
TTT/23 - Jumalan Innoituksia ja Paljastuksia 

Jumalalliset Innoitukset 

Näin sanoo Herra… 

1.Opetuslapset: Jos Minun sanani tulee teille ja te ette ymmärrä sitä, te epäilette sitä; ja Minä 

kerron teille, kun epävarmuus kiduttaa teitä, vetäytykää maaseudun yksinäisyyteen, ja siellä 

Luonnon keskellä, missä teillä on vain peltoja, vuoria, ja taivaanvahvuus todistajina, kysykää 

Mestariltanne uudelleen. Saapukaa syvälle hänen Sanaansa, ja pian te tulette saamaan hänen 

suloisen vastauksensa, sitten te tulette tuntemaan itsenne haltioituneiksi, innoittuneiksi ja 

olevanne täynnä tuntematonta hengellistä iloa. 

2.Tällä tavalla te lakkaatte olemasta vähän uskon ihmisiä, tietäen että Jumalan sana sisältää 

totuuden, mutta löytääkseen sen, on tarpeellista tietää kuinka tunkeutua siihen omistautumisella 

ja puhtaudella, sillä se on pyhä paikka. 

3.Kun te olette valmistautuneita ja toivotte tietävänne jotakin, teidän valon janonne tulee 

vetämään puoleensa Jumalallista valoa. Kuinka monta kertaa Minä olen kertonut teille: Menkää 

ylös vuorille, ja kertokaa minulle siellä ahdistuksenne, kipunne ja tarpeenne. 

4.Jeesus esimerkillään opetti teille näitä opetuksia Toisella Aikakaudella; muistakaa Minun 

esimerkkini, kun Minä vetäydyin erämaahan rukoilemaan ennen saarnaamiseni aloittamista. 

Muistakaa, että Minun ihmisten joukossa oleskeluni viimeisinä päivinä, mieluummin kuin 

synagoogaan rukoilemaan menemistä, Minä etsin Öljyvuoren yksinäisyyttä keskustellakseni Isän 

kanssa? 

5.Luonto on Luojan temppeli, missä kaikki on noussut ylistämään Häntä; siellä te voitte 

vastaanottaa Isän säteilyä suoraan ja täydellisessä puhtaudessa. Siellä, kaukana itsekkyydestä ja 

ihmisten aineellisuudesta, te tulette tuntemaan viisaita innoituksia tulevan sydämeenne, ja ne 

liikuttavat teidät harjoittamaan hyvää polullanne. (169, 28-31) 

6.Teidän täytyy olla valppaita opetuslapsia, sillä Minä en puhu teille vain tämän kanavan kautta. 

Minä tulen etsimään ottaakseni yhteyden teidän henkeenne, sillä aikaa kun ruumiinne nukkuu 

myöskin; Minä tulen opettamaan teitä saapumaan tuohon lepoon valmistautuneina, niin että 

henkenne voi olla vapautettu nousemaan valon alueille, mistä se tulee vastaanottamaan profetian 

valaista sen tie, välittäen sen viestin teidän ymmärryksellenne. (100, 30) 

7.Minä en koskaan ole ollut kaukana teistä, niin kuin olette joskus ajatelleet, enkä Minä koskaan 

ole ollut välinpitämätön teidän kivuillenne, enkä kuuro teidän kutsuillenne. Se, mitä on 

tapahtunut, on että te ette ole välittäneet kehittää korkeampia aistejanne, toivoen havaitsevanne 

Minut lihan aisteilla. Minä kerron teille, että aika kun Minä luovutin sen ihmisille, on kauan aikaa 

sitten mennyt. 

8.Jos te olisitte vaivautuneet hieman kehittämään joitakin hengellisiä lahjojanne, kuten 

ajatustenne, rukoustenne, ennakkoaavistustenne, profeetallisten unien tai hengellisen näkökyvyn 

ylevöittämistä, Minä vakuutan teille, että minkä tahansa näiden (em. tapojen) kautta te olisitte 

kommunikoimassa Minun kanssani, ja siten vastaanottamassa vastauksia kysymyksiinne ja 

Jumalallista innoitusta ajatuksiinne. 

