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Công Trình Từ Thiện và Ý Nghĩa Trung Tâm của Tình Yêu  

 

Những điều mặc khải của Chúa Giêsu Kitô 

 

Hiệu Lực Ân Điển của những Công Việc Tốt.  

 

Vì vậy, Đức Chúa phán thế này: 

 

1. Quan sát tất cả các trường hợp đau khổ, đau đớn và nhu cầu của con người; và được đối mặt với 

cảnh tượng đau đớn, mà vây quanh các con ở mọi nơi, hãy để trái tim các con trở nên nhạy cảm hơn. 

 

2. Khi các con cảm thấy thúc đẩy một sự hào phóng và cao quý để làm điều tốt trong phần sâu nhất 

của bản thể mình, hãy để sự thúc đẩy đó tràn qua và thể hiện chính nó. Đó là tinh thần gửi thông điệp 

của nó, bởi vì nó đã tìm thấy cơ thể của nó đã sẵn sàng và được xử lý. (334, 3 - 4)  

 

3. Hãy để việc bác ái đi trước giữa những khát vọng của mình và các con sẽ không bao giờ hối tiếc vì 

đã làm một việc từ thiện, vì qua đức hạnh đó các con sẽ có sự thỏa thích và hạnh phúc to lớn của sự 

tồn tại của mình, và cùng lúc đạt được tất cả sự khôn ngoan, nghị lực và được sự khao khát bởi tinh 

thần cao quí  . 

 

4. Thông qua từ thiện cho anh em của mình, các con sẽ thanh lọc tinh thần của mình, trả nợ từ đó, trả 

nợ cho cuộc sống con người của mình và nâng cao đời sống tinh thần của mình. 

 

5. Khi các con đến với cánh cửa mà tất cả sẽ mời gọi, hạnh phúc của các con sẽ rất to lớn, vì các con sẽ 

nghe thấy tiếng nói chào mừng từ thế giới tâm linh, sẽ chúc phúc cho các con và gọi các con đến Công 

việc của sự tái sinh và tâm linh. (308, 55 - 56)   

 

6. Thêm nữa, Ta nói với các con: Phúc cho những người lao động của Ta, những người biết cách cảm 

nhận trong lòng họ nỗi buồn của những người bị mất tự do hoặc sức khỏe, và những người đến thăm 

và an ủi họ; vì một ngày họ sẽ gặp lại nhau, dù trong cuộc sống này hay cuộc sống khác; và các con 

không biết liệu sau đó họ có thể có sức khỏe tốt hơn, tự do hơn và nhẹ nhàng hơn những người đã 

mang thông điệp yêu thương đến với họ trong nhà tù hay bệnh viện. Đó là lúc họ sẽ đáp lại với lòng 

biết ơn, giúp một tay cho những người ở một thời điểm khác đã đưa nó cho họ. 

 

7. Khoảnh khắc đó khi các con đã khiến lời nói của Ta đi vào trái tim anh ấy, khoảnh khắc khi các con 

đã đưa tay lên trán anh ấy và đã khiến anh ấy nghĩ về Ta và đã cảm nhận Ta, sẽ không bao giờ bị xóa 

khỏi tinh thần của anh ấy, giống như khuôn mặt và giọng nói anh em của mình sẽ không bao giờ bị xóa 

để họ sẽ nhận ra các con bất cứ nơi nào các con gặp. (149, 54 - 55)  

 



8. Cùng một cách mà gió và ánh sáng mặt trời âu yếm các con, Ôi, hỡi dân của Ta, vuốt ve đồng bào 

của mình. Đây là thời gian mà người nghèo và người túng thiếu rất nhiều. Hãy ghi nhớ rằng ai cầu xin 

một ân huệ, đang ban cho các con ân sủng để hữu ích cho người khác và làm việc hướng tới sự cứu 

rỗi của mình. Ngài ban cho các con cơ hội để được thương xót và với nó các con có thể bắt chước Cha 

của mình; bởi vì con người được sinh ra để phân tán hạt giống của sự công chính trên toàn thế giới. 

