
TTT/4 - Opetus Jumalallisen Manifestaation kautta, Näin sanoo Herra 

Ilmestysten Alkuperä  

Näin sanoo Herra... 

1.”Sana, joka on aina ollut Jumalassa, puhuu teille, sama, joka oli Kristuksessa ja jonka te nykyään 

tunnette Pyhänä Henkenä; koska Sana on ilmaisu, Laki, viesti, ilmestys ja viisaus. Jos te kuulitte 

Sanan Kristuksen kautta ja nyt te vastaanotatte sen Pyhän Hengen inspiraation kautta, totuudessa 

Minä sanon, se on Jumalan ääni, jonka te olette kuulleet, sillä vain yksi Jumala on olemassa, vain 

yksi Sana ja vain yksi Pyhä Henki.” (13, 19)  

2.Tiedättekö valon alkuperän, mikä on olemassa Sanassa, joka virtaa puhemiesten huulilta? Sen 

alkuperä on siinä, mikä on hyvää, Jumalallisessa rakkaudessa, yleismaailmallisessa valossa, joka 

säteilee Jumalalta. Valon säde tai välähdys loistavasta Kaikesta antaa meille elämän. Se on osa 

loppumatonta voimaa, joka liikuttaa kaikkea, ja minkä alla kaikki värähtelee, jyskyttää ja kääntyy 

lakkaamatta. Se on, mitä te kutsutte Jumalalliseksi säteilyksi. Jumalallinen rakkaus on se, mikä 

valaisee ja antaa elämää hengille. (329, 42)  

3.Hän puhuu teille tällä hetkellä, Yksi, joka on aina tullut pelastamaan teidät; Kristus: Jumalallinen 

lupaus, ihmiseksi tehtynä, Jeesuksena Toisella Aikakaudella, Jumalallinen Sana tehtynä ihmisen 

sanaksi, Rakkauden Hengeksi, valosta, viisaudesta, rajoitettuna säteeseen, joka hänen 

tietoisuutensa kautta koskettaa ihmisen henkeä ja mieltä, opettaakseen häntä välittämään Minun 

ajatuksiani. (90, 33)  

4.Minä olen Kristus, hän, jota on vainottu, pilkattu ja muutettu tavalliseksi rikolliseksi tässä 

maailmassa. Minä tulen teidän luoksenne sen jälkeen, mitä te teitte Minulle Toisella Aikakaudella 

Jeesuksen kautta, antaakseeni teille vielä kerran todisteen, että Minä olin antanut anteeksi teille ja 

että Minä rakastan teitä.  

5.Te veitte Minut ristille alastomana, ja täten Minä palaan takaisin, sillä Minä en kätke Minun 

Henkeäni ja Minun Totuuttani teidän silmiltänne, tekopyhyyden tai harhaluulon puvun taakse. 

Mutta nähdäksenne Minut, teidän täytyy ensin puhdistaa sydämenne. (29, 27-28)  

6.Tänään Minä sanon teille: Täällä on Mestari, Hän, jonka väen paljoudet nimesivät Galilean 

Rabbiksi. Minä tulin antamaan teille saman Opin, rakkauden opetuksen; juhla-ateria, jolle Minä 

kutsun teidät, on hengellinen, kuten ovat myös leipä ja viini; mutta tänään niin kuin eilen ja kuten 

aina, Minä olen Tie, Totuus ja Elämä.” (68, 33)  

  

Ilmestysten Paikat, ja niiden Vastaanottajat  

7.”Muistakaa, että Minä olen Isän Sana; Jumalallinen olemus, jonka te vastaanotatte tässä 

sanassa, on valo Luoja Hengeltä, joka on jättänyt osan Minun Henkeäni kuhunkin teistä.”  

8.Lisäksi, kun havainnoidaan köyhyyttä, joka on olemassa tämän väen paljouden keskellä, mikä 

kuuntelee Minua, ja tämän talon vaatimattomuus, mihin se on kokoontunut, Minä olen pyytänyt 

hiljaisesti, Mestari, miksi sinä et valinnut manifestaatioksesi tänä aikana jotakin noista suurista 

temppeleistä tai kirkoista, missä he olisivat voineet tarjota sinulle rikkaita alttareita ja yleviä, sinun 

arvoisiasi seremonioita?  

9.Niille sydämille, joilla on sellaisia ajatuksia Mestaristaan, Minä vastaan, ihmiset eivät ole niitä, 

jotka ovat tuoneet Minulle tämän köyhyyden. Minä olen se, joka olen valinnut Minun 



manifestaatiokseni vaatimattoman asumuksen kaupunkinne köyhällä asuinalueella, täten saanut 

teidät ymmärtämään, etten Minä tullut etsimään materiaalista kunnianosoitusta tai ulkoista 

uhrausta joukossanne. Päinvastoin, jos Minä olisin palannut takaisin, se olisi ollut nöyryyden 

saarnaamista jälleen kerran, niin että nöyryyden kautta te tulette löytämään hengellisyyden. (36, 

24-25)  

10.On olemassa niitä, jotka eivät usko Minun läsnäolooni, koska he tuomitsevat näiden paikkojen 

köyhyyden ja vaatimattomuuden, ja näiden puhemiesten nöyryyden, keiden kautta Minä 

kommunikoin, mutta jotka niin epäilevät, opiskelkaa Kristuksen elämää, he tulevat näkemään, että 

Hän ei koskaan etsinyt loistoa, kunnioita eikä rikkauksia.   

