
TTT/8 - Kristuksen Uudet Yhteisöt… Opetuslapset, Apostolit, Jumalalliset Edustajat 

Valo ja Varjo Ilmestyksen Seurakunnissa 

Näin sanoo Herra… 

1.Jos Minun Sanani olisi annettu kaikille kansakunnille, enemmistö olisi torjunut sen, 

turhamaisuudesta, materialismista, ja ihmisten valheellinen suuruus ei olisi hyväksynyt oppia, joka 

puhuu hengellisyydestä, nöyryydestä, ja veljeydestä. Maailma ei ole vielä valmistautunut 

ymmärtämään rakkautta, eikä siis ollenkaan olisi ollut herkkä Minun läsnäololleni tässä muodossa. 

2.Aivan kuten Kristus, sinä aikana etsi kallioluolaa syntyäkseen ihmiseksi, tänään Minä huomaan 

tämän maapallon nurkan, joka oli altis kuulemaan Minua, ja jolla on samankaltaisuuksia luolaan ja 

seimeen, jotka vastaanottivat Jumalan Pojan sinä siunattuna yönä. (124, 13-14) 

3.Näiden nöyrien ihmisten esimerkki, ketkä valitsevat tiensä ilman palvelijoita ohjaamassa heitä ja 

jotka ylistävät Minua ilman seremonioita tai symboleja, tulee olemaan herätys niille, jotka 

nukkuvat vuosisatojen yötä, ja se tulee olemaan kannustin monien Minun lasteni uusiutumiseen ja 

puhdistukseen. (94, 39) 

4.Minun Oppini varjon alla ei mitään valtaistuinta tulla rakentamaan, mistä käsin ylistetyt ihmiset 

voivat hallita veljiensä henkiä; ketään ei tulla kruunaamaan tai peittämään purppuraviitoilla, 

yrittääkseen täyttää Herran paikan, eikä siellä tule nousemaan ripittäjiä tuomitsemaan, 

armahtamaan, paheksumaan, ja välittämään tuomiota ihmiskunnan toimille. Vain Minä voin 

tuomita hengen oikeudenmukaisesta ja täydellisestä penkistä. 

5.Minä voin lähettää niitä, jotka ojentavat, opettavat, ja opastavat, mutta Minä en tule 

lähettämään ketään tuomitsemaan tai rankaisemaan. Minä olen lähettänyt niitä, jotka ovat olleet 

paimenia ihmiskunnalle, mutta en herroja, enkä Isiä. Hengen ainoa Isä olen Minä. (243, 13-14) 

6.Minä tulen muotoilemaan tänä aikana ihmisiä, jotka ovat mustasukkaisia Minun Laistani, 

rakastaen totuutta, ja armeliaisuutta. Nämä ihmiset ovat kuin peili, jossa toiset voivat nähdä 

heijastuksen virheitä, joihin he ovat langenneet. He eivät tule olemaan kenenkään tuomareita, 

vaan heidän hyveensä, työnsä ja velvollisuudentunteensa tulevat koskettamaan kaikkien niiden 

henkeä, joita kohtaavat polullaan, ja tulee näyttämään polun kaikille, jotka eivät mukaudu Minun 

Lakiini. 

7.Kun nämä ihmiset ovat vahvoja ja lukumäärältään suuri (joukko), he tulevat vetämään 

kanssaihmistensä huomion puoleensa, sillä heidän töittensä siisteyden ja ylistyksensä 

vilpittömyyden täytyy yllättää ihmiskunta; sitten ihmiset tulevat kysymään: Keitä ovat nämä, jotka 

ilman temppeleitä tietävät, kuinka rukoilla tällä tavalla? Kuka on opettanut nämä väen paljoudet 

rukoilemaan, ihaillen Jumalaansa tuntematta tarvetta pystyttää alttareita Hänen ylistystään 

varten? Mistä nämä matkalaiset ja lähetyssaarnaajat tulevat, jotka niin kuin linnut, jotka eivät 

kylvä, eivätkä kokoa, eivät kehrää, kuitenkin tulevat toimeen? 

8.Ja Minä tulen sanomaan heille: Nämä ihmiset, köyhät ja nöyrät, mutta mustasukkaiset Minun 

Laistani, ja voimakkaat maailman intohimoja vastaan, eivät ole kenenkään ihmisen valmistelemia. 

Nämä väen paljoudet, jotka nauttivat hyvän tekemisestä, joita inspiraatio valaisee ja tietävät 

kuinka kantaa sydämeen rauhan viesti ja lohdun kosketus, (heitä) eivät ole minkään maapallon 

kultin opettajat tai palvelijat opettaneet: Sillä on totta se, mitä Minä sanon teille, että tänä aikana, 

ei ole olemassa yhtäkään ihmistä maailmassanne, joka voisi opettaa Jumalan ylistämistä 

todellisella hengellisyydellä. Totuus ei asu riittien loistossa, eikä vauraudessa tai maallisessa 



voimassa, vaan nöyränä olemisessa, etsii temppelikseen puhtaita, jaloja, ja vilpittömiä sydämiä, 

jotka rakastavat sitä, mikä on puhdasta. Missä nämä sydämet ovat? (154, 12-14) 

9.Minä olen kutsunut monia Minun lapsiani annettaviksi erilaisiin vastuisiin, vaihteleviin tehtäviin 

tämän Työn sisällä, ja Minä olen antanut heille teidän lahjojenne ja edistymisenne mukaan, ja 

kaikilla näillä Minä olen muovannut Minun ihmisiäni, Minun uutta apostolien virkakuntaani. 

