TTT/23 - CHÚC THƯ THỨ BA Ch.23 - Nguồn Cảm Hứng và Mặc Khải của Thiên Chúa
Những điều mặc khải của Chúa Giêsu Kitô
Nguồn Cảm Hứng Thiêng Liêng.
Vì vậy, Đức Chúa phán:
1. Các Môn Đệ: Nếu Lời của Ta đến với các con và các con không hiểu nó, các con nghi ngờ nó; và Ta
nói với các con, khi sự không chắc chắn hành hạ các con, rút lui về sự cô độc của vùng nông thôn, và ở
đó, giữa thiên nhiên, nơi các con chỉ có những cánh đồng, những ngọn núi và sự kiên định cho các
nhân chứng, hãy hỏi lại Thầy của mình. Nhập tâm sâu vào Lời của Thầy, và chẳng mấy chốc các con sẽ
có câu trả lời ngọt ngào của Ngài, sau đó các con sẽ cảm thấy được sự vận chuyển, được truyền cảm
hứng và tràn đầy niềm vui của một tâm linh chưa được biết.
2. Theo cách này, các con sẽ không còn là những người có đức tin nhỏ bé, biết rằng Lời Chúa chứa
đựng sự thật, nhưng để khám phá ra nó, cần phải biết cách thâm nhập nó với sự tận tâm và thuần
khiết, vì đó là một nơi thánh .
3. Khi các con chuẩn bị và muốn biết điều gì đó, cơn khát ánh sáng của mình sẽ thu hút ánh sáng
Thiêng Liêng. Đã bao nhiêu lần Ta nói với các con: Đi lên núi, và nói với Ta rằng có những lo lắng, nỗi
đau và nhu cầu của mình.
4. Chúa Giêsu, bằng gương của Ngài, đã dạy cho các con những bài học này trong Kỷ Nguyên thứ hai;
nhớ ví dụ của Ta khi Ta đã lui về sa mạc để cầu nguyện trước khi bắt đầu bài giảng của Mình. Hãy nhớ
rằng trong những ngày cuối cùng của Ta ở giữa những người đàn ông, thay vì đến hội đường để cầu
nguyện, Ta đã tìm kiếm sự cô đơn của Núi Ô-liu để trò chuyện với Cha?
5. Thiên nhiên là một ngôi đền của Đấng Tạo Hóa, nơi tất cả được nâng lên để thờ phượng Ngài; ở đó
các con có thể nhận được bức xạ của Cha mình cách trực tiếp và hoàn toàn trong sạch. Ở đó, xa khỏi
sự ích kỷ và chủ nghĩa vật chất của con người, các con sẽ cảm thấy những nguồn cảm hứng khôn
ngoan đến với trái tim của mình, điều đó thúc đẩy các con thực hành tốt trên con đường của mình.
(169, 28 - 31)
6. Các con phải là những môn đệ cảnh giác, vì Ta sẽ không nói chuyện với các con chỉ qua ống dẫn này.
Ta sẽ tìm cách liên lạc với tinh thần của các con trong khi cơ thể các con cũng ngủ; Ta sẽ dạy các con
bước vào trạng thái nghỉ ngơi đã được chuẩn bị, và để tinh thần của các con được giải thoát để vươn
lên các vùng ánh sáng, từ đó nó sẽ nhận được lời tiên tri để chiếu sáng con đường của nó, truyền
thông điệp của nó đến sự hiểu biết của mình. (100, 30)

7. Ta chưa bao giờ xa các con, như đôi khi các con nghĩ, và Ta chưa bao giờ thờ ơ với nỗi đau của các
con, cũng không điếc với các cuộc gọi của các con. Điều đã xảy ra là các con không quan tâm đến việc
tinh chỉnh các giác quan cao hơn của mình, hy vọng nhận thức được Ta bằng các giác quan của xác
thịt. Ta nói với các con rằng thời gian Ta đã thừa nhận điều đó với con người là đã quá hạn.