11.Nämä paikat voivat olla yhtä köyhiä ja vaatimattomia kuin talli ja oljet, jossa Minä synnyin sinä 

aikana. (226, 38-39)  

12.Älkää ajatelko, että Minä valitsin tämän kansakunnan Minun uutta manifestaatiotani varten 

viime hetkellä; kaikki oli ollut ennalta nähtyä läpi ikuisuuden. Tämä maaperä, tämä rotu, teidän 

henkenne olivat Minun valmistelemiani, aivan kuten Minun läsnäoloni aika oli Minun tahtoni 

merkitsemä.  

13.Minä valitsin alkaa Minun manifestaationi kaikkein nöyrimpien joukossa, niiden joukossa, ketkä 

ylläpitivät ymmärryksensä ja henkensä puhtaina. Myöhemmin Minä sallin jokaisen tulla Minun 

luokseni, koska Minun pöydässäni ei ole olemassa mitään eroja tai mieltymyksiä. Minun Sanani, 

vuodatettuna näiden ihmisten päälle, on ollut yksinkertainen ja nöyrä, tavoitettavissanne ja teidän 

aistinne, täynnä selkeyttä, ja hengellenne on ollut syvällistä, koska Minä, vaikka Minä olen 

Mystinen, aina manifestoin Itseni ja ilmaisen Itseni yksinkertaisuudella ja selkeydellä. Minä en ole 

salaisuus kenellekään; salaisuus ja Mysteeri ovat tietämättömyytenne lapsia. (87, 11-12)  

14.Ensimmäinen, joka kuunteli Minua, otti Minun Oppini puuna, katkoen ensimmäiset oksat siitä 

istuttaakseen ne eri paikkoihin. Jotkut tulkitsivat Minun opetuksiani hyvin, ja toiset ottivat väärän 

polun.  

15.Pieniä olivat niiden lukumäärät, ketkä tulivat yhteen näiden vaatimattomien paikkojen varjossa, 

kuitenkin kun nämä moninkertaistuivat, väen paljoudet kasvoivat. Minä kutsuin heitä 

yhdistymään, ja että kaikki voisivat tuntea toisensa ainoan Mestarin opetuslapsina, ja kaikki 

harjoittaisivat oppiläksyä samalla tavalla, niin että siemen kylvettäisiin, ei ”viinitarhan 

työntekijöiden” vapaalla tahdolla *) vaan Jumalallisella Tahdolla.  

*) Viittaa Kristuksen vertaukseen koskien viinitarhan työntekijöitä. 

16.Ennen Uuden Liiton Hengellistä Arkkia, väen paljoudet lupasivat alistumista, tottelevaisuutta, ja 

hyvää tahtoa, mutta kun hurrikaanit ja pyörretuulet puhalsivat voimalla, ja pieksivät puiden oksia, 

oli niitä, jotka heikentyivät, kun taas toiset, liikkumattomina, pysyivät vakaina, opettaakseen uusia 

työntekijöitä, kuinka muokata maaperää.  

17.On olemassa niitä, jotka tunnistaen tämän ilmestyksen suuruuden, ovat yrittäneet tunkeutua 

Minun Mystisyyteeni yli Minun toiveitteni, aikomuksena omistaa viisautta ja auktoriteettia, joka 

tekee heistä ylivoimaisia muihin nähden, mutta heiltä ei ole kestänyt kauan, kun ovat löytäneet 

itsensä Minun oikeuteni edestä.  

18.Toiset, tietämättä kuinka löytää tämän Työn suuruus puhtaudessaan, yksinkertaisuudessaan, 

ovat kopioineet lahkoista ja uskonnoista, riiteistä, symboleista ja seremonioista, uskoen, että ne 

antavat vakavuutta Minun manifestaatioilleni. (234, 27-30)  



19.Siitä ajasta alkaen, milloin tämä kommunikaatio alkoi manifestoida, tuoda julki, itseään, teidän 

henkenne valaistiin Minun opetuksillani, vaikka epäilevät tulivat niiden joukkoon, jotka olivat 

harjoittaneet mieltä, aivan kuten ne, jotka ovat yksinkertaisia ja tietämättömiä.  

20.Niin monia argumentteja on tehty kieltämään tämä ilmestys! Kuinka moni yrittää tuhota tämän 

Sanan! Mutta mikään ei ole seisauttanut Minun viestini rataa, päinvastoin, mitä enemmän tätä 

Työtä on vastustettu, sitä enemmän väen paljouksien uskoa on sytytetty, ja mitä enemmän aikaa 

on kulunut, sen suurempi on niiden lukumäärä, joiden kautta Minä välitän Minun Sanani.  

