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Nimelliset Kristityt 

Näin sanoo Herra… 

1.Suurin osa ihmiskunnasta kutsuu itseään Kristityiksi, mutta Mestari sanoo teille: Jos te olisitte 

todella Kristittyjä, te olisitte jo kukistaneet loppuosan ihmiskuntaa rakkaudellanne, nöyryydellänne 

ja rauhalla; kuitenkaan, Minun Oppiani, joka teille jätettiin Toisella Aikakaudella, ei pidetä 

ihmiskunnan sydämissä, se ei tykytä, eikä kukoista ihmisten töissä, vaan sitä vartioidaan pölyisissä 

kirjoissa, enkä Minä ole tullut puhumaan noista Kirjoista. 

2.Kirjan tilalta Minä toin teille Minun elämäni, Minun sanani, Minun työni, ja Minun kärsimykseni 

ja kuolemani ihmisenä, ja se on syy, miksi suurella osalla ihmiskuntaa, samaan aikaan kun kutsuvat 

itseään Kristityiksi, ei ole rauhaa, eikä Kristuksen armoa; koska he eivät jäljittele häntä, ja koska he 

eivät harjoita Hänen Oppiaan. (316, 5) 

3.Kuunnelkaa Minua, Oi opetuslapset, niin että te tulette pyyhkimään pois mielistänne muinaiset 

uskomukset. Kristillisyys oli jakaantunut lahkoihin, jotka eivät osoita rakkautta joukossaan, jotka 

nöyryyttävät, torjuvat ja uhkaavat veljiään valheellisilla tuomioilla. Minä sanon teille, että he ovat 

Kristittyjä ilman rakkautta; sen vuoksi, he eivät ole Kristittyjä, koska Kristus on rakkaus. 

4.On olemassa niitä, jotka esittävät Jehovan vanhuksena, täynnä ihmisten epätäydellisyyksiä, 

kostonhimoisena, raakana ja kamalampana kuin pahimmat tuomarinne maapallolla. 

5.Minä en sano näin, että te tekisitte jonkun naurunalaiseksi, vaan että käsityksenne Jumalallisesta 

rakkaudesta puhdistuisi. Tänään te olette tietämättömiä kuinka te ylistitte Minua menneisyydessä. 

(22, 33-35) 

6.Kuinka on mahdollista, että ihmiset, jotka kutsuvat itseään Kristityiksi, tuhoavat toisiaan sodilla 

ja jopa rukoilevat ennen kuin lähtevät tappamaan veljiään, pyytäen Minua antamaan heille voiton 

vihollisistaan? Onko mahdollista, että Minun siemeneni voivat olla olemassa siellä, missä 

rakkauden sijaan viha vallitsee, ja anteeksiannon sijaan kostonhimo? (67, 28) 

7.Kaikille erilaisten uskomusten ja uskontojen ihmisille Minä sanon, että he eivät ole tienneet 

kuinka asettaa maalliset rikkaudet, asettaakseen oikeutetusti sen, mikä vastaa hengen vastaavia. 

Jos he noudattaisivat Minun lakejani, he olisivat jo suunnittelemassa Luvatun Maan ääriviivoja 

täältä ja kuulemassa sen asukkaiden äänten kaikuja. 

8.”Te sanotte uskovanne Minun olemassaolooni ja että teillä on uskoa Minun Jumalallisuuteeni; te 

myös sanotte, että Minun tahtoni tapahtukoon ja todella Minä sanon teille: Kuinka niukka on 

uskonne ja yhtäpitävyytenne siihen, mitä Minä olen heittänyt pois! Kuitenkin, Minä olen ollut 

rohkaisemassa sisällänne todellista uskoa, niin että te voitte olla vahvoja polullanne, jonka Minä 

olen hahmotellut teille”. (70, 12-13) 

9.Tänään Minä en tule pyytämään teiltä verta, enkä sitä, että uhraisitte elämänne; se, mitä Minä 

pyydän teiltä, on rakkaus, vilpittömyys, totuus, ja epäitsekkyys. 

10.Täten Minä iskostan teihin ja opetan, valmistellen siten Minun Jumalallisuuteni opetuslapsia 

tällä Kolmannella Aiukakaudella; sillä Minä näen teidän katsovan maailman marssia 

välinpitämättömästi, ja tämä siksi, koska te ette tiedä, kuinka saapua ihmiskunnan sydämiin, missä 

on niin paljon kurjuutta ja kipua. 



