
TTT/11 - CHÚC THƯ THỨ BA Ch.11 - Công Việc của Chúa Giêsu trên Trái Đất 
 
Những Điều Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô 
 
Bí tích Rửa Tội ở Sông Gio-Đan; Thời Gian Chuẩn Bị trên Sa Mạc 
 
Vì vậy, Đức Chúa phán: 
 
1. Chúa Giêsu ngọt ngào, người Nazareth khiêm nhường, người đã chờ đợi giờ mà đôi môi của mình 
sẽ phát ra Lời của Thiên Chúa, đã tìm kiếm Gioan, trên bờ sông Giođan, để nhận từ anh ta nước rửa. 
Có phải Chúa Giêsu đã đi tìm sự thanh luyện không? Không, mọi người. Có phải Ngài đã đi theo một 
số nghi thức? Không. Chúa Giêsu đã biết rằng giờ đã đến mà Ngài sẽ không còn nữa; giờ mà người 
đàn ông bị biến mất để Thần Khí có thể nói, và Ngài đã muốn đánh dấu giờ đó bằng một hành động sẽ 
khắc sâu vào ký ức của nhân loại.  
 
2. Sự tượng trưng của nước đã không cần làm sạch bất kỳ vết bẩn nào, nhưng đã làm ví dụ cho loài 
người, vì chúng lấy từ cơ thể đó tất cả các mối quan hệ của nó với thế giới, cho phép làm tan chảy 
theo ý muốn của nó với tinh thần. Chính lúc đó, những người chứng kiến hành động đã nghe thấy một 
giọng nói Thánh Thiêng của con người nói rằng: Đây là Con Trai yêu dấu của Ta, người mà Ta rất hài 
lòng. Hãy nghe Lời Người". 
 
3. Kể từ giây phút đó, Chúa Kitô, Lời Thánh đã biểu lộ chính Ngài bằng lời nói qua Chúa Giêsu. Người 
ta đã gọi Chúa Giêsu như là Thầy, Thầy Chí Thánh, Sứ giả, Đấng Cứu Thế và Con Thiên Chúa. (308, 25 - 
27)   
 
4. Sau đó, Ta đã đi vào sa mạc để cầu nguyện, để dạy các con tham gia vào sự hiệp thông với Đấng 
Tạo Hóa và suy ngẫm về sự im lặng của sa mạc, công việc đang chờ đợi Ta, và dạy cho các con rằng, 
hãy tự mình nâng cao sự hoàn thành công việc mà Ta đã giao phó cho các con, trước tiên các con phải 
thanh lọc chính mình. Sau đó, trong sự im lặng của bản thể mình, tìm kiếm sự hiệp thông trực tiếp với 
Cha của mình, và do đó chuẩn bị sạch sẽ, củng cố và quyết tâm, vươn lên vững chắc để hoàn thành sứ 
mệnh nhẹ nhàng của mình. (113, 9) 
 
Sự Hiệp Nhất của Chúa Giêsu Kitô với Thiên Chúa 
 
5. Ta đã thể hiện Bản Thân Mình bằng lời nói trong ba năm qua Chúa Giêsu và những lời nói hay suy 
nghĩ của Ta không bao giờ bị bóp méo hoặc diễn đạt sai. Ngài đã hoàn thành Thánh Ý của Ta thông 
qua từng việc làm của Ngài. Ngài đã làm điều đó, bởi vì Chúa Giêsu và Chúa Kitô thực sự là một, tương 
tự như cách Chúa Kitô thực sự là Một với Cha Thiên Chúa. (308, 28)  
 
6. Này, Chúa Cha ở trong Ta, vì thực sự Ta nói với các con rằng, Chúa Kitô là Một với Thiên Chúa từ cõi 
đời đời, ngay cả trước khi thế giới đã đến sự tồn tại.  
 
7. Trong Kỷ Nguyên thứ hai, rằng Chúa Kitô, Đấng là một với Thiên Chúa, đã tái sinh trên trái đất trong 
thân thể của Chúa Giêsu và bằng cách này, Ngài đã trở thành Con Thiên Chúa, nhưng chỉ là Con 
Người, một lần nữa Ta nói với các con rằng, một Thiên Chúa tồn tại. (9, 48) 
 
 



8. Nếu Ta đã trở thành con người trong Chúa Giêsu, không phải để cho các con ấn tượng rằng, Chúa 
có hình dạng con người, mà là làm cho chính mình được nhìn thấy và nghe thấy bởi những người mù 
và điếc đối với tất cả những gì là Thiêng Liêng. 
 
9. Nếu thân thể của Chúa Kitô là thân thể của Đức Ya-vê, thì thật ra Ta nói với các con, rằng Ngài sẽ 
không đổ máu hay chết. Ngài là một cơ thể hoàn hảo nhưng con người và nhạy cảm để nhân loại có 
thể nhìn thấy Ngài và qua Ngài nghe tiếng nói của Cha Thiên Đàng. (3, 82) 
 
10. Có hai bản thể trong Chúa Giêsu, một vật chất con người, được tạo ra bởi Thánh Ý của Ta trong bộ 
xương của trinh nữ Maria, mà Ta đã đặt tên là Con Trai của con Người, và Thần khác, Thần, được đặt 
tên là Con Thiên Chúa. Trong đó là Lời Thánh của Chúa Cha, người đã nói trong Chúa Giêsu; Người kia 
chỉ là vật chất và có thể nhìn thấy. (21, 29) 
 
11. Chúa Kitô, Lời của Thiên Chúa, là Người đã nói qua miệng của Chúa Giêsu, người đàn ông trong 
sạch và tinh khiết.  
 
12. Chúa Giêsu, người đã được sinh ra, đã sống và đã chết, nhưng, liên quan đến Chúa Kitô, Ngài đã 
không được sinh ra, Ngài cũng đã không lớn lên trên thế giới, Ngài cũng đã không chết; vì Ngài là 
Tiếng nói của tình yêu, là Thần Khí của tình yêu, Lời Thiêng Liêng và là biểu hiện của sự khôn ngoan 
của Đấng Tạo Hóa, Đấng đã luôn ở bên với Chúa Cha. (91, 28 - 29) 
 
Sự Từ Chối Chúa Giêsu như là Đấng Cứu Thế đang được mong đợi   
 
13. Trong Kỷ Nguyên thứ hai Ta đã không được công nhận bởi tất cả. Khi Ta đã xuất hiện trong lòng 
người Do Thái, những người đã mong đợi Ta vì họ đã thấy các dấu hiệu đã được đưa ra bởi các tiên 
tri, sự hiện diện của Ta đã làm bối rối nhiều người, đã không biết cách giải thích các lời tiên tri. Họ đã 
mong đợi để nhìn thấy Đấng cứu thế của họ như là một hoàng tử mạnh mẽ, để hạ gục kẻ thù của 
mình, Đấng đã làm nhục các vị vua và những kẻ áp bức họ, và Người đã thừa nhận tài sản và hàng hóa 
trần thế cho những người đang chờ đợi Ngài.    
 
