
TTT/3 - Kristuksen Toisen Tulemisen Hengellinen Aurinko  

Herran Tuleminen 

Näin sanoo Herra...  

1.Minä esitän Itseni ihmiskunnan edessä, ajanjaksona kun uudet ilmestykset ovat muovanneet 

ihmisen elämää. Siitä huolimatta, Minä yhä manifestoin Itseni ihmiskunnalle samalla nöyryydellä, 

jonka te olette aina tunteneet.  

2.Jumalan Jumalallinen Sana ei ole tullut lihaksi uudelleen maapallolle, eikä Kristus ole tullut 

uudelleen syntyäkseen vaatimattomaan seimeen. Se ei enää ole tarpeellista, koska ihminen ei 

enää tarvitse aineellista olentoa tarjoamaan Jumalan voiman todistusta. Vaikka Minä olen 

manifestoimassa Itseni ihmispuhemiehen kautta tällä aikakaudella, ihmisen ei tulisi uskoa, että 

Minun läsnäoloni on aineellisessa muodossa. Se ei ole, koska Jumalan läsnäolo on hengellistä, 

yleismaailmallista ja loppumatonta.  

3.Minun saapumiseni tämän jakson aikana ei olisi ollut tarpeellista, jos ihmiskunta olisi elänyt 

oikeudenmukaisuuden ja hyveen elämää, sillä eivät kaikki teot, joita ihmiskunta on esitellyt 

Minulle, ole oikeamielisiä. Ihminen kulkee väärällä tiellä ja jatkaa synnin tekemistä ja elämän 

elämistä, mikä on epäoikeudenmukainen ja paha. Täten, oli tarpeellista, että Minä tulin tämän 

Aikakauden aikana herättämään ihmistä hengellisesti ja muistuttamaan häntä hengellisistä 

vastuista, joita Hän on laiminlyönyt. Ihmisen täytyy myös tulla tietoiseksi Isästään, joka on 

auttanut häntä tulemaan kaikeksi, mitä Hän on ja joka tulee auttamaan häntä tulemaan Jumalan 

todelliseksi pojaksi.  

4.Jos Minä olisin yrittänyt kommunikoida ihmisen kanssa Hengestä henkeen tämän ajanjakson 

aikana, ihminen ei olisi kuunnellut Minua, koska Hän on hyvin aineellinen. Sen vuoksi, Minä valitsin 

manifestoida Itseni ihmispuhemiehen kautta, antaakseni teille Minun opetukseni.  

5.Syy, miksi Minä ”laskeuduin” kommunikoimaan teidän kanssanne, on tämä: Kun te ette voi 

kohota kommunikoimaan Herranne kanssa henkenä Hengelle, Minun on täytynyt laskeutua toinen 

askel, se tarkoittaa, hengellisestä ja Jumalallisesta, minne te ette voi vielä tulla, kohottamaan 

ymmärrystänne, jolla on paikkansa ihmisten aivoissa, ja kääntämään Minun Jumalallinen 

innoitukseni ihmissanoiksi ja aineelliseksi ääneksi.  

6.Ihmisen täytyy silti oppia paljon enemmän, ja Herra on tullut tuomaan hänelle tietoa ja viisautta. 

Vaikka jotkut voivat uskoa, että Minun manifestaationi ihmispuhemiesten kautta ei ollut 

kiitettävää, todella Minä kerron teille, että opetukset ovat paljastaneet suurta hengellistä viisautta 

ja tietoa. Jotkut olisivat pitäneet parempana loistokkaampaa ja arvokkaampaa manifestaatiota, 

mutta kaikenlainen loistokkuus, joka heijastaa turhamaisuutta, on vailla Jumalallista valoa ja 

hengellistä kohotusta.  

7.Minä olisin voinut saapua salamoinnin ja myrskyjen keskellä, tehdäkseni Minun voimani 

tunnetuksi. Ihminen olisi helposti tiennyt, että Herra oli saapunut! Kuitenkin tämä olisi saanut 

ihmisen tulemaan hämmentyneemmäksi ja pelokkaammaksi. Ettekö usko, että sen sijaan, että 

tuntisitte rakkautta Jumalallista Isää kohtaan, te olisitte pelänneet Hänen oikeuttaan? Vaikka 

Jumala on kaikki voima, teidän täytyy oivaltaa, että Hän ei tule langettamaan Hänen tahtoaan 

ihmiskunnan päälle, eikä hyödyntämään Hänen voimaansa saadakseen riemuvoiton ihmisestä. 

