
TTT/5 - Motiivi Jumalallisiin Ilmestyksiin 

Jumalan Tahto, että Ihmiskunta olisi Lunastettu 

Valo ja Totuus 

Näin sanoo Herra… 

1.Jos maapallolla ei olisi yhtään tietämättömyyttä, ei verenvuodatusta, eikä mitään ihmiskurjuutta 

tai kärsimystä, sitten ei olisi mitään syytä Minun Henkeni materialisoitua ja saada teidät 

tuntemaan sen. Kuitenkin te tarvitsette Minua, Minä tiedän, että vain Minun rakkauteni voi 

pelastaa teidät näinä hetkinä, ja siksi Minä olen tullut. 

2.Jos Minä en rakastaisi teitä, mitä (Minulle) merkitsisi, jos te olisitte eksyksissä ja kivuissa? Mutta 

Minä olen teidän Isänne, Isä, joka tuntee lapsensa kivun, sillä jokainen lapsi on hiukkanen häntä 

itseään, ja siksi Minä tulin antamaan teille totuuden valon edustamaan elämää henkeä varten 

jokaisessa Minun sanassani ja inspiraatiossani. (178, 79-80) 

3.Tässä Minä olen teidän keskellänne kutsuen sydämiänne. Ajatteletteko että Minun rauhani on 

täydellinen, kun Minä katson teitä jatkuvissa sodissa? Tätä varten Minä olen tullut kuin suuri 

soturi, taistelemaan pimeyttä ja pahuutta vastaan. Minun kanssani ovat tulleet myöskin hyvän 

henget, Hengellinen Maailma, suorittamaan loppuun Minun työni. Kuinka kauan tämä taistelu 

tulee jatkumaan? Kunnes kaikki Minun lapseni on pelastettu. Mutta Minä en ole tuonut kipua; 

Minä toivon muuttavani teidät rakkaudella. (268, 31) 

4.Minun sanani tulee tekemään ihmisten olon epämukavaksi jälleen, niin kuin se teki menneinä 

aikoina, mutta Minä tulen kertomaan teille totuuden. Syyttämättä muiden edessä, Minä olen 

kutsunut tekopyhää tekopyhäksi, avionrikkojaa avionrikkojaksi; ja pahaa pahaksi. Totuus oli ollut 

nöyryytettynä, ja oli tarpeellista, että se hehkutettiin esiin, juuri kuten nyt, kun totuus on ollut 

kätketty, ja täytyy sen vuoksi nostaa jälleen ihmisten silmien eteen. (142, 31) 

5.Ei kerran, vaan monta kertaa ja vaihtelevissa muodoissa Minä julistin ja lupasin Minun uuden 

tulemiseni Minun opetuslapsilleni; Minä profetoin merkit, jotka tulisivat julistamaan Minun 

tulemistani; luonnon merkkejä, tapahtumia ihmiskunnan keskuudessa, maailmansotia, ja syntiä 

suurimmassa laajuudessaan. Jotta maailma ei olisi hämmentynyt odottaessaan Minua jälleen 

ihmisenä, Minä tein teille tiettäväksi, että Kristus tulisi pilvessä, se tarkoittaa, Hengessä. 

6.Tuo lupaus on täytetty. Tässä on Mestari Hengessä, puhumassa maailmalle. Tässä on rauhan ja 

valon valtakunnan omistaja, tullut rakentamaan valtaisan kokoista arkkia, mistä kaikki ihmiset 

voivat löytää turvapaikan ja tulla pelastetuiksi, niin kuin ensimmäisinä aikoina, kun Nooa rakensi 

Arkin pelastamaan ihmissiemenen. (122, 52-53) 

7.Muoto, jossa Minä olen tullut manifestoimaan Itseni tänä aikana, on erilainen kuin Toisella 

Aikakaudella, mutta Minun päämääräni on sama: Pelastaa ihmiskunta, pitääkseni sen poissa siitä 

pyörretuulesta, jonka se on kohdannut polullaan, ja siitä, mistä se ei ole kyennyt vapauttamaan 

itseään. 

