla uhrasitte Jehovan alttarilla, tänään 

Minun Jumalallisen sanani ylläpito on saanut teidät lopettamaan edustaa Minun ruumistani ja 

Minun vertani tämän maailman leivällä ja viinillä. 

36.”Jokaisen hengen, joka toivoo elävänsä, täytyy tulla ravituksi Jumalallisesta Hengestä. Hän, joka 

kuuntelee Minun Sanaani ja tuntee sen sydämessään, on todella ollut ravittu; Häntä ei ole vain 

ruokittu Minun ruumiillani ja juotettu Minun verelläni, vaan Hän myös on ottanut Minun 

Hengestäni ravitakseen itseään”. 

37.Kuka, sen jälkeen, kun on maistanut tätä taivaallista ravintoa, tulee uudelleen etsimään Minua 

ruumiissa ja ihmistekoisissa muodoissa? 

38.Aina silloin tällöin Minä olen tullut pyyhkimään pois perinteet, rituaalit ja muodot, ja Minä jätän 

teidän henkeenne vain Lain ja Minun opetusteni olemuksen. (68, 27) 

 

Kaste 



39.Ihmiset: tuolla aikakaudella Johannes, jota kutsuttiin myös Kastajaksi, kastoi niitä, jotka 

uskoivat hänen profetiaansa vedellä. Tuo toimi oli alkuperäisen synnin puhdistuksen symboli. 

Väenpaljouksille, jotka tulivat Jordan-joelle kuulemaan edelläkävijän sanoja, Hän sanoi: ”Tässä 

Minä kastan teidät vedellä, mutta on jo tulossa Hän, joka tulee kastamaan teidät Pyhän Hengen 

tulella.” 

40.Tuosta Jumalallisesta tulesta kaikki henget olivat syntyneet. He versoivat esiin viattomina ja 

puhtaina, mutta jos tiellään he ovat onnistuneet tahraamaan itsensä synnillä, jonka 

tottelemattomuus toi mukanaan, Minun Henkeni tuli tulee uudelleen vuodattamaan itsensä 

heidän päälleen, tuhoamaan syntinne, puhdistamaan tahranne, ja palauttamaan teidät teidän 

alkuperäiseen puhtauteenne. 

41.Jos tuo hengellinen kaste, sen sijaan että se on ymmärretty puhdistuksena, jonka ihmiset 

saavuttavat todellisen katumuksen toimen kautta luojansa edessä, te käännytätte riittiin, ja olette 

tyytyväisiä toimen symbolismiin, sitten Minä kerron teille varmasti, että teidän henkenne ei tule 

saavuttamaan mitään. 

42.Se, joka toimii tällä tavalla, elää yhä Kastajan aikoja, ja on kuin Hän ei olisi uskonut hänen 

profetioitaan, eikä sanoja, joita Hän puhui hengellisestä kasteesta: Jumalallinen tuli, jolla Jumala 

puhdistaa lapsensa, ja upottaa heidät kuolemattomaan valoon. 

43.Johannes kutsui ihmisiä, jotka olivat aikusia iältään, kaataakseen heidän päälleen vesiä, jotka 

symboloivat puhdistusta. He tulivat hänen luokseen, kun he olivat tietoisia toimistaan ja pystyivät 

saamaan jo lujan tahdon olla antamatta periksi hyvän, oikeamielisyyden ja oikeudenmukaisuuden 

tiellä. Nähkää, kuinka ihmiskunta on pitänyt parempana harjoittaa puhdistuksen symbolista tointa 

veden keinoilla, katumuksen kautta saadun todellisen uudistumisen sijaan ja sen sijaan, että olisi 

tehnyt vakaan päätöksen uudistaa se, mikä on syntynyt Jumalan rakkaudesta. Seremonia ei 

edellytä lainkaan mitään ponnisteluja, vastakohtana sydämen puhdistaminen ja kamppaileminen 

pysyä puhtaana tarkoittaa vaivannäköä, tarkkaavaisuutta, ja jopa uhrauksia, ihmisten kautta. Siksi 

ihmiset ovat pitäneet parempana peittää syntinsä ulkomuotoon, tyytyen seremonioiden, toimien 

ja riittien suorittamiseen, mitkä eivät tee mitään parantaakseen heidän moraalista tai hengellistä 

tilaansa, jos omatunto ei ole liittyneenä siihen. 