8. Nếu các con đã bận tâm một chút để phát triển một số món quà tinh thần của mình, chẳng hạn như
nâng cao suy nghĩ, cầu nguyện, linh cảm, giấc mơ tiên tri hoặc tầm nhìn tâm linh, Ta đảm bảo với các
con rằng thông qua bất kỳ ai trong số này các con sẽ giao tiếp với Ta, và qua đó nhận được câu trả lời
cho câu hỏi của các con và cảm hứng Thiêng Liêng trong suy nghĩ của mình.
9. Ta hoàn toàn có ý định nói chuyện với các con, luôn chờ đợi sự nâng cao và chuẩn bị tinh thần của
các con để làm hài lòng các con và mang đến cho các con niềm hạnh phúc khi giao tiếp với tinh thần
của các con. Nó chỉ đòi hỏi rằng các con cũng phải được chuẩn bị với sự tinh khiết tuyệt vời để đạt
được ân sủng đó. (324, 52 - 54)
10. Hỏi những người thông thái, và nếu họ chân thành, họ sẽ nói với các con rằng họ đã cầu xin Chúa
truyền cảm hứng. Và Ta sẽ truyền cho họ nhiều cảm hứng hơn nếu họ yêu cầu điều đó với tình yêu
lớn hơn dành cho anh em của họ và ít phù phiếm hơn cho chính họ.
11. Thật Ta nói với các con rằng tất cả kiến thức thực sự mà các con đã tích lũy đều đến từ Ta, tất cả
những gì thuần túy và nâng cao Ta sẽ sử dụng trong giai đoạn này vì lợi ích của các con, vì Ta đã trao
nó cho các con cho mục đích đó. (17, 59 - 60)
12. Đây là khoảng thời gian mà Thần Khí của Ta liên tục nói chuyện với lương tâm con người, cũng
như với tinh thần, trái tim và lý trí của anh ấy. Tiếng nói của Ta truyền đến con người qua các thử
thách của anh ta và nhiều người đang thức tỉnh do kết quả của những thử thách đó, vì những người
được cho là hướng dẫn và dạy dỗ loài người đang ngủ và muốn để cho nhân loại ở yên bất động như
vậy mãi mãi. (306, 63)
13. Trong Kỷ Nguyên thứ ba, Ta đã thực hiện với sự rõ ràng về những biểu hiện của Ta, điều mà con
người không thể làm được: giao tiếp thông qua sự hiểu biết của con người.
14. Hãy hiểu Ta, các môn đệ, bởi vì trong tinh thần giao tiếp với Thần Khí đang chờ đợi các con, các
con sẽ cảm thấy sự hiện diện của Ta mãi mãi; Nếu các con biết cách chuẩn bị, các con sẽ không nói lại
với Ta nữa: Chúa tể, tại sao Ngài không đến? Ngài không thể thấy nỗi đau của con sao? Các con sẽ
không nói với Ta theo cách này, các môn đệ. Thật vậy, Ta nói với các con, Người nói với Ta bằng cách
này đưa ra bằng chứng hữu hình về sự thiếu hiểu biết và thiếu chuẩn bị của anh ta.
15. Ta không muốn thấy các môn đệ của Ta xa cách Ta, Ta muốn các con nói với Ta bằng tinh thần của
mình, thưa Thầy, Ngài là một trong số chúng con, tinh thần của chúng con cảm nhận được Ngài, trí
tuệ của Ngài là nguồn cảm hứng của con. Lời thú nhận thật sự con muốn nghe từ Ngài. (316, 54)

Sự Thích Nghi của những điều Mặc Khải Thiêng Liêng đối với sự Hiểu Biết của Con Người.
16. Để thể hiện Thần Thánh, ngôn ngữ của các con bị giới hạn; Vì lý do đó trong tất cả các Kỷ Nguyên
Ta đã phải nói chuyện với các con qua các dụ ngôn, qua các phép ẩn dụ, nhưng như các con có thể
thấy, ngay cả khi nói với các con như vậy, các con đã hiểu Ta rất ít, vì các con thiếu ý chí cần thiết để
phân tích các biểu hiện của Ta . (14, 50)
17. Trong mọi Kỷ Nguyên các con đã chờ đợi Ta, tuy nhiên, khi các con có Ta trước mặt, các con đã
không nhận ra Ta do sự thiếu cảnh giác và tâm linh của mình. Ta nói với các con rằng dưới bất kỳ hình
thức nào, sự hiện diện của Ta được nhìn thấy, nó sẽ luôn thể hiện sự thật và bản chất Thánh Thiêng.