14. Khi những người này đã nhìn thấy Chúa Giêsu nghèo và đi chân trần, che thân bằng áo choàng 
khiêm nhường, khi họ đã nhìn thấy Ngài được sinh ra trong một chuồng ngựa và sau đó đã làm thợ 
mộc khiêm nhường, họ đã không thể tin rằng Ngài là sứ thần của Chúa Cha. Điều cần thiết là để Thầy 
thực hiện phép lạ và công việc hữu hình để họ tin và hiểu được thông điệp Thiêng Liêng của Ngài. 
(227, 12 - 13) 
 
15. Người nghèo và người khiêm tốn luôn luôn là người phát hiện ra sự hiện diện của Ta, vì sự hiểu 
biết của họ không chứa đầy lý thuyết của con người để giữ cho họ không phán đoán rõ ràng. 
 
16. Điều đó cũng đã xảy ra trong Kỷ Nguyên thứ hai, rằng sự xuất hiện của Đấng Thiên Sai đã được 
loan báo, khi Người đã đến, những người đã cảm nhận được Người là người đơn sơ của trái tim, 
những người có tinh thần khiêm nhường và hiểu biết trong sạch. 
 
17. Các nhà thần học đã có những cuốn sách của các vị tiên tri trong tay họ, và hàng ngày lặp lại 
những lời tuyên bố các dấu hiệu, thời gian và con đường mà Đấng Thiên  Sai sẽ đến; Tuy nhiên, họ đã 
nhìn thấy Ta và đã không nhận ra Ta, đã nghe Ta và đã phủ nhận rằng Ta là Đấng Cứu Rỗi đã được hứa 
ban; đã xem các tác phẩm của Ta và đã chỉ biết làm nhục Ta, trong khi sự thật, tất cả những điều này 
đã được tiên báo. (l50, 21 - 23)  



18. Hôm nay họ không nghi ngờ Chúa Giêsu, nhưng nhiều người tranh luận và vẫn chối bỏ Thiên Tính 
của Ta. Một số đổ cho Ta sự nâng cao tâm linh lớn lao, những người khác cho rằng Ta cũng đi dọc 
theo con đường tiến hóa của tâm linh để đến với Chúa Cha; Nhưng nếu đó là như vậy thì Ta đã không 
đến để nói với các con: Ta là con đường, là sự thật và là sự sống. (170, 7) 
 
Chúa Giêsu, như là Khách của sự Cứu Rỗi giữa những người Khiêm Nhường 
 
19. Sứ vụ của các con là bắt chước Thầy Chí Thánh trong thời gian ở trần gian của mình; Hãy nhớ rằng 
khi Ta đã đến thăm những ngôi nhà, Ta đã luôn để lại trong họ một thông điệp về sự bình an, Ta đã 
chữa lành bệnh nhân, Ta đã an ủi người đau buồn với sức mạnh Thần Thánh mà tình yêu sở hữu. 
 
20. Ta đã không bao giờ thất bại khi vào nhà, vì Ta không được tin ở đó; Ta đã biết rằng khi rời khỏi 
nơi đó, trái tim của những người ở đó vẫn tràn ngập niềm vui, vì vô tình, tinh thần của họ đã thoáng 
qua Vương quốc Thiên Đàng, thông qua giáo huấn của Ta.  
 
21. Những lúc Ta đã đi đến trái tim của họ, ở những người khác, họ đã tìm kiếm Ta; nhưng trong mọi 
trường hợp, tình yêu của Ta là bánh của sự sống đời đời, mà Ta đã trao cho họ theo bản chất của Lời 
Ta. (28, 3 - 5)  
 
Chúa Giêsu Giảng Thuyết không Mệt Mỏi 
 
22. Trong một số dịp khi Ta đã rút lui về sự cô độc của một thung lũng, chỉ có lúc đó Ta đã ở một 
mình, bởi vì nhiều người mong muốn được nghe Ta được đến gần Thầy của họ, để tìm kiếm sự dịu 
dàng vô hạn của ánh mắt của Ngài. Ta đã đón nhận họ, tuôn đổ vào những người đàn ông, phụ nữ và 
trẻ em đó, sự nhân ái dịu dàng vô hạn của Ta, biết rằng trong mỗi sinh vật có một tinh thần mà Ta đã 
đến để tìm kiếm trên thế giới. Sau đó, Ta đã nói với họ về Nước Trời, ngôi nhà thực sự của linh hồn, 
để họ được xoa dịu những lo lắng bằng Lời của Ta và được củng cố, với hy vọng đạt được sự sống đời 
đời.  
 
23. Có những lúc có ai đó ẩn giấu giữa vô số người, có ý định hét lên phủ nhận sự thật của Ta, đảm 
bảo rằng Ta là một nhà tiên tri giả; Nhưng Lời Ta đã làm cho anh ta ngạc nhiên trước khi anh có cơ hội 
để mở miệng. Vào những lúc khác, Ta đã cho phép một kẻ phạm thượng xúc phạm Ta, để chứng minh 
trước vô số người, rằng Thầy không bị quấy rầy bởi các hành vi phạm thượng, do đó cho họ một ví dụ 
về sự khiêm nhường và tình yêu. 
 
24. Có một số người, đã xấu hổ trước sự dịu dàng của Ta, đã rời đi ngay lập tức, ăn  năn vì đã xúc 
phạm với sự nghi ngờ của họ, Người với những việc làm của Ngài đang rao giảng sự thật; và ngay khi 
có cơ hội, họ đã đến với Ta, họ đã đi theo Ta dọc theo con đường, đầy nước mắt, đã bị lay động bởi 
Lời của Ta, thậm chí đã không dám nói và xin tha thứ cho những lời lăng mạ mà trước đây họ đã gây 
ra cho Ta. Ta đã gọi họ, vuốt ve họ bằng Lời của Ta và đã ban cho họ một ân sủng nhất định. (28, 6 - 7)   
 
25. Lắng nghe: Khi Ta đã ở trên trái đất với các con, có những người đã đến với Ta trong các đoàn lữ 
hành, những người có địa vị cao, được bao phủ trong sự phù phiếm, và những người cai trị đã bí mật 
tìm Ta để nghe Ta. Một số người đã  ngưỡng mộ Ta, nhưng vì sợ hãi đã không thừa nhận điều đó, 
những người khác đã từ chối Ta. 
 
 



26. Đã đến với Ta đã có vô số người được hình thành bởi đàn ông, phụ nữ và trẻ em, và họ đã lắng 
nghe Ta từ sáng đến chiều và tối. Họ đã luôn luôn tìm thấy Thầy, sẵn sàng cung cấp cho họ Lời của 
Thiên Chúa. Họ đã quên mất bản thân mình khi họ nhìn thấy Thầy bỏ bê Bản Thân Mình, và họ đã 
không biết khi nào Ngài đã ăn để cơ thể không bị hao mòn hay giọng nói yếu đi, vì họ đã không biết 
rằng Chúa Giêsu đã lấy sức mạnh từ chính tinh thần của mình và đã duy trì Bản Thân. (241, 23) 
 
Tình Yêu của Chúa Giêsu dành cho Trẻ Em và Thiên Nhiên 
 
27. Có những lúc, khi ở một mình, Ta đã được phát hiện bởi những đứa trẻ đã đến để nhìn Ta, để tặng 
Ta những bông hoa nhỏ, nói với Ta vài lời phàn nàn và trao cho Ta những nụ hôn nhỏ. 
 