44.Opetuslapset: Tämän vuoksi Minä en halua riittien olevan olemassa keskuudessanne, niin että 

te ette mukaudu niihin, unohda sitä, mikä todella menee henkeen. (99, 56-61) 

45.Minä olen hän, joka lähettää hengen tulemaan lihaksi kehittymisen lain mukaan. Ja todella 

Minä sanon teille, että tämän maailman vaikutteet eivät tule saamaan Minua poikkeamaan Minun 

Jumalallisista suunnitelmistani, sillä Minun Jumalallinen tahtoni tullaan täyttämään huolimatta 

ihmisen kunnianhimosta valtaan. 

46.Jokainen ihmisolento tuo tehtävän maapallolle. Hänen kohtalonsa on Isän hahmottelema, ja 

hänen henkensä Minun armeliaisuuteni voitelema. Turhaan ihmiset suorittavat seremonioita ja 

voitelevat pikkulapsia. Todella Minä sanon teille, ettei missään aineellisessa iässä tule vesi 

olemaan se, mikä puhdistaa hengen sen puutteistaan Minun Lakiani koskien. Ja jos Minä lähetän 

hengen, joka on vapaa kaikista synneistä, mistä tahroista uskonnolliset palvelijat puhdistavat sen 

kasteella? 

47.Teidän on aika ymmärtää, että ihmisen alkuperä ei ole synti, vaan että hänen syntymänsä on 

tulos luonnollisen lain täyttymisestä, lain, jota ei vain ihminen täytä, vaan kaikki olennot, jotka 



muodostavat luonnon. Ymmärtäkää, että Minä sanoin ihminen, enkä hänen henkensä. Ihmisellä 

on voima luoda olentoja, jotka ovat hänen kaltaisiaan, mutta henget ilmestyvät vain Minulta. 

48.Kasvaa ja lisääntyä on yleismaailmallinen laki. Samalla tavalla kuin tähdet versoivat toisista 

suuremmista tähdistä, niin ihmissiemen lisääntyi maapallolla. Ja koskaan Minä en ole sanonut, 

että niin tekemällä ihmiskunta on tehnyt syntiä tai loukannut Luojaa. Miksi teidät tuomittaisiin 

syntisinä, sen jälkeen, kun olette täyttäneet Jumalallisen valtuutuksen? Huomioikaa, että ihminen 

ei koskaan voi tahrata itseään täyttämällä Minun lakini. 

49.Se, mikä ihmisen tahraa ja erottaa hengen kehityksen polulta, ovat hänen alhaiset intohimonsa, 

moraalittomuus, pahe, ja himo, sillä kaikki ne ovat lakia vastaan. 

50.Opiskelkaa ja analysoikaa huolellisesti, kunnes löydätte totuuden, ja täten te tulette 

lopettamaan Elämän Luojan valtuutuksien kutsumista synnillisiksi. Sitten te kykenette siunaamaan 

lastenne olemassaolon hyvien tekojenne esimerkillä. (37, 18-23) 

 

Kuolleiden Muistaminen 

51.Ihmiset ovat vanhoillisia perinteissään ja tavoissaan; on hyvä, että heillä on unohtumaton 

muisto noista olennoista, jotka ovat menneet alas hautaan, ja että he ovat kiintyneitä paikkaan, 

mihin he ovat sijoittaneet heidän jäännöksensä. Kuitenkin jos he pohtivat aineellisen elämän 

todellista merkitystä, he tulevat näkemään, että ruumiin hajoamisessa se palaa atomi atomilta eri 

ulottuvuuksiin, joista se oli muotoiltu, ja elämä jatkaa tapahtumistaan. 