21.Mitä tämä tarkoittaa? Että ihmisvoima ei koskaan kykene estämään Jumalallista voimaa 

toteuttamasta suunnitelmiaan.  

22.Ihmiset, kokoontuessaan näissä paikoissa, ovat aina tehneet niin ilman maailman pelkoa, aina 

täysin luottavaisina Minun läsnäolossani ja Minun suojeluksessani, ja Minä olen todistanut heille, 

että heidän uskonsa perustuu totuuteen. (329, 28-30 ja 37)  

23.Uusi apostolaatti, apostolikunta, nousi noiden ihmisten keskuudessa, jotka koostuvat 

yksikertaisista ja nöyristä sydämistä, täynnä rakkautta ja uskoa seurata Minua. Tietenkään heidän 

joukostaan ei puuttunut uutta Tuomasta, jonka tarvitsi nähdä uskoakseen Minun läsnäolooni; 

uutta Pietaria, uskoen Minuun ja silti kieltäen Minut ihmiskunnan pelossa, ja uutta Juudas 

Iskariotia pettämään Minut, turmellen Minun Sanani ja Minun Totuuteni kolikoilla ja ylistyksellä.  

24.Väen paljoudet, jotka muodostavat nämä ihmiset, jatkoivat kasvamista ja haaroittumista 

suurkaupunkien, alueiden ja kaupunkien läpi; ja näiden ihmisten joukosta nousivat totuuden ja 

oikeamielisyyden apostolit; epäitsekkäitä työntekijöitä, täynnä intoa Herran Oppia kohtaan ja 

puhdassydämisiä profeettoja, jotka puhuivat totuuden. (213, 72-73)  

25.Minä olen muuttanut kaiken Minun uutta manifestaatiotani varten, sekä paikkoja että 

kommunikaation keinoja, tuhotakseni tietämättömyyden, hämmennyksen, ja väärät tulkinnat, 

jotka on annettu Minun aikaisemmista ilmestyksistäni. Aivan kuten aurinko ilmestyy Idässä, ja se 

nähdään lakipisteessään keskipäivällä, vain myöhemmin tullakseen nähdyksi, kun se piilottaa 

itsensä Lännessä, niin Minun Henkeni valo tuli silloin tällöin Idästä Länteen, niin ettette rajoita 

Minun suuruuttani ja Minun voimaani paikkoihin, ihmisiin, tai rotuihin. (110, 0)  

26. Vaikka vain harvat ovat kuunnelleet Minun opetuksiani, on riittävää, koska huomenna he 

tulevat tarjoamaan todistuksia veljilleen. Minä tiedän, jos Minun tulisi kutsua koolle jokainen, 

valtaosa ei kuuntelisi, koska he ovat liian keskittyneitä päivittäisiin tehtäviinsä. He kieltäisivät 

Minut ja estäisivät hyväntahtoisia ihmisiä kuuntelemasta Minua.  

27.Näissä vaatimattomissa paikoissa, missä Minä manifestoin Itseni, Minä olen sallimassa Minun 

oppini siemenen itää. Minä olen yhdistänyt ryhmiksi heidät, jotka ovat yksinkertaisia sydämeltään. 

Kun he ovat vapaita jokapäiväisistä vastuistaan, Minä puhun heille rakkaudesta, ikuisesta, 

hengestä, ja todellisista inhimillisistä ja hengellisistä arvoista. Minä olen saanut heidät 

havaitsemaan elämän omantuntonsa läpi, eikä fyysisten aistiensa läpi.  

28.Minä viittaan näihin ihmisiin Minun opetuslapsinani. Koska he olivat köyhiä, eivätkä heidän 

veljensä tunnustaneet heitä, he kokivat suurta tyydytystä, kun Minä keräsin heidät kokoon. He 

nousivat uuteen elämään ja riemuitsivat Minun opetuksistani. Koska Herra on antanut heille 

ilmestyksensä ja on näyttänyt heille rakkauden polun, he uskovat vahvasti, että he voivat auttaa 

veljiään.  



29.Jotkut tulevat torjumaan ja tekemään heidät naurunalaisiksi, koska he kutsuvat itseään 

Jeesuksen opetuslapsiksi. Mutta todella Minä kerron teille, että huolimatta torjunnasta ja 

naurunalaiseksi tekemisestä, he tulevat jatkamaan Minun opetuslapsinani olemista. (191, 33-36)  

30.Ihmiskunta on odottamassa Minua kutsumaan sen koolle. Vaikka ihmiseltä puuttuu uskoa, Hän 

on odottamassa Kristusta kertomaan hänelle: ”Nouse ja kävele”.  

31.”Maapallolla on monia, jotka ovat hengellisesti kuolleita, sokeita, sairaita ja hylättyjä. Ne, jotka 

kärsivät fyysisesti ja hengellisesti, ovat herkempiä Minun läsnäololleni; sen vuoksi, Minä tulen 

kutsumaan heidät koolle ensin. Ne maapallolla, jotka ovat aineellisesti rikkaita, voimakkaita, 

mahtavia, uskovat, etteivät he tarvitse Minua. Mitä voi Kristus heille antaa, jos heillä on kaikki? 