11.On olemassa suurta epätasa-arvoa, sillä Minä näen herroja, joilta puuttuu vain kruunu, että 

kutsuisivat itseään kuninkaiksi, ja Minä näen alamaisia, jotka ovat todella orjia. Siellä kamppailu on 

sytytetty. Näiden varakkaiden herrojen joukossa maailmassa on monia, jotka kutsuvat itseään 

Kristityiksi, kuitenkin Minä kerron teille, että he vaivoin tuntevat Minun nimeni. 

12.Ne, jotka eivät näe kanssaihmisiään toisissa, jotka kerryttävät varallisuutta ja ottavat sen, mikä 

kuuluu toisille, eivät ole Kristittyjä. Sillä he eivät tunne armeliaisuutta. 

13.Kamppailu hengellisen ja aineellisen välillä on tuleva. Ihmiskunta menee tuohon kamppailuun, 

mutta oi kuinka paljon katkeruutta heidän täytyy kärsiä, että oikeudenmukaisuuden riemuvoitto 

saapuu! (222, 43-45) 

 

Epäilijät ja Uskonnolliset Kiihkoilijat 

14.Minä kerron teille, on parempi olla täysi epävarmuuksista ja kieltämisistä, kuin täysi 

valheellisista vahvistuksista tai valheista, joita välitätte eteenpäin totuutena. On parempi tehdä 

vilpitön kielto, joka on syntynyt epäilystä tai tietämättömyydestä, kuin tekopyhä vahvistus 

valheellisuudesta. Puhdas epäily, jolla on ymmärtämisen nälkä, on parempi kuin vakaa usko mihin 

tahansa Myyttiin. Epätoivoinen epävarmuus, joka huutaa valoa on parempi kuin kiihkomielinen 

päättäväisyys tai epäjumalanpalvonta. 

15.Tänään ei-uskovia, luottamattomia, ja katkeroituneita on runsaasti joka paikassa. He ovat 

kapinallisia, jotka monta kertaa näkevät selvemmin kuin muut, ja jotka eivät tunne sympatiaa 

ritualismia kohtaan, eivätkä he ole vakuuttuneita kaikkien niiden vahvistuksista, ketkä johtavat 

ihmiskuntaa hengellisesti; sillä kaikki nuo monimutkaiset teoriat eivät täytä heidän sydäntään, joka 

janoaa puhtaita vesiä tyynnyttämään heidän ahdistustaan. 

16.Ne, jotka te tuomitsette olevan kapinallisia, usein osoittavat enemmän valoa kysymyksissään 

kuin ne, jotka uskoen itse olevansa viisaita tai suuria, vastaavat heille. He tuntevat, näkevät, 

koskettavat, kuulevat ja ymmärtävät suuremmalla selkeydellä kuin monet, jotka kutsuvat itseään 

Jumalallisten opetusten mestareiksi. (248, 12) 

17. Oi kuinka läpinäkyvä ja yksinkertainen totuus on! Kuinka selkeä ja yksinkertainen hengellisyys 

on! Kuitenkin, kuitenkin heitä on vaikea käsittää sellaisen, joka pysyy itsepäisesti kiihkoilunsa ja 

perinteidensä pimeydessä. Hänen mielensä ei voi kuvitella, että on jotakin sen yläpuolella, mitä 

Hän tietää, ja hänen sydämensä vastustaa sen kieltämistä, mikä hänelle on ollut hänen Jumalansa 

ja Lakinsa: Perinne ja riitit. 

18.Luuletteko, että Minä kammoan niitä, jotka itsepintaisesti eivät näe Minun totuuttani? En, 

Minun lapseni, Minun armeliaisuuteni on ääretöntä, ja täsmälleen heitä Minä etsin, auttaakseni 

heitä pakenemaan vankeudestaan, niin että he voivat tuntea valon näkemisen hurmosta. Heille on 

varattu koettelemukset, jotka ovat tarpeellisia herättämään heidän uskonsa. Ne eivät ole 

koettelemuksia, jotka ovat ylivoimaisia heidän voimalleen; ne ovat oppiläksyjä, jotka ovat viisaasti 

asiaankuuluvia kullekin hengelle, kullekin elämälle, ja kullekin ihmiselle. 