28. Mẹ của chúng đã bối rối khi tìm thấy những đứa con nhỏ của họ trong vòng tay của Ta lắng nghe 
Lời của Ta; Các môn đệ, tin rằng đây là một sự thiếu tôn trọng đối với Thầy, họ đã cố xua đuổi chúng 
khỏi Ta, sau đó Ta đã phải nói với họ: Hãy để những đứa trẻ đến với Ta, vì để được vào Nước Trời, nó 
là cần thiết để có sự tinh khiết, thẳng thắn và đơn sơ như trẻ nhỏ. 
 
29. Ta thưởng thức sự hồn nhiên và ngây thơ đó, giống như người ta rất vui khi thấy một nụ hoa sắp 
mở. (262, 62 - 64) 
 
30. Có bao nhiêu lần các môn đệ của Ngài đã tìm thấy Chúa Giêsu trò chuyện với các sinh vật khác 
nhau trong Vũ trụ! Đã bao nhiêu lần Thầy được tìm thấy trong cuộc đối thoại với chim, cánh đồng hay 
biển! Nhưng họ đã biết rằng Thầy mình không bị mất trí. Họ đã biết rằng, bên trong Thầy mình có sự 
rung động Thần Khí Sáng Tạo của Chúa Cha; Đấng đã ban ngôn ngữ cho tất cả chúng sinh, Đấng đã 
hiểu tất cả con cái mình, Đấng nhận được lời khen ngợi và tình yêu từ tất cả những gì Ngài đã làm ra. 
 
31. Nhiều lần các môn đệ hoặc dân chúng đã nhìn thấy Chúa Giêsu vuốt ve một con chim hay một 
bông hoa và chúc lành cho tất cả chúng. Trong mắt Ngài là một ánh mắt yêu thương vô hạn đối với 
mọi sinh vật. Các môn đệ đã đoán được niềm vui Thiêng Liêng của Chúa, khi thấy Ngài được bao 
quanh trong sự huy hoàng như vậy, và về những điều kỳ diệu nảy sinh từ sự khôn ngoan của Ngài; và 
nhiều lần cũng vậy, họ đã nhìn thấy những giọt nước mắt của Thầy, khi Ngài nhìn thấy sự thờ ơ của 
những người đối với sự vĩ đại như vậy, sự vô cảm và mù quáng của những sinh vật con người trước sự 
huy hoàng đó. Nhiều lần họ đã nhìn thấy Thầy khóc khi thấy người bị phong cùi khóc vì bệnh cùi của 
họ; và những người đàn ông và phụ nữ phàn nàn về số phận của họ, thậm chí khi họ đang được ôm ấp 
trong cung lòng của tình yêu hoàn hảo! (332, 25 - 26) 
 
Giáo Lý của Chúa Giêsu 
 
32. Chúa Giêsu đã chỉ cho các con thấy lòng bác ái, sự nhu mì và tình yêu. Ngài đã đến để dạy các con 
tha thứ cho kẻ thù từ trái tim của mình, để nói với các con rằng các con phải thoát khỏi sự dối trá, và 
yêu mến sự thật; Ngài đã biểu lộ với các con rằng, đối với những sự dữ cũng như những điều tốt lành 
đã làm cho mình, các con phải luôn luôn đáp trả điều tốt. Ngài đã dạy các con tôn trọng từng người 
bạn của mình, và đã chỉ cho các con cách tìm ra sức khỏe của cơ thể và tinh thần và tôn trọng sự sống 
của mình với tên của cha mẹ của mình, để đến lượt các con được con cái các con tôn trọng. 
 
33. Dưới đây là một số nhiệm vụ phải được tuân theo bởi tất cả những ai thực sự muốn trở thành Kitô 
hữu. (151, 35-36)  
 



34. Khi các kinh sư và người Pharisiêu đã quan sát những hành động của Chúa Giêsu, và đã thấy rằng 
chúng khác với chính họ, họ đã nói rằng Giáo Lý mà Ngài giảng dạy đã đi ngược lại Luật Môi-sê. Họ đã 
nhầm lẫn Luật với các truyền thống, nhưng Ta đã chứng minh rằng, Ta đã không vi phạm Luật mà 
Chúa Cha đã tỏ bày cho Môi-sê, nhưng để thực hiện nó bằng lời nói và hành động.  
 
35. Thực sự, Ta đã để qua một bên nhiều truyền thống của hạng người đó, và đã đến lúc để chúng 
biến mất để sinh ra một Kỷ Nguyên mới của những Giáo Huấn cao hơn. (149, 42 - 43) 
 
36. Hãy nhớ rằng trong giới luật đầu tiên của Luật mà Môi-sê đã ban cho loài người nói rằng, Ngươi sẽ 
không được tạo ra bất kỳ hình tượng nào, hoặc bất kỳ sự giống nhau nào trên trời để cúi đầu và tôn 
thờ. Từ ngày đó con đường đã được vạch ra rõ ràng cho nhân loại, và tinh thần. 
 
37. Môi-sê đã không giới hạn mình trong việc truyền đạt Mười Điều Răn cho con người; Ông cũng đã 
thiết lập các luật thứ cấp cho cuộc sống của con người, các nghi thức và biểu tượng trong sự thờ 
phượng tâm linh, tất cả theo các bước mà tinh thần con người khi đó đang thực hiện.  
 
38. Nhưng Đấng Mêt-siah được hứa ban đã đến và đã xóa bỏ các truyền thống, nghi thức, biểu tượng 
và sự hiến tế, chỉ còn nguyên vẹn Lề Luật, và chính vì lý do này mà khi những người Pharisiêu đã nói 
với dân chúng rằng, Chúa Giêsu đã chống lại luật của Môi-sê, Ta đã trả lời rằng, Ta không đi ngược lại 
với Lề Luật, mà là hoàn thành nó. Nếu Ta đến để xóa bỏ truyền thống, đó là bởi vì khi đi theo chúng, 
mọi người đã quên tuân thủ Lề Luật. (254, 17 - 18) 
 
39. Sự khao khát Thiêng Liêng của Chúa Giêsu là để các môn đệ trở thành những người gieo Giáo Lý 
cứu chuộc của Ngài; và vì vậy, trong giây phút tối cao của bài giảng cuối cùng của Mình với các môn 
đệ, đó cũng là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa Chúa Cha và các con, Ngài đã nói bằng một giọng ngọt 
ngào: Một giới răn mới Ta ban cho các con: rằng các con hãy yêu thương nhau, để nhen lửa từ ánh 
sáng của câu châm ngôn đó, niềm hy vọng lớn nhất của loài người. (254, 59)  
 
