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Sự Nhập Thể trên Trái Đất 

 

Vì vậy, Đức Chúa phán: 

 

1. Khi một trong những người thân yêu của các con khởi hành đến thung lũng tâm linh, các con khóc 

lóc, thay vì tràn đầy bình an, hãy nhận ra rằng anh ta đang tiến gần hơn đến Chúa của mình. Mặt khác, 

các con ăn mừng khi một em bé mới chào đời đến nhà mình mà không nhận ra ngay lúc đó rằng tinh 

thần đã đến để thực hiện một sự phục hồi trong thung lũng nước mắt này. Đó là lúc các con nên khóc 

vì tinh thần đó. (52, 28) 

 

2. Các con sinh ra những đứa con bằng xương bằng thịt, nhưng Ta là Người phân phát các linh hồn 

trong gia đình, trong các dân tộc, trong các quốc gia, trong các thế giới và trong công lý như thế, 

không thể hiểu thấu đối với con người, Tình yêu của Ta được thể hiện. (67, 26) 

 

3. Các con sống trong thời hiện tại và không biết những gì Ta đã định sẵn cho tương lai của các con. Ta 

đang chuẩn bị một quân đoàn tinh thần vĩ đại, sẽ phải đến để sống trên trái đất trong một nhiệm vụ 

tế nhị, và điều cần thiết là các con phải biết rằng, nhiều người trong số các con sẽ là cha mẹ của 

những đứa trẻ mà phái viên của Ta được làm thành xác phàm. Nhiệm vụ của các con là chuẩn bị tinh 

thần để đón nhận và hướng dẫn chúng. (128, 8)  

 

4. Ta muốn nói với các con nhiều về giáo lý tâm linh, nhưng các con chưa hiểu chúng. Nếu Ta đã tiết lộ 

cho các con, những nơi ở mà các con đã xuống trên trái đất, các con sẽ không thể hình dung được 

mình đã sống ở những nơi đó như thế nào. 

 

5. Hôm nay, các con có thể phủ nhận việc biết được thung lũng tâm linh, bởi vì Ta đã đóng cửa tinh 

thần của các con, đang được tái sinh quá khứ của nó để các con không suy đoán, quy phục, cũng 

không bị chán nản khi phải đối mặt với sự tồn tại mới của mình, mà nên bắt đầu như một đời sống 

mới.  

 

6. Ngay cả khi các con muốn, các con không thể nhớ; Ta chỉ thừa nhận với các con việc bảo tồn một 

suy nghĩ hoặc trực giác mà Ta tiết lộ cho các con để các con kiên trì phấn đấu và đồng ý khi phải đối 

mặt với những thử thách. 

 

7. Các con có thể nghi ngờ tất cả những gì Ta nói với các con, nhưng thung lũng đó thực sự là nơi ở 

của các con khi các con là một linh hồn. Các con là cư dân trong biệt thự mà không biết đau đớn, 

trong đó các con cảm thấy vinh quang của Chúa Cha trong bản thể của mình, vì không có vết bẩn 

trong đó. 



8. Tuy nhiên, các con đã không kiếm được công đức; điều cần thiết là các con phải rời khỏi Thiên 

Đường và xuống thế giới để tinh thần của mình, bằng nỗ lực của chính nó, chinh phục Vương quốc đó. 

 

9. Tuy nhiên, từng chút một các con đã đi xuống dốc về mặt đạo đức, cho đến khi các con cảm thấy 

rất xa với Thần Thánh và tâm linh, từ nguồn gốc của mình. (114, 35 - 36) 

 

10. Khi linh hồn đến trái đất, nó xuất hiện với ý định tốt nhất là hiến dâng sự tồn tại của mình cho 

Chúa Cha, làm hài lòng Ngài trong mọi việc, và có ích cho đồng loại. 

 

11. Nhưng một khi bị giam cầm trong vật chất, bị cám dỗ và cố gắng theo một ngàn cách khác nhau 

trong suốt cuộc hành trình, nó yếu đi, nhường lại những xung lực của xác thịt và những cám dỗ của 

nó, trở nên ích kỷ, sau cùng, yêu thương bản thân trên tất cả mọi thứ, và chỉ trong những khoảnh 

khắc lắng nghe theo lương tâm của nó, nơi vận mạng của nó, và những lời hứa đã được viết. 

 

12. Lời của Ta giúp các con ghi nhớ hiệp ước tâm linh của các con và vượt qua những cám dỗ và 

những chướng ngại.  

