
TTT/6 - Kolmas Testamentti ja Suuri Elämän Kirja  

Rakkauden, Totuuden ja Jumalan Viisauden Kirja 

Näin sanoo Herra… 

1.Minun sanani kirja on Jumalallisen ja todellisen rakkauden kirja, siinä te tulette löytämään 

muuttumattoman totuuden. Kääntykää sen puoleen ja tulette löytämään viisauden, joka tulee 

auttamaan teitä kehittymään ja saavuttamaan rauhan ikuisuudessa. Hän, joka tulee muuttamaan 

tai muokkaamaan sen ydintä, tulee olemaan vastuullinen, ja hän, joka ottaisi tai lisäisi yhden 

ainoan sanan, joka on ristiriidassa Minun täydellisen Oppini kanssa, tulee suuresti rikkomaan 

Minun Lakiani. 

2.”Suojelkaa tätä sanaa sen alkuperäisessä puhtaudessa, sillä se on kaikkein kaunein perintö, mitä 

Minä tulen jättämään perinnöksi ihmiselle. Tallentakaa Minun opetukseni ja sallikaa sen tulla 

tunnetuksi veljillenne; pitäkää sitä uskollisesti, koska te olette vastuussa siitä perinnöstä”. 

3.Huomenna ihminen tulee löytämään siinä Minun ilmestysteni ytimen, se tulee opastamaan heitä 

totuuden polulla, sen opetusten valossa. 

4.Vanhemmilta lapsille nämä kirjoitukset tullaan välittämään elävän veden lähteenä, sen virtaus 

tulee virtaamaan loppumattomasti ja tulee menemään sydämestä sydämeen. Opiskelkaa suuresta 

Elämän Kirjasta, hengellisyyden kirjasta, mikä tulee selittämään Jumalalliset ilmestykset, jotka te 

olette vastaanottaneet läpi aikojen. 

5.Enkö Minä luvannut teille, että kaikki tieto ennallistettaisiin sen alkuperäiseen totuuteen? No 

niin, tämä on aika, mikä ilmoitettiin teille. 

6.Todella Minä kerron teille, että Hän, joka mietiskelee ja analysoi Minun Kirjani opetuksia, 

todellisella halulla kohottaa tietoaan, tulee vaatimaan valoa hänen henkensä varten ja Hän tulee 

tuntemaan Minut lähempänä itseään. 

7.”Eilisen Myytit ja tämän päivän (Myytit) tulevat kaatumaan; kaikki, mikä on keskinkertaista ja 

valheellista tulee murenemaan, sillä hetki tulee, missä te ette enää tule olemaan ravittuja 

epätäydellisyyksillä, ja henki tulee nousemaan totuuden etsimisessä, niin että tämä tulee 

palvelemaan sen ainoana ravinteena”. 

8.”Näissä opetuksissa ihmiskunta tulee löytämään Minun ilmestysteni ytimen, mitä tähän saakka 

ei ole käsitetty hengellisyyden puutteenne vuoksi. Muinaisista ajoista alkaen Minä olen luottanut 

sen teille Minun edustajieni, Minun lähettiläitteni, Minun tulkitsijoitteni kautta, ja te olette vain 

käyttäneet sitä luomaan Myyttejä ja perinteitä. Mietiskelkää ja opiskelkaa tätä oppiläksyä 

kunnioituksella ja rakkaudella, jos toivotte välttävänne vuosisatojen hämmennyksen ja 

katkeruuden: mutta muistakaa, että ette tule täyttämään tehtäväänne, jos olette tyytyväisiä 

omistaessanne vain sen kirjan; ei, sen tulisi herättää ja opettaa teitä, jos te todella haluatte tulla 

Minun opetuslapsikseni. Iskostakaa mieliin esimerkeillä, rakkaudella ja armeliaisuudella, joilla 

Minä olen teitä opettanut”. (20, 1-8) 

9.Minun opetusteni kirja on muodostettu oppiläksyistä, jotka tänä aikana Minä olen sanellut teille 

ihmis ymmärryksen kautta; tällä Kirjalla, jonka ihmiskunta tulee tunnustamaan Kolmantena 

Testamenttina, te tulette puolustamaan Minun Jumalallista asiaani. 