52.Mutta läpi ajan, ihminen on hengellisen opiskelun puutteessa luonut ylistyspalvelusten ketjun, 

jotka ovat kiihkomielisen aineellisia. He yrittävät tehdä aineellisesta elämästä häviämätöntä, ja 

unohtavat hengen, joka on todella se, jolla on ikuinen elämä. Kuinka kaukana he yhä ovat 

hengellisen elämän käsittämisestä! 

53.Nyt te tiedätte, että ei palvele mitään viedä uhrauksia noihin paikkoihin, missä kiven, joka 

sanoo ”kuollut,” pitäisi sanoa, ”Hajoaminen ja Elämä,” sillä siellä Luonto on avoimessa kukassa, 

siellä on maa, joka on hedelmällistä ja ehtymätöntä olentojen ja lajien sylissä. 

54.Kun nämä oppiläksyt ymmärretään, ihmiskunta tulee tietämään, kuinka antaa aineelliselle 

paikkansa, ja Jumalalliselle omansa. Silloin esi-isien epäjumalanpalvonnan kultti tulee katoamaan. 

55.Ihmisen täytyy tunnistaa ja rakastaa Luojaansa, hengestä Henkeen. 

56.Nuo alttarit ovat musta surunauha, ja haudat ovat todiste tietämättömyydestä ja 

epäjumalanpalvonnasta. Minä armahdan kaikki teidän vikanne, mutta todella, Minun täytyy 

herättää teidät. Minun opetukseni tullaan ymmärtämään, ja tulee aika, kun ihmiset muuttavat 

aineelliset uhrauksensa ylevöityneisiin ajatuksiin. (245, 16-21) 

 

Aineelliset Symbolit, Ristiinnaulitun Kuvat ja Pyhäinjäännökset  

57.Ensimmäisellä Aikakaudella te tunsitte symbolit, telttamajan, tai pyhäkön, missä lain taulut 

sisältävää arkkia pidettiin. Kun nuo symbolit olivat täyttäneet tehtävänsä, Minun tahtoni pyyhki ne 

pois maasta, se kätki ne ihmisten näkyviltä, niin että maailma ei lankeaisi epäjumalanpalvontaan, 

mutta noiden opetusten tarkoituksen tai olemuksen Minä jätin kaiverrettuina Minun 

palvelijoitteni omiintuntoihin. 



58.Toisella Aikakaudella, kun Kristuksen uhraus oli suoritettu loppuun, Minä sain Kristillisyyden 

suurimman symbolin katoamaan: risti, yhdessä (orjantappura) kruunun kanssa, malja, ja kaikki, 

mikä olisi saattanut olla ihmiskunnan kiihkomielisen ihailun kohde. (138, 36) 

59.Ihmiskunta näki Jeesuksen kärsivän ja te uskotte Hänen opetuksensa ja todistuksensa. Miksi 

jatkaa Hänen ristiinnaulitsemistaan veistoksissanne? Eivätkö vuosisadat ole tarpeeksi, että teidän 

täytyy pitää Häntä näytteillä kuin pahuutenne uhria? 

60.Sen sijaan, että muistatte Minua Jeesuksen kidutuksissa ja tuskissa, miksette te palauta muistiin 

Minun ylösnousemistani, täynnä valoa ja kunniaa? 

61.Joskus, kun näkee epäjumalienne esittävän Minua Jeesuksen muodossa ristillä, on joitakin, 

jotka ovat ajatelleet hänen olevan heikko, pelkuri tai arka ihminen, oivaltamatta, että Minä olen 

Henki ja Minä tulin kestämään sen, mitä te kutsutte uhraukseksi, mutta mitä Minä kutsun 

rakkauden velvollisuudeksi, esimerkkinä koko ihmiskunnalle. 