Ainut voima, jota Jumala tulee käyttämään, on Jumalallinen Rakkaus.  



8.Jumalallinen Henki on nyt puhumassa Universumille, Maailmankaikkeudelle. Se on tullut 

selventämään kaikkia asioita, jotka ovat hämmentäneet ihmistä menneisyydessä. Tämä on uuden 

päivän aamunkoitto ihmiskunnalle, koska Jumalallinen Henki on tullut eliminoimaan ihmisen 

epäilyt ja valheelliset pelot, kuin myös auttamaan ihmistä vaatimaan suurempaa hengellistä 

viisautta ja ymmärrystä, sallien henkensä tulevan vapaaksi.  

9.Minä sanon teille, että sen jälkeen, kun olette tulleet tutuiksi Minun opetusteni ydinolemuksen 

kanssa ja Minun lakieni oikeudenmukaisuuden kanssa, te tulette myös tietoisiksi siitä, kuinka 

aikaisempi uskomuksenne ja ideanne estivät teitä tuntemasta totuutta.  

10.Enää ei rangaistuksen pelko tule estämään teitä analysoimasta ja oppimasta erilaisista asioista. 

Te tulette tuntemaan itsenne vapaiksi oppimaan niin paljon kuin voitte. Kuitenkin omatuntonne 

tulee kertomaan teille, kun ei ole teidän etunne tunkeutua tietoon, mikä ei ole varattu ihmisiä 

varten. Teidän täytyy oppia, että ihminen ei ole oikeutettu kaikkeen tietoon. Hänen täytyy hankkia 

vain tietoa, joka on varattu hänelle.  

11.Minun ihmiseni: Jos ilmoitettaisiin, että Minun tulemiseni olisi sotien keskellä, pitelemättömien 

luonnonvoimien keskellä, epidemioiden ja maailmassa olevan kaaoksen keskellä, Minä en ollut 

hän, joka nämä tapahtumat sai aikaan. Tulin tänä ajanjaksona, koska Minä tiesin, että ihmiskunta 

tarvitsisi Minua näiden suurten koettelemusten aikana.  

12.Nuo tapahtumat, joiden ennalta kerrottiin olevan merkki Minun saapumisestani, ovat nyt 

tapahtumassa. Tämä Kolmannen Aikakauden aikana Minä olen tullut maapallolle suuren 

kärsimyksen ja myllerryksen jakson keskellä, herättämään ja kutsumaan koolle uusi ihmiskunta 

rakkauden kera. Rakkaus on se, joka innoittaa ihmistä harjoittamaan oikeutta, veljeyttä ja rauhaa. 

(296, 17-27)  

13.Kristuksen Sana iti Hänen opetuslapsissaan, kuin myös muissa ihmisissä, jotka seurasivat Häntä. 

Hänen opetuksensa ja noiden opetusten ydin levisivät läpi maapallon. Opetukset, joita Minä olen 

tuonut tänään tulevat myös leviämään läpi maailman. Ne, jotka ovat valmistautuneet tuntemaan 

ja ymmärtämään ne, tulevat toivottamaan ne (opetukset) tervetulleiksi. (296, 35)  

  

Jokainen ’Silmä’ Tulee Näkemään Minut  

14.Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Minä tulen olemaan poissa luotanne vain tietyn ajan, Minä 

tulen palaamaan takaisin.” Sitten paljastettiin, että heidän Mestarinsa palaisi takaisin pilvessä, jota 

ympäröivät enkelit ja valon säteilevät säteet maata kohti.  

15.Tässä Minä olen pilvessä, enkelien ympäröimänä, enkelit ovat hengellisiä olentoja, jotka ovat 

tulleet manifestoitumaan keskellenne Minun Jumalallisuuteni sanansaattajiksi ja teidän hyviksi 

neuvonantajiksenne. Valonsäteet ovat Minun Sanani, joka puhuu teille uusista ilmestyksistä, jotka 

ylittävät viisauden ihmisymmärryksessä.  