40. Lời của Ta trong Kỷ Nguyên này sẽ không xóa đi những gì Ta đã nói với các con trong lần thứ hai. 
Những lần, hàng nhiều thế kỷ và các Kỷ Nguyên sẽ mờ dần, nhưng những Lời của Chúa Giêsu thì sẽ 
không. Hôm nay Ta đến để giải thích và tiết lộ nội dung mà sau đó Ta đã nói với các con, và điều mà 
các con đã không hiểu. (114, 47) 
 
Những Phép Lạ của Chúa Giêsu 
 
41. Vì vậy, giáo huấn này sẽ khơi dậy niềm tin vào trái tim [của con người], được đồng hành với nó 
bằng những phép lạ, để giáo huấn đó được họ yêu thích, và để những phép lạ đó trở nên hữu hình 
hơn, Ta đã thực hiện chúng trong cơ thể của những bệnh nhân: Ta đã chữa lành người mù, người 
điếc, người câm, người bị liệt, người bị chiếm hữu và người bị phong cùi. Ta thậm chí đã nâng dậy kẻ 
chết. 
 
42. Có bao nhiêu phép lạ của tình yêu Chúa Kitô đã thực hiện giữa con người! Tên của họ đã được thu 
thập bởi lịch sử, như một ví dụ cho các thế hệ tương lai. (151, 37 - 38) 
 
43. Những Sinh Linh của ánh sáng phục vụ Công việc Thần thánh, và những người khác nổi loạn và vô 
thức, đã đến từ khắp mọi nơi, và đã xuất hiện trong số những người bị sở hữu, người mà khoa học đã 
không biết cách để giải thoát và đã bị người dân thoái thác. Cả các học giả của Luật pháp và các bác sĩ 
đều không thể phục hồi những người bị bệnh được khỏe lại. 



44. Nhưng Ta đã chỉnh đốn tất cả mọi người, để dạy dỗ và đưa ra bằng chứng về tình yêu, và Ta đã 
ban thông qua Chúa Giêsu sự chữa lành những sinh vật này, trước sự kinh ngạc của nhiều người.  
 

45. Những người hoài nghi, những người đã nghe nói về quyền năng của Chúa Giêsu và đã biết về 

phép lạ của Ngài, đã tìm kiếm những bài kiểm tra khó khăn nhất để khiến Ngài bỏ trốn ngay lập tức và 

chứng minh rằng anh ta đã không thể sai lầm; và đã giải thoát những người bị chiếm hữu, đã đưa họ 

trở lại trạng thái của những sinh vật bình thường, chỉ bằng một cái chạm hoặc một cái nhìn, hoặc bằng 

cách ra lệnh cho chúng để những tà khí đó bị loại bỏ khỏi tâm trí của họ, và một và tất cả đã được giải 

thoát khỏi gánh nặng lớn của họ, đã làm họ bối rối.. 

 

46. Trước quyền năng này, những người Pharisiêu, các nhà bác học, các kinh sư và công chúng đã có 

những phản ứng khác nhau. Một số người đã nhận ra uy quyền của Chúa Giêsu, những người khác đã 

gán quyền lực của Ngài cho những ảnh hưởng kỳ lạ, những người khác đã không thể tìm thấy gì để 

nói, nhưng những người bệnh đã được chữa lành đã tôn vinh cho Danh của Ngài.   

 

47. Một số người đã bị chiếm hữu chỉ bởi một linh hồn ma quỷ, những người khác bởi bảy con quỷ, 

cũng như Maria Mađalêna, và những người khác bởi những con số lớn, đến nỗi chính chúng đã nói 

rằng chúng là quân đoàn. 

 

48. Trong suốt cuộc đời của các biểu hiện tâm linh của Thầy đã xảy ra, một số đã được nhìn thấy bởi 

mười hai môn đệ, những người khác trên đường hoặc trong nhà của họ. Đó là thời của những điều 

phi thường, của những điều kỳ lạ. (339, 20 - 22) 

 

49. Phép Lạ, theo cách các con hiểu nó, không tồn tại; không có gì mâu thuẫn giữa Thần Thánh và vật 

chất. 

 

50. Các con gán nhiều phép lạ với Chúa Giêsu và Ta thực sự nói với các con rằng, những việc làm của 

Ngài là tác động tự nhiên của tình yêu, của sức mạnh siêu nhiên đó, mặc dù sự hiện diện trong mỗi 

tinh thần, các con vẫn không biết cách sử dụng nó, bởi vì các con không muốn biết đức hạnh của tình 

yêu. 

 

51. Điều gì đã tồn tại trong tất cả các phép lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện, nếu đó không phải là tình 

yêu? 

 

52. Hãy lắng nghe, Ôi, hỡi các môn đệ: Để tình yêu của Thiên Chúa thể hiện với loài người, sự khiêm 

nhường của công cụ là cần thiết, và Chúa Giêsu luôn khiêm nhường, và khi Ngài đến để làm gương 

cho loài người, Ngài nói với các con về một dịp nào đó mà nếu không có Thánh Ý của Cha Thiên Đàng, 

Ngài không thể làm gì. Ngài, Người không thâm nhập vào sự khiêm nhường của những lời đó, sẽ tin 

rằng Chúa Giêsu là một người bình thường, nhưng sự thật là Ngài đã muốn ban cho các con một bài 

học về sự khiêm nhường. 

 



53. Ngài đã biết rằng sự khiêm nhường, sự hiệp nhất với Chúa Cha, đã làm cho Ngài toàn năng trước 

loài người. 

 

54. Ôi! Sự Biến hình và đẹp đẽ bao la mà tình yêu, sự khiêm nhường và trí tuệ mang lại!  

 

55. Bây giờ các con nhận ra tại sao Chúa Giêsu, mặc dù đã nói rằng, Ngài không thể làm được gì nếu 

không có Thánh Ý của Cha, nhưng thực tế có thể làm chủ tất cả, bởi vì Ngài đã vâng lời, vì Ngài đã 

khiêm nhường, vì Ngài đã trở thành tôi tớ của Luật pháp và của loài người và bởi vì Ngài đã biết cách 

để yêu. 

 

56. Nhận ra điều đó, rằng chính các con biết một số đức tính của tình yêu tâm linh, vẫn không cảm 

nhận được và đó là lý do tại sao các con không thể hiểu lý do mà các con gọi là phép lạ hoặc Mầu 

Nhiệm, nhưng đó là những việc làm được thực hiện bởi tình yêu Thiêng Liêng. 

 

57. Những giáo huấn nào Chúa Giêsu ban cho các con mà không phải là tình yêu?  

Học hỏi, phương pháp hay kiến thức bí ẩn nào mà Ngài đã sử dụng, để lại cho các con những ví dụ về 

sức mạnh và trí tuệ của Ngài? Chỉ có sự ngọt ngào của tình yêu, với tất cả mọi thứ có thể được thực 

hiện. 