19.Näiden pimentyneiden mielien joukosta, näiden uskonnollisesta kiihkoilusta ja 

tietämättömyydestä sairaiden sydänten joukosta te tulette näkemään kiihkeiden totuuden 

sotilaiden nousevan päivänä, jolloin heidät vapautetaan kahleistaan ja pimeydestään, ja näkevät 

valon, he eivät voi pidätellä iloaan, ja huutavat koko mahdillaan, että Minä olen tullut pelastamaan 

maailman, nostaen sen todelliseen Valtakuntaan, hengellisillä tikapuilla. (318, 48-50) 



 

Jeesus Kristuksen Opin Väärentäminen ja sen Seuraukset 

20.Minä annan teille Minun sanani saman olemuksen kera, kuin mitä Minä puhuin teille Toisella 

Aikakaudella, ja Minä olen tullut muistuttamaan teitä monista Minun opetuksistani, jotka te olette 

unohtaneet, tai mistä te olette vetäytyneet pois, edeltäjienne virheellisten tulkintojen vuoksi. 

21.Te olitte noudattaneet väärin Minun Oppiani, siihen pisteeseen asti, että Minä voin sanoa, että 

te olitte luoneet täysin erilaisen polun kuin Minun oli, mutta jolle te sovelsitte saman nimen. Ei 

kukaan muu kuin Minä voisi vetää teitä pois virheestänne elämän sanoilla, rakkaudella ja 

totuudella. 

22.Siksi tänään, kun te kuuntelette Minua, analysoitte ja käsitätte Minun Sanani, tulee olemaan 

valo sisällänne. Tällä kerralla Minä tulin kertomaan teille kaikella selkeydellä, että hengen 

uudelleen lihaksi tuleminen on olemassa, että niin on ihmiskunnan alusta asti, kuin 

oikeudenmukaisuuden ja Jumalallisen rakkauden valo, jota ilman te olisitte kykenemättömiä 

kehittymään hengellisen täydellistymisen laajalla tiellä. (66, 63-65) 

23.On todella vähän, mitä uskonnot ovat paljastaneet ihmiselle hengestä, mutta pian he tulevat 

heräämään horroksestaan, ja siunattuja tulevat olemaan ne, jotka kukistavat tunnonvaivansa ja 

pelkonsa, paljastavat ihmiskunnalle totuuden, jonka ne ovat kätkeneet. Minä tulen valaisemaan 

heitä Minun anteeksiantoni, Minun armoni ja Minun viisauteni valolla. 

24.Kun ihmiskunta oivaltaa, että uskonnot eivät ole olemassa vain että ihmiset elävät moraalisesti 

maapallolla, vaan (niillä on) myös tehtävä johdattaa henki sen ikuiseen asuinpaikkaan, ihmiskunta 

on silloin ottanut askeleen eteenpäin hengellisen kehittymisen polullaan. (109, 15-16) 

25.Sen jälkeen, kun Minä tulin maapallolle Jeesuksen kautta Toisella Aikakaudella, Minä jatkoin 

muiden lähettämistä maapallolle, heitä olivat Minun apostolini ja sotilaani, vahvistamaan Minun 

oppiani teoillaan ja estämään ihmiskuntaa vääristelemästä Minun opetuksiani. Kuitenkin monet 

hengellisesti kuurot ja sokeat ovat tulkinneet väärin Minun Sanaani, ollen eri mieltä toistensa 

kanssa ja luoden eri lahkoja. Jos ihmiskunta on hengellisesti jakaantunut, kuinka ihminen voi 

rakastaa toinen toistaan, mikä on Minun Lakini pääsääntö? 

26.Siksi Minä sanon teille, että tämä yhteiskunta on yhtä vain ulkomuodoltaan, sillä ihmiset itse 

tuhoavat sen. Niin kauan kuin ihmiskunta ei muodosta maailmaa Minun oikeudenmukaisuuteni ja 

rakkauteni lain perustuksille, he eivät voi saada rauhaa ja hengen valoa noihin hyveisiin, että he 

voisivat väärentää ja luoda todellisen ylevöitymisen maailman, hengessä, aivan kuin tieteessä ja 

moraalissa. (192, 17) 

27.Vain uudistuminen ja täydellisyyden ihanne tulevat mahdollistamaan teille takaisinpaluun 

totuuden polulle. 