10.Ihmiskunta tunnistaa vain Ensimmäisen Aikakauden Lain ja sen, mitä on kirjoitettu 

Ensimmäiseen ja Toiseen Testamentteihin, mutta Kolmas tulee yhdistämään ja korjaamaan sen, 



minkä ihmiset ovat muuttaneet valmiuden ja ymmärryksen puutteen vuoksi. Ihmiskunnan täytyy 

opiskella Minun viestiäni niin että tunkeutuessaan jokaisen sanan syvyyteen, se kohtaa yhden 

ainoan ajatuksen, yhden ainoan todellisuuden, yhden ainoan valon, joka tulee opastamaan heidät 

hengellisyyteen. (348, 26) 

11.Minä tulen paljastamaan teille, että se, mitä tieteen ihmiset eivät voineet opettaa teille, koska 

he eivät tiedä sitä; he ovat nukkuneet maallisessa suuruudessaan, eivätkä ole nousseet Minun 

luokseni Minun viisauteni etsimisessä. 

12.Paimenten, joiden eri lahkoissa ja uskonnoissa pitäisi olla opettamassa hengellistä tiedettä, 

mikä on loistoa ja rikkautta hengelle, sydämet ovat olleet suljettuja. 

13.Minä olen nähnyt, että Laki ja Opit, jotka Minä olen antanut ihmiskunnalle menneinä aikoina, 

löydetään tänään kätkettyinä ja ovat olleet korvattuina riiteillä (uskonnollisilla toimituksilla), 

ulkoisella ylistyksellä ja perinteillä. 

14.Mutta te, jotka tunnistatte, että tämän sanan ydin on sama, jonka Israel vastaanotti Siinain 

Vuorella, ja jotka väen paljoudet vastaanottivat Jeesuksen huulilta Toisella Aikakaudella, tulevat 

olemaan niitä, jotka ylistyksellänne ja töillänne opettavat, että Jumalallista Lakia ei tulisi unohtaa, 

että mukauduttaisiin typeriin perinteisiin, jotka eivät hyödytä henkeä. (93, 10-13) 

15.Minä olen muistuttanut teitä niiden nimistä, keitä Minä olen lähettänyt, joiden kautta te 

vastaanotitte viestejä, valtuutuksia, profetioita ja oppitunteja. 

16.Ja siispä Minä olen yhdistänyt yhteen ainoaan oppituntiin kaikkien oppituntien sisällöt. 

17.Oppi hengellisyydestä on perintö, jossa Kolme Testamenttia ovat yhdistetyt yhdeksi ainoaksi 

hengelliseksi kirjaksi. (265, 62-64) 

18.Tätä Oppia, koska se paljastaa hengellisen, on kutsuttu hengelliseksi, (ja se) on tie, joka on 

jäljitetty ihmistä varten, ja jolla Hän tulee tietämään, palvelemaan ja rakastamaan Luojaansa. Se 

on kirja, joka opettaa rakastamaan Isää kanssaihmisissään. Oppi hengellisyydestä on laki, joka 

sanelee, mikä on hyvää, puhdasta, ja täydellistä. 

19.Velvollisuus kunnioittaa tätä lakia on jokaista varten; siitä huolimatta ketään ei velvoiteta 

tottelemaan sitä, sillä jokainen henki nauttii tahtonsa vapaudesta, niin että sen kamppailu ja kaikki 

sen toimet, kun tuomitaan, voidaan ottaa huomioon heidän omista ansioistaan. 

20.Nähkää sitten, että tämä Oppi on Jumalallisen rakkauden liekki, joka on valaissut ja antanut 

lämpöä kaikille Minun lapsilleni, ensimmäisestä viimeiseen. (236, 20-22) 

 

Hengellisyyden Opin ja Jeesus Kristuksen Opin välinen Suhde 

21.Hengellisyyden Oppi ei ole teoria. Se on käytännöllistä opetusta sekä elämää varten maapallolla 

ja henkienne elämää varten. Ei ole olemassa mitään muuta opetusta, joka on valmiimpi ja 

täydellisempi. Se ohjasi teitä ennen kuin saavuitte maapallolle, se tulee ohjaamaan teitä matkanne 

aikana maapallolla, ja se tulee sulamaan henkenne mukana, kun se palaa hengelliseen maailmaan. 

22.Minä en tule olemaan hän, joka ottaa liturgiat ja perinteet pois ylistyspalveluksistanne. Se tulee 

olemaan ihmisen henki, oivaltamatta sitä, (ja se) tulee nousemaan hänen vanhojen 

väärinkäsitystensä yläpuolelle, häntä motivoi tarve suurempaan valoon valaisemaan kehityksensä 

polkua. Pian ihmiset tulevat ymmärtämään, että ainoa asia, mitä he eivät voi esitellä Jumalalle, on 



rakkauden harjoittaminen; ja kun sanoo rakkaus, silloin sanoo hyvä, armeliaisuus, viisaus, ja 

oikeus. 

