
TTT/19 - Jumalallinen Kolminaisuus 

Jumalan yhtenäisyys Kristuksen ja Pyhän Hengen kanssa 

Näin sanoo Herra… 

1.Minun sanani valo tulee yhdistämään kaikki ihmiset tämän Kolmannen Aikakauden aikana. 

Minun totuuteni tulee valaisemaan jokaisen mielen, täten tuhoten erot opeissa ja ylistyksessä. (1, 

66) 

2.”Tänään, kun monet rakastavat Minua Jehovassa ja toiset rakastavat Minua Kristuksessa, 

sivuuttaen Jehovan; kun taas toiset tunnistavat Minun olemassaoloni Pyhänä Henkenä, toiset 

keskustelevat ja jakaantuvat Minun Kolminaisuuteni vuoksi.” (1, 67) 

3.Nyt sitten, Minä kysyn tältä ihmikunnalta ja niiltä, jotka opastavat sitä hengellisesti: Miksi te 

ajelehditte pois toinen toisistanne, kun jokainen tunnistaa todellisen Jumalan? Jos te rakastatte 

Minua Jehovassa, te olette totuudessa. Jos te rakastatte Minua Kristuksen kautta, Hän on Tie, 

Totuus ja Elämä. Jos te rakastatte Minua Pyhänä Henkenä, te lähestytte Valoa. (1, 68) 

4.Teillä on vain yksi Jumala, vain yksi Isä. Ei ole kolmea Jumalallista henkilöä, jotka ovat olemassa 

Jumalassa, mutta vain yksi Jumalallinen Henki, joka on manifestoitunut kolmeen ihmiskunnan eri 

vaiheeseen, ja ihmiskunta; pienuudessaan, samalla kun tunkeutuu syvälliseen, uskoi nähneensä 

kolme henkilöä, kun vain yksi Henki on olemassa. Sen vuoksi, kun kuulette Jehovan nimen, 

ajatelkaa Jumalaa Isänä ja Tuomarina. Kun ajattelette Kristusta, nähkää Hänet Jumalana, kuin 

Mestarina, kuin Rakkautena ja kun yritätte käsittää, mistä Pyhä Henki on peräisin, tietäkää, että ei 

ole kukaan muu kuin Jumala manifestoimassa Hänen ääretöntä viisauttaan kaikkein 

edistyneimmille opetuslapsilleen. (1, 68) 

5.Jos Minä olisin löytänyt muinaisten aikojen ihmiskunnan hengellisesti ylevöityneenä, kuin 

nykyinen, Minä olisin manifestoinut Itseni sen edessä Isänä, Mestarina ja Pyhänä Henkenä, sitten 

ihmiset eivät olisi nähneet kolmea Jumalaa, kun vain yksi on olemassa. Kuitenkaan he eivät olleet 

kykeneviä tulkitsemaan Minun oppiläksyjäni, täten he olisivat hämmentyneet ja valinneet toisen 

polun ja jatkaneet saavutettavien ja merkityksettömien jumalien luomista, mielikuvituksensa 

mukaan. (1. 69) 

6.Kun ihmiset ymmärtävät ja hyväksyvät tämän totuuden, he tulevat katumaan, kun ovat 

torjuneet toinen toisensa virheen vuoksi, mikä olisi ollut vältettävissä pienellä määrällä rakkautta. 

(1, 70) 

7.Jos Kristus on rakkaus, uskotteko te, että Hän olisi itsenäinen Jehovasta, jos Minä olen rakkaus? 

(1, 73) 

8.Jos Pyhä Henki on viisaus, uskotteko te Hengen olevan itsenäinen Kristuksesta, kun Minä olen 

viisaus? Uskotteko, että Sana ja Pyhä Henki ovat eri toinen toisistaan? (1, 74) 

9.Riittää, kun tietää jotakin sanasta, mitä Jeesus opetti ihmiskunnalle, että voisitte ymmärtää, että 

vain yksi Jumala oli olemassa ja tulee olemaan Yksi ikuisesti. Siksi Minä sanoin Hänen kauttaan: 

”Hän, joka tuntee Pojan, tuntee Isän, sillä Hän on Minussa ja Minä Hänessä.” Sitten ilmoittaessaan 

tämän toisena aikana Hän palaisi takaisin ihmisten joukkoon, Hän ei sanonut vain: ”Minä tulen 

palaamaan takaisin,” vaan Hän myös lupasi lähettää Pyhän Hengen, Lohdutuksen Hengen, 

Totuuden Hengen. (1, 75) 



10.Miksi Kristus tulisi erillään Pyhästä Hengestä? Sattumalta, eikö Hänellä olisi Hengessään totuus, 

valo ja lohdutus? (1, 76) 

11.Minä olen Mestarinne, mutta älkää nähkö Minua erillisenä Isästä, sillä Minä olen Isä. 

