
TTT/7 - Hengellisten Opetusten Vaikutus ja Merkittävyys 

Ilmestysten Vaikutus 

Valo, Totuus & Rakkaus 

Näin sanoo Herra… 

1.Tässä, ennen tätä sanaa, ei ole yhtään ihmistä, joka ei vapise sekä sisäisesti että ulkoisesti 

olemuksessaan, mikä tarkoittaa, hengessä ja lihassa. Tässä, kuullessaan Minua jokainen ajattelee 

elämää, kuolemaa, Jumalallista Oikeutta, ikuisuutta, hengellistä elämää, ja hyvää ja pahaa. 

2.Tässä kuullessanne Minun ääneni, jokainen tuntee itsessään henkensä läsnäolon, ja muistaa 

mistä Hän tulee. 

3.Minua kuuntelemalla jokainen tuntee niinä hetkinä samaistuvansa kaikkiin kanssaihmisiinsä, 

tunnistaen heidät olemuksensa syvyyksissä todellisiksi veljikseen ja sisarikseen. Veljiä ja sisaria 

hengellisessä ikuisuudessa, lähempänä silti kuin ne, jotka ovat sellaisia vain lihassa, sillä se on 

ohimenevää maapallolla. 

4.Ei ole olemassa miestä tai naista, joka kuullessaan Minua ei tunne Minun silmiäni päällään, ja 

niinpä kukaan ei tohdi salata tai kätkeä Minulta tahrojaan; ja Minä osoitan ne esiin, mutta en 

julkisesti, sillä Minä olen Tuomari, joka ei koskaan häpäise julkisesti. 

5.Minä kerron teille, että joukostanne Minä olen löytänyt haureutta, vauvan surmaamista, 

ryöstelyä, paheita ja puutteita, jotka ovat kuin lepra Hänen hengessään, joka on tehnyt syntiä. 

Mutta Minä en tule pelkästään todistamaan teille Minun Sanani totuuden havainnollistamalla, että 

Minä voin paljastaa sydämenne epäonnistumiset. Minä toivon näyttäväni teille myös Minun 

oppituntieni voiman, antaen teille aseet kukistaa pahuus ja kiusaus, näyttäen teille, kuinka 

saavuttaa uudistuminen, herääminen olemuksessanne, kaipuu kaikkeen siihen, mikä on hyvää, 

ylevöitynyttä, ja puhdasta; ja ehdoton vastenmielisyys kaikkea kohtaan, mikä on alhaista, kaikkea, 

mikä on valheellista, ja kaikkea, mikä on pahaa hengelle. (145, 65-68) 

6.Tänään te vielä elätte varjostettuja päiviä, jotka edeltävät valoa; joka tapauksessa valo, 

hyödyntäen pieniä selkeitä kohtia pilvisellä taivaallanne, loistaa läpi lyhyillä säteillä, jotka 

saavuttavat joitakin kohtia maapallosta, koskettaen sydämiä, ja ravistellen ja herättäen henkiä. 

7.Kaikki, jotka ovat olleet hämmästyneitä tästä valosta, ovat pysähtyneet polulleen kysymään: 

Kuka sinä olet? Ja Minä olen vastannut: ”Minä olen maailman valo; Minä olen ikuisuuden valo, 

Minä olen totuus, ja rakkaus. Minä olen Hän, joka lupasi palata takaisin puhumaan teille; Hän, 

jonka he sanoivat olevan Jumalan Sana.” 

8.Kuin Saul Damaskoksen tiellä, he ovat nöyrtyneet kaikessa ylimielisyydessään, ovat voittaneet 

ylpeytensä, ja nöyrästi kumartaneet kasvonsa alas, sanoakseen sydämestä: ”Minun Isäni ja 

Herrani, anna minulle anteeksi, nyt minä ymmärrän, että tietämättä sitä, minä olin vainoamassa 

sinua.” 