8.Kiusaus on vapautettu koko voimassaan ja ihminen on langennut kuin heikentynyt lapsi, ja on 

maksanut suuret sakot, hän on ammentanut tyhjiin katkeruuden maljan, ja hämmennyksensä 

keskellä elämöinyt Minulle ja Isä on ollut hänen kanssaan. 

9.Silti maljassa ovat jäljellä sakat, mutta Minä tulen auttamaan teitä kestämään nämä 

koettelemukset, jotka ovat seurauksia tottelemattomuudestanne. Siunattuja olette te, jotka 



kuulette Minua, sillä te tulette olemaan vahvoja. Mutta mitä muut tulevat tekemään, kun tämä 

suuri kipu tulee heille? Tulevatko heidän henkensä antamaan periksi uskon puutteessa? Israelin *) 

rukouksen täytyy pelastaa heidät. (337, 38) 

*) Nykyisessä työssä, kun Herra osoittaa Israelia, tai Hengellistä Israelia, Hän ei viittaa sen nimiseen 

maahan, tai Juutalaiseen kansaan yleensä, vaan hänen uusiin Jumalan ihmisiinsä (Katso Luku 39). 

10.Minä tulen etsimään teitä äärettömällä rakkaudella. Minä olen suonut teidän henkeenne niin 

paljon armoa ja niin monia lahjoja, että Minä en ole halukas menettämään yhtään Minun 

lapsistani. Te olette osa Minun Olemustani, Minun Hengestäni; onko väärin etsiä teitä niin paljolla 

innokkuudella ja rakkaudella? 

11.Kun Minä laskeuduin alas antamaan teille Minun sanani, aina väen paljouksien joukossa on 

niitä, jotka vitkastelevat perässä, ja he ovat niitä, jotka sydämissään pitävät enimmät kysymykset. 

Kuitenkin Minä teen heidät tyytyväisiksi, vastaten aina heidän kysymyksiinsä. 

12.Tänään, ne, jotka vitkastelevat, kysyvät Minun uuden tulemiseni tarkoitusta, mihin Minä 

vastaan: Tarkoitus on tehdä ihmiset kykeneviksi palaamaan itseensä *), alkuperäiseen 

puhtauteensa. (287, 19-20) 

*) Mitä tarkoitetaan: Käyttämällä jumalallista oppia, mikä on pidetty tietoisuudessa ja on 

vahvistettu Jumalan Sanalla. Mitä EI tarkoiteta: Ihminen luo oman pelastuksensa yksin ja omillaan.  

 

Virheiden ja Pinnallisten Kulttien Eliminointi, Poistaminen 

13.Kolmas Aikakausi on täysin saapunut ihmiskunnalle. Melkein kaksi tuhatta vuotta on kulunut 

siitä, kun Minä tulin antamaan teille Minun Sanani; ja sen Opin, huolimatta kuluneesta ajasta, koko 

ihmiskunnalle (se) ei siltikään ole tiedossa, koska kaikki Minun lapseni eivät rakasta Minua; silti 

kaikki ylistävät Minua, ja kaikki etsivät yhtä ainoaa Jumalallista Henkeä, joka on Minun. Kuitenkaan 

Minä en näe yhtenäisyyttä ihmisten kesken, Minä en näe heidän keskellään samaa uskoa, samaa 

ylevöitymistä tai samaa tietoa, ja tästä syystä Minä tulin Pyhänä Henkenä, yhdistämään teidät 

Minussa, täydellistämään teidät Minun totuuden Oppini, Minun muuttumattoman Sanani, ja 

Minun oikeuden ja rakkauden Lakini kanssa. (316, 4)  

14.Mielen tyrmistys, uskon puute, tietämättömyys totuudesta, ovat hengen pimeyksiä ja sen 

vuoksi ihmiskunta tänään löytää itsensä eksyksistä. Kuinka nuo ihmiset, jotka kulkevat tietämättä 

tai välittämättä, minne menevät, ovat moninkertaistuneet! 