Voiko hän, ehkä antaa heille hengellisiä lahjoja tai paikan ikuisuudessa? He eivät ole kiinnostuneita 

noista asioista”.  

32.Siksi tällä Aikakaudella Minä olen valinnut manifestoida Minun oppini niille, jotka ovat 

kärsimässä hengellisesti ja fyysisesti. Minä tiedän, että nuo yksilöt ovat etsimässä Minua ja 

haluavat löytää Minut. Heille on luonnollista tuntea Minun läsnäoloni, kun Minä aloitan 

manifestoimaan, tuomaan julki, Itseni ihmiskunnalle tämän ajan kuluessa. (291, 32-34)  

  

Jumalallisten Manifestaatioiden, Julkitulojen, Välittäminen 

Kuka torjuu Minun Viestini tänä Aikana  

33.Sillä Hän, joka epäilee tätä kommunikaatiota ihmisymmärryksen kautta, on aivan kuin Hän 

kieltäisi ylivoimaisen asemansa kaikkien luotujen joukossa, aivan kuin Hän kieltäisi oman 

henkensä, eikä halua ymmärtää hengellistä ja mielellistä tasoa, jolle Hän on yltänyt 

loppumattomien kokeitten, katkerien hetkien ja ponnisteluiden kautta.  

34.Sen kieltäminen, että Minä kommunikoin ymmärryksenne tai henkenne kautta, on aivan oman 

itsenne kieltämistä, ja itsenne asettamista alempien luotujen joukkoon.  

35.Kuka ei tiedä, että ihminen on Jumalan lapsi? Kuka ei tiedä, että sisällään Hän kantaa henkeä? 

Miksi te sitten ette ajattele, että Isän ja hänen lastensa välillä täytyy olla yksi tai useampia 

kommunikointi tapoja.  

36.Jos Minä olen älykkyys, Minä etsin teitä teidän ymmärryksenne kautta; jos Minä olen Henki, 

Minä etsin teitä henkenne kautta. Lisäksi: Kuinka voivat he, jotka kieltävät Minun 

kommunikaationi, ymmärtää ja hyväksyä tämän totuuden, jos he eivät koskaan halunneet katsoa 

Minuun ja tuntea Minua hengessä. Sydämissään he ovat synnyttäneet monia virheellisiä 

uskomuksia, sellaisia kuin, että Minä olen Jumalallinen olento ihmismuodossa, ja että Minut täytyy 

esittää symboleilla ja kuvilla, kommunikoidakseen Minun kanssani niiden kautta.  

37.Vuosisatojen kuluessa ihmiskunta on etsinyt Minua tällä tavalla, ja he ovat tottuneet kuvien 

mykkyyteen ja muotoihin, joiden edessä he rukoilevat ja tarjoavat rituaaleja. Ja on tullut tavaksi, 

että heidän sydämissään ajatus on muodostunut, ettei kukaan ole arvollinen katsomaan ylös, 

kuulemaan tai tuntemaan Jumalaa. Sanomalla, että olen liian ylevöitynyt tullakseni ihmisten 

lähestymäksi, nämä pyrkivät aiheuttamaan Minulle ihailevan uskollisuudenvalan, mutta he ovat 

väärässä; sillä Hän, joka sanoo, että Minä olen liian suuri kiinnittämään huomiota johonkin niin 

pieneen kuin ihminen, on hölmö, joka on torjumassa kaikkein kauneimman siitä, mitä Minun 

Henkeni on paljastanut: Nöyryyden.  



38.Jos te uskotte Kristukseen, jos te ylläpidätte sitä, että olette Kristittyjä, teidän ei tule ylläpitää 

ajatuksia, jotka ovat niin mielettömiä kuin se, että uskoo että olette arvottomia, että Herranne 

lähestyy teitä. Oletteko te unohtaneet, että täsmälleen tämä, teidän Kristillinen uskonne, on 

rakennettu rakkauden todistukselle, että Jumalan Sana tehtiin ihmiseksi. Mitä kouriintuntuvampaa 

ja ihmisten lähestymistä te voisitte pyytää Minulta? Mikä kommunikaatio on enemmän synnillisen 

ja lihallisen ihmiskunnan tavoitettavissa; ihmiskunnan, joka on tummunut hengeltään ja 

sulkeutunut ymmärrykseltään, kuin se, jonka kautta Minä sain teidät kuulemaan Minun 

Jumalallisen ääneni käännettynä ihmispuheeksi.  

39.Se oli Minun rakkauteni suurin todiste, nöyryydestä ja omistautumisesta ihmisiä kohtaan, 

minkä Minä tulin sinetöimään verellä, niin että teillä voisi olla ikuisesti edessänne se, ettei kukaan 

ole arvoton Minulle, koska todella, kaikkein eniten mutaan, pimeyteen, ja paheisiin eksyneitä 

varten Minä tulin tekemään Minun Sanani ihmiseksi ja vuodattamaan Minun Vereni mahlan. 