9.Siitä silmänräpäyksestä alkaen, noista sydämistä on tullut pieniä seuraajia, sillä tällä Kolmannella 

Aikakaudella, tähän hetkeen asti, Minun uusien opetuslasteni joukossa ei ole ilmestynyt sen 

tasoista apostolia, kuin Hän, joka niin kovin vainosi Minua Minun opetuslapsissani, vain 

myöhemmin rakastaakseen Minua sellaisella voimalla. (279, 21-24) 

10.Uskonnot nukkuvat vuosisatojen unta, rutiinin ja pysähtyneisyyden (unta), samalla kun totuus 

on pysynyt kätkettynä. Mutta niiden, jotka tietävät Jehovan (Jehovah) käskyt ja Jumalallisen 



Mestarin sanat, täytyy tunnistaa tunnistaa tässä äänessä, joka puhuu teille nyt, Totuuden Hengen 

äänen, näille ajoille luvatun. (92, 71) 

11.Minä tiedän, että moni tulee tuntemaan itsensä pöyristyneeksi, kun he kuulevat tämän sanan, 

mutta ne, jotka hämmennyksessään eivät halua tunnistaa, että ihmisessä on olemassa, hänen 

ihmisluontonsa lisäksi, osa, joka on hengellinen; tai he, jotka uskoen ihmisen henkeen, mutta 

liittyneenä perinteittensä rutiineihin, kieltävät loppumattoman kehityksen polun olemassaolon, 

hengelle tarkoitetun. (305, 65) 

12.Nämä sanat Minä tulen jättämään kirjoitetuiksi, ja ne tulevat Minun opetuslapsilleni 

tulevaisuudessa, ja he, tutkiessaan niitä, tulevat löytämään ne tuoreina, ja elossa ja heidän 

henkensä tulevat vapisemaan mielihyvästä, tuntiessaan, että heidän Mestarinsa puhuu heille sillä 

silmänräpäyksellä. 

13.Uskotteko te, että kaikki, mitä Minä olen kertonut, olisi vain niille, jotka ovat kuulleet Minua? 

Ei, rakastetut ihmiset, Minun Sanallani Minä olen puhumassa paikalla oleville ja ja niille 

poissaoleville; tämän päivän, huomisen ja kaikkien aikojen, niille, jotka ovat kuolleet, niille, jotka 

elävät, ja niille, joiden on vielä synnyttävä. (97, 45-46) 

 

Uuden Sanan Toivo ja Ymmärrys 

14.Minä olen Rakkauden Sana, joka tulee lohduttamaan niitä, jotka kärsivät, huolestuneille, niille, 

jotka itkevät, syntisille, ja Hänelle, joka on etsinut Minua. Ja Minun Sanani niissä sydämissä on joki, 

missä he voivat tyynnyttää janonsa ja puhdistaa epäpuhtautensa, (se) on myös tie, joka johtaa 

ikuiseen levon ja rauhan asumukseen. 

15.Kuinka te voitte kuvitella, että elämän kamppailu, sen uhraukset, käänteet, ja koettelemukset 

loppuvat kuolemassa, löytämättä oikeudenmukaista palkkiota ikuisuudessa? Sen vuoksi, että 

Minun Lakini ja Minun Oppini ilmestyksineen ja lupauksineen ovat teidän sydämillenne tämän 

elämän matkan motivaatio, hyväily ja balsami. Vasta sitten, kun te poistutte Minun opetuksistani, 

te tunnette itsenne nälkäisiksi ja heikoiksi. (229, 3-4) 

16.Minun Jumalallisessa rakkaudessani näitä ihmisolentoja kohtaan, Minä olen sallinut heidän 

tutkia tarkkaan Minun töitäni ja ottaa kaikesta siitä, mikä on luotu, niin että kenelläkään ei 

saattaisi olla motiivia sanoa, että Jumala on epäoikeudenmukainen, koska Hän kätkee viisautensa 

hänen lapsiltaan. 

17.Vaikka Minä muotoilin teidät ja annoin teille vapaan tahdon lahjan, Minä olen kunnioittanut 

sitä, huolimatta siitä tosiseikasta, että ihminen, väärinkäyttäen tuota vapauttaan, on loukannut 

Minua ja saastuttanut Minun Lakini. 

18.Tänään Minä tulen ja saan teidät tuntemaan Minun anteeksiantoni hyväilyn, valaisten 

henkenne Minun viisauteni valolla, niin että yksi kerrallaan Minun lapseni palaavat takaisin 

totuuden polulle. 