15.Minä tiesin, että ihmisille tulisi tällainen aika: täynnä kipua, hämmennystä, epävarmuutta ja 

epäluottamusta. Minä lupasin tulla pelastamaan teidät tältä pimeydeltä, ja tässä teillä on Minut: 

Minä olen Totuuden Henki. Mitä tarkoitusta varten te haluatte Minut jälleen ihmisenä? Ettekö 

muista, että ihmisenä Minä kuolin ja sanoin teille, että Minä odottaisin teitä Minun 

Valtakunnassani? Tällä Minä sain teidät ymmärtämään, että henki on ikuinen ja kuolematon. (99, 

7-8) 

16.Minun Sanani tänä aikana tulee muistuttamaan teitä menneestä, paljastamaan Mysteerit ja 

julistamaan sitä, mikä on tuleva. Se tulee oikaisemaan sen, minkä ihmiset ovat vääristelleet ja 

pilanneet, sillä Minä, mustasukkainen totuudesta, tulen Minun kiihkoni ja Minun oikeuteni miekan 

kanssa heittämään alas kaiken, mikä on valheellista, tuhoamaan tekopyhyyden ja valheen, 

karkottamaan jälleen rahanvaihtajat totuuden temppelistä. 



17.Ymmärtäkää, ettei teidän tarvitse etsiä kirjoista, neuvonpidosta, tai ihmisten käskyistä totuutta 

tavoittaaksenne pelastuksenne. 

18.Kaikki teidät on tarkoitus pelastaa. Minä en löydä ketään vielä vakaalla maaperällä. Te olette 

haaksirikkoutuneita keskellä myrskyistä yötä, missä jokainen taistelee itsensä puolesta, 

muistamatta veljeään, koska hänen oma elämänsä on vaarassa. 

19.Ja todella Minä kerron teille: Minä olen teidän ainoa Pelastajanne, Hän, joka saapuu vielä 

kerran etsimään niitä, jotka ovat eksyneet, koska he erosivat kulkusuunnasta, mikä on Laki. Minä 

tulen valaisemaan kurssianne, niin että te voitte rantautua, sille siunatulle maalle, joka odottaa 

teitä, koska sen rinnoilla vartioidaan äärettömiä aarteita henkeä varten. (252, 37-40) 

20.Jos sinä aikana tehtiin valheellisia tulkintoja Jumalallisista Valtuutuksista, tänä aikana myös 

Minun Oppiani on vääristelty, ja oli tarpeellista, että Mestari tulee jälleen auttamaan teitä 

jättämään virheenne, koska omillanne teissä on hyvin harvoja, jotka pystyvät vapauttamaan 

itsensä hämmennyksistä. 

21.Varmasti, siitä ajasta alkaen, jolloin Minä olin luvannut, että Minä palaisin takaisin; mutta Minä 

myös sanoin teille, että tein niin, koska Minä tiesin, että päivä tulisi, kun ihmiskunta, uskoen itse 

elävänsä Minun opetusteni polulla, kulkisi kauas niistä ja tämä on se aika, jota Minä julistin Minun 

tulemiselleni. (264, 35-36) 

22.Toisella Aikakaudella, Kristus, sama, joka on puhumassa teille tällä silmänräpäyksellä, oli tehty 

ihmiseksi ja eli maapallolla, mutta nyt teillä on hänet Hengessä, täyttäen tekemänsä lupauksen 

ihmiskunnalle, että tullessaan uudessa ajassa tuomaan teille ylivertaisen lohdun ja totuuden valon, 

selventäen ja selittäen kaiken, mikä oli paljastettu ihmiskunnalle. (91, 33) 

23.Ihmiskunta on suuntavaistonsa menettänyt, mutta Minä olin tullut johdattamaan heidät Pyhän 

Hengen valoon, ja niin että he tunnistaisivat Minun Sanani sen olemuksesta. 