40.Miksi sitten nämä, jotka uskovat kaiken tämän, torjuvat Minun läsnäoloni ja Minun 

kommunikaationi? Miksi he sitten yrittävät säilyttää, että tämä ei ole mahdollista, koska Jumala on 

loppumaton ja ihminen niin alhainen, niin pieni, ja niin arvoton? Todella, Minä kerron teille, että 

kuka torjuu Minun kommunikaationi tässä ajassa, on torjumassa Minun läsnäoloni maailmassa 

tuolla Toisella Aikakaudella, ja torjuu myös Minun rakkauteni ja Minun nöyryyteni.  

41.Te, syntiset, on luonnollista, että synnissänne te tunnette etääntyneenne Minusta, mutta Minä, 

vuorostani tunnen, että mitä enemmän virheitä te teette, sitä enemmän te tahraatte henkeänne, 

sitä enemmän Minun täytyy tulla teitä varten, antamaan teille valoa, tarjoamaan teille Minun 

käteni, ja parantamaan ja pelastamaan teidät. 

42.Minä tiesin, että kun Minä palaisin takaisin kommunikoimaan Minun lasteni kanssa, monet 

torjuisivat Minut ja siitä ajasta alkaen Minä olen ilmoittanut Minun paluuni, mutta samalla kertaa 

Minä sain teidät ymmärtämään, että Minun läsnäoloni tulisi olemaan hengessä; mutta jos te 

epäilisitte, menkää niiden neljän opetuslapsen Testamenttiin, jotka Evankeliumeissa kirjoittivat 

Minun Sanani. 

43.Tässä teillä on Minut, hengessä, ja valaisevasta pilvestä Minä olen lähettämässä teille Minun 

Sanani, tehden sen inhimilliseksi näiden Minun puhemiesteni kautta, valmistelevana oppituntina 

kommunikaatiolle, johon teidän kaikkien täytyy tulla: Kommunikaatio Minun Hengestäni teidän 

(hengellenne). (331, 1-10 ja 13)  

44.Minä olen manifestoinut Minun Jumalalliset ajatukseni ihmispuhemiesten kautta. He ovat 

kääntäneet Minun ajatukseni inhimillisiksi sanoiksi ja sanonnoiksi, luodakseen hengellisen opin 

täynnä ilmestyksiä ja täydellisiä opetuksia. 

45.”Tämä on se luvattu Lohduttaja, tämä on se Totuuden Henki, jonka ilmoitettiin tulevan 

kertomaan teille kaiken. Valmistelu on alkamaisillaan; aika on tulossa, jolloin te tulette 

tarvitsemaan ohjausta niiltä, jotka ovat hengellisesti vahvoja; noilta olennoilta, joiden jalot ja 

yksinkertaiset sydämet tulevat käyttämään viisauttaan ja armeliaisuuttaan opastaakseen teitä”. 

(54, 51-52) 

46.Minun opetukseni tulee antamaan valoa ymmärrykseen, mutta älkää olko hämmästyneitä 

Minun tulostani teidän joukkoonne tänä aikana; älkääkä olko hämmentyneitä, älkääkä kohdelko 

sitä arkipäiväisenä. 

47.Kun Minun Jumalallinen valoni tulee sellaisen ymmärrykseen, joka palvelee Minua puhujana, 

värähtelyjen muodot käännetään viisauden ja rakkauden sanoiksi. Kuinka monia askeleita Minun 



Henkeni täytyy laskeutua tavoittaakseen teidät tässä muodossa! Ja silti Minun on täytynyt lähettää 

teille Minun Hengellinen Maailmani, niin että teille voidaan antaa Minun opetusteni täysi selitys. 

(168, 48) 

48.Minä kommunikoin ihmispuhemiehen kautta, koska aivot ovat täydellinen Luojan luoma 

älykkyys, niin että niiden kautta omatunto, joka on hengen Jumalallinen valo, manifestoi (tuo julki) 

itsensä. 

49.Tämä älykkyys on esimerkki siitä, ettette te koskaan voi olla samanveroinen tieteenne kanssa. 

Te voitte ottaa sen muodon ja hahmon prototyyppinä rakennelmillenne, mutta ette koskaan tule 

tavoittamaan täydellisyyttä, joita teidän Isänne työt pitävät sisällään. Miksi te epäilette, että Minä 

voin käyttää sitä, minkä Minä olen muotoillut? (262, 40-41) 

50.Kaikkina aikoina Minun rakkauteni, Mestarina, on ollut riippuvainen oppiläksystä, jonka ihmiset 

tarvitsivat, ja Minä olen aina tullut heidän luokseen puhumaan kuten heidän hengelliseen 

tasoonsa ja heidän mielelliseen kehitykseensä sopii. 