9.Minä olen täysin altis puhumaan teille, aina odottamassa ylevöitymistänne ja hengellistä 

valmistautumistanne, miellyttääkseni teitä ja antaakseni teille onnellisuutta Minun 



kommunikaatiossani teidän henkenne kanssa. Se vaatii vain, että te myös valmistaudutte suurella 

puhtaudella saavuttamaan tuon armon. (324, 52-54) 

10. Pyytäkää viisaita ihmisiänne, ja jos he ovat vilpittömiä, he kertovat teille, että he ovat 

pyytäneet Jumalalta innoitusta. Ja Minä antaisin heille lisää innoitusta, jos he pyytäisivät sitä 

suuremmalla rakkaudella veljiään kohtaan ja vähemmällä turhamaisuudella itseään kohtaan. 

11.Todella Minä sanon teille, että kaikki todellinen tieto, jota te olette kerryttäneet tulee Minulta, 

kaiken mikä on puhdasta ja ylevöitynyttä, Minä tulen käyttämään tämän jakson aikana teidän 

hyödyksenne, sillä Minä olen myöntänyt sen teille sitä tarkoitusta varten. (17, 59-60) 

12.Tämä on jakso, jolloin Minun Henkeni on jatkuvasti puhumassa ihmisen omalletunnolle, kuin 

myös hänen hengelleen, hänen sydämelleen, ja hänen järjelleen. Minun ääneni saavuttaa ihmisen 

hänen koettelemustensa kautta ja monet ovat heräämässä noiden koettelemusten seurauksena, 

koska nuo, joiden pitäisi olla ohjaamassa ja opettamassa ihmiskuntaa, ovat unessa ja pitäisivät 

parempana ihmiskunnalle pysyä uinuvana ikuisesti. (306, 63) 

13.Kolmannella Aikakaudella Minä olen tullut toteuttamaan selkeydellä Minun manifestaatioitani, 

mikä on ollut mahdotonta ihmisille: kommunikoida ihmisymmärryksen kautta. 

14.Ymmärtäkää Minua, opetuslapset, koska hengestä Henkeen kommunikaatiossa, mikä odottaa 

teitä, te tulette tuntemaan Minun läsnäoloni ikuisesti; jos te tiedätte, kuinka valmistautua, te ette 

tule uudelleen sanomaan Minulle: ”Herra, miksi sinä et tule?” tai ”Etkö voi nähdä minun kipuani?” 

Te ette tule puhumaan Minulle tällä tavalla, opetuslapset. Todella, Minä kerron teille, Hän joka 

puhuu Minulle tällä tavalla, antaa kouriintuntuvan todisteen tietämättömyydestään ja 

valmistautumisen puutteestaan. 

15.Minä en toivo näkeväni Minun opetuslapsiani etääntyneinä Minusta, Minä haluan teidän 

sanovan Minulle hengessä, ”Mestari, sinä olet joukossamme, meidän aistimme havaitsevat sinut, 

sinun viisautesi on Minun innoitukseni lähde.” Tuo on todellinen tunnustus, jonka Minä toivon 

kuulevani teiltä. (316, 54) 

 

Jumalallisten Ilmestysten Sopeutuminen Ihmisymmärrykseen 

16.Manifestoidakseen Jumalallisen, teidän kielenne ovat rajoitettuja; siitä syystä kaikkina 

aikakausina Minun on täytynyt puhua teille vertauksilla, kielikuvien kautta, mutta kuten voitte 

nähdä, jopa puhumalla teille täten, te olette ymmärtäneet Minua hyvin vähän, koska teiltä 

puuttuu tarvittavaa tahtoa analysoida Minun manifestaatioitani, julkitulojani. (14, 50) 

17.Jokaisella Aikakaudella te olette odottaneet Minua, ja kuitenkin, kun teillä on ollut Minut 

edessänne, te ette ole tunnistaneet Minua valppauden ja hengellisyyden puutteenne vuoksi. Minä 

kerron teille, että missä ikinä muodossa Minun läsnäoloni on nähty, se tulee aina sisältämään 

totuuden ja Jumalallisen olemuksen. 