18. Ta đã nói với các con rằng Ta đã sử dụng nhiều hình thức để thể hiện bản thân Mình với thế giới,
nhưng những điều này đã không được ngụy trang để che giấu Thần Khí của Ta khỏi các con, mà thay
vào đó là mục đích nhân bản hóa bản thân, giới hạn bản thân và từ đó tạo ra chính mình được nghe
và cảm nhận bởi con người.
19. Bây giờ Ta nói với các con, rằng trước khi các con bày tỏ sự phán đoán, hãy lắng nghe giọng nói
này cho đến khi tức thì sự thuyết phục hoặc giác ngộ của các con, khi trong tinh thần của các con có
một ánh sáng. (97, 11 - 12)
20. Trong khi con người kiên trì mù quáng và thiếu hiểu biết, họ buộc Thiên Chúa, người trước hết là
Cha, tự nhân hóa bản thân, giới hạn bản thân và làm cho mình trở nên nhỏ bé trước những đứa con
của mình, để được hiểu. Khi nào các con sẽ để Ta thể hiện bản thân mình với các con với sự tuyệt vời
mà các con sẽ thấy Ta?
21. Các con phải vĩ đại khi quan niệm về Ta là Vĩ Đại, và đó là lý do tại sao Ta đến, một lần nữa, để ban
cho các con sự vĩ đại về tinh thần để các con có thể có được niềm vui vô hạn khi biết Cha của mình,
cảm nhận được tình yêu của Ngài và nghe buổi hòa nhạc Thiêng Liêng rung động bên trên mình. (99,
26 - 27)
22. Phần bên ngoài của sự mặc khải đó của Cha ở Sinai là hòn đá đóng vai trò là phương tiện để khắc
ghi Luật Thiên Chúa.
23. Phần bên ngoài của sự giao tiếp của Thiên Chúa với con người qua Chúa Giêsu, là chiếc bình, hình
dạng con người của Chúa Kitô.
24. Trong thời gian này, hình thức giao tiếp bên ngoài của Ta là người phát ngôn, vì lý do hình thức
này, như đã làm trong thời gian qua, sẽ đi đến hồi kết.

25. Hiểu rằng các con là con của những người theo chủ nghĩa tâm linh, những người không được duy
trì bản thân bằng các hình thức, nhưng bằng các tinh chất; nếu các con hiểu rõ Lời của Ta, các con sẽ
không bao giờ rơi vào sự thờ hình tượng, cũng không tuân thủ các thực hành bên ngoài, với các hình
thức, tạm thời, vì các con sẽ luôn luôn tìm kiếm điều cốt yếu, vĩnh cửu. (224, 69 - 71)
Phương Tiện Khác Nhau của Sự Mặc Khải Thiêng Liêng
26. Nhân loại muốn có chuyến viếng thăm của một Đấng Thiên Sai mới, Người sẽ cứu họ khỏi vực
thẳm, hoặc ít nhất là nghe tiếng nói nhân bản của Thiên Chúa rung chuyển trong gió, và Ta nói với các
con rằng, nó sẽ đủ để các con quan sát ít, hoặc rút tinh thần của mình vào suy ngẫm để mang lại sự
nhạy cảm, để các con sẽ nghe mọi thứ nói với mình như thế nào. Nếu các con nghĩ rằng những viên đá
không thể nói, Ta nói với các con; rằng không chỉ những viên đá mà tất cả mọi thứ xung quanh các con
nói với các con về Đấng Tạo Hóa của mình, để các con sẽ thức dậy khỏi giấc mơ vĩ đại, niềm tự hào và
chủ nghĩa vật chất. (61, 49)
27. Được chiếu sáng của những lần trước luôn luôn tuân theo những tia sáng chói lọi, họ luôn lắng
nghe Lời Ta. Các tiên tri, những người đã được truyền cảm hứng, tiên nhân, những người sáng lập các
học thuyết về tâm linh đã được nâng cao, đã đưa ra lời chứng về những tiếng nói như thể phát ra từ
những đám mây, từ những ngọn núi, từ gió hoặc từ một nơi nào đó mà họ đã không thể xác định
được; rằng họ đã nghe thấy tiếng của Thiên Chúa như thể phát ra từ lưỡi lửa và trong tiếng vang Bí
ẩn. Nhiều người đã nghe, thấy và đã cảm nhận thông qua các giác quan của họ, những người khác
thông qua các thuộc tính tâm linh của họ, theo cách tương tự như những gì đang xảy ra trong Kỷ
Nguyên này.