 

13. Không ai có thể nói rằng họ chưa bao giờ đi lạc khỏi con đường Ta đã vạch ra cho họ, nhưng Ta 

tha thứ cho các con để các con có thể học cách tha thứ cho anh em mình. (245, 47 - 48) 

 

14. Một bài học tâm linh vĩ đại là cần thiết để khiến con người bước đi trên con đường theo tiếng nói 

của lương tâm mình, cho thế giới vật chất bao quanh anh ta. Bất chấp tất cả được bão hòa với tình 

yêu của Thiên Chúa, và được xây dựng một cách khôn ngoan vì lợi ích và hạnh phúc của con người, nó 

tạo thành một thử nghiệm cho tinh thần ngay từ khi nó sống trong một thế giới mà nó không thuộc 

về, hợp nhất với một cơ thể có bản chất khác với chính nó. 

 

15. Ở đó các con có thể tìm ra nguyên nhân khiến tinh thần quên đi quá khứ của nó. Ngay từ khi nó 

được tạo thành xác phàm trong một sinh vật vô thức, mới được sinh ra và hợp nhất với nó, nó bắt 

đầu một cuộc sống chung cùng với sinh linh đó. 

 

16. Trong tinh thần chỉ còn lại hai thuộc tính: lương tâm và trực giác, nhưng tính cách, công việc được 

thực hiện và quá khứ, tạm thời bị ẩn giấu. Do đó, nó đã được quyết định bởi Chúa Cha.  

 

17. Điều gì sẽ trở thành tinh thần đến từ ánh sáng của một ngôi nhà cao hơn, để sống giữa những 

khốn khổ của thế giới này, nếu nó nhớ về quá khứ của nó? Và sẽ có bao nhiêu điều phù phiếm giữa 

những người nếu sự vĩ đại tồn tại trong tinh thần của họ trong một cuộc sống khác [trước đây] được 

tiết lộ cho họ! (237, 18 - 19)  

 

Giá Trị Thực Sự của Cơ Thể và Hướng Dẫn của nó bởi Tinh Thần 

 



18. Ta không bảo các con chỉ thanh lọc tinh thần mà còn tăng cường thể chất để các thế hệ mới đến 

từ các con có thể khỏe mạnh và tinh thần của họ sẽ có thể hoàn thành các sứ vụ khéo léo của họ. (51, 

59) 

 

19. Hãy cẩn thận với sức khỏe của cơ thể mình, tìm kiếm sự bảo vệ và tăng cường sức mạnh của nó. 

Giáo Lý của Ta khuyên các con phải có lòng bác ái với tinh thần và thể xác của mình, vì cả hai đều bổ 

sung cho nhau và cần nhau cho sự hoàn thành tinh thần tinh tế được giao phó cho họ. (92, 75) 

 

20. Đừng cho cơ thể các con một tầm quan trọng lớn hơn thực tế, cũng không cho phép nó chiếm chỗ 

chỉ tương ứng với tinh thần của mình. 

 

21. Hiểu rằng cơ thể vật lý chỉ là công cụ mà các con cần để tinh thần thể hiện chính mình trên trái 

đất. (62, 22 - 23) 

 

22. Xem Giáo Lý này dành cho tinh thần như thế nào, vì trong khi cái vỏ vật chất mỗi ngày đến gần với 

lòng đất hơn, thì ngược lại, tinh thần lại đến gần với cõi vĩnh hằng.  

 

23. Cơ thể là chỗ dựa cho tinh thần nghỉ ngơi trong khi nó sinh sống trên trái đất. Tại sao lại để nó trở 

thành một chuỗi giới hạn hoặc giam cầm mình? Tại sao cho phép nó là lực hướng dẫn của cuộc sống 

của mình? Có đúng không khi người mù lại hướng dẫn một người có tầm nhìn trong mắt mình? (126, 

15 - 16) 

 

24. Giáo Lý này đơn giản, vì tất cả những gì trong sạch, Thiêng Liêng và vì lý do đó, nó dễ hiểu. Tuy 

nhiên, để đưa nó vào thực tế đôi khi có vẻ khó khăn với các con, các công việc của tinh thần đòi hỏi nỗ 

lực, từ bỏ và hy sinh trên cơ thể của mình, và khi các con thiếu giáo dục hoặc kỷ luật tâm linh, các con 

phải chịu đựng. 

 

25. Ngay từ đầu, một cuộc đấu tranh đã tồn tại giữa tinh thần và vật chất trong việc cố gắng hiểu 

được điều gì là chính đáng, và điều gì là đúng và tốt, để tạo ra một cuộc sống phù hợp với Luật do 

Thiên Chúa trình bày.  

 

26. Ở giữa trận chiến đó, dường như một thế lực kỳ lạ và xấu xa đang thúc đẩy các con ở mỗi bước để 

tránh xa cuộc đấu tranh, mời các con tiếp tục con đường duy vật, sử dụng ý chí tự do của mình. 