 

58. Không có gì mâu thuẫn trong những Luật lệ của Chúa Cha, đơn giản trong sự khôn ngoan và trí tuệ 

của họ vì họ đã được thấm vào với tình yêu.  

 

59. Hiểu Thầy, Ngài là Cuốn Sách của các con. (17, 11 - 21) 

 

60. Tinh thần đã truyền cảm hứng cho Chúa Giêsu là của chính Ta, của Thiên Chúa của các con, người 

đã trở thành con người để sống giữa các con và cho phép mình được nhìn thấy, bởi vì điều đó là cần 

thiết. Như là người đàn ông, Ta đã cảm thấy tất cả đau khổ của con người. Những con người của khoa 

học, những người đã nghiên cứu về thiên nhiên đã đến với Ta và đã thấy rằng, họ đã không biết gì về 

sự dạy dỗ của Ta. Những người lớn nhất và nhỏ nhất, những người đạo đức và tội lỗi, những người vô 

tội và tội lỗi đã nhận được bản chất của Lời của Ta, và Ta đã làm cho tất cả họ xứng đáng với sự hiện 

diện của Ta. Và trong khi nhiều người được gọi, rất ít người được chọn, và thậm chí ít hơn đã gần gũi 

với Ta. (44, 10)   

 

Người Đàn Bà Ngoại Tình 

 

61. Ta đã bảo vệ những người tội lỗi. Các con không nhớ lại người đàn bà ngoại tình sao? Khi cô ấy đã 

được đưa đến cho Ta, đã bị bắt và đã bị lên án bởi vô số người, những kẻ lừa đảo đã đến và hỏi Ta, 

‘chúng tôi nên làm gì với cô này?’ Các kinh sư đã hy vọng rằng Ta sẽ nói, đưa cô ấy ra trước công lý, để 

sau này họ có thể nói, làm thế nào ông có thể dạy tình yêu và cho phép tội nhân bị trừng phạt? Và Ta 

đã nói, “hãy để cô ấy ra đi”, họ đã trả lời, ‘trong luật của Môisê, mà ông tuyên bố là đang xác nhận, có 

một luật buộc nói rằng: Mọi phụ nữ đã bị phát hiện ngoại tình sẽ bị ném đá cho đến chết!’  



62. Quan sát ý định của họ, Ta đã không trả lời những câu hỏi của họ, và nghiêng người, Ta đã viết 

trong bụi đất tội lỗi của những người đang phán xét cô ấy. Một lần nữa họ đã hỏi Ta; ‘chúng tôi nên 

làm gì với người phụ nữ đó?’ Và Ta đã trả lời họ, “hãy để bất cứ ai không phạm tội ném viên đá đầu 

tiên”. Sau đó nhận ra lỗi của mình, họ đã rời đi, che mặt. Không ai đã trong sạch, và cảm nhận được 

rằng Ta đã nhìn sâu vào trái tim họ, họ đã không còn buộc tội người phụ nữ đó, vì tất cả bọn họ đã 

phạm tội. Người phụ nữ, cùng với những người khác cũng đã ngoại tình, đã ăn năn và đã không phạm 

tội nữa. Ta nói với các con, rằng dễ dàng chuyển đổi một tội nhân thông qua tình yêu hơn là qua sự 

khắc nghiệt. (44, 11)  

 

Maria Magđalêna 

 

63. Maria Magđalêna, tội nhân, như thế giới đã gọi cô, đã xứng đáng với tình yêu của Ta và sự tha thứ 

của Ta. 

 

64. Cô ấy đã đạt được sự cứu chuộc của mình một cách nhanh chóng, điều đó không xảy ra với những 

người khác mà xin ân xá vì tội lỗi của họ cách yếu ớt; trong khi cô đã nhanh chóng tìm thấy thứ mà cô 

đã tìm kiếm, những người khác không đạt được nó. 

 

65. Magđalêna đã giành được sự tha thứ cho chính mình mà đã không thể hiện sự ăn năn, cô ấy đã 

phạm tội, như các con phạm tội, nhưng cô ấy đã yêu rất nhiều. 

 

66. Một người có đầy tình yêu có thể có lỗi trong cách cư xử của con người, nhưng tình yêu là tình 

cảm tràn ngập trái tim; nếu các con muốn được ân xá, như cô ấy, hãy hướng mắt về phía Ta đầy tình 

yêu và sự tin tưởng, và các con cũng như cô ấy sẽ được loại bỏ mọi vết bẩn. 

 

67. Người phụ nữ đó đã không phạm tội nữa, tình yêu đã tràn ngập từ trái tim cô ấy đã tận hiến cho 

Giáo Lý của Thầy.  

 

68. Cô ấy đã được tha thứ, mặc dù cô ấy đã phạm lỗi, nhưng trong thâm tâm, cô ấy đã mang ngọn lửa 

thanh tẩy, và vì sự tha thứ mà tội nhân nhận được, cô ấy đã không rời bỏ Chúa Giêsu ngay lập tức, các 

môn đệ của Ta sớm đã rời xa, đã bỏ Ta lại một mình.. ; Maria Magđalêna đã không rời bỏ Ta, đã 

không từ chối Ta, và đã không cảm thấy xấu hổ hay sợ hãi.  

 

69. Vì cô ấy đã được ban phước để được khóc dưới chân Thánh Giá và trên Mộ Đá của Ta, tinh thần 

của cô ấy đã sớm được cứu chuộc vì yêu nhiều. 

 

70. Trong lòng, cô ấy cũng mang tinh thần của một tông đồ; sự chuyển đổi của cô đã tỏa sáng như ánh 

sáng của sự thật; Cô ấy đã biết hạ mình xuống trước đôi chân của Ta để nói với Ta: ‘Lạy Chúa, nếu 

Ngài muốn điều đó, con sẽ được cứu khỏi tội lỗi.’ 

 

71. Trong khi các con đã cố gắng thuyết phục Ta bao nhiêu lần về sự ngây thơ của mình, che đậy lỗi 

lầm của mình bằng những lời cầu nguyện dài?  



72. Không, các môn đệ, học hỏi từ cô ấy; yêu Chúa của mình thật sự trong mỗi anh em của mình. Yêu 

nhiều, và tội lỗi của các con sẽ được tha thứ. Các con sẽ tuyệt vời khi các con làm cho bông hoa thật 

đó trong tim mình. (212, 68 - 75) 

 

Niccôđêmô và Câu Hỏi về sự Tái Sinh 

 

73. Lúc đó Ta đã nói với Niccôđêmô, người đã tìm kiếm Ta với đức tin tốt để nói chuyện với Ta: Cái 

được sinh ra từ xác phàm là xác phàm; và cái được sinh ra bởi Thần Khí là tinh thần. Không ngạc nhiên 

rằng, Ta đã nói với ngươi, rằng “ngươi phải được tái sinh.” Ai đã hiểu những lời đó? 