10.Joillekin Minä olen antanut oppaiden työn, ja niin ettei heidän työnsä ole ankaraa ja ahdistavaa, 

Minä olen jakanut ihmiset seurakuntiin. 

11.Toisille Minä olen antanut lahjan toimia puhemiehinä, niin että he voivat välittää Minun 

innoitustani, ihmissanoiksi tehtynä, näille väen paljouksille, jotka kerääntyvät vastaanottamaan 

tätä ihmettä. 

12.Minä olen antanut näkemisen etuoikeuden joillekin, tehdäkseni heistä profeettoja ja julistanut 

heidän kauttaan, mitä on tuleva. 

13.Ja ne, jotka ovat vastaanottaneet tehtävän olla tukipilareita, ovat niitä, joiden täytyy auttaa 

ihmisiä heidän pyhiinvaelluksellaan, ja joiden täytyy olla oppaita varten, kuten oli Kyreneläinen 

(Simon Kyreneläinen, joka auttoi Kristusta), ja auttaa kantamaan väen paljouksiensa ristin. 

14.Toiset ovat armoitettuja luonnonlahjan lahjalla ja nämä, Hengellisen Maailman instrumentteina 

ovat valmisteltuja välittämään sen viestejä, Minun Työni analyysejä, ja myös pyhän 

parannusbalsamin omistajina, sairaiden lohduttajina, niin että yhdistyneinä he voivat vuodattaa 

esiin armeliaisuutta tarpeessa oleville, terveellisten hengellisten virtaamisten keinoilla. 

15.Minä olen nimennyt kultaisen kirjurin, Hänet, jonka täytyy painaa Minun ilmestykseni, 

opetukseni ja tämän ajan profetiat Kirjaan, jonka Minä tulen jättämään teille. 

16.Minä olen antanut kulmakivinä olemisen vastuun niille, joiden tulee seisoa esimerkkeinä 

päättäväisyydestä, pysyvyydestä ja voimasta ihmisten joukossa. Heissä, heidän sanansa, lohtu, ja 

esimerkki tulevat olemaan muuttumattomia, kuin kivi. 

17.Nyt kun tämä Minun kommunikaationi vaihe on lopussaan, Minä olen tuomitsemassa kaikki 

syytökset, ja kaikki ne, jotka ovat valittuja vastaanottamaan sellaisia suuria tehtäviä. Minä kutsun 

heitä saapumaan syvälliseen opiskeluun ja tuntemaan töittensä tulokset. Minä pidän seuraa 

kaikille tällä mietiskelyn hetkellä. (335, 27-28) 

18.Niin kuin kaikkina aikoina, monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja; sillä Minä valitsen vain 

ne, jotka ovat oikea-aikaisesti tehtäviensä täyttämisessä, ja lopuille Minä annan valon, niin että he 

voivat tietää, kuinka odottaa aikaa, kun myös heidät on valittu. 

19.Kuinka monia on olemassa, jotka ovat vain kutsuttuja, ilman että on ollut aika valita heidät 

vastuuseen, ja jotka ovat ottaneet osaa Minun työntekijöitteni ja opetuslasteni joukossa, ilman 

että heidän henkensä on saanut korvaamattoman kehityksen kestää tämän ristin paino, eikä 

heidän ymmärryksensä (ole saanut) tarvittavaa valoa sallia Minun innoitukseni sisäänpääsyä. Mitä 

ovat monet heistä tehneet, kun he kerran olivat valittujen joukossa? He ovat häpäisseet ja 

myrkyttäneet ympäristön, saastuttaen muut pahoilla taipumuksillaan, valehdelleet, kylväneet 

erimielisyyttä, ja hyötyneet Minun Nimestäni ja lahjoista, joita Minä olen tallettanut Minun 

opetuslapsiini. 

20.Älkää yrittäkö saada selville, keitä nuo yksilöt ovat, koska te ette tule onnistumaan. Vain Minä, 

Jumalallinen Tuomari, tiedän, ketkä nuo yksilöt ovat ja Minä kerron heille heidän omantuntonsa 



kautta: Olkaa valppaita ja rukoilkaa, niin että tulette katumaan virheitänne, ennen kuin on liian 

myöhäistä. Jos te kadutte, Minä lupaan teille, että Minä tulen istuttamaan teidät hengellisesti 

Minun pöytääni ja tulee olemaan sovinnon ja anteeksiannon juhla. (306, 53-55) 

21.Se on totuus, eivät kaikki rakasta Minun työtäni, jopa kun se on heidän joukossaan, eivätkä 

kaikki ole tulleet sitä ymmärtämään, josta syystä Minä kerron teille, että jotkut ovat Minun 

työstäni, ja toiset tekevät omiaan. 