62.”Jos te mietiskelette tosiseikkaa, että Minä olin Yhtä Isän kanssa, muistakaa, että ei ollut mitään 

aseita tai voimia tai kidutusta, joka olisi voinut saada Minut taipumaan; mutta jos Ihmisenä Minä 

kärsin, vuodin verta ja kuolin, se (tapahtui) antamaan teille Minun ylevän nöyryyteni esimerkin”. 

63.Ihmiset eivät ole ymmärtäneet sen oppiläksyn suuruutta, ja joka paikassa he nostavat ylös 

Ristiinnaulitun kuvan, joka esittää häpeää tälle ihmiskunnalle, jotka ilman rakkautta tai 

kunnioitusta Yhtä kohtaan, ketä he sanovat rakastavansa, jatkaa Hänen ristiinnaulitsemistaan ja 

loukkaamistaan päivittäin, loukaten veljiensä sydämiä, joiden puolesta Mestari antoi elämänsä. 

(21, 15-19) 

64.Jos te poistaisitte maapallolta kaikki ristit, jotka symboloivat Kristittyä uskoanne, ja sen sijaan 

todella rakastaisitte toinen toisianne, Minä en löytäisi siitä vikaa. Uskonne ja ylistyksenne olisi 

sitten hengellistä pikemminkin kuin ulkoista. Sitä Minä odotan ihmiskunnalta. 

65.Jos vain teidän ylistyksen muodollanne ja symboleillanne olisi voimaa estää sodat ja paheisiin 

koukkuun jäämiset, silloin te eläisitte rauhassa! Katsokaa kuinka teiltä puuttuu kunnioitusta niitä 

asioita kohtaan, jotka ovat pyhiä ja Jumalallisia. 

66.Jälleen kerran Minä kerron teille, että olisi parempi, jos ei olisi ainoatakaan temppeliä, alttaria, 

symbolia, tai uskonnollista kuvaa läpi koko maailman. Sen sijaan, teidän tarvitsee rukoilla 

henkenne kanssa, rakastaa Isäänne, uskoa häneen ilman symbolien tarvetta ja rakastaa toinen 

toisianne, niin kuin Minä opetin teitä Minun opissani. Sitten teidät pelastettaisiin ja (te) seuraisitte 

polkua, jota Minun jalanjälkeni seurasivat Minun vereni kanssa, jalanjäljet, jotka sinetöivät Minun 

opetusteni totuuden. (280, 69-70) 

 

Pyhimysten Kunnioittaminen 

67.Minä annan teille nämä oppiläksyt, koska te olette käännyttäneet monien oikeudenmukaisten 

henget jumalallisuuksiksi, joilta te pyydätte ja joita jumaloitte, aivan kuin he olisivat jumalia. Oi 

ihmiskunta, sellaista tietämättömyyttä! Kuinka voivat ihmiset tuomita hengen pyhyyden ja 

täydellisyyden vain sen ihmistöiden kautta? 

68.Minä olen ensimmäinen kertomaan teille, jäljitelkää hyviä esimerkkejä, joita veljenne ovat 

kirjoittaneet töillään, elämillään, ja hyveillään, ja Minä kerron teille myös, että muistellessanne 

heitä, toivomaan heidän hengellistä apuaan ja vaikutusvaltaansa; mutta miksi pystyttää alttareita, 



jotka palvelevat vain loukatakseen noiden henkien nöyryyttä? Miksi luoda kultteja heidän 

muistojensa ympärille, aivan kuin he olisivat Jumalallisuus, laittaen heidät Isän paikalle, jonka te 

unohdatte jumaloidessanne veljiänne? Kuinka kivulias kunnia, jonka te annatte heille tässä, on 

ollut heille. 

69.Mitä ihmiskunta tietää Minun tuomiostani niille, joita te kutsutte pyhimyksiksi? Mitä he 

tietävät noiden olentojen hengellisestä elämästä, tai paikasta, jonka kukin on saavuttanut Herran 

edessä? 