24.Ajan mittaan Minun opetuslasteni jättämiä Pyhiä Kirjoituksia ihminen on muuttanut, ja siitä 

syystä uskontojen välillä on eroamisia. Mutta Minä olen tullut selventämään kaikkia Minun 

opetuksiani yhdistääkseni ihmiskunnan yhteen ainoaan valoon, ja yhteen ainoaan tahtoon. (361, 

28-29) 

25.Tänään uusi Aikakausi on avautumassa maailmalle, ja siinä ihmiskunta tulee etsimään 

suurempaa vapautta ajatuksilleen, ja siinä Hän tulee kamppailemaan murtaakseen orjuuden 

kahleet, mitä hänen henkensä on raahannut perässään. On aika, jolloin tulette näkemään ihmisten 

murtautuvan kiihkoilun esteiden läpi, etsiessään hengellistä ravintoa ja todellista valoa. Ja Minä 

kerron teille, että hän, joka edes silmänräpäykseksi tulee kokemaan onnellisuutta, tunteakseen 

itsensä vapaaksi mietiskellä, tutkia tarkasti ja harjoittaa, ei tule koskaan vapaaehtoisesti 

palaamaan takaisin vankeuteensa, sillä hänen silmänsä ovat katsoneet valoa, ja hänen henkensä 

on ollut hurmoksessa Jumalallisten ilmestysten edessä. (287, 51) 

26. Minä tiesin, että sukupolvesta sukupolveen, ihmiset hämmentäisivät Minun Oppini, turmellen 

Minun Lakini ja väärentäen totuuden; Minä tiesin myös, että ihmiset unohtaisivat Minun 

lupaukseni palata takaisin, ja että he lakkaisivat pitämästä itseään veljinä, tappaakseen toisiaan 

raaimmilla, mitä raukkamaisimmilla ja kieroutuneimmilla aseilla. 

27.Mutta nimitetty aika ja päivä on tullut, ja Minä olen tässä. Älkää tuomitko muotoa, jossa Minä 

olen valinnut kommunikoida teidän kanssanne, sillä ihmiskunta ei ole Minua tuomitseva, vaan 

Minä olen tuomitseva ihmiskunnan, sillä tämä on sen tuomion aika. 



28.Minä tulin perustamaan valtakunnan ihmiskunnan sydämeen, en aineellista valtakuntaa, kuten 

monet odottavat, vaan hengellisen, jonka voima tulee rakkaudesta ja oikeudenmukaisuudesta, 

eikä maailman voimista. 

29.Minä näen, että on niitä, jotka ovat hämmästyneitä kuullessaan Minun puhuvan tällä tavalla, ja 

Minä kysyn heiltä: Miksi teidän aina täytyy kuvitella Minut vyötettynä silkkiin, kultaan ja 

kallisarvoisiin jalokiviin? Miksi te olette kaikkina aikoina halunneet Minun Valtakuntani olevan 

tästä maailmasta, kun Minä olin paljastanut päinvastaista teille? (279, 61-64) 

30.Minä kerroin teille jo ennakolta, että kamppailu olisi kova, sillä jokainen uskoo oman 

uskontonsa olevan täydellinen, ja hänen myötämielisyytensä sen kanssa olevan täydellinen, 

kuitenkin, Minä kerron teille, että jos se olisi totta, Minulla ei olisi ollut mitään syytä tulla 

puhumaan teille tänä aikana. 

31.Minä olen innoittamassa teissä Opin, joka on pohjimmiltaan hengellinen, sillä Minä näen, että 

pakanuus hallitsee ylistyksenne muotoja, ja että kiihkoilun paha siemen on myrkyttänyt teidät 

tietämättömyydellä ja vihalla. 

32.Minun valon miekkani on Minun kädessäni, Minä olen soturi ja Kuningas, joka tulee tuhoamaan 

kaiken sen, mikä on valheellista, kaiken pahan, mikä on olemassa, ja kaiken, mikä on valheellista. 