22.Ne, jotka tulevat Minun luokseni, seuraten rakkaudesta, rakastavat Minun Sanaani, sillä he 

tietävät, että se oikaisee heidät tulematta haavoittamaan heitä, ja osoittaa heidän virheensä 

häpäisemättä heitä. Tämä saa heidät olemaan antamatta periksi käytäntöjensä täydellistämisessä. 

23.Ne, jotka, sen sijaan että yrittävät tavoittaa sitä täydellisyyttä, tavoittelevat vain imartelua, 

etevymmyyttä, ylistystä, tai elämisen keinoja, mieluummin kuin etsivät hengen täydellisyyttä, eivät 

voi kestää, kun Minun sanani osoittaa heidän virheitään, niinpä heidän täytyy luoda työ, joka on 

selvästi erotettavissa minun (työstäni), ja jossa he tulevat olemaan vapaita tekemään oman 

tahtonsa. He eivät ole ymmärtäneet, että ainoa asia, mitä koko väen paljouden täytyy tehdä siinä 

ajassa, jonka Minun manifestaationi kestää, on kuulla Minua suurimmassa kohottamisessa, niin 

että myöhemmin he voivat analysoida Minun viestini. (140, 72-74) 

24.Minä olen sanonut, että hämmennyksen, tottelemattomuuden aika tulee saapumaan, ja jossa 

työntekijä tulee kapinoimaan sanoen, että Minun kommunikaationi ihmisymmärryksen kautta ei 

tule lakkaamaan; vaan hetki tulee, kun Minun Sanani on täytetty, vaikka ihminen yrittää lisätä 

Minun Tahtooni. 

25.Kuinka monia virheitä tiellä ovat tehneet ne, joille Minä olen uskonut vastuun ja lahjan? Kuinka 

paljon käsittämättömyyttä Minä katson olevan vapautetun Minun lasteni joukossa vuoden 1950 

jälkeen. 

26.Ihmisen ymmärryksen puutteesta ja typeryydestä he tulevat pidättelemään Minun 

armeliaisuuttani, auktoriteettiani, ja armoani, ja ovat (sen vuoksi) todellisen Lain, sopusoinnun, ja 

totuuden polun ulkopuolella. 

27.Jälleen kerran, Israel ei tule tuntemaan itseään, heimo heimolta; jälleen kerran he tulevat 

repimään ja toivomaan tallaavansa siistin ja puhtaan Lain, jonka Minä annoin heidän käsiinsä; 

jälleen kerran Israel tulee etsimään muinaisia polkuja langetakseen epäjumalanpalvontaan ja 

kiihkoiluun; he tulevat etsimään lahkoja ja saapumaan hämmennykseen, ja pimeyteen ja (he) 

tulevat löytämään tyydytyksen valheellisista ja korusanaisista sanoista, joita heille ovat ihmiset 

antaneet. 

28.Uskontojen ja lahkojen ihmiset, kun näkevät Israelin olevan jakautuneena, että Israel ei tunne 

itseään ja on heikentynyt, tulevat etsimään motiiveja repiäkseen pois tämän mittaamattoman 

arvokkaan jalokiven, repimään pois tämän uuden liiton arkin ja sanomaan seuraavana päivänä, 

että he ovat todellisia lähettiläitä ihmiskunnan edessä ja Minun Jumalallisuuteni edustajia. (363, 

47-49, 51 ja 57) 

 

Varoituksen Sanoja niille, jotka kuulevat Hengellisestä Työstä 

29.Minä toivon, että kun Minun kommunikaationi on päättynyt, teillä on hyvin selvärajainen ajatus 

siitä, mitä on tässä Opissa, niin että te voitte asianmukaisesti täyttää sen, sillä tähän hetkeen 

mennessä todelliset henkistyneet eivät ole nousseet väen paljouksien joukosta, jotka ovat kuulleet 



Minun Sanaani. Tähän saakka te ette ole harjoittaneet Hengellisyyttä, vaan pikemminkin versiota 

Minun Työstäni, sellaisena kuin te olette sen käsittäneet, mutta joka on hyvin kaukana todellisesta 

hengellisyydestä. 

30.Teidän täytyy aseistaa itsenne voimalla hyväksyä se, mikä on hämmentänyt teitä; teidän täytyy 

nousta muuttamaan käytäntöjänne, etsien tahdolla, että joukossanne Minun Oppini totuus ja 

puhtaus loistaa esiin. 

31.Älkää pelätkö muuttaa käytäntöjenne ja ylistyksenne ulkoisia osia, muuttamatta Minun 

opetusteni ydintä. (252, 28-30) 

32.Käyttäkää hyväksi aika, jota teillä vielä on, kuullaksenne Minun opetustani, niin että voitte 

täyttää itsenne valolla ja armolla, niin että voitte edetä vakaasti kohti hengellisyyttä, edistymistä, 

jota te ette ole tehneet, koska olette jatkaneet materialismin ja virheen uskonlahkossa. 

33.Tähän mennessä teiltä on puuttunut uskoa sanoutua irti muodoistanne, rituaaleistanne, ja 

symboleistanne, etsiä Minua hengellisesti äärettömän joukosta. Teiltä on puuttunut rohkeutta olla 

hengellisiä, ja olette kehitelleet näennäisen hengellisyyden tavan, kätkien sen taakse 

materialisminne ja virheenne. 