51.Minä olen tullut teidän luoksenne, koska Minä olen nähnyt, että ihmisen sana ja opit, joita te 

olette luoneet, eivät tyynnytä henkienne palavaa janoa: valon, totuuden, ikuisuuden ja rakkauden 

janoa. Sen vuoksi Minä olen esitellyt Itseni teidän edessänne, palvellen Itse ihmisten kanssa, jotka 

olivat nöyriä, oppimattomia, ja heillä oli karkea ymmärrys, ja saaden heidät menemään mielen ja 

hengen hurmokseen, niin että heidän suistaan voisi virrata Kolmannen Aikakauden viesti.  

52.Ja siispä, ollakseen arvollinen vastaanottamaan ja välittämään Minun Jumalallisia ajatuksiani, 

heidän täytyi ponnistella sekä aineellisuuta että maailman kiusauksia vastaan. Sanoutuen irti tällä 

tavalla omasta persoonallisuudestaan ja heittäen pois turhamaisuutensa, he ovat tehneet 

olemustensa täyden omistautumisen niiden hetkien aikana, kun he lainaavat ymmärrystänsä 

Jumalalliselle inspiraatiolle, sallien huuliensa tuovan esiin sanoja, jotka ovat täynnä viisautta, 

hellyyttä, oikeutta, lohtua, ja rauhaa. 

53.Aina tulee olemaan niitä, jotka eivät ole kykeneviä ymmärtämään, kuinka on, että ilman Minun 

Henkeni laskeutumista näihin mieliin, pelkästään valaisemalla heidät Minun valoni säteellä, he 

voivat ilmaista sellaista tietoa puheessaan, ja vuodattaa esiin sellaista olemusta väen paljouksien 

henkien päälle. Mihin Minä kerron teille, ettei edes auringon tarvitse tulla maapallolle valaisemaan 

sitä, ollen riittävää, kun valo, joka etäältä on lähetetty planeetallenne kylvettämään sitä 

selkeydessä, kuumuudessa ja elämässä.  

54.Juuri niin, Isän Henki, kuin loppumattoman voiman aurinko, valaisee kaikki ja antaa elämän 

valon keinoilla, ja lähettää sen kaikille sen olennoille, hengellisille kuin myös aineellisille. 

55.Ymmärtäkää sitten, että missä Minun valoni on, siellä myös Minun Henkeni on läsnä. (91, 12-

16) 

56.Ihmispuhuja vastaanottaa Jumalallisen valaistuksen kipinän, kun Minä manifestoin Itseni 

antamaan teille Minun opetukseni. Kuka kaikkien puhemiesten joukossa voisi vastaanottaa koko 

Jumalallisen Sanan olemuksen? Ei kukaan voi. Todella Minä kerron teille, että te ette vielä tiedä 

Jumalallista Sanaa. 

57.Jumalallinen Sana on Elämä, Rakkaus, ja Jumalan Sana. Vaikka ihmispuhuja kykenee vain 

vastaanottamaan ja välittämään vain atomin siitä, te voitte silti löytää ehdottoman, 

loppumattoman, ja ikuisen näiden opetusten olemuksesta. 



58.Opettaakseni teille Minusta, Minä voin tehdä sen Minun suurten tekojeni kautta tai pienten ja 

rajoitettujen manifestaatioiden kautta. Kaikki asiat heijastavat Minun läsnäoloani, sillä Minä olen 

läsnä kaikkialla. Kaikki asiat maailmankaikkeudessa luotiin täydellisesti, pienimmästä tunnetusta 

luodusta suurimpaan asti. Löytääkseen sen täydellisyyden, ihmisen tarvitsee vain huolellisesti 

tarkkailla, mietiskellä ja opiskella. (284, 2-3) 

59.Minun Sanani ei tullut uudelleen tullakseen tehdyksi lihaksi. Tänä aikana Minä olen pilvessä, 

Tuonpuoleisen symbolissa, mistä Minun säteeni virtaa esiin ja valaisee puhemiesten mieliä.  

60.Minä olen ollut mielissäni kommunikoidessani ihmisten kanssa, ja Minun määrätietoisuuteni on 

täydellistä. Minä tunnen ihmisen, koska Minä loin hänet. Minä voin palvella Itseäni hänen 

kauttaan, sillä sitä varten hänet oli tehty, ja Minä voin näyttää Minun kunniaani hänen 

suorittamisensa kautta, sillä Minä loin hänet saamaan kunniaa itsessään.  

61.Ihminen! Siinä on Minun kuvani, sillä Hän on älykkyys, elämä, tietoisuus ja tahto; koska Hänellä 

on jotakin kustakin Minun ominaisuudestani ja hänen henkensä kuuluu ikuisuuteen. 

62.Monta kertaa te olette pienempiä kuin olisitte ajatelleet, ja toisina kertoina te olette suurempia 

kuin voitte kuvitella. (217, 15-18) 

63.Jos mietiskelette vähän, ja opiskelette Pyhiä Kirjoituksia, te tulette näkemään kuinka, kaikkien 

profeettojen kautta vain yksi ydinolemus annettiin ihmiselle Hänen sanassaan. He antoivat 

ihmiskunnalle huomautuksia, ilmestyksiä, ja viestejä ilman aineellistuneen kultin virheitä, joita 

ihmiset noina aikoina julistivat. Opettamalla tottelevaisuutta Laille ja Jumalan Sanalle, he auttoivat 

ihmiskuntaa laittamaan itsensä yhteyteen Taivaallisen Isän kanssa. 