Hãy hiểu rằng ai xin, các con có làm ơn hay không. (27, 62) 

 

Từ Thiện Đúng và Sai  

 

9. Ôi, hỡi các môn đệ của Ta, sứ mệnh lớn nhất của các con sẽ là bác ái! Nhiều lần các con sẽ thực 

hiện nó một cách bí mật, không có bất kỳ màn hình nào, không cho tay trái biết tay phải của mình đã 

cho những gì, nhưng sẽ có những lúc mà tổ chức từ thiện của các con sẽ phải được chứng kiến bởi 

anh em của mình để họ học cách chia sẻ nó. 

 

10. Quên đi việc thanh toán, Ta là Cha thưởng cho việc biện minh cho việc làm của con cái mình mà 

không bỏ bê một ai.  

 

11. Ta đã nói với các con rằng, nếu các con cung cấp một ly nước với lòng bác ái thực sự, cử chỉ đó sẽ 

còn đó mà không được thưởng.  

 

12. Phúc cho những người tiếp cận nói với Ta: thưa Thầy, con không mong đợi có phần thưởng nào 

cho những việc làm của mình, nó là đủ rằng con tồn tại biết rằng con là con trai của Ngài, vì vậy tinh 

thần của Ngài sẽ được tràn đầy hạnh phúc. (4, 78 - 81) 

 

13. Đừng nuôi dưỡng bất kỳ lợi ích tự cao tự đại nào, chỉ nghĩ đến sự cứu rỗi và phần thưởng của 

mình, bởi vì sự thất vọng của các con sẽ rất đau đớn khi các con thể hiện tinh thần của mình, bởi vì 

các con sẽ tìm thấy rằng, trong thực tế các con đã không thể làm việc để nhận phần thưởng. 

 

14. Để các con có thể hiểu rõ hơn những gì Ta muốn nói với các con, Ta cho các con ví dụ sau: Có và 

luôn luôn có những người đàn ông và phụ nữ đã cố gắng thực hiện những việc làm từ thiện giữa anh 

em của họ, và tuy nhiên, khi họ xuất hiện trước Ta, họ đã không trình bày cho Ta công đức đối với 

hạnh phúc tâm linh của họ. Và làm thế nào điều này đã xảy ra? Các con có thể quan niệm rằng họ có 

thể là nạn nhân của sự bất công thay mặt cho Cha của họ không? Câu trả lời rất đơn giản, các môn đệ: 

Họ đã không thể thu thập bất kỳ lợi ích nào cho bản thân vì hành động của họ đã không chân thành, 

bởi vì khi họ đã đưa tay ra để tặng một thứ gì đó, họ đã không bao giờ làm điều đó với cảm giác từ 

thiện thực sự đối với người đau khổ , thay vì nghĩ về bản thân họ,  trong sự cứu rỗi của họ, trong phần 

thưởng của họ. Một số người đã cảm động vì lợi ích riêng, những người khác bởi sự phù phiếm, và đó 

không phải là từ thiện thực sự, bởi vì nó đã không chân thành hay không ích kỷ, và Ta nói với các con 

rằng anh ta không truyền đạt sự chân thành và tình yêu, không gieo rắc sự thật cũng không làm việc 

hướng tới phần thưởng nào.  

 



15. Tổ chức từ thiện phô trương có thể cung cấp cho các con một số thỏa mãn trên trái đất, sẽ phát 

sinh từ sự ngưỡng mộ mà các con, khơi dậy và sự suy đoán mà các con nhận  được, nhưng sự phô 

trương không đến được vương quốc của Ta, chỉ có những gì là sự thật đạt được ở đó. Mọi người sẽ 

đến nơi đó mà không thể che giấu sự tì vết hay ô uế nhỏ nhất, bởi vì trước khi xuất hiện trước mặt 

Thiên Chúa, các con sẽ tước đi những chiếc áo  choàng,  vương miện, phù hiệu, danh hiệu và tất cả 

những gì liên quan đến thế giới, để trình bày trước Thẩm Phán Tối Cao Những linh hồn khiêm 

nhường, những người sẽ đáp lại trước Đấng Tạo Hóa về sứ mệnh được giao phó cho họ. (75, 22 - 24) 

 

16. Anh ta, người từ tình yêu tìm để phục vụ người lân cận tận hiến những điều tốt đẹp trên một 

trong nhiều con đường mà cuộc sống đưa ra. Anh ta biết rằng anh ta là một người phải cho phép 

mình được Thần Thánh sử dụng cho những mục đích rất cao. Ta ước mong các con được biết, ôi, các 

môn đệ, để có thể chính các con là người giải thoát những người đã mất con đường tiến hóa khỏi lỗi 

lầm của họ. 