18.Minä olen kertonut teille, että Minä olen käyttänyt hyväkseni monia muotoja 

manifestoidakseni Itseni maailmalle, mutta nämä eivät ole olleet valepukuja kätkeäkseni Minun 

Henkeni teiltä, vaan pikemminkin Itseni inhimillistämisen päämäärä, rajoittaen Itseäni ja täten 

tehden Itseni kuulluksi ja tunnetuksi ihmisille. 

19.Nyt Minä kerron teille, että ennen kuin te ilmaisette tuomion, kuunnelkaa tätä ääntä, kunnes 

tulee hetki, kun vakuututte tai valaistutte, kun hengessänne loistaa valo. (97, 11-12) 



20.Kun ihmiset pitävät itsepintaisesti kiinni sokeudestaan ja tietämättömyydestään, he pakottavat 

Jumalan, joka ennen kaikkea on Isä, inhimillistämään itsensä, rajoittamaan itseään ja tekemään 

itsensä pieneksi lastensa edessä, tullakseen ymmärretyksi. Milloin te sallitte Minun näyttää Itseni 

teille suuruudella, että teidän tulisi nähdä Minut? 

21.Teidän täytyy olla suuria käsittääksenne Minut suurena, ja siksi Minä olen tullut, jälleen kerran, 

antamaan teille hengellistä suuruutta, niin että voitte saada äärettömän ilon Isänne tuntemisesta, 

tunteen hänen rakkaudestaan, ja yläpuolellanne värähtelevän Jumalallisen yhteisymmärryksen 

kuulemisesta. (99, 26-27) 

22.Ulkoinen osa Isän ilmestyksestä Siinailla oli kivi, joka palveli välittäjänä Jumalallisen Lain 

kirjoittamiselle. 

23.Ulkoinen osa Jumalan kommunikaatiosta ihmisten kanssa Jeesuksen kautta oli astia, Kristuksen 

ihmismuoto. 

24.Tänä aikana, Minun kommunikaationi ulkoinen muoto on ollut puhuja, josta syystä tämä 

muoto, samoin kuin se teki menneinä aikoina, tulee loppuunsa. 

25.Ymmärtäkää, että te olette hengellisten ihmisten lapsia, ja joiden ei pidä ylläpitää itseään 

muodoissa, vaan olemuksissa; jos te ymmärrätte Minun Sanani hyvin, te ette koskaan tule 

lankeamaan epäjumalanpalvontaan, ettekä juuttumaan ulkoisiin käytäntöihin, muotoihin, 

katoavaan, sillä te tulette aina etsimään oleellista, ikuista. (224, 69-71) 

 

Jumalallisten Ilmestysten Erilaiset Keinot 

26.Ihmiskunta haluaisi saada vierailun uudelta Messiaalta, joka pelastaisi heidät hornalta, tai 

vähintään kuulla Jumalan inhimillistetyn äänen värähtelemässä tuulessa, ja Minä sanon teille, että 

teille riittää havainnoida vähän, tai vetäytyä henkeenne mietiskelyyn, antaaksenne sille 

herkkyyttä, niin että kuulisitte kuinka kaikki puhuu teille. Jos ajattelette, että on mahdotonta että 

kivet puhuvat, Minä sanon teille; etteivät vain kivet, vaan kaikki mikä ympäröi teitä, puhu teille 

Luojastanne, niin että te tulette heräämään suuruuden, ylpeyden ja aineellisuuden unistanne. (61, 

49)  

27.Aikaisempien aikojen valaistuneet aina katsoivat loistavuuden säteitä, he aina kuuntelivat 

Minun sanaani. Profeetat, innoittuneet, edelläkävijät, ylevöityneen hengellisyyden oppien 

perustajat ovat aina antaneet todistuksen äänten kuulemisesta, aivan kuin etenemässä pilvistä, 

vuorilta, tuulesta ja jostakin, jota he eivät voineet paikantaa; että he kuulivat Jumalan äänen aivan 

kuin etenemässä tulen kieliltä ja Mystisissä kaiuissa. Monet kuulivat, näkivät ja tunsivat aistiensa 

kautta, toiset hengellisten ominaisuuksiensa kautta, tavalla, joka on samanlaista, mitä on 

tapahtumassa tällä jaksolla. 