64.Ihmiset: Ettekö löydä suurta samankaltaisuutta noiden profeettojen ja näiden puhemiesten 

välillä, näiden, joiden kautta Minä olen nyt puhumassa? Myös näiden huulille Minä laitan Minun 

Lakini olemuksen, ja niinpä Minun innoitukseni tulee teille heidän sanojensa kautta, ja niistä virtaa 

eloisasti opetus, joka kutsuu väen paljoudet etsimään Herraa puhtaimmilla keinoilla. He puhuvat 

ilman pelkoa siitä, että heitä kuulevien väen paljouksien joukossa on tarkkaan tutkivia tai 

fanaatikkoja. He täyttävät tehtävänsä antamalla itsensä Isän palvelukseen, niin että heidän 

välittämisensä kautta Hän puhuu ihmiskunnalle, ja antaa heille näitä oppitunteja, jotka avaavat 

uusia valon polkuja ihmisille. 

65.Ihmiset: Ei ainoastaan noiden profeettojen ja näiden puhemiesten välillä ole suuria 

yhtäläisyyksiä, vaan itse asiassa heidän välillään on täydellinen yhteys. Nuo julistivat näistä, ja se, 

mitä nuo ennustivat kauan aikaa sitten, nämä palvelijat nyt katsovat. (162, 9-11) 

66.Eivät kaikki Minun puhemieheni ole tunteneet tai toivoneet olevansa käytettävissä 

palvelemaan Minua, ja monta kertaa Minun on täytynyt lähettää Minun valoni heidän epäpuhtaan 

ymmärryksensä päälle, he ovat olleet kiireisiä ylenpalttisuudessa, jos ei synnillisessä. He, 

virheessään, ovat olleet varustettuja Minun oikeudenmukaisuudellani, sillä heidän mielensä ovat 

olleet riistettyjä kaikesta inspiraatiosta ja heidän huulensa kaikesta kaunopuheisuudesta 

Jumalallisen viestin ilmaisemisessa. 

67.Näissä tapauksissa, väen paljoudet ovat sulkeneet korvansa noilta kehnoilta manifestaatioilta, 

mutta ovat avanneet henkensä tuntemaan Minun läsnäoloni siinä ja vastaanottamaan Minun 

olemukseni. Ihmiset varustivat itsensä siinä hetkessä olemuksella, jonka Minun armeliaisuuteni 

lähetti heille. Äänen kantaja kuitenkin esti viestin, mikä ei tullut heidän huuliltaan, pakottaen väen 

paljoudet kommunikoimaan Mestarinsa kanssa hengestä Henkeen, kun he eivät vielä olleet 

valmistautuneita vastaanottamaan innoitusta siinä muodossa. (294, 49) 



  

Ilmestysten Muoto  

Minun Sanani Olemus on muuttumaton 

68.Mestarin oppitunti alkaa aina samalla tavalla, sillä se sisältää saman rakkauden. Se alkaa 

rakkaudella ja loppuu armeliaisuuteen, kaksi sanaa, joihin kaikki Minun opetukseni ovat 

sisällytetyt. Nämä ylevöitetyt ajatukset ovat niitä, jotka antavat voimaa hengelle tavoittamaan 

valon ja totuuden alueita. (159, 26) 

69.Te voitte sanoa, että kielen ulkoiset muodot, joilla Minä puhuin Toisella Aikakaudella, ja se, 

mitä Minä nyt käytän, ovat erilaisia, ja osaltaan te olette oikeassa, sillä Jeesus puhui sinä aikana 

kaupunkien sanonnoilla ja tavoilla, joita käytettiin siellä, missä Hän eli, kun nykyään Minä teen 

niiden mielenlaadun mukaan, ketkä kuulevat Minun Sanani; mutta olemus, joka virtaa siitä 

sanasta, joka on sama; se on yksi ja muuttumaton. Tämä kuitenkin on ollut huomaamatta niiltä, 

joiden sydämet ovat kovettuneet ja joiden mielet ovat sulkeutuneet. (247, 56) 

70.Oi, epäuskoiset! Tulkaa kuulemaan Minua usein, Minun Sanani tulee kukistamaan 

epäilyksenne. Jos teille Minun Sanani muoto ei näytä olevan sama kuin se oli sinä aikana, Minä 

kerron teille, älkää pysähtykö muodon, ulkomuodon edessä, vaan pikemminkin etsikää merkitystä, 

joka on sama. 