Kun Minun kamppailuni on loppunut, ja sydämet ovat oppineet yhdistymään, elämään ja 

rukoilemaan, henkenne katse tulee löytämään Minun läsnäoloni äärettömässä valossa ja ikuisessa 

rauhassa. ”Tämä on Minun hallintoni, Minä kerron teille. Ja Minä olen teidän Kuninkaanne: siksi 

Minä olen olemassa, ja siksi Minä loin teidät: hallitsemaan”. (279, 72-74) 

 

Selvennys koskien Todellista Elämää 

Minä en luo uutta Uskontoa 

33.Kaikki ihmiset tietävät, että Minä olen koko luomakunnan Isä, ja että kaikkien olentojen kohtalo 

on Minussa; Kuitenkaan, Minä en ole vastaanottanut heiltä heidän huomiotaan, enkä heidän 

kunnioitustaan. He myös uskovat, että myös he ovat herroja, ja uskovat, että heillä on voimaa yli 

kanssaihmistensä kohtaloitten; miksi kumartua Minun edessäni? 

34.Tällä tavalla ihminen on koetellut Minun kärsivällisyyttäni ja uhmannut Minun oikeuttani; Minä 

olen antanut hänelle aikaa löytää totuuden, mutta Hän ei ole halunnut Minulta mitään. Minä tulin 

Isänä, eikä Minua rakastettu; sitten tulin Mestarina, eikä (Minua) ymmärretty; mutta, kuten on 

tarpeellista pelastaa ihmiskunta, Minä tulen nyt tuomarina. Minä tiedän, että ihminen tulee 

kapinoimaan Minun oikeuttani vastaan, sillä ei hän myöskään tule ymmärtämään Minua 

tuomarina, ja Hän tulee sanomaan, että Jumala on kostanut itse. 

35.Minä toivoisin, että kaikki käsittäisivät, ettei Jumalalla voi olla koston tunteita, koska Hänen 

rakkautensa on täydellistä; eikä Hän voi lähettää kipua, te vedätte sitä puoleenne syntinne kautta. 

Minun Jumalallinen oikeuteni on kipunne yläpuolella ja jopa kuolemanne yläpuolella. Kipu, esteet, 

epäonnistumiset, nämä ovat kokeita, joiden luomista ihminen jatkaa; ja niin kuin tulette 

kylvämään, niin tulette niittämään. Minulle on tarpeeksi jokaisessa näissä vaarojen hetkissä, saada 

Minun valoni tulemaan teidän henkeenne, niin että se tavoittaa sen pelastuksen. (90, 5-7) 

36.Totuuden Henki on se, mikä laskeutuu purkamaan Mysteereitä ja paljastamaan teille 

tarvittavan tiedon nauttia todellisesta elämästä, Jumalallista lohtua kaadetaan kipujenne päälle, 



antamaan teille todistus, että Jumalallinen Tuomio ei ole rangaistus, ei kosto, vaan pikemminkin 

rakkauden tuomio, kantamaan teidät valoon, rauhaan, onnellisuuteen. (107, 24) 

37.Tietäkää, että Hänelle, joka tulee ymmärtämään ja tietämään jotakin siitä, mikä on varattu 

niille, jotka ovat ylevöityneet, että paljastettu valo ei enää voi olla erossa hänen hengestään. 

Tunkeutuu sitten tuntemattomiin asuinpaikkoihin, tai palaa uudelleen ja uudelleen maapallolle, 

se, minkä te eräänä päivänä vastaanotitte jumalallisuuden välähdyksenä, tulee nousemaan joka 

askeleen mitä puhtaimmasta omasta olemuksestanne, kuin aavistuksena, suloisena heräämisenä, 

tai taivaallisena lauluna, joka tulee tulvimaan sydämeenne mielihyvällä, kuin kaipuu palata 

hengelliseen asuinsijaan. Sitä Minun oppini tarkoittaa noille hengille, jotka palaavat tähän 

elämään. Henki vaikuttaa unohtavan menneisyytensä, mutta todellisuudessa ei menetä Minun 

opetusteni tietoa. 