34.Minä en halua teidän olevan tekopyhiä, vaan vilpittömiä totuuden rakastajia; sen vuoksi Minä 

puhun suurella selkeydellä, niin että te voitte puhdistaa elämänne ja näyttää maailmalle totuuden, 

joka on tässä Työssä. Sanotteko te olevanne hengellisiä? Sitten olkaa niin totuudessa. Älkää 

puhuko Minun Opistani, samaan aikaan kun teette kaikkea, mikä on päinvastaista sille, sillä 

toimillanne te tulette vain hämmentämään ihmiskuntaa. 

35.Ennen kaikkea, tietäkää mikä on Minun Työni; mitä Minun Lakini merkitsee, mikä 

kutsumuksenne on, ja kuinka teidän täytyy toteuttaa se, niin että jos teillä ei ole askeleittenne 

merkkaamisen arvoista opasta, omatuntonne voi opastaa teitä Minun Oppini tiedolla, jonka te 

olette hankkineet. Täten te ette voi syyttää toista mistään harha-askeleesta tai virheestä. (271, 27-

30) 

36.Lähtien ajoista, jolloin Minun kommunikaationi alkoi ihmisymmärryksen keinoin, Minä olen 

toivonut teidän laittavan käyttöön lahjanne, ja että alatte hengellisen tehtävänne niin että kun 

Minun lähtemiseni päivä saapuu, te olette matkanneet osan tietä, ettekä tunne itseänne liian 

heikoksi aloittamaan niin hienovaraisen valtuutuksen täyttämistä. 

37.Jotkut ovat tienneet, kuinka tulkita Jumalallista ajatusta ja ovat tehneet ponnistuksia tuoda se 

täyttymiseen, mutta on myös niitä, ja he ovat enemmistöt, jotka ovat ymmärtäneet väärin tämän 

Työn merkityksen. 

38.Nämä ovat virheet, joita Minä tulen tuomaan näiden ihmisten huomioon, sillä Minä en toivo 

ihmiskunnan pilkkaavan niitä, jotka ovat olleet niin kauan opastettavina. (267, 65-67) 

39.Jotkut ovat vain kiinnostuneita Minun Sanani ytimestä, ja kaipaavat hengen kehityksen 

edistymistä, kun taas toiset ovat mielissään Minun ulkoisesta ylistyksestäni, niin että samaan 

aikaan kun edeltävät nauttivat hengellisyyden opetusten vastaanottamisesta, toiset olivat 

tyytymättömiä, että heidän virheensä oli mainittu. 

40.Vain Minä tiedän, kenen pitää vastata Minulle, sillä kaikki se mikä olisi tullut tietää Minun 

puhemiesteni kautta, mutta on pidetty omana tietona. (270, 8-9) 



41.Mietiskelkää, ja ymmärtäkää, että yhdistyminen, jota te tarvitsette, on hengellistä, ja että te 

tulette saavuttamaan sen, kun te nousette intohimojenne ja kiihkoilujenne yläpuolelle. 

42.Kuinka te voitte luoda rauhan, kun jokainen menee eteenpäin julistaen omia opetuksiaan 

ainoana totuutena, samaan aikaan kamppaillen, että kaikki muut ovat valheellisia? 

43.Kiihkoilu on pimeyttä, sokeutta ja tietämättömyyttä, eivätkä sen hedelmät voi koskaan olla 

valon hedelmiä. (289, 8-10) 

44.Todella Minä kerron teille, että jos te ette yhdisty, kuten Minun tahtoni on, ihmiskunta tulee 

hajottamaan teidät, ja tulee työntämään teidät heidän rinnaltaan, jos näyttää siltä, että elämänne 

ovat etäisiä siitä, mitä saarnaatte. 

45.Mitä tulee tapahtumaan, jos ihmiset huomaavat, että jokaisessa paikassa on erilaisia ylistyksen 

muotoja, ja erilaisia tapoja harjoittaa Minun Oppiani? 

46.Minä luotin teille kolme viimeistä Minun kommunikaationi vuotta, niin että te voitte 

työskennellä näiden ihmisten yhdistämisen puolesta, yhdistymisen, mikä sisältää sen, mikä on 

hengellistä kuin myös ulkoista, niin että työnne, täynnä sopusointua ja tasa-arvoisuutta, voi olla 

suurin todiste, että teitä kaikkia, vaihtelevissa paikoissa ja eri maissa, on opettanut yksi ainoa 

Mestari: Jumala. (252, 69-71) 

 

Todellinen Apostolikunta – Uudet Apostolit 

47.Älkää yrittäkö laittaa rajoja tälle Työlle, mikä on yleismaailmallista ja ääretöntä, eikä teidän tule 

rajoittaa omaa hengellistä kehittymistänne, sillä mitä kauemmas te menette hyvien töiden ja 

opiskelun tiellä, sitä suurempia ilmestyksiä te tulette vastaanottamaan. Te tulette näkemään 

Jumalallisen Työn nousevan siitä, mikä on yksinkertaisinta, te tulette näkemään sen 

manifestoituna kaikessa, mikä on luotu, ja te tulette tuntemaan sen tykyttävän olemuksessanne. 