28. Thực sự Ta nói với các con: Những người nhận được thông điệp của Ta thông qua các giác quan
xác thịt của họ, đã giải thích cảm hứng thiêng liêng và họ đã làm điều đó theo sự chuẩn bị về vật chất
và tinh thần của họ, và phù hợp với thời gian họ sống trên trái đất, trong một cách đang diễn ra ngày
hôm nay với các công cụ của con người mà các con gọi là phát ngôn viên hoặc các khoa. Nhưng Ta
phải nói với các con rằng, trong thời gian trước, cũng như hiện tại, họ đã trộn lẫn các ý tưởng của
riêng họ hoặc những người chiếm ưu thế xung quanh họ với sự thuần khiết của các tiết lộ của Thiên
Chúa, và nhận thức đầy đủ về nó, hoặc không, họ đã thay đổi sự tinh khiết và bản chất vô hạn của sự
thật, mà, thực sự Ta nói với các con, là tình yêu trong những biểu hiện lớn nhất của nó.
29. Những rung động và cảm hứng tinh thần đã ở bên họ, và không chỉ những người đầu tiên, mà cả
những người cuối cùng, đã đưa ra và sẽ làm chứng cho cảm hứng đó, đạt đến tinh thần của họ hầu
như luôn luôn theo cách không thể giải thích được, theo cách tương tự như vậy xảy ra với nhiều ngày
hôm nay và sẽ xảy ra với nhiều người ngày mai.
30. Những từ ngữ, diễn giải và hình thức hành vi được ghi nhận cho con người và thời đại họ sống,
nhưng trên hết mọi người là sự thật Tối Thượng. (16, 11 - 14)

31. Thỉnh thoảng, Thần Khí của Ta trở nên cần thiết để thể hiện bản thân ở dạng dễ tiếp cận và dễ
hiểu theo sự hiểu biết của các con. Điều đó cần nói với các con xuất phát từ sự bất tuân đối với Luật
của Ta, từ sự xa cách của các con với con đường thực sự.
32. Con người là sinh vật nổi loạn nhất trong sáng tạo vì ý chí tự do của mình. Cho đến tận bây giờ,
anh ta vẫn không muốn tuân theo những mệnh lệnh của lương tâm mình.
33. Lời nói của Ta đến để ngăn chặn một số người, để hướng dẫn những người khác và củng cố tất cả
bằng sự thật và cứu họ khỏi vực thẳm.
34. Không phản đối cách mà bây giờ Ta thể hiện bản thân mình, rất khác với cách thức của Kỷ Nguyên
thứ hai; hiểu rằng Ta không bao giờ sử dụng cùng một hình thức hai lần, vì đó sẽ là để duy trì các con
trước cùng một bài học, và Ta luôn đến để dạy cho các con những bài học mới và giúp các con thực
hiện các bước mới. (283, 39 - 42)
35. Lời của Ta được tuôn ra dưới nhiều hình thức; bằng phương tiện của lương tâm, bằng những thử
thách nói về Ta, bởi những yếu tố hay bởi những đứa con tinh thần của Ta. Lời của Ta là phổ quát. Tất
cả những ai chuẩn bị sẽ nghe tiếng Ta. (264, 48)
Sự Cần Thiết cho những điều Mặc Khải Thiêng Liêng
36. Lời dạy Thiêng Liêng của Ta không chỉ dành cho tinh thần, không, nó cũng phải đến với trái tim con
người để các phần tinh thần cũng như các phần thể chất hòa hợp với nhau.