28.Todella Minä sanon teille: Ne, jotka vastaanottivat Minun viestini aineellisten aistiensa kautta, 

tulkitsivat Jumalallisen innoituksen hengellisesti, ja he tekivät sen aineellisen ja henkisen 

valmistautumisensa mukaan, ja yhteisymmärryksessä sen ajan mukaan, missä he elivät 

maapallolla, tavalla, mikä on tapahtumassa tänään ihmisinstrumenttien kanssa, joita te kutsutte 

puhemiehiksi, tai henkisiksi kyvyiksi. Mutta Minun täytyy sanoa teille, että aikaisempien aikojen 

kuluessa, kuin myös nykyisten (aikojen), he ovat sekoittaneet omia ajatuksiaan tai niiden 

(ajatuksia), ketkä olivat hallitsevia heidän ympärillään, Jumalallisten ilmestysten puhtauteen, ja 



ollen täysin tietoisia siitä tai ei, he ovat muunnelleet puhtautta ja rajoittamatonta totuuden 

olemusta, joka, totuudellisesti Minä sanon teille, on rakkaus suurimmissa manifestaatioissaan. 

29.Värähtelyt ja hengelliset innoitukset olivat heidän kanssaan, eikä vain ensimmäiset, vaan myös 

viimeiset ovat antaneet ja tulevat antamaan todistuksen siitä innoituksesta, joka saavutti heidän 

henkensä melkein aina selittämättömällä tavalla, tavalla, joka on samankaltainen kuin mitä 

tapahtuu tänään ja tulee tapahtumaan monina muina huomisina. 

30.Sanat, tulkinnat ja käyttäytymisen muodot on katsottu ihmisten ansioksi ja aikojen (ansioksi) 

missä he elävät, mutta jokaisen yläpuolella on Ylivertainen totuus. (16, 11-14) 

31.Aika ajoin Minun Hengelleni tulee tarpeelliseksi manifestoitua teidän ymmärryksenne 

saavutettavassa ja käsitettävässä muodossa. Tuo tarve puhua teille tulee teidän 

tottelemattomuudestanne Minun Lakiani kohtaan, teidän etääntymisestänne todelliselta polulta. 

32.Ihminen on kaikkein kapinallisin olento luomakunnassa, vapaan tahtonsa vuoksi. Tähän asti, 

Hän ei ole halunnut seurata omantuntonsa saneluita. 

33.Minun sanani tulee pysäyttämään jotkut, ohjaamaan muita, ja vahvistamaan kaikkia totuudella, 

ja pelastamaan heidät hornalta. 

34.Älkää tehkö vastaväitteitä tavalle, millä Minä nyt manifestoin Itseni, niin erilaiselle kuin Toisen 

Aikakauden (tapa); ymmärtäkää, että Minä en koskaan käytä samaa muotoa kahdesti, koska se 

olisi teidän pitämistänne saman oppiläksyn edessä, ja Minä tulen aina opettamaan teille uusia 

opetuksia ja auttamaan teitä ottamaan uusia askeleita. (283, 39-42) 

35.Minun Sanani on vuodatettu esiin monissa muodoissa; omantunnon keinoilla, koettelemuksilla, 

jotka puhuvat Minusta, luonnonvoimilla, tai Minun hengellisten lasteni kautta. Minun Sanani on 

yleismaailmallinen. Kaikki, jotka valmistelevat itsensä, tulevat kuulemaan Minun ääneni. (264, 48) 

 

Jumalallisten Ilmestysten Tarve 

36.Minun Jumalallinen opetukseni ei ole määrätty vain hengelle, ei, sen täytyy myöskin tulla 

ihmissydämeen, niin että hengelliset, kuin myös lihalliset osat saatetaan sopusointuun. 