48.Tämä on yksinkertaisuus, millä Minä tulen opettamaan hengellisyyden opetuslasta, niin että 

Hän myös voi olla yksinkertainen, kuin hänen Mestarinsa. Taivutelkoon ja käännyttäköön 

opetuslapsi sanojensa totuudella ja töidensä voimalla,  pyrkimättä yllättämään ketään 

Salaperäisillä voimilla tai epätavallisilla kyvyillä. 

49.Todellinen opetuslapsi tulee olemaan suuri, yksikertaisuutensa vuoksi. Hän tulee 

ymmärtämään Mestariaan, ja samaan aikaan tekemään itsensä ymmärretyksi veljilleen. (297, 15-

17) 

50.Jeesuksen opetuslapsi on Hän, joka kukistaa taivuttelevalla ja lohduttavalla sanalla, joka nostaa 

ja elvyttää,  tehden kukistetuista itsensä ja vastoinkäymisten voittajia.  

51.Kristuksen apostoli ei voi piilotella itsekkyyttä sydämessään, ajatellen vain omaa kärsimystään 

ja huoliaan, vaan laiminlyö omansa, huolehtiakseen velistään, ehdottomalla luottavaisuudella, että 

mitään ei ole laiminlyöty; sillä Isä välittömästi auttaa niitä, jotka ovat laiminlyöneet omat 

huolensa, avustaakseen Herran lasta, joka tarvitsee hengellistä ylläpitoa. Ja Hän, joka on tiennyt, 

kuinka unohtaa itsensä, tuodakseen toivon hymyn, lohdun heidän surullisuuteensa, tai pisaran 

balsamia heidän kipuunsa, palatessaan kotiin, tulee huomaamaan itsensä valaistuksi valolla, joka 

on siunaus, ilo, ja rauha. (293, 32-33) 

52.”Monta kertaa Minä olen sanonut teille, että te ja he olette samoja. Tulkaa maistelemaan viiniä 

uudelleen ja syömään leipää Minun pöydässäni; syökää Karitsaa, Hän on elämän alkuperä. Tulkaa, 



te jotka olette nälissänne, janoissanne ja olette epäpuhtaita; olkaa voimaannutettuja ja syökää 

tarpeeksenne, sillä sitten Minä sanon teille: Nostakaa ristinne ja seuratkaa Minua. Tällä jaksolla 

Minun pöydässäni apostoli tulee olemaan mies yhtä hyvin kuin nainenkin; Minä tulen istuttamaan 

teidän henkenne tähän pöytään”. 

53.”Naiset ovat tällä jaksolla nostaneet hengellisen lipun väen paljouksien eteen; he ovat jättäneet 

pitkin tietä apostolien jälkiä, jotka ovat intohimoisia Isän Laista.” 

54.”Minun uudessa apostolikunnassani nainen tulee olemaan miehen rinnalla, eikä mitään 

ikärajaa tule olemaan palvellakseen Minua; sama tulee olemaan aikuiselle kuin lapsellekin tai 

vanhukselle; sama neidolle kuin äidille; koska jälleen Minä sanon teille, Minä etsin teidän 

henkeänne, ja että Hän on jättänyt varhaislapsuuden kauan aikaa sitten”. (69, 16-17) 

55.Jos Minä kerroin teille Toisella Aikakaudella, että Minun Valtakuntani ei ole tästä maailmasta, 

nyt Minä kerron teille, ettei teidänkään ole, sillä tämä asuinpaikka, kuten hyvin tiedätte, on 

väliaikainen ihmiskunnalle. 

56.Minä tulin näyttämään teille todellisen elämän, mikä ei ole koskaan perustunut materialismiin. 

Siitä syystä ihmiset tulevat jälleen kerran nousemaan Minun ikuista Oppiani vastaan, Minun saman 

opetukseni kanssa kuin aina, mikä on rakkauden, viisauden, ja oikeudenmukaisuuden (Oppi), 

vaikka se ei tule olemaan välittömästi ymmärretty. Ihmiskunta tulee jälleen kerran tuomitsemaan 

Minut, ja jälleen kerran laittamaan Minut ristille, kuitenkin Minä tiedän, että Minun opetukseni 

täytyy käydä tämä läpi, tullakseen tunnistetuksi ja rakastetuksi. Minä tiedän, että sinnikkäät 

vainoajat tulevat myöhemmin olemaan Minun uskollisia ja epäitsekkäitä kylväjiäni, sillä Minä tulen 

antamaan heille hyvin suuret todisteet Minun totuudestani. 

57.Toisen Aikakauden Nicodemus, prinssi pappien joukossa, joka etsi Jeesuksen, keskustellakseen 

hänen kanssaan viisaista ja syvällisistä opetuksista, tulee nousemaan uudelleen tänä aikana, 

tyynesti analysoidakseen Minun Työni ja kääntymään itse siihen. 