38.Niille, jotka epäilevät, että Jumalallinen Sana on se, joka puhuu teille tällä hetkellä ja tässä 

muodossa, Minä kerron teille, että jos te ette toivo antavanne Minulle sitä nimeä, ette toivo 

laskevanne Jumalallisen Mestarin ansioksi tätä sanaa, ottakaa sitten tämän oppitunnin ydin, 

analysoikaa kaikki sen ajatukset, ja jos mietiskellessänne sitä, mitä te olette kuulleet, pääsette 

siihen lopputulokseen, että se sisältää valoa ja totuutta ihmiskunnalle, ottakaa sitten se sääntönä 

toimillenne maapallolla, ja muuttakaa sillä elämänne. 

39.Minä tiedän, että Minä annan teille todellisen näyn. Se, mitä ihminen uskoo, ei muuta 

atomiakaan Minun totuudestani, mutta se on tarpeellista ihmiselle, että hänellä on varmuus siitä, 

mitä hän uskoo, mitä Hän tietää, ja mitä Hän rakastaa; sen vuoksi, Minun Manifestaatioissani Minä 

joskus asetan Itseni ihmiskunnan tasolle, niin että he voivat tuntea Minut. (143, 54-56) 

40.Ihmisillä käsitys siitä, mikä Minä olen, on hyvin rajoittunut, heidän tietonsa hengellisestä hyvin 

vähäinen, heidän uskonsa hyvin pieni.  

41.Uskonnot nukkuvat vuosisatojen unta, ottamatta yhtään askelta eteenpäin, ja kun he heräävät, 

se tapahtuu vain itsensä ravistelemiseksi sisäisesti, uskaltamatta murtautua ulos aidasta, jonka he 

ovat luoneet perinteillään. 

42.Nöyrät, köyhät, yksinkertaiset ja sivuutetut ovat niitä, jotka tulevat murtautumaan siltä 

kiertoradalta, etsiessään valoa, puhdasta ympäristöä, totuutta, ja edistystä. He tulevat olemaan 

niitä, jotka soittavat kelloa ja nostavat hälytyksen itkun, avuksi huudon, kun he aistivat Minun 

uusien ilmestysteni ajan saapumisen, Hengellisyyden Aikakauden. 

43.Ihmiskunta haluaa löytää hengellisen elämän Mysteerin (Salaisuuden); olemassaolon, johon 

sisään saapumista ei voida välttää, ja juuri siitä syystä heitä kiinnostaa tietää. 

44.Ihmiset kysyvät, vetoavat, ja pyytävät valoa armosta, koska he aistivat tarpeen valmistella 

itsensä, mutta, jokainen vastaus, minkä he saavat, sanoo että hengellinen elämä on Mysteeri ja 

että sen peittävän esiripun takaisin vetämisen yrittäminen on mielettömyyttä ja Jumalan pilkkaa. 

45.Todella Minä kerron teille, että ne, jotka janoavat totuutta ja valoa, eivät tule löytämään 

lähdettä, jonka vedet tyynnyttäisivät heidän janonsa maailmassa. Se tulen olemaan Minä, joka 

tulee vuodattamaan esiin taivaista viisauden vedet, joita henget kaipaavat juoda. Minä tulen 

läikyttämään Minun totuuden lähteestäni jokaisen hengen päälle, ja jokaisen mielen päälle, niin 

että Mysteerit tuhotaan, sillä Minä kerron teille jälleen kerran, etten se ole Minä, jolla on 

Mysteereitä ihmisille, vaan te, jotka luotte niitä. 