28.Ne, jotka pitävät itseään Jumalan Lain tulkitsijoina, tulevat kertomaan teille, että helvetillinen 

kärsimys odottaa teidän kieroutuneisuuttanne ja kapinallisuuttanne, ja että vain osoittamalla 

katumustanne, kuolettamalla ja vahingoittamalla ruumiitanne ja esittämällä Jumalalle aineellisia 

uhrauksia, Hän tulee antamaan anteeksi teille ja ohjaamaan teidät Hänen Valtakuntaansa; 

totuudessa Minä sanon teille, että he ovat hämmennyksessä. 

29.Mihin menet, Oi ihmiskunta, jota ohjaavat nuo, joita te ihailette suurina pyhien ilmestysten 

opettajina ja jotka Minä näen hämmentyneinä? Siksi Minä tulin pelastamaan teidät tämän Opin 

valolla, mikä sallii teidän kehittyvän Minun rakkauteni polulla. (24, 46-47) 



30.Minun opetusteni todellinen olemus on ollut ihmisten kätkemänä, että se näyttäisi teille 

Kristuksen, joka ei edes muistuta Häntä, joka tuli kuolemaan, niin että te voisitte elää. 

31.Tänään te elätte seurausten kanssa, joita on tullut Mestarista etäännyttämisestä, Mestari tuli 

opettamaan teitä. Teitä ympäröi kivun ilmapiiri, teidän pienuutenne masentaa teitä ja 

tietämättömyytenne kiduttaa teitä, mutta aika on tullut, kun ihmiskunnan kätketyt voimat ja lahjat 

heräävät, ilmoittaen kuin airuet, että uusi Aikakausi on saapunut. 

32.Uskonnot, tiede ja ihmisten oikeus yrittävät ehkäistä sen, mikä heille tulee olemaan outoa ja 

pahaa vaikutusta, mutta ei tule olemaan mitään voimaa, joka voi pysäyttää hengen heräämisen ja 

edistymisen. Vapautumisen päivä on lähellä. (114, 5-8) 

33.Ne, jotka sanovat tuntevansa Minut, ovat edustaneet Minua heikosti maapallolla, ja siksi monet 

ovat kääntäneet selkänsä Minulle. 

34.Minä en tule vaatimaan tilille niitä, jotka kutsuvat itseään ateisteiksi, siitä että ovat 

karkoittaneet Minut sydämistään, vaan pikemminkin ne, jotka ovat väärentäneet totuuden, 

näyttäneet heille Jumalan, jota monet eivät voi hyväksyä. 

35.Kaikki, mikä on oikeudenmukaista, tervettä ja hyvää, sisältää totuuden, mikä on se, mitä Minä 

olen julistanut läpi kaikkien aikojen. 

36.Hetki on saapunut, kun teidän täytyy palata rakastamaan totuutta, tarkoittaa, palata 

oivaltamaan oikeudenmukainen ja hyvä, koska olette syntyneet Minusta, teidän täytyy tavoitella 

ylevöitynyttä, ikuista, ja puhdasta. (125, 22-24) 

37.Kyllä, Israel, sydän on aina etsinyt aineellisia esineitä jumaloitaviksi; korva on myös nauttinut 

korusanoista; tästä syystä, sen, mitä Minä annoin teille Toisella Aikakaudella Kristillisenä Oppina, 

ihminen on muokannut tehdäkseen siitä uskonnon. 

38.Itsekkyys, ahneus ja turhamaisuus ovat aina heränneet ihmissydämessä, ja on tullut kuninkaiksi 

ja herroiksi, saaden ihmiset polvistumaan edessään kuin alamaiset tai orjat, kahliten heidät 

synnillä, ja johdattaen heidät pimeyteen, harhaisuuteen, ja hämmennykseen. (363, 36) 

39.Tämän ajan teologit tulevat tutkimaan tarkkaan Minun sanani ja uudet Pyhät Kirjoitukset, ja 

kysymään, ”Kuka sinä olet, joka puhut tällä tavalla?” Aivan kuten Fariseukset nousivat tuona 

aikana, kysyen Minulta: ”Kuka sinä olet, joka tulet sivuuttamaan ja muuttamaan Mooseksen Lain?” 