58.Tuo Sauli, Paavaliksi kutsuttu, joka vainottuaan Minua raivoisasti, sen jälkeen tuli yhdeksi 

Minun suurista apostoleistani, tulee ilmestymään uudelleen Minun tielleni, ja joka paikasta tulee 

esiin Minun uusia opetuslapsiani, jotkut tulisia, toiset syrjäänvetäytyviä. Nykyinen hetki on erittäin 

tärkeä; aika, josta Minä olen puhumassa tulee päällenne. (173, 45-48) 

59.Väen paljoudet tarvitsevat niitä, jotka tietävät kuinka olla vahva koettelemusten aikana, niitä, 

jotka ovat tottuneet maailman ja hengen suuriin taisteluihin. He ovat niitä, jotka kykenevät 

ohjaamaan ja johdattamaan ihmiskuntaa, sillä heidän sydämissään ei tule olemaan halua 

kontrolloida tai alistaa ketään. Heidän sydämissään ei tule olemaan itsekkyyttä, sillä kun he 

kohottavat itsensä kommunikoidakseen Herran kanssa, he tulevat tuntemaan hänen 

armeliaisuutensa ja rakkautensa, niin että he voisivat tarjota tätä samaa armeliaisuutta veljilleen. 

(54, 53)  

 

Jumalan Lähettiläät kaikkialla Maailmassa, ja Kaikkina Aikoina 

60.Maapallon ihmisiltä ei koskaan ole puuttunut hengellistä valoa. Todella Minä kerron teille, ei 

vain näillä ihmisillä ole ollut profeettoja ja lähettiläitä; sillä Minä olen lähettänyt lähettiläitä kaikille 

(ihmisille) herättämään heitä. 

61.Te voitte tuomita heidän sanojaan heidän oppiensa valon ja totuuden kautta, kuin myös sen 

kautta, mikä on heidän samankaltaisuutensa siihen, mitä Minä olen paljastanut teille. 



62.Jotkut saapuivat ennen Messiaan tulemista ja toiset sen jälkeen, kun olin läsnä ihmisenä, mutta 

kaikki ovat kantaneet hengellistä viestiä ihmisille. 

63.Nuo opit, kuten minun, ovat kärsineet häpäisyjä, sillä kun niiden ydintä ei ole muutettu, niitä on 

tärvelty tai piilotettu totuudennälkäiseltä ihmiskunnalta. 

64.Yksi ainoa totuus ja yksi ainoa moraali on se, mitä on paljastettu ihmisille lähettiläiden, 

profeettojen ja palvelijoiden kautta; miksi eri ihmisillä on erilaisia käsityksiä totuudesta, 

moraalista, ja elämästä?   

65.Tuo totuus, ihmiskunnan ajan läpi korruptoitunut, tullaan uudelleen vakiinnuttamaan ja sen 

valo tulee loistamaan sellaisella voimalla, että se tulee näyttämään ihmiskunnasta kuin joltakin 

uudelta, vaikka se on sama valo, joka on aina valaissut kehityksen tietä Minun Jumalallisuuteni 

lapsille. 

66.Monet ovat ne, jotka ovat kuolleet totuuden puhumisesta, monet myös ovat olleet kidutusten 

kohteena, kun eivät ole halunneet hiljentää ääntä, joka puhuu heidän sisällään. 

67.Älkää luulko, että taivas on lähettänyt vain niitä, jotka puhuvat hengestä, tai rakkaudesta ja 

moraalista; ei, se on lähettänyt myös niitä, jotka tarjoavat tieteen hienoja hedelmiä, niitä tiedon 

muruja, jotka antavat valoa ihmisten elämään, ja jotka keventävät heidän taakkojaan ja lievittävät 

heidän ahdinkoaan. Kaikki he ovat olleet Minun lähettiläitäni. 

68.On olemassa myös muita, jotka tuomatta moraalisia hengellisiä oppeja, tai tieteellisiä 

paljastuksia, tuovat viestin, joka opettaa aistimaan ja ihailemaan luomakunnan kauneutta, he ovat 

minun viestinviejiäni, joilla on tehtävä kantaa iloa ja balsamia itkevien sydämiin. 

69.Kaikki heistä ovat juoneet katkeruudesta, nähdessään maailman käsittämättömyyden, maailma 

on sokea totuudelle, ja ihmiskunnasta, joka on tunteeton kauneudelle ja hyvälle. Kuitenkin, jos 

Minä olen kertonut teille, että tällä Aikakaudella kaikki tullaan ennallistamaan, jos Minä olen 

julistanut, että kaikki tulevat palaamaan asianmukaiselle polulle ja että kaikki Minun opetukseni 

tullaan ennallistamaan alkuperäiseen olemukseensa, te voitte uskoa, että hengellisen loiston aika 

tässä maailmassa on lähellä, vaikka teidän ei pitäisi unohtaa, että ennen kuin se tapahtuu, kaikki 

tullaan tuomitsemaan ja puhdistamaan. (121, 9-16) 

70.Joka kerta, kun joku ilmestys oli tuleva ihmisille, Minä olen lähettänyt edelläkävijöitä, tai 

profeettoja, valmistelemaan heitä, niin että he voivat nähdä valon. Kuitenkin, älkää uskoko, että 

vain ne, jotka tuovat viestejä hengelle, ovat Minun lähettiläitäni; ei, opetuslapset, kuka tahansa, 

joka kylvää hyvää missä tahansa sen muodoissaan, on Minun lähettilääni. 