46.Jos otatte huomioon, että Jumala on ääretön, ja että te olette vain osasia, on hyvin, että aina 

on olemassa jotain Isässänne, jota te ette koskaan löydä; vaan että te ette tiedä kuka te olette 

ikuisuudessa, että teidän itse täytyy olla läpipääsemätön Mysteeri itsellenne, ja että teidän täytyy 

odottaa saapuaksenne hengelliseen elämään tietääksenne sen; se ei ole Minun säätämäni. 

47.Se ettei menneinä aikoina teille puhuttu siinä muodossa, eikä teille annettu avointa kutsua 

saapua hengellisen tiedon valoon, on totta; mutta noina menneinä aikoina, ihmiskunta ei kokenut 

sitä kiireellistä tarvetta tietää, mitä se nyt tuntee, eikä se ollut kykenevä hengellisesti tai 

mielellisesti ymmärtämään. Jos te aina olitte etsimässä ja hämmentämässä, se oli enemmän 

uteliaisuudesta kuin todellisesta valon janosta. 

48.Niin että ihmiset löytävät tien, joka johdattaa heidät sen valon luo, ja olla valmistautuneina 

vastaanottamaan nuo vedet elämän ja viisauden lähteistä, ensin heidän täytyy jättää sivuun kaikki 

ulkoinen ylistys ja pyyhkiä pois sydämistään kaikki kiihkoileminen. Kun te kerran alatte tuntemaan 

sydämissänne elävän ja voimakkaan Jumalan läsnäolon, te tulette tuntemaan paon olemuksenne 

sisimmistä osista, uuden rukouksen, tuntemattoman, täynnä tunnetta ja vilpittömyyttä, täysin 

ylevöityneinä ja hellinä, mikä tulee olemaan hengen paljastama todellinen rukous. 

49.Se tulee olemaan ylevöitymisenne alku valoa kohti, ensimmäinen askel hengellisyytenne tiellä. 

Jos henki voi paljastaa ihmiselle todellisen rukouksen, se voi myös paljastaa hänelle kaikki lahjat, 

joita Hänellä on, kuin myös tien kehittää ja kanavoida heitä rakkauden polulle. (315, 66-75) 

50.Te voitte löytää Minun manifestaatiossani samoja opetuksia kuin Toisella Aikakaudella; mutta 

tällä Aikakaudella Minä olen tullut Minun Pyhän Henkeni valon kanssa paljastamaan teille 

käsittämättömän, ja kommunikaatiossa hengeltä Hengelle, Minä tulen jatkamaan uusien ja hyvin 

suurien oppituntien paljastamista. Minä tulen antamaan teille Kuudennen Sinetin sisällön 

tiettäväksi ilmestysten tässä vaiheessa, niin että te voitte jatkaa valmistautumista aikaa varten, 

jolloin Minä tulen avaamaan Seitsemännen Sinetin. Ja niin te tulette tuntemaan käsittämättömän, 

ja niin te tulette löytämään, että hengellinen laakso on kaikkien henkien asuinpaikka, 

loppumattomat ja ihmeelliset asuinsijat, jotka odottavat teitä Tuonpuoleisessa, missä te tulette 

vastaanottamaan palkkion töistä, joita te olette kylväneet rakkaudella ja armeliaisuudella veljienne 

joukossa. (316, 16) 

 

Kehittyminen, Hengellisyys, ja Ihmiskunnan Pelastuminen 

51.Minä en jaa teille Minun opetuksiani vain moraalisena hillitsijänä ruumistanne varten, vaan sen 

kanssa te voitte saavuttaa suuren mielen ylennyksen kohti hengellistä täydellisyyttä. 

52.Minä en tule luomaan uutta uskontoa keskuuteenne; tämä Oppi ei tule kieltämään olemassa 

olevia uskontoja, kun ne perustuvat Minun totuuteeni. Tämä on Jumalallisen rakkauden viesti 

kaikille, kutsu kaikille laitoksille. Hän, joka ymmärtää Jumalallisen päämäärän ja noudattaa Minun 

sääntöjäni, tulee tuntemaan ohjausta edistystä ja henkensä ylevöitymistä kohti. 