12.Ei ole mitään eroa Pojan ja Pyhän Hengen välillä, sillä Pyhä Henki ja Poika on yksi ainoa Henki, ja 

Minä olen tuo Henki. 

13.Nähkää Minun manifestaatioissani läpi ajan yksi ainoa Jumala, joka on Hän, joka on ohjeistanut 

teitä monien oppiläksyjen kautta, (kuten) ainoa kirja, jossa on monia sivuja. (256, 4) 

 

Jumalan Ilmestyksen Kolme Muotoa 

14.Nyt te tiedätte syyn, miksi Isä manifestoi itsensä kolmella eri jaksolla, ja te myös tiedätte 

virheellisen uskomuksen minkä ihmiset ovat liittäneet Kolminaisuuteen. (39, 42) 

15.Älkää yrittäkö ajatella Minua aineellisessa muodossa, koska Minun Hengeltäni puuttuu muoto, 

aivan kuten älykkyydeltä, rakkaudelta ja viisaudelta myös puuttuu muoto. (39, 44) 

16.Minä kerron teille tämän, koska monet yksilöt ovat esittäneet Minua vanhan miehen 

muodossa, kun he ajattelevat Isää. Minä en ole vanha mies, koska aika ei vaikuta minuun. Minun 

Henkeni ei ikäänny. (39, 45) 

17.Kun te ajattelette Kristusta, välittömästi te muistatte Jeesuksen fyysisen kuvan. Ja Minä sanon 

teille, että Kristus oli Jumalan Jumalallinen Sana ja Rakkaus, joka tuli lihaksi maapallolle. Kun 

Kristus jätti aineellisen ruumiinsa maapallolle, Hän yhdistyi Minun Henkeni kanssa, mistä Hän oli 

ilmestynyt. (39, 46) 

18.Kun te puhutte Pyhästä Hengestä, te hyödynnätte kyyhkysen symbolia, yrittäessänne kuvitella 

sen jossakin muodossa. Minä sanon teille kuitenkin, että symbolien aika on mennyt ohitse. Sen 

vuoksi, kun te tunnette itsenne olevan kosketuksissa Pyhään Henkeen, vastaanottakaa tuo 

innoitus valaistumisena hengellenne, mikä tulee poistamaan kaikki epävarmuudet, Mysteerit ja 

pimeyden. (39, 47) 

19.Aikakaudesta aikakauteen, ihmiskunta on asteittain saanut selvemmän ajatuksen Minusta. 

Niillä, jotka ovat tulleet tuntemaan Minut Kristuksen kautta, on näkemys Minusta, mikä on 

lähempänä totuutta, kuin ne, jotka tuntevat Minut vain Mooseksen Lakien kautta. Tuo Jumala, jota 

väenpaljoudet seurasivat ja tottelivat, hänen oikeutensa pelossa, häntä myöhemmin etsittiin Isänä 

ja Mestarina, kun Kristuksen rakkauden siemen iti heidän sydämissään. (112, 3) 

20.”Minä olen ajan yläpuolella, kaiken luodun yläpuolella; Minun Jumalallinen Henkeni ei ole 

kehityksen kohde. Minä olen Ikuinen ja Täydellinen; niin ei ole teidän kanssanne, teillä on alku ja 

olette varmasti kehityksen lakien kohteita, ja sen lisäksi, te tunnette ajan kulumisen 

olemuksessanne”. (66, 43) 

21.”Älkää sanoko, että Isä kuuluu aikakauteen, Kristus toiseen ja Pyhä Henki toiseen, koska Herra 

on ikuinen, eikä kuulu mihinkään aikakauteen, vaan aika kuuluu Hänelle, ja Kristus, joka katosi 

ihmisenä, on Jumala Itse, kuin myös Pyhä Henki, joka ei ole kukaan muu kuin sama Isä, joka tulee 

valmistelemaan Hänen kaikkein ylevöityneintä ilmaisuaan teidän edessänne; toisin sanoin, nyt 

ilman tarvetta mihinkään aineelliseen osaan.” (66, 43) 