19.Totuuden Henki, mikä on Minun valoni, loistaa omassatunnossa, koska te löydätte itsenne 

ennalta kerroituista ajoista, missä jokainen mysteeri selitettäisiin, niin että voitte käsittää sen, mitä 

tähän saakka ei ole tulkittu niin kuin pitäisi. (104, 9-10) 



20.Minä olen tullut kommunikoimaan tällä paikalla maapallolla, ja Minä tulen jättämään Minun 

Sanani lahjana kaikille ihmisille; tämä lahja tulee poistamaan hengellisen köyhyyden 

ihmiskunnalta. (95, 58) 

21.Minä tulen kaikissa innoittamaan Jumalan ylistyksen todellisen muodon, kuin myös tien, jota 

elää Jumalallisen Lain mukaan, minkä täyttymys on ainoa asia, jonka Jumala tulee tunnistamaan 

jokaisessa teissä. 

22.Viimeinkin, oi ihmiskunta, te tulette tietämään Minun Sanani sisällön ja ytimen. Sitten te tulette 

löytämään, että Minun oppini ei ole vain Jumalallinen ääni, joka puhuu ihmisille, vaan myös 

kaikkien henkien ilmaisu. 

23.Minun sanani on ääni, joka rohkaisee, se on vapauden huuto, ja pelastuksen ankkuri. (281, 13-

15) 

 

Jumalan Sanan Voima 

24.Minun Oppini kehittää ihmistä kaikissa hänen piirteissään; se herkistää ja jalostaa hänen 

sydäntään, herättää ja syventää hänen mieltään, ja täydellistää ja kohottaa hänen henkeään. 

25.Tehkää syvällinen tutkimus Minun Opistani, salliaksenne itsenne ymmärtää oikea tapa 

harjoittaa Minun opetuksiani, niin että kehityksenne tulee olemaan sopusointuista; niin ettette 

kehitä yksin mieltänne, huolehtimatta hengen ihanteista, mitä teidän tulisi rohkaista.    

26.Kaikki olemuksenne mahdollisuudet voivat löytää Minun sanoissani valaisevan tien, jolla he 

voivat kasvaa ja täydellistää itsensä äärettömästi. (176, 25-27) 

27.Minun oppini on perimmiltään hengellinen, se on valoa ja voimaa, mikä laskeutuu ja tunkeutuu 

henkeenne, tekemään sen voittoisaksi sen kamppailussa pahuutta vastaan. Minun Sanani ei ole 

pelkästään korvan huvitukseksi; se on hengen valo. 

28.Toivotteko kuulevanne Minua hengellänne, niin että henki on se, joka on varustettu ja ottaa 

hyödyn tämän opetuksen ytimestä? Puhdistakaa sydämenne, selvittäkää mielenne, ja antakaa 

omantuntonne olla oppaanne. Te tulette sitten näkemään, kuinka olemuksessanne tulee alkamaan 

muodonmuutos, ei vain hengellinen, vaan myös moraalinen, ja ruumiin (muodonmuutos). 

Ylevöityminen, jonka henki saavuttaa tiedolla, tuo puhtaus, jonka se saavuttaa, heijastuu sydämen 

ajatuksista ja ruumiin terveydestä. 

29.Intohimot heikkenevät, paheet alkavat kadota, ja kiihkoilu ja tietämättömyys antavat tietä 

todelliselle uskolle ja syvälliselle Minun Lakini tiedolle. (284, 21-23) 

30.Tämä oppi, jonka harvat tuntevat ja (on) tuntematon ihmiskunnalle (yleisesti ottaen), tulee 

pian kuin balsami yli kaikkien, jotka kärsivät, tarjoamaan lohdutusta, sytyttämään uskon, 

hajottamaan pimeyden, ja teroittamaan mieleen toivoa. Se tulee nostamaan teidät synnin, 

kurjuuden, kivun ja kuoleman yläpuolelle. 

31.Se ei voi olla millään muulla tavalla, sillä se olen Minä, Jumalallinen Tohtori, luvattu Lohduttaja, 

joka on tullut paljastamaan sen teille. (295, 30-31) 

32.Kun te olette hengellistyneet, ja löydätte itsenne ihmisten seurasta, jotka kärsivät ja ovat 

epätoivoisia, koska he eivät voi saada sitä, mitä he toivovat maailmassa, te tulette näkemään, 

kuinka heidän materialisminsa rinnastuu Minun opetuslasteni mielenylennyksen kanssa, joiden 



myötämielisyys tulee olemaan suurta, koska heidän tavoitteensa ja kaipauksensa tulevat olemaan 

jaloja, perustuneina vakaaseen vakaumukseen, että tässä elämässä kaikki on ohimenevää. 