16.Siunattuja ovat ne, jotka näkemättä ovat uskoneet, sillä nämä ovat tunteneet Minun läsnäoloni. 

(142, 50-52)  

17.Ihminen, henkensä kautta, tulee löytämään totuuden; kaikki tulevat tuntemaan Minun 

läsnäoloni, koska Minä olen kertonut teille siitä ajasta alkaen, että jokainen silmä näkisi Minut, kun 

oikea aika tulee.  



18.Sillä tämä aika, jossa te elätte, on täsmälleen se, mikä julistettiin Minun sanassani ja 

menneitten aikojen profeettojeni kautta, niin että jokainen ihminen maapallolla näkisi Minut 

aistiensa ja henkensä potentiaalin kautta.  

19. Ei ole tarpeellista, että he katsovat Minua rajoittuneena tai ihmishahmoon tulleena, 

sanoakseen että he ovat nähneet Minut, vaan on riittävää, että heidän henkensä tuntee Minut ja 

heidän ymmärryksensä voi sanoa kaikella totuudella, että he ovat nähneet Minut.  

20.Rakkaus ja usko, kuten älykkyys voi katsoa silmienne kantamaa määräämättömästi pidemmälle, 

tästä syystä Minä kerron teille, ettei tule olemaan tarpeellista rajoittaa Minun läsnäoloani 

ihmismuotoon, tai joidenkin symbolisten muotojen kautta, saadaksenne teidät näkemään Minut.  

21.Toisella Aikakaudella, kuinka monet näkivät Minut tai kulkivat Minun vierelläni, tietämättä, 

kuka Minä olin? Vastakohtana, kuinka moni ei tiennyt, kun Minä synnyin ihmiseksi, näki Minut 

hengessä, Minun valoni kautta ja nautti Minun läsnäolostani uskonsa keinojen kautta.  

22.Kaikki teistä avatkaa silmänne ja oikeuttakaa uskonne, että olette valon lapsia. Kaikki teistä 

voivat nähdä Minut, mutta on tarpeellista omata tahto ja usko tehdä niin. (340, 45-51)  

23.Minä sanon teille, että kun tämä ihmiskunta on enemmän Minua vastaan halveksivuudessaan, 

hairahtumisessaan oikeudesta ja oikeamielisyydestä, Minä tulen ilmestymään heidän polulleen 

täynnä loistoa, niin kuin Minä ilmestyin Saulin eteen, ja Minä laitan heidät kuuntelemaan Minun 

ääntäni. 

24.Sitten te tulette katsomaan monia, jotka ovat tietämättään vainonneet Minua, tulevat 

nousemaan, muuttamaan muotoaan ja valaistumaan, valmiina seuraamaan Minua 

oikeamielisyyden, rakkauden ja oikeuden polulla.  

25.Minä tulen sanomaan heille: Hillitkää askeleitanne, Oi matkustajat ja juokaa tästä 

kristallinkirkkaitten vesien lähteestä. Levätkää raskaasta matkasta, jolla Minä olen koetellut teitä, 

uskokaa huolenne Minulle ja sallikaa Minun katseeni tunkeutua syvälle henkeenne, koska Minä 

haluan täyttää teidät armolla ja lohduttaa teitä. (82, 46)  

26.Minun rakkauteni tulee herättelemään teidän herkimpiä säikeitänne, mutta sopusoinnussa 

omantuntonne kanssa, mikä saa teidät kuulemaan Minun Jumalallisen konserttini; ja monet 

tulevat katsomaan Minua suloisessa Jeesuksen hahmossa.  

27.Minun täytyy varoittaa teitä, että Jeesuksen hahmo ei ole täydellinen muoto, jossa te tulette 

katsomaan Minua. Jos Minä olisin kertonut teille menneinä aikoina: ”Jokainen silmä tulee 

näkemään Minut,” Minä saatoin teidät ymmärtämään, että kaikki te tietäisitte totuuden, kuitenkin 

Minun täytyy kertoa teille, että Minä tulen rajoittamaan Itseni jokaisen hengen evoluution, 

kehityskulun, mukaan. Mutta kun te kohoatte täydellisyyden tikapuilla, te tulette katsomaan 

Minua kaikessa Minun loistossani.  