23.Oppi hengellisyydestä ei tule pyyhkimään pois yhtään Kristuksen saarnaamaa sanaa sillä 

aikakaudella. Sitä ei voitaisi kutsua Opiksi Hengellisyydestä, jos niin tehtäisiin, sillä silloin se olisi 

totuuden vastustamista. Kuinka tämä sana voisi olla asetettuna sitä vastaan, jos itse Mestari 

puhuu siitä? Jos te todella tunkeudutte tämän Opin merkitykseen, te tulette näkemään, että 

Minun tämän päivän sanani on selitys tai selvennys sille, mitä Minä sanoin sillä aikakaudella. 

Niiden kautta tämän päivän ja tulevaisuuden ihmiskunta ovat valmisteltuja ymmärtämään 

enemmän kuin menneisyyden sukupolvet, ja sen vuoksi täyttämään Lain tavalla, joka on 

puhtaampi, ylevöityneempi, ja tosi. 

24.Jos te huolellisesti havainnoitte veljiänne ylistyksen aikana, te tulette näkemään, kuinka he nyt 

katsovat kylmästi siihen, mikä kerran oli heidän ihailunsa kohde. Näin sen vuoksi, koska henki on 

heräämässä itse, ja etsii sitä, mikä voi todella antaa sille ylläpitoa, ja siksi Minä kerron teille, että 

tämän sukupolven ulkoinen ylistyksen muoto on tarkoitettu katoamaan. (283, 27-30) 

25.Tässä kirjassa, joka on yksinkertainen ja nöyrä, mutta ylitsevuotaa Jumalallista valoa, ihmiset 

tulevat löytämään selvennyksen kaikille epäilyilleen, ja opetuksen täyttymyksen, mikä vain osittain 

oli paljastettu menneinä aikoina, kuin myös selvä ja yksinkertainen muoto tulkita sitä, mikä on 

kätkettyä vanhempien tekstien vertauskuvallisessa kielessä. 

26.Hän, joka vastaanotettuaan tämän hengellisen kirjelmän, on vakuuttunut sen sisällön 

totuudesta ja nousee kamppailemaan aineellisuuttaan, epäjumalan palvontaansa ja kiihkoiluaan 

vastaan, puhdistaen nämä epäpuhtaudet ymmärryksestään ja sydämestään, tulee vapauttamaan 

henkensä, varustaen sen onnellisuudella ja rauhalla, koska Hän lopultakin on kykenevä 

kamppailemaan ja valloittamaan ikuisuuden, joka häntä odottaa. Mutta ne, jotka eivät anna 

periksi aineellisesta ylistyksestään, jotka ovat itsepäisiä rakastaessaan maailman asioita, eivätkä 

usko hengen kehittymiseen tai muutokseen, Minä kerron teille, (he) tulevat jäämään jälkeen ja 

itkemään, kun he tulevat ymmärtämään oman takapajuisuutensa ja tietämättömyytensä. (305, 4-

5) 

 

Keskusteluja Uudesta Sanasta 

27.Jos teistä Minun Oppini vaikuttaa oudolta siihen laajuuteen, että te ajattelette tuntevanne 

Minut, te ette koskaan ole kuulleet näitä sanoja, Minä kerron teille, että teidän yllätyksenne on 

tulosta laiminlyönnistänne tunkeutua sen syvyyksiin, mitä Minä paljastin  teille menneinä aikoina. 

Siitä syystä tämä Oppi näyttää oudolta tai uudelta, kun todellisuudessa tämä valo on aina ollut 

läsnä elämässänne. (336, 36) 

28.Minun Oppini tässä, kuten Toisella Aikakaudella, tulee liikuttamaan ihmiskuntaa. Tekopyhien 

täytyy kohdata vilpittömyys. Virhe antaa naamionsa pudota ja totuus tulee loistamaan esiin. 

Totuus tulee hallitsemaan valheen yli, mikä sulkee sisäänsä tämän maailman. 

29.Ihminen kykenee ymmärtämään ja tunnistamaan kaiken, mikä sisältää järjen ja totuuden, 

mutta kaiken sen, mitä Hän oli velvoitettu uskomaan ymmärtämättä, Hän tulee torjumaan, ja sen 

vuoksi Minun Oppini tulee leviämään, koska se antaa eteenpäin valoa, jota ihmiset tarvitsevat. 