70.Älköön kukaan ajatelko, että näillä ilmestyksillä Minä tulen pyyhkimään pois sydämistänne 

ansion, jonka Minun palvelijani ovat saavuttaneet ihmiskunnan joukossa, päin vastoin; Minä 

haluan teidän tietävän, että kunnia, jonka he ovat löytäneet Minun edessäni, on suurta, ja paljon 

Minä olen myöntänyt teille heidän rukouksiaan varten; mutta on välttämätöntä, että te tuhoatte 

tietämättömyytenne, josta uskonnollinen kiihkoilu, epäjumalanpalvonta, ja taikausko ovat 

peräisin. 

71.Jos tunnette, että noiden olentojen henget kelluvat elämienne yllä, luottakaa niihin, jotka ovat 

osa hengellistä maailmaa, niin että he ja te, yhteenliittyneenä Herran tavalla, täydellistätte 

hengellisen veljeyden työn, jota Minä odotan tuloksena kaikista Minun opetuksistani. (115, 52-56) 

 

Uskonnolliset Juhlallisuudet 

72.Tänään, kun väkijoukot juoksevat tohinassa kirkkoihinsa juhlimaan hetkeä, jolloin  kunnia 

avautui vastaanottamaan Minut, Minä kerron teille, tuo on vain perinne tekemään vaikutuksen 

ihmiskunnan sydämiin. Ne ovat pelkkiä riittejä, jotka tänään tekevät Minun Jumalallisesta 

kärsimyksestäni aineellisen tilaisuuden. 

73.Teidän ei tule seurata tuota taipumusta, alttareiden ja symbolien pystyttämistä; ei tehdä 

pyhien tapahtumien esityksiä, eikä käyttää erityistä pukeutumista erottuaksenne, sillä kaikki tuo 

on epäjumalanpalvontaa. 

74.Pyytäkää Minut sydämiinne, muistakaa Minun opetukseni, ja jäljitelkää Minun esimerkkejäni. 

Tarjotkaa Minulle uudistumisenne kunnianosoitus, ja te tulette tuntemaan, kuinka taivaan ovet 

aukeavat vastaanottamaan teidät. 

75.Paetkaa pois valheellisista ja häpäisevistä esityksistä, jotka Minusta ja Minun kärsimyksestäni 

on tehty, sillä kukaan ei voi edustaa Minua. Eläkää Minun esimerkkini ja opetukseni; kuka ikinä 

tekee niin, on esittänyt Mestarinsa maapallolla. (131, 11-13 ja 16) 

76.Ihmiskunta: Näiden päivien aikana, kun te juhlitte Jeesuksen syntymää, te sallitte sydämenne 

tuntea rauhaa. Te olette kuin perhe, joka on elämässä sopusoinnussa ja ilossa. 

77.Minä olen tietoinen, että eivät kaikki yksilöt ole vilpittömästi onnellisia, kun he muistavat 

Minun saapumiseni maapallolle Toisen Aikakauden aikana, kun on vain muutama, jotka todella 

mietiskelevät ja hengellisesti riemuitsevat Minun saapumiseni muistelemisesta. 

78.Tänään, kuten menneinä Aikakausina, ihminen juhlii Jeesuksen syntymää juhlallisuuksilla ja 

rituaaleilla, mutta niistä puuttuu hengellisyys. Nämä juhlallisuudet tyydyttävät vain ihmisen 

aineelliset ja aistilliset nautinnot, mutteivat tarjoa hänelle todellista hengellistä iloa. 

79.Jos ihmisen tulisi hengellisesti mietiskellä Minun suurta rakkauttani ihmiskuntaa kohtaan, kuten 

todistettiin Minun tulemisellani maapallolle, elämään ihmiskunnan joukossa Toisen Aikakauden 



aikana, todella Minä sanon, että te kehittäisitte suuren uskon. Tuo suuri usko ohjaisi teitä Minua 

kohti. Teidän henkenne kehittäisi suuren hyveen ja ystävällisyyden, sallien teidän tarjoata suurta 

armeliaisuutta, lohtua, ja hellyyttä kaikille tarvitseville polkunne varrella. Te havaitsisitte kunkin 