37. Lời Thánh Thiêng được định sẵn để thắp sáng sự hiểu biết và cảm hóa trái tim của con người, và
bản chất tồn tại, trong lời đó được định sẵn để duy trì và nâng cao tinh thần.
38. Để sự sống của con người được trọn vẹn, chắc chắn anh ta cần bánh thiêng liêng, giống như anh
ta làm việc và phấn đấu để duy trì vật chất.
39. Con người không chỉ sống bằng bánh, Ta đã nói với các con trong Kỷ Nguyên thứ hai, và những lời
của Ta vẫn đúng, vì nhân loại không bao giờ có thể làm gì nếu không có sự nuôi dưỡng tinh thần, mà
không bị áp đảo bởi bệnh tật, đau đớn, bóng tối, thiên tai, đau khổ, và cái chết.
40. Các nhà duy vật có thể nói rằng nhân loại chỉ sống từ những gì trái đất và Thiên nhiên ban tặng,
mà không cần phải đi tìm thứ gì đó thuộc tâm linh duy trì nó hoặc củng cố nó trong suốt hành trình
của nó; nhưng Ta phải nói với các con rằng cuộc sống không hoàn hảo cũng không hoàn chỉnh, vì nó là
một sự tồn tại thiếu đi những gì thiết yếu, đó là tâm linh. (326, 58 - 62)

41. Trong tất cả các lần Ta đã thể hiện bản thân mình với con người ở dạng đơn giản để các con có thể
hiểu Ta. Ta đã luôn luôn làm như vậy theo cách trong tầm với của sự hiểu biết và trái tim của các con.
Ta đã xuống với các con để cho các con một ví dụ về sự khiêm nhường, đến với cuộc sống khiêm
nhường của mình để nâng các con lên một cuộc sống tốt hơn. (226, 54)
42. Đây là sự hoàn thành Lời mà Ta đã ban cho các con trong Kỷ Nguyên thứ hai, khi Chúa Giêsu đã
dâng lời tạ ơn Cha vì đã che giấu sự khôn ngoan của Mình khỏi những kẻ khôn ngoan và có học thức,
và thay vào đó đã tiết lộ nó cho người khiêm tốn.
43. Vâng, dân của Ta, đối với những người mà các con gọi là khôn ngoan phồng lên và tìm cách làm
nhục người khiêm nhường, chỉ dạy họ những gì họ coi là những mảnh vỡ của kiến thức mà họ nhận
được từ Ta.
44. Trong khi người nghèo, người khiêm tốn, người biết những điều cần thiết mà cuộc sống đưa ra, và
quyền riêng tư của họ, khi họ sở hữu một cái gì đó, cảm thấy rằng nó là quá nhiều cho họ, và chia sẻ
nó với những người khác.
45. Bây giờ Ta nói thêm rằng, khi người tham lam trở nên hào phóng, và người kiêu ngạo trở nên
khiêm tốn, ngay lập tức họ đến để tận hưởng những gì Ta dành cho những người thực hành đức
hạnh, vì tình yêu của Ta không phải là một phần, nó là phổ quát, đối với tất cả con cái của Ta. (250, 17)
Những Điều Mặc Khải Thiêng Liêng Không Giới Hạn
46. Điều đã đến để soi sáng Kỷ Nguyên thứ ba không phải là giáo huấn cuối cùng của Ta: tâm linh
không có kết thúc; Luật của Ta luôn tỏa sáng như một mặt trời Thiêng Liêng trong mọi lương tâm. Sự
trì trệ và suy đồi chỉ là đặc điểm của con người và luôn là kết quả của tệ nạn, điểm yếu hoặc niềm đam
mê không được kiểm soát.