37.Jumalallinen sana on määrätty valaisemaan ymmärryksen ja herkistämään ihmisen sydämen, ja 

olemus joka on siinä sanassa, on määrätty ylläpitämään ja ylevöittämään henkeä. 

38.Että ihmisen elämä olisi täydellistä, Hän kyseenalaistamatta tarvitsee hengellistä leipää, aivan 

kuten Hän työskentelee ja ponnistelee aineellisen ylläpidon puolesta. 

39.”Ihminen ei elä yksinomaan leivästä,” Minä kerroin teille Toisella Aikakaudella, ja Minun sanani 

ovat yhä totta, sillä ihmiskunta ei koskaan tulisi toimeen ilman hengellistä ylläpitoa, olematta 

sairauksien, kivun, pimeyden, tuhojen, kurjuuden ja kuoleman haltuunsa ottama maapallolla. 

40.Aineellisesti (ajattelevat) voivat sanoa, että ihmiskunta elää pelkästään siitä, mitä maapallo ja 

Luonto tarjoavat, tarvitsematta mennä katsomaan jotakin hengellistä, mikä ylläpitää sitä tai 

vahvistaa sitä sen matkallaan; mutta Minun täytyy kertoa teille, että elämä ei ole täydellistä, eikä 

valmista, sillä se on olemassaolo, josta puuttuu se, mikä on oleellista, mikä on hengellisyys. (326, 

58-62) 

41.Kaikkina aikoina Minä olen manifestoinut Itseni ihmisille yksinkertaisessa muodossa, niin että 

te voisitte ymmärtää Minua. Minä olen aina tehnyt niin, tavalla joka on ymmärryksenne ja 



sydämenne tavoitettavissa. Minä olen laskeutunut teidän luoksenne antamaan teille siten 

esimerkin nöyryydestä, tullen nöyrään elämäänne nostamaan teitä parempaan elämään. (226, 54) 

42.Tämä on Sanan täyttymys, minkä Minä annoin teille Toisella Aikakaudella, kun Jeesus kiitti 

Isäänsä siitä, että oli kätkenyt viisautensa viisailta ja koulutetuilta, ja paljastanut sen nöyrille sen 

sijaan. 

43.Kyllä, Minun ihmiseni, sillä ne, joita te kutsutte viisaiksi, pöyhkeilevät ja pyrkivät nöyryyttämään 

nöyriä, opettaen heille vain sen, minkä katsovat olevan tiedon murusia, jotka he saivat Minulta. 

44.Kun taas köyhät, nöyrät, jotka tuntevat välttämättömyydet, mitä elämä tuo esille, ja sen 

kieltäymykset, kun he tulevat omistamaan jotakin, tuntevat että se on liian paljon heille, ja jakavat 

sen muiden kanssa. 

45.Nyt Minä lisään, että kun ahneet muuttuvat vieraanvaraisiksi, ja röyhkeistä tulee nöyriä, sillä 

hetkellä he tulevat nauttimaan siitä, minkä Minä varasin niille, jotka harjoittavat hyvettä, sillä 

Minun rakkauteni ei ole osittaista, se on yleismaailmallista, Minun kaikkia lapsiani varten. (250, 17) 

 

Jumalalliset Ilmestykset ilman Rajoja 

46.Se, mikä on tullut valaisemaan Kolmatta Aikakautta, ei ole Minun viimeinen opetukseni: 

hengellisellä ei ole loppua; Minun Lakini loistaa aina kuin Jumalallinen aurinko kaikissa 

omissatunnoissa. Seisahtuneisuus ja moraalinen mädännäisyys ovat luonteenomaisia vain 

ihmisille, ja ovat aina tulosta paheista, heikkoudesta tai hallitsemattomista intohimoista. 