Suuri osa tästä työstä lankeaa teille (Kuulija Meksikossa), sen paljastamisen veljellenne (ollessa) 

sen alku ja sen loppu. (237, 28-29) 



30.Ihmiskunnalla on Minun Sanani, Minun totuuteni nälkä; ihmiset kaipaavat hälistä, että valo 

tulisi heidän ymmärrykseensä, he vaativat oikeudenmukaisuutta ja odottavat neuvoja. Tämä on 

ratkaisevaa aikaa; todellisuudessa Minä kerron teille, että monet ideat, teoriat, ja jopa 

uskonkappaleet, joita on pidetty totuuksina vuosisatojen ajan, tulevat putoamaan maahan ja (ne) 

tullaan hylkäämään valheellisina. Kiihkoilua ja epäjumalanpalvelusta vastaan tullaan taistelemaan 

ja (ne tullaan) lopettamaan niiden toimesta, jotka olivat eniten liityneinä siihen ja uskollisimpia 

sille; Jumalan opetukset tullaan ymmärtämään, niiden valo, niiden sisältö, ja niiden ydin tullaan 

käsittämään ja tuntemaan. 

31.Tieteen ihmiset, koettelemisen ajan jälkeen, minkä aikana he tulevat kärsimään hyvin suurta 

hämmennystä, kun heidän hengissään valo loistaa, ja he kuulevat omantuntonsa äänen, (he) 

tulevat löytämään sen, mistä he eivät koskaan unelmoineet. 

32.Jälleen Minä kerron teille: olkaa valppaita, sillä uskontunnustusten ja oppien, uskontojen ja 

tieteitten kamppailun ajan kuluessa, monet ihmiset, tietäen että te ette kanna kirjoja, tulevat 

uskomaan, että tieto, joka heille on annettu heidän kirjoistaan, tulee olemaan ase, jolla he voivat 

kukistaa Minun uudet opetuslapseni. (150, 11-13) 

33.Minä olen kertonut teille, opetuslapset, että te joudutte katsomaan suuria uskontoja ja pieniä 

lahkoja suoraan silmään; mutta kummankaan edessä teillä ei tule olla pelkoa. Totuus, jonka Minä 

olen luottanut teille, on läpinäkyvää, Sana, jonka Minä olen opettanut teille, on selkeä ja 

yksinkertainen pinnaltaan, mutta ehdottomasti syvä sisällöltään, ja ne ovat voimakkaita aseita, 

joilla te tulette ponnistelemaan ja voittamaan. 

34.Ja silti Minä sanon teille: Maapallolla tulee nousemaan ihmisiä, jotka ovat täynnä materialismia 

ja epäuskoa, (he) kieltävät teiltä oikeuden kutsua itseänne Israeliksi, kieltävät todistuksenne siitä, 

että olette vastaanottaneet Messiaan uuden tulemisen ja nämä ihmiset ovat Juutalaiset. Ettekö 

ole ajatelleet tätä? Nämä ihmiset odottavat rinnuksillaan Messiaansa, Pelastajansa saapumista, 

häneltä he tulevat vastaanottamaan oikeutta ja joka tulee asettamaan heidät jälleen kerran 

kaikkien maapallon ihmisten yläpuolelle. Nämä ihmiset ovat tienneet, että Minä olen aina tullut 

heidän luokseen, ja tällä Kolmannella Aikakaudella, Minä tulen sanomaan: Miksi Jumalan pitäisi 

tulla toisten ihmisten luo? Mutta tässä ovat Minun opetukseni. (332, 10) 

35.Hengelliset ihmiset elävät tuntemattomina. Maailma ei tiedä olemassaolostanne, eivätkä 

suuret huomaa teitä, mutta kamppailu Hengellisten ja Kristittyjen välillä, Hengellisten ja 

Juutalaisten välillä, lähestyy. Kamppailu on tarpeellista Minun Oppini vakiinnuttamiselle läpi 

ihmiskunnan. Silloin tullaan Vanha Testamentti yhdistämään yhteen ainoaan ytimeen Toisen ja 

Kolmannen kanssa. 

36.Monille tämä ilmestyy mahdottomana; Minulle se on mitä luonnollisin, se on 

oikeudenmukainen, ja täydellinen. (235, 63-64) 

 

Todellisen Elämän Suuri Kirja 

37.Minun Sanani jatkuu tulla kirjoitetuksi kaikkina aikoina; sen myötä te tulette muotoilemaan 

Kolmannen Aikakauden kirjan, Kolmannen Testamentin, lopullisen viestin Isältä; sillä kolmella 

Aikakaudella on Jumala käyttänyt ”kultaisia kirjureitaan” 

*) jättääkseen viisautensa ihmiskunnalle. 



*)Viittaus on niihin Herran opetusten todistajiin, joiden tehtävä oli tallentaa opetukset 

pikakirjoituksella tai konekirjoitettuun muotoon. 