22.Minä olen selittänyt, että Olento, johon te viittaatte Isänä, viittaa ehdottomaan Jumalan 

voimaan, Yleismaailmalliseen Luojaan, ainoaan Olentoon, joka on aina ollut olemassa. Olento, 

johon te viittaatte Poikana, on Kristus, joka manifestoi Isän täydellisen rakkauden lapsiaan 

kohtaan; ja Olento, johon te viittaatte Pyhänä Henkenä, edustaa viisautta Jumalan hengellisenä 

valaistumisena, jota ihminen on vastaanottamassa tämän Kolmannen Aikakauden aikana, kun 

ihmisen hengellä on kyky käsittää Minun ilmestykseni paljon paremmin. (293, 20) 

23.Tuo valo Pyhältä Hengeltä, joka on Jumalan viisaus, tulee hallitsemaan pian tätä Kolmatta 

Aikakautta. Se tulee valaisemaan ihmisen ymmärrystä, ihminen on hengellisyyden suuressa 

tarpeessa ja hänellä on rakkauden nälkä ja totuuden jano. (293, 21) 

24.Niin paljon on tällä lailla, ihmiset, että (vain) yksi Jumala on manifestoitu ihmisille, vaikkakin 

kolmena eri olemuspuolena, että jos etsitte rakkautta Isän Töissä Ensimmäiseltä Aikakaudelta, te 

tulette löytämään sen, ja jos etsitte viisauden valoa, sen te myös löydätte; aivan kuten Kristuksen 

sanoissa ja teoissa te ette tule löytämään vain rakkautta, vaan myös voimaa ja viisautta. Miksi olisi 

outoa, jos Pyhän Hengen töissä tänä aikana te löydätte vahvuutta, lain, voimaa, kuin myös 

rakkautta, hellyyttä, ja parantavaa balsamia? (293, 20-21 ja 25-26) 

25.Laki, rakkaus, ja viisaus; nämä ovat kolme olemuspuolta, mitkä Minä olen näyttänyt ihmisille, 

niin että he  voivat luottaa täysin kehityksensä tiehen ja saada täyden tiedon Luojastaan. Nämä 

kolme olemuspuolta ovat selvästi erotettavia toinen toisistaan, mutta kaikki lähtevät samasta 

periaatteesta ja heidän yhteytensä on ehdoton täydellisyys. (165, 56) 

26.Minussa ovat Tuomari, Isä, ja Mestari, kolme selvästi toisistaan erotettavaa yhden ainoan 

Olennon olemuspuolta, kolme voimaa ja yksi ainoa olemus: rakkaus. (109, 40) 

27. Minä olen Jehovah, yksi, joka on vapauttanut teidät kuolemasta kaikkina aikoina. Minä olen 

yksi Jumala, joka on puhunut teille läpi ajan. Kristus oli Minun Sanani, joka puhui Jeesuksen kautta. 

Hän sanoi teille, kuka ikinä tuntee Pojan, tuntee Isän. Ja Minä olen myös Pyhä Henki, joka puhuu 

teille tänään, sillä vain yksi Pyhä Henki on olemassa, vain yksi Sana, ja se on minun. (32, 22) 

28. Kuunnelkaa, Minun opetuslapseni, Ensimmäisellä Aikakaudella Minä annoin teille lain, Toisella 

Minä näytin teille rakkauden, jolla teidän tulisi tulkita käskyjä, ja nyt tällä Kolmannella 

Aikakaudella, Minä lähetän teille valon, että käsittäisitte kaiken, minkä Minä olen paljastanut 

teille. (32, 23) 

29.Sen vuoksi, miksi te ponnistelette löytääksenne kolme jumalaa, missä vain yksi Jumalallinen 

Henki on olemassa, mikä on minun? (32, 24) 

30.Minä annoin lain ensimmäisille ihmisille. Kuitenkin Minä ilmoitin Moosekselle, että Minä 

lähettäisin Messiaan. Kristus, jonka kautta Minä annoin teille Minun sanani, kertoi teille, kun 

tehtävä oli tulossa loppuun, ”Minä olen palaamassa Isän luo, jonka luota Minä tulin”. Hän myös 

sanoi teille, ”Isä ja Minä olemme yksi”. Sen jälkeen Hän lupasi lähettää teille Totuuden Hengen, 

mikä tulisi selventämään Minun ilmestysteni Mysteeriä, Minun tahtoni ja teidän kehittymisenne 

mukaan. (32, 25) 