ihmisolennon todelliseksi veljeksenne ja antaisitte anteeksi niille, jotka loukkaavat teitä. Te 

tuntisitte vilpittömästi myötätuntoa kaikkia niitä kohtaan, joita tapaatte polullanne. Niitä kohtaan, 

jotka ovat yksinäisiä ja ilman vanhempia olevia lapsia kohtaan, ja joilta puuttuu rakkautta ja 

todellinen koti. Te muistaisitte nuo kansakunnat, jotka ovat ilman rauhaa, koska sota on tuhonnut 

kaiken hyvän, jalon ja pyhät asiat, joita löytyy elämästä. Sitten te kohottaisitte puhtaan ja 

vilpittömän rukouksen ja kysyisitte Minulta: Herra, mitä oikeutta meillä on elää rauhassa, kun niin 

monet veljistämme ovat kärsimässä suuresti? 

80.Minun vastaukseni olisi seuraava: Nyt kun te olette tunteneet veljenne kivun, olette olleet 

armeliaita heille, ja olette rukoilleet heidän puolestaan, te voitte kerääntyä rakkaittenne kanssa 

kotiinne ja nauttia tästä pyhästä hetkestä, koska Minä olen nyt teidän kanssanne. Minä tulen 

olemaan läsnä kodissanne. Älkää olko peloissanne tuntea iloa vaikka tiedätte, että monet 

veljistänne ovat kärsimässä. Todella Minä kerron teille, että jos te todella tunnette myötätuntoa 

niitä kohtaan, jotka ovat kärsimässä, he tulevat tuntemaan rauhaa, toivoa ja rakkautta, jota te 

tunnette heitä kohtaan. 

81.Kenenkään ei tulisi ajatella, että Minä en enää halua teidän juhlivan Jeesuksen syntymää, 

kaikkein tärkeintä ja pyhintä vuoden tapahtumaa. Minä vain tulin opettamaan teille, attä antakaa 

maailmalle se, mikä maailmalle kuuluu ja antamaan hengelle se, mikä kuuluu hengelle. Ihminen 

juhlii monia maallisista saavutuksistaan ei-hengellisellä tavalla; sen vuoksi, miksi ette salli hänen 

henkensä juhlivan Jeesuksen syntymää? Tämä tulee sallimaan henkenne tulevan Minun eteeni, 

kuin pieni lapsi, esittelemään rakkauden lahjansa, kun se oppii ylistämään Minua samalla 

yksinkertaisella tavalla, kuin paimenet tekivät Toisella Aikakaudella ja samalla nöyryydellä, jota 

viisaat miehet tarjosivat Minulle, kun he esittelivät Minulle lahjansa. 

82.Minä en ole tullut rajoittamaan iloa, jota ihmiset tuntevat näiden päivien aikana. Vaikka 

Pelastajan syntymän juhlimisesta on tullut vahva perinne, ihminen myös tuntee Minun 

armeliaisuuteni, joka koskettaa häntä, Minun valoni, joka valaisee häntä, ja Minun rakkauteni, joka 

ympäröi häntä. Hänen sydämensä tulee täyteen suurta toivoa, iloa, ja hellyyttä. Vaikka Hän on 

innoittunut suorittamaan rakkauden ja armeliaisuuden tekoja, veljiensä kanssa, Hän ei aina valitse 

tehdä puhtaita ja ylevöityneitä tekoja; sen sijaan, Hän valitsee miellyttää itseään tämän maailman 

aineellisilla nautinnoilla. Hän ei salli henkensä saavuttaa puhdistusta, pelastusta, ja hengellistä 

valaistumista harjoittamalla ylevöityneitä tekoja. Pelastaja tuli maapallolle Toisen Aikakauden 

aikana tarjoamaan pelastusta hengellenne, ja Hän esittelee itsensä ikuisesti elämänpolullanne 

auttaakseen teitä löytämään todellisen elämän. (299, 43-48)  

 