33.Minun opetuslapseni tulevat puhumaan maailmalle esimerkeillä hengellisyydestä, läpi elämän, 

joka kamppailee tuodakseen hengen lähemmäs Jumalallista, sen sijaan, että olisi kahlittuna 

maailman valheellisiin rikkauksiin. 

34.Minä tiedän, että tulevaisuuden ajan materialistit tulevat olemaan pöyristyneitä kuullessaan 

tämän Opin, mutta heidän omatuntonsa tulee kertomaan heille, että Minun Sanani puhuu vain 

totuuden. (275, 5-7) 

35.Suurella matkalla, joka odottaa teitä, Minä tulen olemaan teidän Kyreneläisenne (Simon 

Kyreneläinen auttoi Jeesusta kantamaan ristin Golgatalle). Minun Oppini tulee saamaan aikaan 

suuria vallankumouksia maailmassa; tulee olemaan suuria muodonmuutoksia tavoissa ja ideoissa, 

ja jopa luonnossa tulee olemaan muutoksia. Kaikki tämä tulee olemaan merkki uuden Aikakauden 

alkamisesta ihmiskunnalle, ja henget, jotka Minä lyhyessa ajassa lähetin maapallolle, tulevat 

puhumaan näistä profetioista, auttaakseen tämän maailman ennallistamista ja kohottamista, 

selittämään Minun Sanani, ja analysoimaan tapahtumia. (216, 27) 

36.Tämä Kolmas Aikakausi on ylösnousemisen aikaa. Henget olivat vaikuttanneet olevan kuolleita, 

ja (myös) ruumiit hautakammioissaan; mutta Mestari on tullut heitä ennen, ja hänen elämän 

sanansa puhuvat heille sanoen: ”Nouskaa, ja nouskaa valoon, vapauteen.” 

37.Hän, joka avaamalla silmänsä totuudelle, tietää kuinka kohottaa elämäänsä, töitään ja 

tunteitaan rakkaudessa veljiään kohtaan, tulee lopettamaan tähän maailmaan katsomisen 

kyynelten ja sovinnon laaksona, sillä Hän on alkanut tuntemaan todellisen rauhan iloa, mikä tulee 

tyyneydestä. 

38.Tuo kohottamisen tila tässä elämässä tulee olemaan heijastusta täydellisestä rauhasta ja 

valosta, jota henki menee nauttimaan parempiin asuinsijoihin, missä Minä Itse tulen 

vastaanottamaan heidät ja palkitsemaan heidät ansioittensa arvoisella vieraanvaraisuudella. (286, 

13) 

 

Teologien ja Materialistien Reaktio 

39.Älkää olko huolestuneita, kun he kertovat teille, että Hän, joka oli puhunut teille tämän jakson 

aikana, on ollut kiusaaja ja että se oli ennalta kerrottu, että Hän myös esittelisi ihmeitä, joilla Hän 

häiritsisi ja hämmentäisi aivan valitut. Todella Minä kerron teille, että monet, jotka ajattelevat sillä 

tavalla Minun manifestaatioistani, tulevat olemaan niitä, jotka itse asiassa ovat Pahan ja pimeyden 

palveluksessa, vaikka heidän huulensa yrittävät vakuuttaa, että he ovat aina levittämässä totuutta. 

40.Älkää unohtako, että hedelmistään puu tunnetaan, ja Minä sanon teille: Hedelmä on tämä 

sana, joka on tullut värähtelemään näiden puhemiesten kykyjen kautta, miesten ja naisten, 

yksinkertaisten sydämeltään. Hedelmän ja sitä maistelleiden hengellisen kehityksen mukaan, 

ihmiskunta tulee tunnistamaan, että Minä olen Puu. 

41.Hengellisyys, Kolminaisuusoppi, Marian Oppi tulevat leviämään, saaden aikaan todellisen 

hälytyksen monissa, jotka uskoen opiskelleensa ja ymmärtäneensä oppitunnit, jotka he 

aikaisemmin olivat vastaanottaneet Isältä, ovat tulleet itseriittoisiksi filosofiensa ja heidän 

tieteittensä vuoksi, tietämättöminä hengellisestä kehityksestä, jonka ihmiskunta on saavuttanut. 