 

74. Với họ, Ta muốn nói với các con rằng cả một đời của con người cũng không đủ để hiểu ngay cả 

một trong những bài học của Ta, và để các con hiểu được cuốn sách mà cuộc sống này bao gồm, 

nhiều sự tồn tại là cần thiết đối với các con. Do đó, xác phàm chỉ phải phục vụ như một cái nạng cho 

tinh thần trong hành trình của nó trên trái đất. (151, 59) 

 

Sự Biến Hình của Chúa Giêsu  

 

75. Trong lần thứ hai, Chúa Giêsu đã đi bộ một ngày, được theo sau bởi các môn đệ của Mình. Họ đã 

leo lên một ngọn núi, và trong khi Thầy đã làm kinh ngạc những người đàn ông đó bằng lời nói của 

Mình, họ bất ngờ đã nhìn thấy cơ thể biến hình của Chúa, đã trôi nổi trong không gian, có tinh thần 

của Môi-sê ở bên phải và của Ê-liah bên trái.   

 

76. Các môn đệ đã bị mù bởi ánh sáng Thần thánh, đã ngã xuống đất trước tầm nhìn siêu nhiên đó, 

nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh lại, họ đã đề nghị với Thầy, đặt lên vai Ngài chiếc áo choàng màu tím 

hoàng gia, giống như trên Môi-sê và Ê-liah. Sau đó, họ đã nghe thấy một giọng nói phát ra từ vô tận và 

nói: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Người mà Ta rất hài lòng. Hãy nghe lời Người”.  

 

77. Nỗi sợ hãi lớn đã xâm chiếm các môn đệ, khi họ đã nghe thấy giọng nói đó. Ngước mắt lên, họ đã 

chỉ thấy Thầy của mình nói với họ: Đừng sợ cũng không nói cho ai biết về tầm nhìn này, cho đến khi Ta 

đã sống lại giữa những người chết. Sau đó, họ đã hỏi Chúa, tại sao các kinh sư đã nói rằng, cần thiết 

để Ê-liah đến trước mà? Và Chúa Giêsu đã trả lời, thực sự, Ê-liah sẽ đến trước và khôi phục lại mọi sự. 

Nhưng Ta nói với các con rằng, Ê-liah đã đến và họ đã không biết ông ta. Thay vào đó họ đã làm với 

anh ta như họ muốn. Sau đó, các môn đệ đã hiểu rằng Ngài đã nói với họ về Gioan Tẩy Giả.  

 

78. Trong Kỷ Nguyên này, Ta đã làm cho người phát ngôn mà Ta giao tiếp biến mất trước mắt các con, 

để các con có thể nhìn thấy Ta dưới hình dạng con người của Chúa Giêsu, hình dạng mà nhân loại đã 

biết đến Ta; Tuy nhiên, các con đã chưa quỳ xuống trước sự biến hình mới. (29, 15 - 18)  

 

Thiếu Can Đảm để tự Cam Kết 

 

 



79. Trong những ngày đó, khi Ta đã như là người đàn ông, Ta đã sống giữa các con, điều đó đã xảy ra 

nhiều lần vào ban đêm, khi tất cả đã ngủ, có những người đàn ông đã đến tìm Ta một cách bí mật, vì 

sợ bị phát hiện, vì họ đã cảm thấy hối hận vì đã hét lên và đã dựng lên vụ làm nhục chống lại Ta, khi Ta 

đã nói chuyện với đám đông; và sự hối tiếc của họ mãnh liệt hơn khi nó đã chứng minh rằng, trong 

tâm hồn họ Lời của Ta đã để lại một món quà là sự bình an và ánh sáng, và rằng dưỡng chất chữa lành 

của Ta đã chảy trên cơ thể họ. 

 

80. Đầu treo, họ đã tự trình bày với Ta, nói rằng: ‘xin Thầy tha thứ cho chúng tôi; chúng tôi đã nhận ra 

sự thật của Lời của Thầy’. Và Ta đã trả lời họ: Nếu các ngươi đã thấy rằng Ta chỉ nói sự thật, tại sao 

các ngươi lại trốn? Các ngươi không đi ra ngoài để nhận những tia nắng mặt trời khi nó xuất hiện, và 

khi nào các ngươi đã cảm thấy xấu hổ về mặt trời? Người yêu mến Ta thật sự không bao giờ che giấu 

điều đó, hay chối bỏ nó, hay cảm thấy xấu hổ vì điều đó.  

 

81. Ta nói chuyện với các con theo cách này, bởi vì Ta thấy nhiều người đến gặp Ta lén lút, nói dối về 

nơi họ đã đi, che giấu những gì họ đã nghe, và đôi khi phủ nhận rằng họ đã ở bên Ta. Các con đã xấu 

hổ về điều gì? (133, 23 - 26) 

 

Sự Quấy Rầy của Chúa Giêsu    

 

82. Trong Kỷ Nguyên thứ hai, Ta đã nói chuyện với nhiều người. Lời của Ta, hoàn hảo về bản chất và 

hình thức, đã được nghe bởi tất cả. Ánh mắt của Ta, những trái tim thâm nhập, đã nhìn thấy tất cả 

những gì được giữ ở đó bởi mỗi người. Trong một số  người đã có sự nghi ngờ, trong niềm tin của 

người khác, và ở những người khác, một giọng nói đau khổ đã nói với Ta: Họ là những người bệnh, 

người đau khổ hy vọng vào một phép lạ từ Ta. Có một số người đã cố gắng che giấu sự nhạo báng của 

họ khi nghe Ta nói rằng Ta đến từ Chúa Cha, để mang đến cho con người Nước Trời, và có những trái 

tim, trong đó Ta đã thấy sự căm thù đối với Ta, và có ý định bịt miệng Ta hoặc làm cho Ta biến mất.  

 

83. Đó là những người kiêu hãnh: Những người Pharisiêu đã cảm thấy bị ảnh hưởng bởi sự thật của 

Ta. Mặc dù Lời của Ta rất rõ ràng, đầy tình yêu và niềm an ủi, mặc dù luôn được xác nhận bởi những 

công việc mạnh mẽ, nhiều người đã vẫn kiên trì tìm kiếm [sự thật được cho là] đằng sau sự hiện diện 

của Ta, đã đánh giá Ta dưới hình thức Chúa Giêsu, đã xem xét kỹ lưỡng cuộc sống của Ta, tập trung 

vào sự khiêm nhường trong trang phục của Ta và sự nghèo nàn tuyệt đối của Ta về hàng hóa vật chất.    