31.Mutta kuka voi valottaa Minun salaisuuksiani ja selittää nuo Mysteerit? Kuka voi purkaa Minun 

viisauteni kirjan, ellen Minä? (32, 26) 

32.Todella, Minä sanon teille, että Pyhä Henki, minkä te nyt erotatte Jehovasta ja Kristuksesta, ei 

ole muuta kuin viisaus, jonka Minä manifestoin teidän henkeenne, että te ymmärtäisitte, 

käsittäisitte ja tuntisitte totuuden. (32, 27) 



33.Yhdistäkää mielessänne ja hengessänne Minun manifestaationi Jumalana, paljastaen teille Lain, 

Minun manifestaationi Isänä, näyttäen Minun äärettömän rakkauteni ja Minun oppiläksyni 

Mestarina, paljastaen Minun viisauteni ja te tulette saavuttamaan siitä kaikesta yhden ainoan 

olemuksen, Jumalallisen aikomuksen: että te tulette Minun luokseni hengellisen valon polun 

kautta, jotakin enemmän kuin kommunikaatiota teidän kanssanne. Minä haluan johdattaa teitä 

Minun omaan Valtakuntaani, missä Minä tulen aina olemaan teille läsnä, ja aina sisällänne. (324, 

58) 

34.Se ei tule olemaan ensimmäinen kerta, kun ihminen kamppailee määrittääkseen Jumalallisen 

ilmestyksen, tai saavuttamaan selkeyden jossakin, mikä esiintyy heidän silmissään Mysteerinä, 

salaisuutena. Jo Toisella Aikakaudella, sen jälkeen, kun Minä saarnasin maailmalle, ihmiset 

puntaroivat Jeesuksen henkilöä, toivoen tietävänsä, jos Hän oli tai ei ollut Jumalallinen, ja jos Hän 

oli Yksi Isän kanssa, vai eri henkilö; he tutkivat tarkkaan ja tuomitsivat Minun Oppini kaikilla 

tavoilla. 

35.Jälleen tänään, Minä tulen olemaan analyysin, keskustelujen, taistelujen ja tarkkojen 

tutkimisten kohde. 

36.He tulevat tuomitsemaan, jos, kun Kristuksen Henki esitteli Itsensä, Hän oli itsenäinen Isän 

Hengestä, ja tulee olemaan muita, jotka sanovat, että se oli Pyhä Henki, joka oli puhunut, eikä Isä 

tai Poika. 

37.Mutta se, mitä te kutsutte Pyhäksi Hengeksi, on Isän valo, ja mitä te kutsutte Pojaksi, on hänen 

Sanansa; ja sen vuoksi, kun te kuulette tämän sanan, kun otatte Minun Toisen Aikakauden Oppini, 

tai ajattelette Ensimmäisen Aikakauden Lakia ja ilmestyksiä, tietäkää, että te olette yhden ainoan 

Jumalan edessä, kuullen hänen Sanaansa, ja vastaanoittaen hänen Henkensä valon. (216, 39-42) 

 

Jumala Luovana Henkenä ja Isänä 

38.Minä olen kaiken luomakunnan olemus. Kaikki asiat elävät Minun äärettömän voimani kautta. 

Minä olen jokaisessa ruumiissa ja jokaisessa muodossa, Minä olen teissä kussakin, mutta teille on 

välttämätöntä valmistautua ja tehdä itsenne herkiksi, niin että te voitte aistia ja löytää Minut. 

39.Minä olen jokaisen olennon hengitys, sillä Minä olen elämä. Siksi Minä olen antanut teille 

ymmärryksen, että jos teillä on Minut läsnä kaikissa töissänne, ei ole tarvetta takoa Minun kuvaani 

saveen tai marmoriin, ihaillaksenne tai tunteaksenne Minut lähellänne. Tuo käsittämättömyys on 

tuonut ihmiskunnan epäjumalanpalvontaan. 

40.Minun sanani kautta teillä on aavistus sopusoinnusta, mikä on olemassa Isän ja kaiken sen 

välillä, mitä hän on luonut, ja te ymmärrätte, että Minä olen olemus, joka varustaa kaikki olennot, 

ja että te itse olette osa Minua. (185, 26-28) 

41.Isän Henki on näkymätön, mutta manifestoituu loputtomissa muodoissa. Koko 

maailmankaikkeus on vain Jumalallisen aineellinen manifestaatio. Kaikki luotu on totuuden 

heijastusta. 