42.”Herätessään uneliaisuudestaan, he tulevat tietoisiksi tavasta, jolla ihmisten henki ajattelee ja 

tuntee tänään; he tulevat paiskaamaan pannaan julistamisen sitä vastaan, mitä he kutsuvat 

”uusiksi ajatuksiksi” ja he tulevat julistamaan, että tämä liike on Anti-Kristuksen provosoima. 

43.Sitten he tulevat menemään Pyhiin Kirjoituksiin uudelleen, profetioihin ja Minun sanaani, jonka 

Minä annoin teille Toisen Aikakauden aikana, yrittääkseen kamppailla Minun uutta 

manifestaatiotani vastaan, Minun uusia oppiläksyjäni ja kaikkea sitä, mitä Minä lupasin ja minkä 

Minä tänään olen täyttämässä. 

44.Minun opetuslasteni huulten kautta ja kirjoitusten keinoilla, Minun sanani tulee tavoittamaan 

jopa ne, jotka eivät myönnä mitään, mikä on aineellisen tuolla puolella tai heidän tietonsa ja 

käsityksenä tuolla puolella, mitkä he jo ovat hyväksyneet, ja he tulevat kutsumaan Minua 

valheelliseksi Jumalaksi tämän sanan tuomisesta teille. 

45.Mutta kun te kuulette tämän, vaikka teidän sydämeenne tekisi kipeää, teidän uskonne ei tule 

kärsimään mitään lannistamista, kutsuen uudelleen tunteen, että Mestarinne jo oli ilmoittanut sen 

teille ja voimistanut teitä Hänen sanallaan, vastustamaan niitä koetuksia. 

46.”Toisaalta Minä sanon, että jopa jos tieltänne löydätte virheellisyyttä, tekopyhyyttä, taikauskoa, 

uskonnollista kiihkoilua ja epäjumalan palvontaa, älkää tuomitko ketään hänen virheistään; 

neuvokaa heitä Minun sanallani ja jättäkää heidän asiansa Minulle, sillä Minä olen Ainoa, joka 

tuomitsee teidät ja joka tietää kuka on valheellinen Jumala, valheellinen Kristus, 

epäoikeudenmukainen apostoli, tekopyhä Fariseus”. (27, 32-35) 

47.Ajatusten, uskontunnustusten, uskontojen, oppien, filosofioiden, teorioiden ja tieteitten sota 

tulee, ja Minun Nimeni ja Oppini tulee olemaan jokaisessa suussa, Minun uudesta tulemisestani 

tullaan kiistelemään ja tuomitsemaan ja siitä tulevat nousemaan suuret uskovat (henkilöt) 

julistaen, että Kristus on ollut jälleen ihmisten keskuudessa. Noina hetkinä, äärettömästä Minä 

tulen rohkaisemaan niitä sydämiä ja esittämään ihmeitä, millä he voivat vahvistaa uskoaan. (146, 

8) 

 

Hegellisyyden Opin Vaikutus 

48.Minun valoni, kun se on levinnyt yli Maailmankaikkeuden, on antanut alkuperän Minun 

totuuteni etsimiselle kaikissa opeissa, ja se on syy ihmisten asemointiin, sijoittumiseen, erilaisissa 

uskomuksissaan. 

49.Se on sen täyttymys, mistä oli profetoitu. Kuka kestää totuuden? Kuka lammasten vaatteissa 

kätkee raivoavan suden? Kuka on Hän, joka puhtaalla vaatetuksella varmistaa ehdottoman 

puhtauden sisällään? 

50.Teidän täytyy harjoittaa Oppia Hengellisyydestä löytääksenne Minun totuuteni, sillä ihmiskunta 

on jakaantunut moniin uskomuksiin ja ajatuksiin, vastaten ihmisten mielen kehitystä. 

51.Ja niinpä lahkot ja uskonnot ovat muodostuneet, ja tulee olemaan hyvin vaikeaa teille tuomita 

totuus, joka on olemassa jokaisessa niistä. 