 

84. Và đã không bằng lòng với việc phán xét Ta, họ đã phán xét các môn đệ của Ta, đã quan sát họ 

thật kỹ khi họ nói, khi họ đi theo Ta trên đường và khi họ ngồi vào bàn.  Những người Pharisiêu đã làm 

nhục như thế nào khi một lần các môn đệ của Ta ngồi vào bàn mà không rửa tay. Tâm trí họ nghèo 

nàn mà nhầm lẫn giữa việc rửa cơ thể với sự tinh khiết của tinh thần! Họ đã không nhận ra rằng khi ở 

trong đền họ đã cầm chiếc bánh Thiêng Liêng, họ đã làm điều đó với đôi bàn tay sạch sẽ nhưng trái 

tim đầy thối rữa. (356, 37 - 38)  

 

 



85. Nhân loại đã xem xét kỹ lưỡng Ta ở mỗi bước. Tất cả những lời nói và hành động của Ta đã bị 

đánh giá với mục đích xấu. Hầu hết thời gian người ta đã bị bối rối bởi những việc làm của Ta, hoặc 

bằng chứng Ta đã đưa ra, bởi vì tâm trí con người của họ đã không có khả năng hiểu được điều mà chỉ 

có tinh thần mới có thể hiểu được.    

 

86. Nếu Ta cầu nguyện, họ sẽ nói, tại sao Ngài cầu nguyện nếu Ngài tuyên bố là đầy quyền năng và sự 

khôn ngoan? Ngài có thể cần gì hoặc yêu cầu gì? Và nếu Ta không cầu nguyện, họ sẽ nói rằng Ta đã 

không hoàn thành nghĩa vụ của tôn giáo của họ. 

 

87. Nếu họ thấy rằng Ta không bổ dưỡng bản thân mình trong khi các môn đệ của Ta ăn, họ đã phán 

xét rằng Ta đã không tuân theo Luật do Thượng đế ban hành. Và nếu họ thấy Ta ăn, họ tự hỏi, tại sao 

Ngài cần ăn để sống, nếu Ngài nói rằng Ngài là sự sống? Họ đã không hiểu rằng, Ta đã đến thế giới để 

tiết lộ cho con người biết loài người nên sống như thế nào, sau khi trải qua một cuộc thanh lọc kéo 

dài trên trái đất! Từ sự thanh lọc lâu dài đó, một thế hệ tâm linh hơn sẽ xuất hiện vượt lên trên mức 

khốn khổ của con người, nhu cầu đòi hỏi của xác thịt và những đam mê ích kỷ của các giác quan vật lý. 

(40, 11 - 13)   

 

Sự Tuyên Bố về Sự Chia Tay của Ngài 

 

88. Trong ba năm, Chúa Giêsu đã sống với các môn đệ. Ngài đã được theo sau bởi rất nhiều người, 

những người yêu mến Ngài sâu sắc. Đối với những môn đệ đó, không có gì tồn tại ngoài việc nghe 

Thầy mình giảng về Giáo Lý Thánh Thiêng của Ngài; Theo bước chân của Thầy, họ đã không cảm thấy 

đói cũng không khát, không có sự chậm trễ hay trở ngại, tất cả là bình an và niềm vui trong môi 

trường bao quanh nhóm đó, nhưng, dù sao, ngay khi họ đã mải mê chiêm ngưỡng Chúa Giêsu yêu 

dấu của mình, Ngài đã nói với họ: Thời gian sẽ thay đổi, Ta sẽ rời khỏi các con, và các con sẽ là những 

con chiên giữa bầy sói. Giờ đến lúc Ta cần trở về từ nơi Ta đã xuất phát, và để các con lại một mình 

trong một thời gian, để làm chứng về những gì các con đã thấy và đã nghe cho những người đói khát 

tình yêu và công lý. Làm việc trong Danh của Ta và Ta sẽ mang các con theo Ta đến nơi ở vĩnh cửu.  

 

89. Những lời này đã làm buồn các môn đệ, và khi giờ đã đến gần hơn, Chúa Giêsu đã  lặp lại thông 

báo này với sự kiên định cao hơn; Ngài đã nói về sự chia tay của Mình, nhưng đồng thời đã an ủi trái 

tim của những người đã nghe Ngài, nói rằng, Thần Khí của Ngài sẽ không rời đi và sẽ tiếp tục dõi theo 

thế giới, và nếu họ chuẩn bị mang theo lời Ngài như một thông điệp an ủi và hy vọng cho nhân loại 

thời đó, Ngài sẽ nói qua miệng họ và thực hiện những việc phi thường. (354, 26 - 27)  

 

Sự Gia Nhập của Chúa Giêsu vào Thành Giêrusalem 

 

90. Sự khải hoàn; vô số người đã đón nhận Ta khi Ta tiến vào thành Giêrusalem. Từ các thị trấn và các 

làng mạc, mọi người đã đổ về rất đông, đàn ông, phụ nữ và trẻ em để xem Thầy vào thành phố. Họ là 

những người đã trải nghiệm những việc phi thường và bằng chứng về quyền năng của Con Thiên 

Chúa. Người mù bây giờ đã nhìn thấy, người câm giờ có thể hát bài Vinh Danh Chúa, và người nằm liệt 

giường đã rời khỏi giường để vội vã đến gặp Thầy trong bữa tiệc Vượt qua.   



91. Ta đã biết rằng chiến thắng là nhất thời; Ta đã cảnh báo các môn đệ của Ta về những gì phải xảy ra 

sau này. Đó chỉ là khởi đầu của cuộc đấu tranh của Ta, và bây giờ, ở rất xa những sự kiện đó, Ta nói 

với các con rằng, ánh sáng của sự thật của Ta tiếp tục trong cuộc đấu tranh chống lại bóng tối của sự 

thiếu hiểu biết, tội lỗi và sự giả dối, vì lý do đó Ta phải thêm vào Chiến thắng tuyệt đối của Ta vẫn 

chưa đến. 

 

92. Làm thế nào các con có thể tin rằng lối vào Giêrusalem có nghĩa là chiến thắng của sự nghiệp của 

Ta, khi có rất ít người đã được chuyển đổi, và nhiều người vẫn không biết Ta là ai? 

 

93. Và ngay cả khi nhân loại đó đã được chuyển đổi thành Lời của Ta, vẫn chưa có nhiều thế hệ đến? 

 

94. Khoảnh khắc tưng bừng đó, sự khải hoàn, chiến thắng đó chỉ là sự phản ánh chiến thắng của ánh 

sáng, tốt lành, sự thật, tình yêu và công lý sẽ đến vào một ngày nào đó, và tất cả các con đều được 

mời.(ghi chú; Chúng ta đang sống trong những ngày đó.) 

 

95. Biết rằng nếu thậm chí một trong những đứa con của Ta vẫn được tìm thấy bên ngoài Giêrusalem 

mới, sẽ không có lễ kỷ niệm nào, vì Thiên Chúa sẽ không thể nói về chiến thắng, Ngài không thể ăn 

mừng nếu sức mạnh của Ngài không thể cứu, thậm chí người cuối cùng con cái của Mình. (268, 17 - 

21) 

 

96. Các con là họ, những người trong Kỷ Nguyên thứ hai đã hát bài Vinh Danh (Hosanna) khi Chúa 

Giêsu vào Giêrusalem. Bây giờ Ta biểu lộ với các con về tinh thần, các con không ném áo choàng của 

mình trước Ta; đó là trái tim của mình mà các con cung cấp cho nơi ở của Chúa. Hôm nay, bài Vinh 

Danh không được hét lên từ cổ họng của các con, điều này, bài Vinh Danh này phát xuất từ tinh thần 

của các con như một bài thánh ca về sự khiêm nhường, tình yêu và sự công nhận của Chúa Cha, như 

một  bài thánh ca về sự biểu lộ này trong Kỷ Nguyên thứ ba mà Chúa của các con đã đến để cung cấp 

cho các con.  