71.Näitä lähettiläitä voidaan löytää jokaiselta elämänne osa-alueelta, uskonnoista, tieteestä, ja 

niiden joukosta, jotka hallitsevat, kuin myös niiden, jotka tarjoavat hyviä opetuksia. 

72.Minun todellinen palvelijani ei koskaan lähde pois polulta, jota pitäisi seurata, vaan pitää 

parempana kuolla tiellä, ennen kuin kääntyy takaisin. Hänen esimerkkinsä on valon siemen 

kanssaihmistensä elämässä, ja hänen työnsä ovat esimerkkejä muille. Oi, jos ihmiskunta vain 

tietäisi kuinka ymmärtää viestit, joita Minä lähetän teille heidän kauttaan. Mutta niin ei ole, sillä 

on monia ihmisiä, joilla on hienovaraisia tehtäviä maailmassa, kääntävät silmänsä pois näistä 

suurista esimerkeistä, ja kulkevat tietä, joka eniten heitä miellyttää. (105, 13-15) 

73.Muuten, ihmiskunta, mitä te olette tehneet niille ihmisille, joita Minä lähetin muistuttamaan 

teitä Minun tiestäni, uskon tiestä, mikä on viisaus, rakkaus, ja rauha?  



74.Te ette toivoneet tietävänne mitään heidän viesteistään, kamppaillen heitä vastaan tekopyhällä 

uskolla, joka teillä on teorioinanne ja uskontoinanne. 

75.Silmänne eivät toivoneet katselevansa valoa, joka tuotiin teille rakkauden viestinä, jokaisen 

Minun lähettillääni toimesta, kutsuttinpa Häntä profeetaksi, näkijäksi, valaistuneeksi, lääkäriksi, 

filosofiksi, tiedemieheksi, tai paimeneksi. 

76.Nämä ihmiset ovat loistaneet ympärilleen, ettekä te ole halunneet nähdä heidän valoaan, he 

ovat menneet edellänne, ettekä te ole halunneet seurata heidän askelissaan. 

77.He jättivät teille uhrauksen, kivun, armeliaisuuden tien esimerkin ja te pelkäsitte matkia heitä, 

tietämättä, että Minua seuraavien kipu on hengen iloisuutta, kukkien tie, ja täyden lupauksen 

horisontti. 

78.He eivät tulleet haistelemaan maapallon kukkien aromia, eivätkä humaltuakseen maailman 

ohimenevistä nautinnoista, koska heidän henkensä pyrkimys ei ollut epäpuhdasta kohtaan, vaan jo 

sitä kohtaan, mikä on ylennetympää. 

79.He kärsivät, mutteivät etsineet lohdutusta, sillä he tiesivät, että he olivat tulleet antamaan sitä. 

He eivät odottaneet mitään maailmalta, sillä he olivat odottamassa, kamppailun lopussa, iloa 

katsella uskon ylösnousemista ja kaikkien niiden henkien ylösnousemista, jotka olivat kuolleet 

totuudesta. 

80.Keitä ovat nämä olennot, joista Minä puhun teille? Minä puhun kaikista niistä, jotka ovat 

tuoneet teille valon, rakkauden, toivon, terveyden, uskon ja pelastuksen viestejä. Nimellä, mitä he 

käyttivät, ei ole merkitystä, eikä tiellä, jolla te näitte heidän katoavan, eikä arvonimellä, jota he 

kantoivat maapallolla. (263, 18-24) 

81.On tarpeellista, että Minä kerron teille vielä kerran, että nämä ihmiset, jotka ovat ilmestymässä 

Minun ilmestykseni ympärille, eivät ole ihmisiä, joita Isä merkitsee rakastamalla enemmän kuin 

muita ihmisiä maapallolla, vaan pikemminkin, jos Herra on kääntänyt katseensa heihin, se on 

(tapahtunut) siksi, koska Hän on muodostanut heidät hengillä, jotka ovat olleet maailmassa joka 

kerta, kun uusi Jumalallinen ilmestys laskeutui alas. He ovat niiden Israelin ihmisten hengellisiä 

lapsia: profeettojen, lähettiläiden, näkijöiden ja patriarkkojen ihmisiä. 

82.Kuka paremmin kuin he, voisivat vastaanottaa Minut tässä ajassa, ymmärtää Minun 

manifestaationi, ja todistaa Minun lupausteni täyttymisestä? (159, 51-51) 

83.Minä olen laskeutunut Israelin ihmisten helmaan, sijoittaen suurimman lukumäärän heitä tähän 

kansakuntaan (Meksiko), muut levitettyinä kaikkiin kansakuntiin, Minun lähettäminä ja heidän 

kanssaan Minä olen kommunikoinut hengellisesti. Nämä ovat Minun valittujani, he, jotka ovat 

olleet uskollisia Minulle, jotka eivät ole saastuttaneet sydämiään, ja joiden henget voivat havaita 

Minun innoitukseni. Heidän välityksensä kautta Minä olen antamassa maailmalle viisauden 

varallisuuden. (269, 2) 

84.Rakastetut lapset, jotka olette saapuneet pieninä lukumäärinä, Minä kerron teille todella: 

Minun havaitseva katseeni löytää mistä tahansa Minun valittuni, ne, jotka tuntevat hengessään, 

että nyt on Minun läsnäoloni aika. He eivät ole kuulleet Minun sanaani, niin kuin te olette, mutta 

heidän henkensä kuulevat äänen, joka kertoo heille, että Minä olen jälleen kerran ihmiskunnan 

keskuudessa; että Minä olen tullut hengellisesti pilvessä. Joidenkin Minä sallin katsoa Minua 

henkensä silmillä, toiset Minä saan tuntemaan Minun rakkauteni suuresti, niin että he tuntevat 

Minun Henkeni läsnäolon. (346, 13) 



85.Pian tulevat intuitiiviset, innoitetut ja hengellisesti herkät nousemaan, antaen todistuksen 

kansakuntien edessä siitä, mitä he näkevät, tuntevat, kuulevat ja vastaanottavat henkiensä kautta. 