 

17. Tình yêu đích thực, vượt ra ngoài trái tim, là thành quả của trí tuệ. Xem cách của Ta, theo lời của 

Ta, gieo sự khôn ngoan trong sự hiểu biết của mình và sau đó chờ đợi hoa quả của tình yêu của mình. 

 

18. Có nhiều cách để làm tốt, nhiều cách để điều khiển và phục vụ; tất cả đều là biểu hiện của tình 

yêu, chỉ có một mình, tình yêu là trí tuệ của tinh thần. 

 

19. Một số người có thể đi trên con đường khoa học, và những người khác về tinh thần, những người 

khác về cảm xúc và nơi gặp gỡ của tất cả họ sẽ là sự hòa hợp về tinh thần. (282, 23 - 26) 

 

Tâm Linh và Vật Chất.. Hành Động của Tình Yêu 

 

20. Nếu các con nghèo về vật chất, và vì lý do đó, các con không thể giúp đỡ đồng bào của mình, đừng 

sợ. Hãy cầu nguyện, và Ta sẽ mang lại bình an và sự giác ngộ cho những người cần.  

 

21. Từ thiện thực sự, sinh ra lòng trắc ẩn, là món quà tốt nhất mà các con có thể cung cấp cho người 

nghèo. Nếu không có tình yêu trong tim khi các con cho anh em tiền, bánh mì hoặc một ly nước, Ta 

thực sự nói với các con rằng các con chưa cho đi thứ gì. Nó sẽ tốt hơn để giữ lại những gì các con đã 

cho.  

 

22. Nhân loại, khi nào thì các con muốn trở nên ý thức về sức mạnh của tình yêu? Các con chưa sử 

dụng sức mạnh, đó là nguồn gốc của sự sống. (306, 32 - 33) 

 

23. Không nhìn thấy kẻ thù, nhưng tất cả những anh em trong những người vây quanh m ình. Đừng 

yêu cầu hình phạt, để các con có thể đưa ra một ví dụ về sự tha thứ và do đó không có sự oán giận 

trong tinh thần của mình. Bịt kín đôi môi, và để Ta phán xét nguyên nhân của các con.  

 

24. Chữa lành người bệnh. Giúp đỡ những người không thể suy luận, và loại bỏ những sinh linh gây ra 

sự nhầm lẫn về tinh thần; giúp người này và người kia trở nên giác ngộ tâm linh. (33, 58 - 59)  



25. Các môn đệ: Câu châm ngôn mà Ta đã dạy các con trong Kỷ Nguyên thứ hai, hãy yêu thương nhau, 

có thể áp dụng cho tất cả các hành động trong cuộc đời các con.  

 

26. Có những người nói với Ta: thưa Thầy, làm sao tôi có thể yêu người hàng xóm của mình nếu tôi là 

một người tầm thường có cuộc sống cống hiến cho công việc vật chất? 

 

27. Đối với những người nhỏ bé này của Ta, Ta nói, ngay cả trong công việc vật chất đó, rõ ràng là 

không quan trọng, ngươi có thể yêu đồng bào của mình, nếu ngươi làm việc đó với ý chí phục vụ anh 

em của mình.  

 

28. Hãy tưởng tượng cuộc sống của các con sẽ đẹp như thế nào, nếu mỗi người làm việc suy nghĩ làm 

việc tốt, và sẽ tham gia nỗ lực nhỏ bé của mình cho những người khác. Thực sự, Ta có thể nói với các 

con rằng, đau khổ sẽ không được biết, nhưng sự thật là mỗi người làm việc cho chính mình, chỉ nghĩ 

về bản thân và có thể ở những người gần gũi nhất với mình.  

 

29. Tất cả các con cần hiểu rằng, không ai là đủ cho chính mình, và người đó cần người khác; tất cả 

các con phải biết rằng mình bị ràng buộc chặt chẽ với một nhiệm vụ phổ quát mà các con phải hoàn 

thành trong sự thống nhất; tuy nhiên, không phải là một sự thống nhất từ nghĩa vụ vật chất, mà là ý 

định, cảm hứng và lý tưởng, trong một từ: bởi tình yêu dành cho nhau. Thành quả của việc này sau đó 

sẽ có ích cho tất cả. (334, 35 - 37) 

 

30. Ta nói với các con, các môn đệ, trong Luật yêu thương của Ta, nếu các con không thể làm những 

công việc hoàn hảo như những gì Ta đã làm trong Chúa Giêsu, ít nhất là thúc đẩy chính mình đến gần 

họ. Đó là đủ để thấy một chút ý chí thực sự để bắt chước Ta và một chút tình yêu dành cho đồng loại 

của mình, để Ta giúp các con và thể hiện ân sủng và sức mạnh của Ta trên con đường của các con. 