52.Minun oppini valaisee ihmisen ajatuksia ja ideoita, ja pikkuhiljaa (hän) tulee ymmärtämään 

töittensä täydellistämisen, kanavoiden ne täydellisemmän ja ylevöityneemmän polun kautta. 



53.Hetki tulee, kun jokainen lahko ja uskonto tulee tarkkaan tutkimaan itseään löytääkseen sen, 

mikä kuuluu Minun Työhöni; mutta löytääkseen tämän aarteen, heille tulee olemaan tarpeellista 

kohottaa henkiään ja kuulla omantunnon ääni. (363, 4-8 ja 29) 

54.Tällä maapallolla on monia uskontoja, mutta mikään niistä ei tule yhdistämään ihmisiä, eikä 

saamaan heitä rakastamaan toinen toisiaan. Minun hengellinen Oppini on se, joka tulee 

suorittamaan tämän työn. Turhaan maailma tulee vastustamaan tämän valon etenemistä. 

55.Kun Minun opetuslasteni vainoaminen on voimakkaimmillaan, luonnonvoimia tullaan 

vapauttamaan, mutta (ne) tulevat tyyntymään näiden työntekijöitten rukouksilla, niin että 

ihmiskunta voi katsoa voimien esimerkkiä, mitä Minä olen heille antanut. (243, 30) 

56.Maailma tulee vapisemaan, kun Minun sanani on kuultu kansakunnissa, sillä ihmiskunnan 

henki, joka on valmisteltu tätä ilmestystä varten, tulee värähtelemään mielihyvällä ja samaan 

aikaan pelolla; sitten hän, joka toivoo tietävänsä totuuden, päästäköön itsensä vapaaksi 

materialististen ajatustensa orjuudesta ja luokoon itsensä uudelleen valaisevien horisonttien 

edessä, mitkä tullaan esittelemään hänen näkyviinsä. Mutta ne, jotka ovat periksiantamattomia 

asioiden tarkoituksellisessa monimutkaistamisessa ja kamppailussa valoa vastaan, pysyköön 

vapaina tekemään niin. 

57.Kääntyminen hengellisyyteen tulee tuomaan ystävyyssuhteita ja veljeyden kansakuntien välille, 

mutta on tarpeellista, että valmistaudutte, sillä kisa tulee olemaan suuri. Jos ihmiset nousevat 

sodissa, se ei ole siksi, että se on Minun tahtoni, vaan koska he eivät ole ymmärtäneet Jumalan 

Lakia. (249, 47-48) 

58.Yleismaailmallisen Tuomion aika on tullut, ja Minä tulen tuomitsemaan kaikki työt, ja kaikki 

uskonnot. Ihmisen hengestä tulee nousemaan elämöinti, sillä kaikki, mikä on valheellista, tullaan 

paljastamaan, totuus tulee loistamaan yksin; ihmisten joukossa tulee olemaan herääminen, ja 

silloin ihmiset tulevat sanomaan Minulle: ”Isä, anna meille tukesi, anna meille todellinen valo 

ohjaamaan meitä.” Ja se valo ja tuki tulee olemaan Pyhän Hengen Oppi, opetus, jonka Minä olen 

antanut teille, mikä kuuluu myös heille, ja kaikille, sillä Minä olen yhden ja kaikkien Isä. (347, 27) 

 

Uuden Ilmestyksen Tärkeys 

59.Tämä ilmestys ei näytä sisältävän mitään suurta, kuitenkin te tulette näkemään tärkeyden, 

mikä sillä tulee olemaan ihmiskunnan keskuudessa. 

60.Näiden ihmisten keskuudessa on jokaisen tyyppisiä opetuslapsia; jotkut näkevät vilahduksen 

tämän työn laajuudesta, ja näkevät ennalta hälinän, minkä sen ilmestyminen tulee provosoimaan 

maailmassa, toiset ovat tyytyväisiä uskomaan, että tämä on hyvä polku, ja on muita, jotka eivät 

havaitse tämän Opin suuruutta ja epäilevät sen riemuvoittoa ja sen vakiinnuttamista ihmisten 

sydämissä. Minä kerron teille, että se on jalokivi, minkä Minä olen luottanut teille, ja minkä 

Jumalallisia kipinöitä te ette ole halunneet nähdä, koska te ette ole analysoineet Minun 

opetustani. 