 

97. Rồi thì, giống như bây giờ, các con đi theo Ta trong lối vào Giêrusalem. Vô số những người vĩ đại 

vây quanh Ta, bị quyến rũ bởi những lời yêu thương của Ta; đàn ông, phụ nữ, người già và trẻ em, 

thành phố run rẩy với giọng nói tưng bừng. Chính các kinh sư và người Pharisiêu, sợ rằng dân chúng 

có thể nổi loạn, đã nói với Ta: thưa Thầy, nếu Thầy dạy hòa bình, tại sao Thầy cho phép các môn đệ 

của mình gây ra một vụ làm nhục theo cách này? Ta đã trả lời họ: nếu những người này giữ được hòa 

bình, những viên đá sẽ kêu lên. Vì đây là những giây phút tưng bừng, đỉnh cao và vinh quang của Đấng 

Mêt-sia giữa những người đói khát khát công lý: những linh hồn đó đã chờ đợi Chúa từ lâu trong việc 

thực hiện các lời tiên tri. 

 

98. Trong đó niềm hân hoan và vui mừng. Người dân của Ta cũng kỷ niệm sự giải phóng của họ khỏi Ai 

Cập. Kỷ niệm lễ Vượt qua đó, Ta muốn làm cho mọi người không thể quên, nhưng thực sự Ta nói với 

các con rằng, Ta đã không tuân theo truyền thống đơn giản về sự hy sinh của một con chiên, không, 

Ta đã hiến dâng chính Mình trong Chúa Giêsu, Con Chiên chịu hiến tế, như là con đường mà tất cả con 

cái Ta phải được cứu chuộc. (318, 57 - 59) 



Bữa Ăn Tối Cuối Cùng 

 

99. Khi Chúa Giêsu đã cử hành lễ Vượt qua với các môn đệ theo truyền thống của dân tộc đó, Ngài đã 

nói với họ: Một điều mới Ta sẽ tiết lộ cho các con; uống rượu này và ăn bánh này, tượng trưng cho 

Máu và Cơ Thể của Ta, và làm điều này để tưởng nhớ đến Ta.  

 

100. Sau khi đã chia tay Thầy, các môn đệ đã tưởng niệm sự hy sinh của Chúa, đã uống rượu và ăn 

bánh tượng trưng cho Ngài là người đã hiến dâng tất cả vì tình yêu cho nhân loại.  

 

101. Khi nhiều thế kỷ đã trôi qua, mọi người đã chia thành các tôn giáo, và đã đưa ra những cách giải 

thích khác nhau cho những Lời của Ta. 

 

102. Hôm nay Ta đến để nói với các con rằng, đó là cảm giác của Ta vào giờ đó, trong bữa ăn tối đó, 

nơi mỗi lời nói và hành động của Chúa Giêsu là một bài học từ một cuốn sách về sự khôn ngoan sâu 

sắc và tình yêu vô hạn. Nếu Ta đã lấy bánh và rượu, đó là để các con hiểu rằng, chúng giống như tình 

yêu là nguồn gốc và sự sống của tinh thần, và nếu Ta đã nói với các con: Hãy làm điều này để tưởng 

nhớ đến Ta, Thầy muốn nói  các con phải yêu anh em mình bằng một tình yêu như Chúa Giêsu, dâng 

chính mình là nguồn sống thực sự của nhân loại.  

 

103. Bất kỳ nghi thức nào các con thực hiện, các giáo huấn này sẽ không sanh sản, nếu trong cuộc 

sống của mình, các con không thực hiện các thực hành giáo lý và ví dụ của Ta; trong đó là khó khăn 

cho các con, nhưng là nơi công đức nằm trong đó. (151, 29 - 32 và 34)   

 

104. Giống như các con đang ở quanh Ta bây giờ, Ta cũng đã ở trong Kỷ Nguyên thứ hai vào tối hôm 

đó. Mặt trời đã lặn khi Chúa Giêsu đã trò chuyện với các tông đồ của mình lần cuối cùng trong thời 

gian ở đó. Chúng là những lời của một người Cha đau khổ về những đứa con rất yêu quý của mình. Có 

một nỗi buồn trong Chúa Giêsu, cũng như trong các môn đệ đã chưa biết điều gì, chỉ vài giờ sau, đã 

chờ đợi Ngài là người đến để hướng dẫn họ, và người rất yêu mến họ. Chúa của họ sẽ rời bỏ họ,  

nhưng họ đã chưa biết làm thế nào. Phêrô đã khóc, nắm chặt chiếc cốc vào lòng. Gioan đã làm ướt 

ngực của Thầy bằng nước mắt. Mathêu và Batôlômêô đã ngây ngất trước Lời dạy của Ta. Philiphê và 

Tôma đã giấu nỗi cay đắng khi họ đã ăn tối với Ta.  Giacôbê nhỏ hơn, cũng như lớn hơn, Thaddeus, 

Anrê và Simon đều đã im lặng vì đau đớn, mặc dù với trái tim họ, họ đã nói nhiều với Ta. Giuđa 

Iscariot cũng đã đau lòng, đã đau khổ và đã hối hận, nhưng anh ta đã không thể quay lại, vì bóng tối 

đã chiếm hữu anh ta.  

 

105. Khi Chúa Giêsu đã nói xong những lời và lời khuyên cuối cùng của mình, những môn đồ đó đã 

được tắm trong nước mắt, nhưng một trong số họ đã không còn ở đó nữa, tinh thần của anh ta đã 

không thể nhận được tình yêu như vậy, cũng không thể thấy được ánh sáng như vậy, và vì thế anh ta 

đã rời đi vì những lời đó đã thiêu rụi trái tim anh ta. (94, 56 - 58)   

 

106. (39-1) (* Sự khao khát Thiêng Liêng của Chúa Giêsu là để các môn đệ trở thành người ban phát 

Giáo Lý cho sự cứu chuộc của Người; 



*) Câu 106-108 là bản sao của câu 39, đúng. bản gốc tiếng Tây Ban Nha) 

 

107. (39-2) và như vậy, trong khoảnh khắc tối cao của bài giảng cuối cùng của Mình với các môn đệ, 

đó cũng là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa Cha và các con, Ngài đã nói bằng một giọng ngọt ngào: Một 

điều răn mới cho các con: Đó là các con hãy yêu thương nhau,” 

 

108. (39-3) Sự nhen nhóm lên từ ánh sáng của câu châm ngôn đó, niềm hy vọng lớn nhất của loài 

người. (254, 59)  