Jumalan Läsnäolo huolimatta Harhaan Johdetusta Ylistyksestä 

83.Koska ihmisellä on aineellinen muoto, Hänen täytyy etsiä Minua aineellisen ylistyksen kautta, ja 

kun Hän ei pidä hengellisiä silmiään avoimina, Hänen täytyy muovata Minun kuvani nähdäkseen 

Minut. Koska Hän ei ole hengellisesti herkkä, Hän vaatii aina aineellisia ihmeitä ja todistusta 

uskoakseen Minun olemassaolooni, ja asettaa ehtoja Minun palvelemiselleni, Minun 

rakastamiselleni; ja vaihtokauppana kaikesta, mitä Minä annan hänelle, Hän antaa Minulle jotakin. 

Ja sellaisina Minä näen kaikki kirkot, kaikki uskonnot, ja kaikki lahkot, joita ihmiset ovat luoneet 



maapallon pinnalla; ne ovat kääritty aineellisuuteen, kiihkoiluun ja epäjumalanpalvontaan, kuin 

myös Mystisyyteen, väärentämiseen ja häpäisyyn. 

84.Mitä Minä hyväksyn heiltä? Vain heidän aikomuksensa. Mitä tästä kaikesta saapuu Minun 

luokseni? Minun lasteni hengelliset ja ruumiilliset tarpeet, heidän rakkauden hitusensa, heidän 

valontarpeensa. Tämä saapuu Minun luokseni, mutta Minä olen kaikkien kanssa. Minä en 

suunnittele kirkkoja, en muotoja, enkä riittejä. Minä tulen kaikkien Minun lasteni luokse 

tasapuolisesti. Minä vastaanotan heidän henkensä rukouksessa. Minä vedän heitä puoleeni 

halatakseni heitä, niin että he tuntevat Minun lämpöni, ja tuo lämpö on ärsyke ja rohkaisu heidän 

muutosten ja koettelemusten tiellänsä. Mutta vain koska Minä tiedän kuinka vastaanottaa 

ihmiskunnan hyvät aikomukset, Minä en anna heidän pysyä ikuisesti pimeydessä, kietoutuneena 

epäjumalanpalvontaan ja kiihkoiluun. 

85.Minä haluan ihmisen heräävän, hänen henkensä kohoavan Minun luokseni, ja että hänen 

kohoamisessaan Hän voi katsoa todellista Isän loistoa, unohtaen liturgioitten ja riittien valheelliset 

loistot. Minä haluan hänen saavuttavan todellisen kohoamisensa, uudistuvan ja vapautuvan 

ihmismurheistaan, ja kykenevän hallitsemaan aineellisuutta, intohimoja, ja muutoksia, löytäen 

itsensä, niin että Hän ei koskaan sano Isälle, että Hän on vaivainen mato, ja tietäen, että Isä loi 

hänet omaksi kuvakseen ja näköisekseen. (360, 14-16) 

86.Maapallolla on monia uskontoja, ja valtaosa perustuu uskoon Kristuksesta, mutta ne eivät 

rakasta toisiaan, eivätkä edes tunnista toisiaan Jumalallisen Mestarin opetuslapsiksi. 

87.Ettekö usko, että jos kukaan heistä olisi ymmärtänyt Minun Oppini, he olisivat harjoittaneet sitä 

tuomalla sovinnon ja rauhan ihmisille? Mutta siten ei ole ollut. Kaikki he ovat jääneet etäisiksi 

toisilleen, etäännyttäen ja jakaen ihmisiä hengellisesti, niin että he näkevät toisensa vihollisina tai 

vieraina. Kukin etsii keinoja ja kiistoja havainnollistaakseen muille, että Hänellä on totuus ja että 

toiset ovat väärässä; mutta kenelläkään ei ole voimaa tai rohkeutta kamppailla kaikkien 

yhdistymiseksi, eikä heillä ole hyvää uskoa huomata, että kussakin uskossa ja jumalallisessa 

palveluksessa on pieni totuus. (326, 19-20) 