47.Kun ihmiskunta rakentaa elämäänsä hengellisille perustuksille ja kantaa itsessään ikuisuuden 

ihannetta, jonka siinä on innoittanut Minun oppini, se on löytänyt silloin edistyksen ja 

täydellisyyden tien, eikä koskaan enää jätä kehityksensä polkua. (112, 18) 

48.Te olette suuresti erehtyneet, jos te uskotte, että Minä odotin tähän asti, tiedottaakseni teitä 

hengellisestä elämästä. Jälleen kerran, Minä sanon teille, että Minun Jumalallinen opetukseni 

alkoi, kun ensimmäinen ihminen oli syntynyt. Ei ole liioittelua, kun Minä kerron teille, että Minun 

oppiläksyni alkoivat henkien muotoutumisella ennen kuin maailma oli luotu. (298, 18) 

49.Kun ihmiskunta uskoi vain sen mitä se pystyi näkemään silmillään, eikä edes tiennyt maailman 

muotoa, millä se eli. Se kuvitteli Jumalan rajoittuneeksi siihen, mitä sen silmät pystyivät 

näkemään. 

50.Mutta, kun ihmiskunnan mieli huomasi Mysteerin Mysteerin perään, Maailmankaikkeus laajeni 

laajenemistaan heidän silmiensä edessä, ja Jumalan suuruus ja kaikkivoipuus jatkoivat 

kasvamistaan ihmisen ihmettelevän älykkyyden edessä. 

51.Tästä syystä, tänä aikana Minun on täytynyt tuoda teille opetus teidän kehittymisenne mukaan. 

52.Mutta, Minä kysyn teiltä, onko aineellinen tiede se, mitä Minun ilmestykseni sisältää? Ei, tiede, 

jota Minä opetan teille, puhuu olemassaolosta, joka on yläpuolella Luonnon, jonka te olette 

nähneet ja jota olette tutkineet niin kauan. Minun ilmestykseni paljastaa tien, joka kohottaa 

hengen asuinpaikkaan, mistä käsin se voi löytää, tietää, ja ymmärtää kaiken. 

53.Vaikuttaako mahdottomalta, tai edes oudolta teistä, että Jumala kommunikoi hengellisesti 

ihmisten kanssa, tai että Hengellinen Maailma kommunikoi ja manifestoi itsensä teidän 

elämissänne ja että tuntemattomat maailmat ja asuinpaikat kommunikoivat teidän kanssanne? 



Haluaisitteko te tiedon tasonne pysyvän seisahtuneena ja että Isä ei koskaan paljastaisi mitään 

muuta, kuin mitä Hän jo on (paljastanut)? 

54.Älkää olko sidottuja rutiineihinne, älkääkä rajoittako henkenne oppimista. 

55.Tänään te voitte kieltää, ponnistella vastaan ja vainota Minun hengellistä Oppiani, mutta Minä 

tiedän että huomenna te tulette antamaan tilaa totuudelle. 

56.Kaikkia Jumalallisia ilmestyksia vastaan on taisteltu ja ne on kielletty, kun ne ilmestyivät, mutta 

lopussa valo on päässyt voitolle. 

57.Ihmiskunta on myös ollut epäileväinen tieteen löydöistä, mutta lopulta sen on täytynyt taipua 

todellisuuteen. (275, 64-70) 

58.Kun ihmiskunnan sydämistä Pyhän Hengen temppeli on kohotettu Äärettömään, siellä sen 

rinnuksilla tulee nousemaan uusia ilmestyksiä, jotka tulevat suuremmiksi,  kun henget kohoavat 

eteenpäin. (242, 62) 

59.Kuinka te voisitte ajatella, että samaan aikaan, kun laskeudun teidän luoksenne, Minä voisin 

laiminlyödä muita kansakuntia, ottaen huomioon tosiseikan, että kaikki ovat Minun lapsiani? 

Ajatteletteko te, että jotkut ovat kaukana Minusta, tai Minun ulkopuolellani, jopa vaikka Minun 

Henkeni on yleismaailmallinen ja pitää sisällään kaiken mikä on luotu? 