 

31. Các con sẽ không bao giờ cô đơn trong cuộc đấu tranh. Nếu Ta không bỏ rơi các con khi các con bị 

nhân đôi bởi sức nặng của tội lỗi, các con có nghĩ rằng Ta sẽ bỏ rơi các con khi các con đang bước đi 

với sức nặng của thập giá của sứ mệnh tình yêu này không? (103, 28 - 29) 

 

Ý Nghĩa Tích Phân của Tình Yêu 

 

32. Tình yêu là bản chất của Giáo Lý của Ta trong suốt các Kỷ Nguyên. 

 

33. Tình yêu là bản chất của Thiên Chúa; từ sức mạnh đó, tất cả chúng sanh mang lấy sự sống; từ đó 

tất cả sự sống và sáng tạo nảy sinh. Tình yêu là khởi đầu và là định mệnh cuối cùng của tất cả được 

tạo ra bởi Chúa Cha. 

 

34. Trước nó sức mạnh di chuyển, chiếu sáng và mang lại sự sống cho vạn vật, cái chết biến mất, tội 

lỗi tan biến, những đam mê tiêu cực phai nhạt, tạp chất được tẩy sạch, và tất cả những gì không hoàn 

hảo đều được làm cho hoàn thiện. (295, 32) 



35. Ta đã tiết lộ sự tồn tại của Ta, và lý do cho riêng các con, Ta đã tiết lộ rằng ngọn lửa mang lại sự 

sống và hoạt hình cho tất cả, là Tình Yêu; và đây là nguyên tắc mà tất cả các bản chất đã xuất hiện.  

 

36. Và do đó, các con được sinh ra từ tình yêu, tồn tại vì tình yêu, được tha thứ khỏi tình yêu, và sẽ ở 

trong cõi vĩnh hằng, thông qua tình yêu. (135, 19 - 20)  

 

37. Tình yêu là khởi đầu và lý do cho sự tồn tại của các con, Ôi, loài người, làm thế nào các con có thể 

sống mà không có món quà đó? Hãy tin Ta, có nhiều người mang cái chết bên trong họ, và những 

người khác bị bệnh chỉ vì không yêu ai. Sự cân bằng đã  cứu nhiều người là Tình Yêu và món quà 

Thiêng Liêng phục hồi sự sống đích thực, đó là sự cứu chuộc và nâng cao, cũng là tình yêu. (166, 41) 

 

38. Tình yêu; vì Người không yêu mang nỗi buồn sâu thẳm trong mình, rằng không sở hữu hay cảm 

nhận những gì đẹp đẽ và nâng cao nhất trong cuộc sống. 

 

39. Đó là những gì Chúa Giêsu đã đến để dạy các con bằng Cuộc Sống và cái Chết của Ngài, và đó là 

điều mà Ngài đã để lại cho các con trong Lời Thiêng Liêng của Mình, cô đọng trong cụm từ: “Hãy yêu 

thương nhau, với tình yêu mà Ta đã chỉ cho các con.” 

 

40. Ngày sẽ đến khi những người đã không yêu thương, vứt bỏ sự cay đắng và những định kiến của 

họ, sẽ đến và yên nghỉ trong Ta, nơi họ sẽ trở lại với cuộc sống khi nghe Lời ngọt ngào vô hạn của Ta.   

 

41. Thực sự Ta nói với các con, trong tình yêu là sức mạnh của Ta, trí tuệ của Ta và sự thật của Ta. Nó 

giống như một nấc thang vô tận được nhìn thấy dưới những hình thức khác nhau, từ hạ cấp đó đến 

con người, đến những người cao nhất của tinh thần, những người đã đạt được sự hoàn hảo. 