61.Älkää unohtako, että jo sinä aikana Kristuksen Sanaa epäiltiin, sillä ihmiset pysähtyivät 

tuomitsemaan sen alkuperän, ja Jeesuksen asun; ja kun saivat selville, että Nasaretilaisen 

puusepän ja nöyrän naisen poika, joka myöhemmin kokoaisi ryhmän köyhiä Galilealaisia kalastajia 

saarnaamaan Oppia, joka vaikutti heistä oudolta, he eivät uskoneet, että tämä kulkija, joka kulki 



kaupungista kaupunkiin, näyttäen virkapukunsa nöyryyttä, oli Kuningas, jonka Herra oli luvannut 

Israelin ihmisille. 

62.Minä annan teille nämä selitykset, koska ihmiset etsivät ulkoista loistavuutta, mikä hämmentää 

aisteja, uskoakseen sen suuruuteen, mikä nähtäisiin ja tunnettaisiin vain hengessä. 

63.Minun täytyi vuodattaa Minun vereni, luopua elämästäni, ja nousta jälleen, niin että ihmiset 

aukaisisivat silmänsä. Mistä maljasta te nyt toivotte juovanne Minun Henkeäni, että te uskoisitte 

Minua? Ihmiskunta, mitä Minä en tekisi, nähdäkseni teidän pelastuvan? (89, 68-69, ja 71-73) 

64.Hän, joka tulee sanomaan, että Minun Oppini on vaara ihmiskunnan aineelliselle edistykselle, 

tekee siten vakavan virheen; Minä, mestarien Mestari, tulen opettamaan ihmiskunnalle tien 

heidän kehittymiseensä ja todelliseen edistykseensä. Minun sanani ei puhu ainoastaan hengelle, 

vaan myös mielelle, järjelle ja jopa aivan aisteille. Minun oppini ei tule vain innoittamaan teitä ja 

näyttämään teille hengellistä elämää, vaan myös antamaan valoa kaikille tieteille ja kaikilla alueilla, 

sillä Minun opetukseni ei ole rajoitettu lähettämään kaikki henget asuinsijoille, jotka ovat tämän 

olemassaolon tuolla puolella, vaan tulevat myös ihmisen sydämeen innoittamaan häntä elämään 

elämää, joka on miellyttävää, arvollista, ja hyödyllistä tällä planeetalla. (173, 44) 

65.Kolmas Aikakausi, jossa te elätte, on suurten Mysteerien selkiyttämisen aikaa. Viisaat ihmiset ja 

teologit joutuvat korjaamaan tietoaan totuuden edessä, minkä Minä olen paljastamassa teille. 

66.Tämä on aikaa, kun ihminen tulee avaamaan silmänsä havaitakseen Minun viisauteni valon, 

sillä valo Opiksi tehtynä tulee ylösnostamaan hänet todelliseen elämään. (290, 51-52) 

67.Ihmiset yrittävät kieltää Minun ilmestykseni totuuden, mutta teot, koettelemukset, ja 

tapahtumat tulevat antamaan äänen ja todistuksen totuudelle, mikä tulee saapumaan Minun 

ihmisteni huulilla, niin kuin Kolmannen Aikakauden suuri viesti. Näiden kirjoitusten keinoilla Minun 

Oppini tulee leviämään ympäri maailman, sillä lainmukaisilla keinoilla Minä olen varhaisista ajoista 

alkaen innoittanut Minun edustajiani. Minä pyydän vain, että vartioitte Minun totuuttani ja että 

kannatte sitä (ihmisten) sydämiin puhtaimmassa ja yksinkertaisimmassa muodossa. (258, 6) 

68.Tuolla Toisella Aikakaudella Minun tulemiseni ihmisenä oli vain muutamien sydänten uskoma; 

siitä huolimatta, ihmiskunta myöhemmin otti Pelastajan syntymän uuden aikakauden alkuna; ja 

niin myös tällä kertaa, Minun kommunikaationi alku teidän kanssanne, tai tuleminen Pyhänä 

Henkenä, tullaan huomenna näkemään toisen aikakauden alkuna. 

69.Kuunnelkaa, mitä Kristus, Jumalallisen rakkauden manifestoituma, kertoo teille: Rauhaa 

hyväntahtoisille ihmisille, niille, jotka rakastavat totuutta ja levittävät rakkauden siementä. (258, 

41-43) 