28.Toistaiseksi, älkää yrittäkö kuvitella Minua yhtään missään muodossa. Mietiskelkää: Jos 

henkenne, ollen rajoittunut, on ydin, on valo, mikä muoto voi olla Teidän Herranne 

Yleismaailmallisella Hengellä, jolla ei ole alkua, eikä loppua? Jättäkää se, mikä on käsittämätöntä, 

Minun Mystisyyteni läheisyyteen. (314, 69-70)  

29.Toisella Aikakaudella Minä paljastin teille, että Minä tulisin uudelleen ihmiskunnan keskuuteen 

ja että Minun Valoni Hengellinen Maailma laskeutuisi Minun kanssani. Ihmiskunta ei kuitenkaan 

ole ymmärtänyt, eikä oikein tulkinnut Minun Sanani merkitystä.  



30.Siksi jokainen uskonto odottaa Minua, siksi jokainen Kirkko ja ihmiset odottavat havaitsevansa 

Minut fyysisillä silmillään. Ne, jotka odottavat Minua sillä tavalla, ovat samoja, jotka 

menneisyydessä sanoivat, että Jeesus ei ollut todellinen Messias. (181, 74)  

31.Minun opetuslapseni, Minä nyt sanon teille: Hetki on tulossa, kun te tulette havaitsemaan 

Minut Minun kaikessa loistossani. Sinä aikana, maapallo ja sen asukkaat ovat tuleet puhdistetuiksi, 

ja hengen armo ja hyve ovat ennallistetut. Kärsimys onkadonnut, ja vain ilo tulee olemaan 

olemassa. Se tulee olemaan loppumaton päivä, päivä, joka ei koskaan tule loppumaan. Ettekö 

toivo havaitsevanne niitä ihmeitä? Ettekö halua lapsienne kommunikoivan Minun Henkeni kanssa, 

olevan vapaina synnistä ja muodostavan rauhan maailman? (181, 81) 

 32.”Jos ihmiskunta olisi tiennyt kuinka analysoida Ensimmäisen ja Toisen Aikakauden profetiat, he 

eivät olisi hämmentyneitä nykyään, koskien heidän täyttymystään; näin tapahtui Toisen 

Aikakauden aikana, kun Messias oli syntynyt ihmisten keskuuteen, sama asia on tapahtumassa 

tänään, kun Minä olen tullut Hengessä.”  

33.Minun opetukseni merkitys on sama kahdella Aikakaudella; se valmistelee teitä tekemään tästä 

olemassaolosta miellyttävän asumisen, vaikkakin väliaikaisen, missä ihminen tulee pitämään ja 

kohtelemaan toisiaan veljinä, todellisen veljeyden lämmöllä, joka virtaa yhdestä toiseen.”  

34.Valmistelkaa myös henki tunkeutumaan noihin maailmoihin tai asuinsijoihin, jotka Isä on 

varannut Hänen lapsilleen tämän olemassaolon jälkeen. Minun toiveeni on, että te ette tunne 

toisianne vieraiksi, kun menette sinne, vaan pikemminkin että hengellisyytenne ja intuitionne 

tulee sallimaan teidän pitävän kaikkea, mitä löydätte, kuin olisitte aikaisemmin olleet siellä. Paljon 

totuutta tulee olemaan siinä, jos tiedätte kuinka pysyä yhteydessä täältä olevan hengellisen 

kanssa, rukouksen keinoin. (82, 9-10)  

35.Minä olen matkailija, joka on kutsumassa sydämenne ovia. Minä kutsun, ettekä te tiedä, kuka 

se on; te avaatte, ettekä tunnista Minua; kuin matkailija, joka tulee kaupunkiin, missä kukaan ei 

tunne häntä, tai kuin muukalainen, joka tulee vieraaseen maahan, eikä tule ymmärretyksi omalla 

kielellään: tällä tavalla Minä esittelen Itseni teille. Milloin te tulette tuntemaan Minun läsnäoloni? 

Oi, ihmiskunta! Milloin te tulette tunnistamaan Minut niin kuin Joosefin tunnistivat hänen veljensä 

niinä päivinä Egyptissä? (90, 1)  