 

42. Tình yêu, dù theo cách riêng của các con, nhưng luôn luôn yêu. Đừng ghét, vì ghét để lại dấu vết 

của cái chết, trong khi thông qua tình yêu sự tha thứ có được và mọi điều ác đều bị xóa. (224, 34 - 36)   

 

43. Ta nói với các con rằng ai không yêu, ai không biểu lộ tình yêu của mình ở dạng cao nhất và với sự 

thuần khiết tuyệt đối, thiếu kiến thức thực sự và rất ít anh ta sẽ sở hữu. Ngược lại, Người yêu thương 

với tất cả tinh thần và tất cả các quyền năng đã được ban cho mình, sẽ mang trong mình ánh sáng của 

sự khôn ngoan và Người sẽ cảm thấy mình thực sự là chủ sở hữu của mọi người xung quanh, vì những 

gì thuộc về Chúa Cha, cũng là tài sản của con anh. (168, 11)  

 

44. Tình yêu sẽ cho các con kiến thức để hiểu được sự thật mà người khác tìm kiếm trong vô vọng dọc 

theo con đường đá của khoa học.  

 

45. Hãy để cho Thầy hướng dẫn các con trong mọi hành động, lời nói và suy nghĩ của mình. Hãy được 

chuẩn bị dưới tấm gương hài lòng và yêu thương của anh ấy và các con sẽ thể hiện tình yêu thiêng 

liêng, do đó các con sẽ cảm thấy gần Thiên Chúa hơn, vì các con sẽ hòa hợp với Ngài. 

 



46. Nếu các con yêu, các con sẽ trở nên khiêm nhường như Chúa Giêsu. (21, 10 - 12) 

 

47. Người biết yêu thương hiểu, Người học hỏi có sức mạnh của ý chí, Người có sức mạnh của ý chí, 

có thể thành tựu rất  nhiều. Ta nói với các con rằng, không phải sự nâng cao cũng như kiến thức mà 

anh ta sẽ có, anh ta cũng sẽ không làm những việc vĩ đại, không yêu thương bằng tất cả sức mạnh của 

tinh thần của mình. (24, 41)  

 

48. Đừng cho phép trái tim của mình trở nên vô ích, bởi vì trái tim của các con tượng trưng cho ngọn 

lửa vĩnh cửu từ nơi mọi thứ xuất hiện và đi vào sự sống. 

 

49. Tinh thần sử dụng trái tim để thể hiện tình yêu của mình thông qua cơ thể con người. Tuy nhiên, 

nếu tình yêu của các con chỉ là vật chất, luật pháp, thì trong tình yêu của các con sẽ chỉ là tạm thời vì 

cơ thể các con là tạm thời. Nhưng khi tình yêu của các con là Thiêng Liêng, nó sẽ tương tự như Thiên 

Tính của Chúa Cha, Đấng vĩnh cửu, hoàn hảo và không thể thay đổi.  

 

50. Tất cả sự sống và mọi sự sáng tạo đều liên quan đến tinh thần, bởi vì nó sở hữu sự sống vĩnh cửu. 

Đừng giới hạn bản thân, yêu mến Ta và yêu nhau, bởi vì các con là con của một Sinh Vật sở hữu tình 

yêu vô hạn, rằng đó là chính Thiên Chúa. (180, 24 - 26) 

 

51. Nâng cao bản thân trên con đường dẫn đến đỉnh núi, và với mỗi bước các con đi, các con sẽ hiểu 

những lời dạy của Ta tốt hơn, và sẽ hoàn thiện bản thân nhiều hơn để hiểu ngôn ngữ của Thánh 

Thiêng.  

 

52. Ngôn ngữ của tinh thần là gì? Đó là tình yêu. Tình yêu là ngôn ngữ phổ quát. Các con không thấy 

rằng tình yêu của con người cũng biết nói sao? Nhiều khi nó không cần lời nói, nhưng nói tốt hơn với 

việc làm và bằng suy nghĩ. Nếu tình yêu của con người thể hiện theo cách này, ngôn ngữ của các con 

sẽ như thế nào khi các con được hoàn thiện trong Luật của Ta? (316, 59-60) 

 

53. Nếu các con cho rằng Ta là trí tuệ, thì trí tuệ đó xuất phát từ tình yêu; nếu các con công nhận Ta là 

Thẩm phán, thì công lý dựa trên tình yêu, nếu các con tin Ta mạnh mẽ, Sức mạnh của Ta được xây 

dựng trên tình yêu, nếu các con biết rằng Ta là vĩnh cửu, sự vĩnh cửu của Ta đến từ tình yêu; vì nó là 

sự sống và sự sống làm cho linh hồn trở nên bất tử.  