Sitten Minä saan heidät ymmärtämään, että kolme ilmestystä ovat ainoa Laki, mitä Minä aina olen 

tullut opettamaan ja täyttämään. 

40.Monet noista, jotka tuomitsevat Minut tässä vaiheessa, ovat niiden joukosta, jotka epäilivät 

Toisella Aikakaudella, mutta Minä olen varjellut heidät ja lähettänyt heidät uudelleen maapallolle 

katsomaan Minun Lakini riemuvoittoa ja avaamaan silmänsä valolle. (234, 46-47) 

 

Kristinuskon Virheellisiä Kehityksiä ja Epäjohdonmukaisuuksia 

41.Suuri osa ihmiskuntaa kutsuu itseään Kristityiksi, tietämättä sanan Kristus merkitystä, ja 

tuntematta hänen Oppiaan. 

42.Mitä te teitte Minun Sanallani, Minun Esikuvallani, ja Minun Opillani, jonka Minä annoin teille 

sinä aikana? 



43.Oletteko tällä hetkellä kehittyneempiä kuin ihmiset tuolla aikakaudella? Miksi te ette näytä sitä 

henkenne töissä? Ajatteletteko te, että tämä elämä on ikuinen, tai että teidän täytyy kehittyä vain 

ihmistieteen kautta? 

44.Minä olen tullut opettamaan teille todellista Lain täyttämistä, niin että te voitte käännyttää 

tämän maailman suureksi temppeliksi, missä todellista Jumalaa tullaan jumaloimaan, ja missä 

ihmisen elämä on jatkuva rakkauden uhraus hänen Isälleen, jota Hänen täytyy rakastaa kussakin 

kanssaihmisessään, antaen kunnianosoituksen täten hänen Luojalleen ja Mestarilleen. 

45.Ja nyt, kun Minä olen palannut takaisin ihmiskuntaan, mitä Minä löydän? Valheet ja itsekkyys 

ovat korvanneet totuuden ja armeliaisuuden; röyhkeys ja turhamaisuus nöyryyden tilalla; 

epäjumalanpalvontaa, kiihkoilua ja tietämättömyyttä valon, ylevöitymisen ja hengellisyyden 

sijasta; voittoa ja häväistystä siellä, missä vain hartautta ja oikeamielisyyttä pitäisi olla; rauhan ja 

rakkauden ovat korvanneet viha ja sota, veljien joukkoon vapautettuina. 

46.Mutta Minä tulen Minun temppeliini karkottamaan sieltä kauppiaat, aivan niin kuin Minä tein 

Toisella Aikakaudella Jerusalemin temppelistä, ja jälleen kerran Minä tulen sanomaan heille: 

”Älkää tehkö tästä rukouksen huoneesta kauppapaikkaa.” Minä tulen opettamaan ihmisille niin, 

että kukin heistä tietää, kuinka toimittaa jumalanpalvelus todellisella alttarilla, niin että he eivät 

enää ole hämmentyneitä ja eksyksissä tietämättömyydessä väärintulkinnoista, joita he antavat 

Minun Laistani. (154, 15-20) 

47.Eivät kaikki, jotka ovat yrittäneet seurata Minua, ole jäljitelleet Minun esimerkkiäni, tai Minun 

apostoleitteni (esimerkkiä). Monista on tullut herroja palvelijoiden sijaan; he ovat täyttäneet 

sydämensä ylemmyydellä ja ylpeydellä ja ovat tavoitelleet vain rikkauksia, mahtailua, ja kunnioita, 

unohtaen köyhien välttämättömyydet, ja ollen välinpitämättömiä ja tunteettomia muiden 

kurjuudelle ja kärsimykselle. Siksi ihmiset menevät yhdestä uskonnosta toiseen totuuden 

etsimisessä. Se on hengellisen tarpeen alkuperä luoda uusia lahkoja etsiäkseen Minua vapaasti. 

48.Ne, jotka eilen nähtiin pyhimyksinä ja puolijumalina, ovat tänään pettyneelle ihmiskunnalle 

tuntemattomia. 

49.Ihmiset lakkaavat käymästä etsimässä rippi-isää armahtamaan heidän vikojaan, koska he 

pitävät sitä ihmisarvoa alentavana. Eikä helvetin uhka ja sen ikuinen tuli enää tee vaikutusta tai 

pelästytä syntisen sydäntä. 