71.Olemus, merkitys, on aina yksi, sillä Jumalallinen on ikuinen ja muuttumaton; mutta muoto, 

jossa ilmestys tulee teille, tai minkä kautta Minä annan teille ymmärtää yhden osan lisää 

totuudesta, se esitetään aina kyvyn tai kehityksen mukaan, minkä te olette saavuttaneet. (262, 45) 

 

Tuonpuoleisten Olentojen Läsnäolo Kristuksen Opetusten aikana 

72.Todella Minä kerron teille, että hetkinä, jolloin Minun Sanani värähtelee ihmiskunnan 

ymmärryksen läpi, tuhannet ja tuhannet ruumiista irtautuneet olennot ovat täällä todistamassa 

Minun manifestaatiotani ja kuulemassa Minun ääntäni; niiden lukumäärä on aina suurempi kuin 

niiden, jotka ovat läsnä aineellisessa muodossa. Kuten te, he ovat hitaasti tulossa pois pimeydestä, 

saapuakseen Valon Valtakuntaan. (213, 16) 

73.Tätä Minun Sanaani te kuulette maapallolla ihmisymmärryksen keinoilla, ja teidän tasonne 

yläpuolella, toiset hengelliset asukkaat ovat kuuntelemassa sitä myöskin, aivan kuten toisilla, 

korkeammilla tasoilla henget, jotka asuvat siellä, ovat kuuntelemassa sitä myös. Sillä tämä 

konsertti, jota Isä tällä Kolmannella Aikakaudella pitää henkien kanssa, on yleismaailmallista. 

74.Minä olen sanonut teille: Minun säteeni on Yleismaailmallista, Minun sanani ja Minun 

olemukseni ovat myös yleismaailmallisia, ja korkeimmalla tasolla, jonka henget tavoittavat; siellä 

Minua kuullaan. Te kuulette Minua nyt tässä kommunikaatiossa kaikkein epätäydellisimmällä 

muodolla, mikä on ihmisen kautta. 

75.Tästä syystä Minä olen valmistelemassa teitä suurempia kommunikaatioita varten, ja niinpä 

kun te saavutte henkeen, täysin jättäen tämän maapallon, me voimme sitten tavata uudella tasolla 

kuullaksemme konserttia, jota Isä harjoittaa henkenne kanssa. 

76.Tänään, te olette aineesta, tehden uudelleen sydämenne ja henkenne tämän Sanan kanssa, ja 

ne olennot, jotka kuuluivat teille maapallolla, ne, joita te kutsutte yhä Isäksi, aviomieheksi, 

vaimoksi, veljeksi pojaksi, sukulaiseksi, tai ystäväksi, ovat muilla tasoilla kuulemassa samaa Sanaa; 



mutta heille tarkoitus, olemus, on erilainen, jopa kun te koette saman nautinnon, saman 

uudelleen luomisen, saman hengityksen, saman leivän. (345, 81-82) 

77.Minä lähetän Minun valoni säteen jokaiseen maailmaan maailmankaikkeudessa. Tuo valonsäde 

tavoittaa tämän maailman ihmissanojen muodossa, kun taas se tavoittaa muut maailmat 

innoituksen kautta. 

76.Kaikki henget tulevat yhdistyneeksi Jumalallisen säteen valossa. Se valo tulee ohjaamaan kaikki 

henget kohti Valtakuntaa, joka on luvattu kaikille, jotka ovat Minun Jumalallisuuteni hengellisiä 

osasia. (303, 13-14) 

 

Ilmestysten Aikaraja 

79.Minun Valtakuntani laskeutuu kärsivän ihmiskunnan päälle ja Minun Sanani kuuluu tämän ajan 

valittujen kautta, niin että ne, jotka kuulevat Minua, tulevat ihmiskunnan lohdutukseksi. 

80.Kaikkina aikoina Minulla on ollut välittäjiä ihmisten ja Minun Jumalallisuuteni välillä; nöyrät ja 

nöyräsydämiset Minä olen saanut vakuuttuneiksi palvelemaan Minua. Minä olen valmistelemassa 

uusia viestinviejiä Minun opetuksilleni, niin että nämä hyvät uutiset voivat olla herättäjä ihmisten 

hengelliseen elämään. 

81.Kuinka moni niistä, jotka ovat kykeneviä kantamaan jaloa hengellistä tehtävää, on nukkumassa, 

levinneinä ympäri maailman! He tulevat heräämään, ja heidän hengellinen kehittymisensä tullaan 

manifestoimaan heidän muuttumisessaan hyödyllisiksi kanssaihmisilleen, heidän ajatustensa 

jalouden kautta. He tulevat olemaan nöyriä, eivätkä koskaan kerskaa ylivoimaisuudellaan. (230, 

61-63) 

82.Minun Oppini täytyy olla puhdas, kun se tavoittaa ihmiskunnan, niin että ihminen tulee 

nousemaan täyttääkseen Minun Lakini ja omaksuakseen pelastuksensa ristin. 

83.Minä tulen täyttämään lupauksen, jonka Minä tein ihmiskunnalle, sillä Minun lupaukseni 

täytetään aina. Minä tulen lähettämään ihmiskunnalle nämä opetukset Minun opetuslasteni 

kautta, jotka tulevat auttamaan ihmisiä valmistelemaan itseään kommunikoidakseen iloisesti 

Minun kanssani hengestä Henkeen, koska vuoden 1950 jälkeen Minä en enää tule manifestoimaan 

Itseäni ihmispuhemiesten kautta. (291, 43-44)  