 

54. Tình yêu là ánh sáng, sự sống và kiến thức. Và Ta đã ban cho các con hạt giống đó từ bắt đầu thời 

gian; đó là Người duy nhất mà Ta, Người gieo giống hoàn hảo, đã gieo vào vùng đất của trái tim các 

con. (222, 23)   

 

Sức Mạnh Tổng Thể của Tình Yêu 

 

 

 



55. Ôi! Đàn ông và phụ nữ trên thế giới đã quên trong khoa học của các con, điều duy nhất sẽ khiến 

các con khôn ngoan và hạnh phúc; các con đã quên mất tình yêu truyền cảm hứng cho tất cả, tình yêu 

làm mọi thứ và thay đổi mọi thứ! Các con sống trong đau khổ và trong bóng tối, vì không thực hành 

được tình yêu mà Ta dạy cho các con, các con mang đến nỗi đau khổ về thể xác hoặc tinh thần cho 

mình.   

 

56. Để khám phá và hiểu các thông điệp của Ta, trước tiên các con cần phải tử tế và khiêm tốn trong 

lòng, những đức tính tồn tại trong mỗi tinh thần kể từ giây phút sáng tạo của họ,  nhưng để cảm nhận 

được cảm giác yêu thương thực sự, các con cần phải tự mình tâm linh hóa, vun đắp tình cảm tốt đẹp 

của mình; nhưng các con đã muốn có mọi thứ trong cuộc sống, ngoại trừ tình yêu tinh thần. (16, 31 - 

32)  

 

57. Trong mọi thời các con đã có những người hướng dẫn, đã dạy cho các con sức mạnh của tình yêu. 

Họ là những người anh em tiên tiến nhất của các con, với sự hiểu biết sâu sắc hơn về Luật của Ta và 

sự thuần khiết hơn trong hành động của họ. Họ đã đến để cho các con một ví dụ về sức mạnh, tình 

yêu và sự khiêm nhường, bằng cách đánh đổi cuộc đời lỗi lầm và tội lỗi của họ để có một sự tồn tại 

dành riêng cho sự công bình, hy sinh và bác ái.  

 

58. Từ khi còn nhỏ cho đến tuổi già, các con có những ví dụ rõ ràng về tất cả những gì có thể được 

thực hiện bằng tình yêu và những nỗi đau có thể bắt nguồn từ việc thiếu bác ái; nhưng các con vô 

cảm hơn những tảng đá, đã không thể học được những lời dạy và ví dụ mà cuộc sống hàng ngày của 

các con cung cấp.   

 

59. Các con có đôi khi quan sát làm thế nào ngay cả những động vật hoang dã nhẹ nhàng đáp lại lời 

kêu gọi của tình yêu không? Vâng, theo cách tương tự, các yếu tố có thể đáp ứng, các lực của thiên 

nhiên và tất cả những gì tồn tại trong thế giới vật chất và tinh thần.  

 

60. Đó là lý do tại sao Ta nói với các con rằng, các con nên chúc phúc cho mọi thứ bằng tình yêu, nhân 

danh Chúa Cha và Đấng Tạo Hóa của Vũ Trụ.  

 

61. Để chúc phúc có nghĩa là bão hòa. Để chúc phúc là cảm thấy sự công bình, để nói và giao nó. Để 

chúc phúc là hiểu thấu được tất cả những gì xung quanh mình với những suy nghĩ về tình yêu. (14, 56 

- 60) 

 

62. Thực sự Ta nói với các con rằng, tình yêu là lực không thể thay đổi, làm di chuyển vũ trụ. Tình yêu 

là khởi đầu và là bản chất của sự sống.  

 

63. Ta bắt đầu một thời điểm của sự phục hưng tâm linh cho tất cả, một thời điểm mà Ta sẽ khiến cho 

hạt của bông hoa phước lành của tình yêu mà Ta đã đổ ra khắp thế giới, từ trên đỉnh của một cây thập 

giá, tuyên bố cho các con rằng, khi con người thương yêu nhau như Ta đã dạy họ, cái chết sẽ bị đánh 

bật khỏi thế giới và ở đó, sự sống sẽ ngự trị trên nhân loại và được thể hiện trong tất cả các việc làm 

của họ. 