47. Khi loài người xây dựng cuộc sống của mình trên nền tảng tinh thần và mang trong mình lý tưởng
vĩnh cửu được truyền cảm hứng bởi Giáo Lý của Ta, nó sẽ tìm thấy con đường tiến bộ và hoàn thiện,
và sẽ không bao giờ rời khỏi con đường tiến hóa của nó. (112, 18)
48. Các con đang lầm tưởng rất nhiều nếu các con tin rằng Ta đã đợi đến bây giờ để thông báo cho
các con về đời sống tinh thần. Một lần nữa, Ta nói với các con rằng giáo huấn Thiêng Liêng của Ta đã
bắt đầu khi con người đầu tiên được sinh ra. Nó không phải là một cường điệu khi Ta nói với các con
rằng những bài học của Ta đã bắt đầu với sự hình thành của các linh hồn trước khi thế giới được tạo
ra. (298, 18)
49. Khi loài người tin rằng chỉ có những gì nó có thể nhìn thấy bằng con mắt tồn tại và thậm chí không
biết hình dạng của thế giới mà nó sống, nó đã hình dung ra một Thiên Chúa giới hạn trong những gì
mắt có thể nhìn thấy.

50. Nhưng, khi tâm trí của loài người phát hiện ra hết Mầu Nhiệm này đến Mầu Nhiệm khác, Vũ trụ
tiếp tục mở rộng trước mắt họ, và sự vĩ đại và toàn năng của Thiên Chúa tiếp tục phát triển trước trí
thông minh kỳ diệu của con người.
51. Vì lý do đó, trong thời gian này Ta đã phải mang đến cho các con một giáo huấn phù hợp với sự
tiến hóa của các con.
52. Nhưng, Ta hỏi các con, đó có phải là khoa học vật chất mà sự mặc khải của Ta bao gồm không?
Không, khoa học mà Ta dạy các con nói về một sự tồn tại ngoài Thiên nhiên mà các con đã thấy và
kiểm tra rất lâu. Sự mặc khải của Ta khám phá con đường nâng cao tinh thần đến một nơi ở từ nơi mà
nó có thể khám phá, biết và hiểu tất cả.
53. Có vẻ như không thể, hoặc ít nhất là xa lạ đối với các con, rằng Thiên Chúa giao tiếp tâm linh với
con người, hoặc Thế giới Tâm linh giao tiếp, và thể hiện trong cuộc sống của các con, và những thế
giới và nơi ở không xác định giao tiếp với các con? Các con có muốn kiến thức trình độ của các con bị
trì trệ và để Cha không bao giờ tiết lộ bất cứ điều gì nhiều hơn những gì Ngài đã có không?
54. Không bị ràng buộc với thói quen của các con, cũng không giới hạn việc học tập tinh thần của các
con.
55. Hôm nay các con có thể chối bỏ, đấu tranh chống lại và bắt bớ Giáo Lý tâm linh của Ta, nhưng Ta
biết rằng ngày mai các con sẽ chịu đầu phục trước sự thật.
56. Tất cả sự mặc khải Thánh Thiêng đã bị tranh đấu chống lại và đã bị từ chối khi nó xuất hiện, nhưng
cuối cùng, ánh sáng đã thắng thế.
57. Nhân loại cũng đã hoài nghi về những khám phá của khoa học, nhưng cuối cùng đã phải nhượng
bộ với thực tế. (275, 64 - 70)
58. Khi từ trái tim của nhân loại, đền thờ của Chúa Thánh Thần được nâng lên Vô hạn, ở đó, trong
lòng của nó sẽ phát sinh những điều mặc khải mới, sẽ trở nên lớn hơn khi các linh hồn thăng tiến xa
hơn. (242, 62)
59. Làm thế nào các con có thể nghĩ rằng trong khi hạ Mình xuống với các con, Ta đã có thể bỏ bê các
quốc gia khác, cho rằng tất cả đều là con của Ta không? Các con có tin rằng một số người ở xa Ta,
hoặc ngoài Ta, mặc dù Thần Khí của Ta là phổ quát và bao gồm tất cả những gì đã được tạo ra không?