53.Kun ihminen ei ymmärrä hengellisyyttä, jota Hänellä täytyy olla elämässään, rauha tulee 

olemaan hyvin kaukana siitä, että se olisi todellisuutta maailmassa; toisaalta Hän, joka noudattaa 

Minun rakkauden Lakiani ei tule pelkäämään kuolemaa, eikä tuomiota, joka hänen henkeään 

odottaa. Teidän tulisi tietää, että vasta kun kuolema tavoittaa teidät, teidän Isänne tulee 

tuomitsemaan teidät, mutta että tuomio alkaa niin pian kuin te tulette tietoisiksi teoistanne ja 

tunnette omantuntonne kutsun. Minun tuomioni on aina päällänne. Joka askeleella, olipa se 

ihmisen olemassaolossa tai hengellisessä elämässänne, te olette Minun tuomioni kohteita, mutta 



täällä maailmassa, kun olette lihassa, henki tulee tunnottomaksi ja kuuroksi omantuntonsa 

kutsuille. (23, 12-13) 

54.Minä en ole tullut näiden paljastusten kanssa vain tuomaan teille maailman rauhan ja 

tekemään kärsimyksenne helpommaksi maallisella balsamilla. Minä olen tullut tämän 

manifestaation kanssa antamaan teille suuria oppitunteja, jotka puhuvat hengellisestä 

kehittymisestänne, sillä jos Minä olisin tullut pelkästään antamaan teille maailman hyödykkeitä, 

todella Minä sanon teille: sitä varten teille olisi ollut riittävää luottaa tiedemiehiin, jotka Minä 

olisin valaissut intuitiolla, paljastaen heille Luonnon salaisuudet, niin että siitä te olisitte voineet 

ottaa balsamia parantamaan itsenne ruumiillisista vaivoista. 

55.Minun Työni tulee näyttämään teille laajempia näköaloja, yli planeetallanne olevien, 

loppumattoman lukumäärän maailmoista, jotka ympäröivät teidät; loppumattomat näköalat, jotka 

näyttävät teille tien ikuisuuteen, mikä kuuluu teille. (311, 13-14) 

56.Minun Hengellinen Oppini sisältää erilaisia päämääriä, tai missioita, tehtäviä: Yksi on lohduttaa 

sielua sen maanpaossa, saaden sen ymmärtämään, että Jumala muovasi sen, ja odottaa ikuisesti 

sitä Rauhan Valtakunnassaan; toinen on saada hänet tietämään, kuinka monia lahjoja ja kykyjä 

Hänellä on saatavilla, tavoittaakseen pelastusta ja mielen ylennystä, tai täydellisyyttä. 

57.Tämä sana kantaa hengellisyyden viestiä, joka aukaisee ihmisten silmät, niin että he katsovat 

suoraan todellisuutta, minkä he ajattelevat löytyvän vain siitä, minkä he näkevät, siitä, mihin he 

koskevat, tai siitä, minkä he voivat todistaa ihmisten tieteellään, oivaltamatta, että he ovat 

nimittämässä ”todellisuudeksi” sitä, mikä on ohimenevää, ja ovat ohittamassa tai kieltämässä 

”ikuisen”, missä todellinen todellisuus on olemassa. 

58.Kulkekoon tämä viesti kansakunnasta kansakuntaan, talosta taloon, jättäen sen valon, lohdun, 

ja rauhan siemenen, niin että ihmiset pysähtyvät joksikin hetkeksi ja myöntävät hengelleen 

tulitauon, joka on korvaamaton, että he pohtivat ja muistavat, että millä tahansa hetkellä saattaa 

olla hänen paluunsa hengelliseen laaksoon, ja että hänen töistään ja siitä, mitä Hän on kylvänyt 

maailmassa, riippuu hedelmä, jonka sadon Hän tulee korjaamaan sisään päästessään hengelliseen 

elämään. (322, 44-46) 