38.Mooses oli ensimmäinen kultainen kirjuri, häntä Isä käytti kirjaamaan kirjaan kirjaimet, joita ei 

voitu pyyhkiä pois, Ensimmäisen Aikakauden tapahtumat. Mooses oli Jehovan kultainen kirjuri. 

39.Toisen Aikauden apostolien ja seuraajien joukossa Jeesuksella oli ”neljä kirjuria”, jotka olivat: 

Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Nämä olivat Jumalallisen Mestarin kultaiset kirjurit, ja kun 

aika joutui yhdistämään Ensimmäisen Testamentin Toisen kanssa, rakkauden, tunnistuksen ja 

hengellisen edistymisen sitein, silloin yksi ainoa kirja oli muodostettu. 

40.Nyt Kolmannella Aikakaudella, jossa teillä jälleen on Minun Sanani, Minä olen jälleen nimennyt 

kultaisia kirjureita, niin että se voidaan kirjoittaa ylös. 

41.Kun aika joutuu, te tulette muodostamaan yhden kirjan, ja tämä kirja, Kolmannen Aikakauden 

(kirja) tulee, kun aika on oikea, tullaan yhdistämään Toisen ja Ensimmäisen Aikakauden kirjan 

kanssa; ja sitten, ilmestysten kanssa, Kolmen Aikakauden profetiat ja sanat, Elämän Kirja tullaan 

muodostamaan, kaikkien henkien nautinnoksi. 

42.Sitten te tulette tunnistamaan, että ensimmäisestä sanasta viimeiseen, kaikki on täytetty 

totuudessa ja hengessä, että kaikki profetiat olivat ”tulevaisuuden historiaa”, jonka Isä paljasti 

ihmiskunnalle. Sillä vain Jumala voi kirjoittaa tapahtumista, jotka ovat vielä tulevia. Kun profeetat 

olivat puhuneet, ne eivät olleet he, vaan Jumala teki niin heidän kanavansa kautta. 

43.Minä olen valmistellut Minun valittuni riittävästi, niin kuin oli Mooses ja neljä Toisen 

Aikakauden opetuslasta, niin että Minun Sanani on tallennettu täydellisellä puhtaudella, 

selkeydellä ja totuudella, sillä se on huomisen sukupolvia varten, ja jos kukaan lisäisi tai poistaisi 

mitään tästä kirjasta 

*)Minä tulen käsittelemään heidät. 

*)Herra viittaa ytimeen tai oppituntiin, eikä erilaiseen sanamuotoon. 

44.Nyt, Minun kovin rakastetut lapseni, kuka tulee välittämään tästä Kirjasta, jota te olette 

muodostamassa? Ei kukaan, totuudessa, mutta hetki on tuleva, jossa ihmiskunta täynnä 

innostusta ja uteliaisuutta pyytää teiltä teidän kirjaanne, ja sitten se tullaan paljastamaan, 

tutkimaan tarkkaan ja keskustelemaan; siinä ideoiden kamppailussa, yhdistymisiä tulee 

nousemaan, tieteen ihmiset, teologit, filosofit; kansakunnille tullaan viemään teidän sananne 

todistus, ja viisauden Kirja ja kaikki tulevat puhumaan Minun Opistani. Se tulee olemaan uuden 

taistelun alku, sanojen, ajatusten, ideoiden sota ja lopulta, kun kaikki ovat tunnistaneet totuuden 

ja hengen, että Suuri Elämän Kirja oli Herran kirjoittama, he tulevat jakamaan veljeyden ja 

rakkauden toistensa kanssa, kuten on Minun tahtoni. 

45.Miksi Jehovan sana Ensimmäisellä Aikakaudella ei ollut riittävää yhdistämään maailman, ja 

miksi Jeesus ei saavuttanut sitä Toisella Aikakaudella? Miksi, tänä aikana, ei ole ollut riittävää, että 

vuodesta 1866 lähtien Minä olen ollut antamassa teille Minun Sanani kansakunnille rakastaa 

toisiaan ja elää rauhassa? On tarpeellista, että kolmesta kirjasta muodostetaan yksi ainoa kirja, 

niin että tämä Sana valaisee maailmankaikkeutta. Sitten ihmiskunta tulee olemaan tämän valon 

ympäröimä, ja Baabelin kirous tullaan pyyhkimään pois, sillä kaikki ihmiset tulevat lukemaan 

Todellisen Elämän Suurta Kirjaa, kaikki tulevat harjoittamaan samaa Oppia, ja tulevat rakastamaan 

toinen toistaan Jumalan lapsina, hengessä ja totuudessa. (358, 58-66) 