Minä kerron teille jälleen kerran, että Minun ihmiseni eivät ole rajoittuneet niihin, jotka ovat 

kuulleet Minut näiden puhemiesten kautta; sillä Minä olen lähettänyt Minun palvelijani maapallon 

eri paikkoihin valmistelemaan tietä ja puhdistamaan pellot, mihin kylväjät tulevat myöhemmin. 

86.Minä voimistan ja siunaan heitä, sillä heidän työnsä on vaikea, ja heidän polkunsa 

orjantappuroilla siroteltu. Naurunalaiseksi tekeminen ja pilkka, herjaus ja jumalattomuus 

seuraavat heitä joka paikkaan, mutta he, intuitiivisina ja innoitettuina, tietävät, että Minä olen 

lähettänyt heidät, ja ovat halukkaita seuraamaan polun loppuun asti tehtävänsä täyttämisessä. 

(284, 50-51) 

87.Minä kutsun teidät saapumaan Minun Valtakuntaani. Minä olen kutsumassa kokoon kaikkia 

kansakuntia, mutta Minä tiedän, että kaikki eivät tule kuuntelemaan. 

88.”Ihmiskunta on sammuttanut lamppunsa ja kulkee pimeydessä. Paikoissa, joissa on 

hämmennystä, yksi Minun valaistuneista viestinviejistäni tulee nousemaan valaisemaan 

ympäristöään; viestinviejä on hengellinen vartija, joka on valppaana ja odottamassa Minun 

merkkiäni, herättääkseen ja liikuttaakseen (ihmiskuntaa).” 

89.Olkoon näiden lähettiläiden rakkaus hedelmällinen siemen, joka on istutettu teidän 

sydämiinne. Älkää torjuko heitä, jos he esittelevät itsensä teille ulkoisessa köyhyydessä. 

Kuunnelkaa heitä, sillä he kulkevat Minun Nimessäni tarjoamassa teille täydellisen rukouksen, 

vapauttamassa teidät aineellisuuden kahleista, mikä sokaisee teidät, ja auttamassa teitä 

saavuttamaan hengellisen vapauden, joka kohottaa teitä Minun luokseni. (281, 33) 

90.Jos kuka tahansa ihminen tulisi keskuuteenne sanoen, että Hän on uudelleen lihaksi tehty 

Kristus, älkää uskoko häntä; sillä julistaessani teille, että Minä palaisin, Minä sain teidät 

ymmärtämään, että se tapahtuisi hengessä. Jos joku sanoo teille: ”Minä olen Jumalan lähettiläs,” 

älkää luottako heihin, sillä todelliset lähettiläät eivät kersku, eivätkä huuda tehtävästä, jonka Minä 

olen luottanut heille, vaan antavat todisteen vain töittensä kautta. Eikö ole oikein, että ihmiset 

sanovat, että puu täytyy tuntea hedelmistään? 

91.Minä en kiellä, että koetatte puiden hedelmiä, mutta on tarpeellista, että te olette 

valmistautuneita erottamaan hyvän hedelmän huonosta. 

92.Ne, jotka rakastavat totuutta, Minä tulen asettamaan kuin lamput valaisemaan veljiensä 

polkua. (131, 5-7) 

93.Ajat, jolloin te tarvitsitte hengellistä opasta tässä maailmassa, ovat menneet ohi, tästä ajasta 

eteenpäin kaikilla, jotka saapuvat tälle polulle, ei tule olemaan muuta tietä kuin Minun Lakini tie, 

eikä muuta opasta kuin heidän omatuntonsa. 

94.Tämä ei tarkoita, että suuren valon ja voiman miehet ja naiset lakkaavat olemasta olemassa, he 

antavat apua esimerkkinsä kautta, ja innoittamalla väen paljouksia. 

95.Jos niin ei olisi, Minä olisin lähettänyt maapallolle henkiä, kuten Mooseksen ja Elian, 

jäljittämään tien teille ja muistuttamaan teitä Laista joka askeleella. He auttavat teitä; he vartioivat 

ja pitävät teille seuraa, ei enää ihmismuodossa, vaan hengellisestä käsin. 

96.Kuka näkee heidät? Ei kukaan näe, mutta jos te valmistaudutte, te tulette tuntemaan 

olemuksessanne suurien henkien läsnäolon, he ovat aina olleet liittyneinä ihmiskuntaan ja (heillä) 

oli suuria tehtäviä täytettävänä siellä. (255, 40-41)  