60.Kaikki elävät ja ovat ylläpidettyjä Minun kauttani; siitä syystä, että Minun yleismaailmallinen 

säteeni on laskeutunut koko maapallon päälle ja henki on vastaanottanut Minun vaikutukseni 

tässä, ja toisissa maailmoissa, sillä Minä olen tullut pelastamaan kaikki Minun olentoni. (176, 21) 

61.Minun manifestaationi puhemiesten kautta Minä olen tarkoittanut olevan väliaikainen, 

ohikiitävä valmistautumisen jakso, joka tulee palvelemaan näitä ihmisiä standardina, lakina ja 

periaatteena, todistamaan ja levittämään tätä totuutta, ja julistamaan maailmalle Kolmannen 

Aikakauden saapumista. 

62.Aivan kuten Minun manifestaationi ihmisymmärryksen kautta oli tarkoitettu olevan yhtä 

ohikiitävä kuin salaman välähdys, niin myös se oli ennalta nähty, että joitakin väen paljouksia 

kutsuttaisiin todistamaan ja vastaanottamaan tämä ilmestys. 

63.Vastakohtana, kommunikaatio hengestä Henkeen tulee tavoittamaan kaikki ihmislajit, ilman 

ajan rajoitusta, sillä se tarkoittaa Minun etsimistäni, Minun vastaanottamistani, rukousta, Minun 

kuuntelemista ja tuntemista, ja se kuuluu koko ikuisuuteen. (284, 41-43) 

 

Ihmisessä olevan Jumalan Manifestaatio ja Läsnäolo 

64.Minä toivon käännyttäväni teidät Minun opetuslapsikseni, niin että te opitte tuntemaan Minut, 

kuten Minun Henkeni lapset, joita te olette. Miksi te ette tuntisi Minun läsnäoloani sisällänne, 

koska te olette aivan Minun olemuksestani, jos te olette osa Minua? 

65.Ettekö tunne Minua, koska ette ole tietoisia siitä, koska teiltä puuttuu hengellisyyttä ja 

valmistelua, ja sellaisia merkkejä ja tuntemuksia, joita vastaanotatte, te liitätte aineellisiin syihin. 

Siksi Minä kerron teille, että vaikka Minä olen teidän kanssanne, te ette havaitse Minun 

läsnäoloani. 

66.Nyt Minä kysyn teiltä: Onko totta, että jos te olette osa Minua, teille on luonnollista tuntea 

Minut olemuksessanne? Onko totta, että mietiskellessänne tätä, teidän henkenne tulee 



sulautumaan Minun (Henkeni) kanssa? Minä olen tullut paljastamaan teille todellisen suuruuden, 

minkä pitäisi olla olemassa jokaisen ihmisen sisällä, sillä te olette hämmentäneet itsenne, ja 

toivoessanne olevanne suuria maapallolla, olette kasvaneet pienemmiksi hengellisesti. (331, 25-

26) 

67.Minä en toivo teidän enää sanovan; ”Herra, miksi sinä olet kaukana minusta? Miksi sinä et 

kuule minua?” ja ”Miksi minä tunnen olevani yksin tällä matkalla?” 

68.Rakastetut ihmiset: Minä en koskaan hylkää Minun lapsiani; te etäännytte Minusta, koska teiltä 

on puuttunut uskoa ja koska te olette torjuneet Minut ja sulkeneet Minulta sydämenne portit. 

(336, 60) 

69.Minä en toivo teidän tuntevan niin kuin Minä olisin kaukana teistä, sillä siitä syystä Minä olen 

kertonut teille, että kaikki tulevat tuntemaan Minut, kaikki tulevat koskettamaan Minua, teidän 

henkenne tulee kuulemaan Minun ääneni, ja hengellisesti, te tulette katselemaan Minun 

läsnäoloani. Näin Minä toivon, että teidän henkenne ovat liittyneet Minun (Henkeeni) läpi 

Ikuisuuden, sillä se on Minun tahtoni. (342, 57) 