60. Tất cả sự sống và được duy trì bởi Ta; Chính vì lý do đó mà tia sáng vạn năng của Ta đã giáng
xuống toàn cầu và tinh thần đã nhận được ảnh hưởng của Ta trong điều này, và ở các thế giới khác, vì
Ta đã đến để cứu tất cả các sinh vật của Ta. (176, 21)

61. Biểu hiện của Ta thông qua người phát ngôn được Ta dự định là tạm thời, một giai đoạn chuẩn bị
ngắn sẽ phục vụ người này như một tiêu chuẩn, như luật pháp và nguyên tắc, để làm chứng và truyền
bá sự thật này, và thông báo cho thế giới về sự ra đời của Kỷ Nguyên thứ ba.
62. Giống như sự biểu hiện của Ta thông qua sự hiểu biết của con người được dự định là thoáng qua
như sấm chớp, cũng vậy, người ta cũng dự đoán rằng một số người sẽ được gọi để chứng kiến và
nhận được sự Mặc Khải này.
63. Ngược lại, sự giao tiếp từ tinh thần đến Thần Khí sẽ đến với cả loài người, không giới hạn thời
gian, vì phương tiện tìm kiếm Ta, nhận Ta, cầu nguyện, lắng nghe và cảm nhận Ta, thuộc về cõi vĩnh
hằng. (284, 41 - 43)
Sự Xuất Hiện của sự Hiện Diện của Thiên Chúa nơi Con Người
64. Ta muốn chuyển đổi các con thành những môn đệ của Ta để các con học cách cảm nhận Ta, giống
như con cái của Thần Khí của Ta, mà các con là. Tại sao các con không cảm thấy sự hiện diện của Ta
bên trong mình, vì các con là bản chất của Ta, nếu các con là một phần của Ta?
65. Các con không cảm thấy Ta, bởi vì các con không ý thức về điều đó, bởi vì các con thiếu tinh thần
và sự chuẩn bị, và những dấu hiệu và cảm giác như vậy khi các con nhận được thuộc tính của mình
cho nguyên nhân vật chất. Đó là lý do tại sao Ta nói với các con rằng, mặc dù Ta với ở các con, các con
không nhận thấy sự hiện diện của Ta.
66. Bây giờ Ta hỏi các con: Có đúng là nếu các con là một phần của Ta, việc các con cảm nhận được Ta
trong bản thể mình là điều tự nhiên không? Có đúng là suy ngẫm về tinh thần này của các con để hợp
nhất với của Ta không? Ta đã phát hiện ra cho các con sự vĩ đại thực sự, nên tồn tại trong mỗi con
người, vì các con đã tự làm mình bối rối, và mong muốn trở nên vĩ đại trên trái đất, đã phát triển ít
hơn về mặt tâm linh. (331, 25 - 26)
67. Tôi không muốn nghe Ngài nói nữa; “Chúa tể, tại sao Ngài xa cách tôi? Tại sao Ngài không nghe
thấy tôi?” và “Tại sao tôi cảm thấy cô đơn trên cuộc hành trình này?”
68. Những người yêu dấu: Ta không bao giờ bỏ rơi các con Ta; chính các con là người xa cách Ta, vì
các con đã thiếu niềm tin, và bởi vì các con đã từ chối Ta và đã đóng cánh cổng của trái tim mình từ
Ta. (336, 60)
69. Ta không muốn các con cảm thấy như Ta ở xa các con, vì lý do đó Ta đã nói với các con rằng tất cả
sẽ cảm nhận được Ta, tất cả sẽ chạm vào Ta, tinh thần của các con sẽ nghe thấy tiếng nói của Ta, và
về mặt tâm linh, các con sẽ thấy sự hiện diện của Ta . Đây là cách Ta mong muốn tinh thần của các con
được tham gia vào của Ta trong suốt cõi Vĩnh Hằng, vì đó là Thánh Ý của Ta. (342, 57)