42.Minä olen ympäröinyt henkien olemassaolon, he ovat Minun Jumallaisuuteni lapsia, 

asuinpaikkansa mukaan, muotojen sarjassa, joihin Minä olen asettanut viisautta, kauneutta, 

olemusta ja hyvää järkeä, niin että kullakin näistä asumuksista on mitä kouriintuntuvimmat 

todisteet Minun olemassaolostani, ja ajatus Minun voimastani. Minä näytän teille, että elämän 

olemus koostuu rakkaudesta, viisaudesta, ja totuuden omaamisesta. (168, 9-10) 



43.Opetuslapset: Minusta ovat versoneet kolme luonnetta: Jumalallinen, hengellinen, ja 

aineellinen. Luojana ja kaiken luodun omistajana, Minä voin puhua teille Jumalallisena, kuitenkin 

ymmärrettävällä tavalla. Jos aineellinen luonto on syntynyt Minusta, Minä voin myös aineellistaa 

Minun ääneni ja Minun sanani tekemään Itseni ymmärrettäväksi ihmisille. 

44.Minä olen täydellinen tiede, kaikkien asioiden alku, kaikkien syiden syy ja valo, joka valaisee 

kaiken. Minä olen koko luomakunnan yläpuolella, kaiken viisauden yläpuolella. (161, 35-36) 

45.Tämä on ymmärryksen Aikakausi, hengen ja mielen valaistuminen, missä ihminen vihdoin etsii 

Minua hengellisesti, sillä Hän tulee tunnistamaan, että Jumala ei ole henkilö, eikä kuva, vaan 

Yleismaailmallinen Henki, rajoittamaton ja täydellinen. (295, 29) 

 

Kristus: Jumalan Rakkaus ja Sana 

46.Ennen kuin Isä manifestoi Itsensä ihmiskunnalle Jeesuksessa, Hän ilmaisi ilmestyksensä, 

käyttämällä symboleja ja aineellisia tapahtumia. Kristuksen nimen kautta te tiesitte Yhden, joka 

manifestoi Jumalan rakkauden ihmisten joukkoon, mutta kun Hän tuli maapallolle, Hän oli jo 

manifestoinut Itsensä Isänä, sen vuoksi teidän ei tulisi sanoa, että Kristus syntyi maailmassa, se oli 

Jeesus, joka syntyi, ja Kristus, joka asui Hänen ruumiissaan. (16, 6) 

47.Mietiskelkää ja tulette päättelemään ymmärtämällä Minua, että ennen Jeesusta Hän oli jo 

Kristus, koska Kristus on Jumalan rakkaus. (16, 7) 

48.Minä olen tässä teidän kanssanne, antaen teille voimaa taistella henkenne ikuisen rauhan 

puolesta; kuitenkin todella Minä kerron teille, että ennen kuin ihmiskunta tunsi Minut, Minä 

annoin jo (heille) valon äärettömästä, ja puhuin jo teidän sydämillenne, sillä niin kuin te olette yksi 

Isän kanssa, Minä olen aina ollut siinä. Oli tarpeellista, että aikaa kuluu ihmiskunnalta, niin että 

maailma voisi vastaanottaa Minut Jeesuksena ja kuulla Jumalan sanan, vaikka Minun täytyy kertoa 

teille, ettei kaikilla, jotka kuulivat Minun Oppini tuolla Aikakaudella, ollut tarvittavaa hengellistä 

kehitystä, tunteakseen Jumalan läsnäolon Kristuksessa. (300, 3) 

49.Jehovassa te uskotte nähneenne raa’an ja kauhean ja kostonhaluisen Jumalan. Sitten Herra, 

vapauttaakseen teidät virheestä, lähetti Kristuksen, Hänen Jumalallisen Rakkautensa, niin että 

tuntemalla Pojan, te tuntisitte myös Isän.” Ja kuitenkin ihmiskunta tietämättömänä ja syntiin 

sotkeutuneena jälleen, uskoo näkevänsä vihaisen ja loukatun Jeesuksen, joka vain odottaa niiden 

hengellistä paluuta, ketkä loukkasivat Häntä, sanoakseen heille: ”Lähtekää pois Minun luotani, sillä 

Minä en tunne teitä,” ja sitten lähettää heidät kestämään kaikkein epäinhimillisintä kärsimystä 

ikuisuuteen. (16, 46) 