50.Käyttäen hengellisen hämmennyksen tilaisuutta hyväkseen, susi katselee pensaikosta. 

51.Jokaisella palvelijalla ja jokaisella Minun Jumalallisuuteni edustajalla on tehtävä tehdä rauha 

ihmisten välille, ja mitä Minä löydän heidät tekemästä tänään, on päinvastaista. Jokainen uskoo 

itsensä olevan ensimmäinen; kukin haluaa olla voimakkain, unohtaen että ainoa vahva olen Minä, 

joka olen jokaisessa. 

52.Nyt te voitte selittää itsellenne, miksi Toisella Aikakaudella Minä lupasin palata takaisin. Nyt te 

voitte ymmärtää, miksi Minä olen tullut opettamaan teitä uudelleen. Sillä vain Minun sanani voi 

poistaa hengen pimeyden silmäsiteet, vain Minun rakkauteni on kyvykäs lunastamaan syntinne. 

(230, 23-28) 

53.Minun Laissa tehtyjen suurien vikojen ja virheiden yli tulee olemaan Minun oikeuteni; ei 

ainoakaan vika tule jäämään korjaamatta täydelliseltä Mestarilta. Älkää olko hämmentyneitä: 

korjatkaa itsenne pikemmin kuin tuomitkaa. Ymmärtäkää, että Minä en koskaan rankaise teitä, te 

rankaisette itse. 



54.Minä annan valoa Hänelle, joka on tehnyt syntiä tietämättömyydestä, ja sen, joka on tehnyt 

syntiä tietäen, Minä siirrän kohti katumusta, niin että molemmat, täynnä Minun anteeksiantoni 

voimaa nousevat korjaamaan tehdyn vääryyden; tämä on ainut tie tulla Minun luokseni. 

55.Ajatelkaa kaikessa tässä te palvelijat, jotka johdatatte ihmisiä uskontojen eri poluilla. Rukoilkaa, 

ja johdattakaa omanne kohti hengellisyyttä. On jo aika teidän katua virheitänne, teidän käynnistää 

taistelu ihmisten aineellisuutta vastaan, mikä on kuolema ja pimeys hengelle. Tähän teidän täytyy 

käyttää Minun totuuttani; käyttäkää Minun sanaani kuin asetta, ja eläkää Minun opetukseni. 

56.Minä en pidä yhtä uskontoa toista parempana; Se en ole Minä, vaan te, jonka täytyy olla Minun 

puolellani, sillä jos teette niin, te onnistutte yhdistämään kaikki hengessä. (162, 27-30) 

57.Minun Oppini, täynnä hengellisyyttä, tulee versomaan näiden ihmisten (meksikolainen 

kuulijakunta) sydämissä, antaakseen tulevia totuuden ja elämän hedelmiä. Minun sanani tulee 

ylettymään halki koko maapallon, eikä tule jättämään yhtään paikkaa puhdistamatta, ilman valoa 

tai tuomitsematta.  

58.Silloin kansat alkavat heräämään hengelliseen elämään, siihen, mikä on todellista ja ikuista, 

tuhoten eri kulttien ulkoisen vaikutuksen ja aineellisuuden, tulemaan kylläiseksi etsimällä Minun 

Lakini olemusta. 

59.Ihmiskunta tulee näkemään voiman, mitä hengellisyys antaa, ja kääntämään katseensa pois 

siitä, mikä piteli heitä vuosisatoja ja vuosisatoja. 

60.Mitä hyödyttää, kun Kristillisyyden symboli, risti, löytyy miljoonia kertoja maapallolla, jos 

ihmiset eivät ole hyväntahtoisia, ja jos he eivät rakasta toinen toisiaan. 

61.Ulkoisella ei enää ole mitään voimaa ihmisten yli, sillä ei ole mitään kunnioitusta, eikä uskoa, 

eikä surua, mitä ei olisi loukattu. Siksi Minä sanon, että symbolit ja muodot tulevat katoamaan, 

koska niiden aika on mennyt ohi, ja sisäinen ylistys tulee nostamaan ihmisen valoon, 

ylevöittämään hänet, ja johdattamaan hänet Minun luokseni. (280, 63-67) 