50.”Teidän on aika ymmärtää Minun opetusteni merkitys, niin ettette hämmenny; Jumalallinen 

Rakkaus ei tule estämään paluutanne Minun luokseni, jos te ette korvaa vikojanne, se tulee 

olemaan omantuntonne järkähtämätön tuomari, joka tulee sanomaan, että te ette ole arvollisia 

tunkeutumaan Valon Valtakuntaan.” (16, 47) 

51.Minä haluan teidän olevan kuin Mestarinne, niin että Minä voin oikein kutsua teitä Minun 

opetuslapsikseni. Minun perintöni on rakkauden ja viisauden (perintö). Kristus tuli luoksenne ja 

Kristus puhuu teille tällä hetkellä, mutta älkää yrittäkö erottaa Minua Jumalasta, älkääkä nähdä 

Minua Hänen ulkopuolellaan, sillä Minä olen ja aina olen ollut Yksi Isän kanssa. (19, 57) 



52.Minä olen sanonut teille, että Kristus on Jumalallinen Rakkaus, sen vuoksi älkää yrittäkö erottaa 

Minua Isästä. Uskotteko Hänen olevan Isä ilman rakkautta Hänen lapsiinsa? Kuinka te havaitsette 

Hänet? Teidän on aika tunnistaa Hänet. (19, 57) 

53.Älköön kukaan olko häpeissään kutsumaan Jumalaa Isäksi, Luojaksi, koska se on Hänen 

todellinen nimensä. (19, 58) 

54.Jeesuksessa maailma näki Jumalansa ihmiseksi tehtynä; Häneltä ihmiset vastaanottivat vain 

rakkauden oppiläksyjä, äärettömän viisauden opetuksia, täydellisen oikeudenmukaisuuden 

todisteita, muttei koskaan väkivallan sanaa, tai koston tointa tai havaitoesitystä. Vastakohtana, 

katsokaa, kuinka Häntä loukattiin ja pilkattiin. Hänellä oli kaikki auktoriteetti ja voima käsissään, 

enemmän kuin mitä oli olemassa koko maailmassa, mutta maailmalle oli tarpeellista tuntea hänen 

Isänsä hänen todellisessa olemuksessaan, oikeudenmukaisuudessaan ja armeliaisuudessaan. 

55.Jeesuksessa maailma näki Isän, joka antaa kaiken lastensa puolesta, pyytämättä mitään 

Itselleen. Isä, joka antaa anteeksi jopa kaikkein pahimmat loukkaukset loppumattomalla 

rakkaudella ja joka ei koskaan etsi kostoa; ja Isä, joka mieluummin kuin riistää elämän niiltä, jotka 

loukkasivat, antaa heille anteeksi, jättäen verellään jäljen tieksi hengelliseen lunastukseen. (160, 

46-47) 

56.”Aineellisessa Jeesus oli ihanteenne ja täydellisyyden oivallus, niin että Hänessä teillä olisi 

jäljittelemisen arvoinen esimerkki; Minä halusin opettaa teille, mitä ihmisen täytyy olla ollakseen 

kuin hänen Jumalansa.” (21, 33) 

57.Jumala on Yksi ja Kristus Yksi Hänen kanssaan, vaikka Hän on Jumalallisuuden Sana, ainoa 

polku, jolla te tulette tavoittamaan kaiken luodun Isän. (21, 34) 

58.Opetuslapset, Kristus on Jumalallisen Rakkauden ylivertainen manifestaatio, valo, joka on 

hengen alueiden elämä; valo joka repii pois pimeyden ja paljastaa totuuden jokaiselle hengelliselle 

katseelle, valo, joka tuhoaa Mysteereitä, joka avaa oven ja näyttää tien viisauteen, ikuisuuteen, ja 

henkien täydellisyyteen. (91, 32) 

 

Pyhä Henki: Jumalan Totuus ja Viisaus 

59.Viisaudessa ovat balsami ja lohtu, jota sydämenne kaipaa, ja siksi sinä aikana Minä lupasin 

Totuuden Hengen Lohdutuksen Henkenä. 

60.Kuitenkin, on korvaamatonta omata usko olla pysähtymättä tiellä, tai tuntea pelkoa 

koettelemusten edessä. (263, 10-11) 

61.Tämä on valon Aikakausi, jossa Jumalallinen viisaus, mikä on Pyhän Hengen valo, tulee 

valaisemaan jopa kaikkein yksityisimmätkin sydämen ja hengen sopukat. (277, 38) 