 

27. Ta nói với các con rằng, không có sự cám dỗ nào hơn sự yếu đuối của cơ thể các con, nó nhạy cảm 

với những thứ bao quanh nó, và nhanh chóng nhượng bộ, dễ dàng gục ngã và đầu hàng; nhưng anh 

ta, người đã tìm cách thống trị những thôi thúc, đam mê và những điểm yếu của xác thịt, đã chinh 

phục được cám dỗ mà anh ta mang trong mình. (271, 49 - 50)  

 

 

 



28. Trái đất là một bãi chiến trường, có nhiều điều để học hỏi; nếu không, một vài năm cuộc sống trên 

hành tinh này là đủ và các con sẽ không được gửi đi tái sinh hết lần này đến lần khác. Không có ngôi 

mộ nào tối tăm và u ám hơn cho tinh thần so với cơ thể của chính nó, nếu trong đó có cặn bã và vật 

chất hóa. 

 

29. Lời của Ta nâng các con lên từ ngôi mộ đó, và sau đó cho các con đôi cánh để các con có thể bay 

đến các khu vực có bình an và ánh sáng tâm linh. (213, 24 - 25) 

 

Tầm Quan Trọng của Tinh Thần và Lương Tâm của Con Người 

 

30. Cơ thể có thể sống mà không có tinh thần, chỉ hoạt hình bằng cuộc sống vật chất, nhưng nó sẽ 

không phải là một con người. Nó có thể sở hữu một tinh thần và thiếu lương tâm, nhưng nó không 

thể được hướng dẫn bởi chính nó, cũng không phải là người vượt trội bằng lương tâm, biết Luật 

pháp, phân biệt thiện và ác với mọi điều mặc khải của Thiên Chúa. (59, 56) 

 

31. Hãy để nó là lương tâm soi sáng tinh thần và tinh thần hướng dẫn thể xác. (71, 9) 

 

32. Trong khi một số người trên thế giới theo đuổi sự vĩ đại giả tạo, những người khác nói rằng con 

người là một sinh vật không đáng kể trước mặt Thiên Chúa, và có những người so sánh mình với một 

con sâu trong đất. Chắc chắn, hình thức vật chất của các con ở giữa sự Sáng tạo có vẻ nhỏ đối với 

mình, nhưng đối với Ta, điều đó không phải, do sự khôn ngoan và sức mạnh mà các con được tạo ra 

bởi Ta. 

 

33. Làm thế nào các con có thể đánh giá kích thước của bản thể mình bằng kích thước cơ thể được? 

Các con không cảm thấy sự hiện diện của tinh thần của mình sao? Nó lớn hơn cơ thể các con, sự tồn 

tại của nó là vĩnh cửu, con đường của nó là vô tận, về sự phát triển của nó, các con không thể nhìn 

thấy kết thúc hay khởi đầu của nó. Ta không muốn các con nhỏ bé. Ta thành lập các con để đạt được 

sự vĩ đại. Các con có biết khi nào Ta thấy con người nhỏ bé không? Khi anh ta bị lạc lối trong tội lỗi, vì 

chính lúc đó anh ta đã đánh mất sự cao quý và phẩm giá của mình.   

 

34. Đã lâu lắm rồi các con không ở bên Ta, vì các con bỏ qua thực tế mình là ai, vì các con đã cho phép 

nhiều thuộc tính ngủ trong bản thể, sức mạnh và quà tặng mà Tạo Hóa đã gửi vào các con. Các con 

đang ngủ với tinh thần và lương tâm của mình, và chính trong những thuộc tính tinh thần đó, sự vĩ đại 

về tinh thần của con người được thành lập. Các con bắt chước chúng sinh của thế giới này, bởi vì 

trong đó chúng được sinh ra và chết đi. (85, 56 - 57) 

 

35. Với Lời yêu thương của Ta, Ta chứng minh cho các con thấy giá trị mà tinh thần của các con dành 

cho Ta. Không có gì tồn tại trong sự sáng tạo vật chất lớn hơn tinh thần của các con: không phải mặt 

trời với ánh sáng của nó, cũng không phải trái đất với tất cả những điều kỳ diệu của nó, cũng không có 

sinh vật nào khác lớn hơn tinh thần mà Ta đã ban cho các con, vì nó là một hạt của Thần Linh , đó là 

ngọn lửa phát ra từ Thần Linh. 

 



36. Sau Thiên Chúa, chỉ có những linh hồn sở hữu trí tuệ tâm linh, lương tâm và ý chí tự do. 

 

37. Trên bản năng và khuynh hướng của thể xác, có một ánh sáng là tinh thần của các con, và trên ánh 

sáng đó, một hướng dẫn, một cuốn sách và một thẩm phán, đó là lương tâm. (86, 68) 

 

38. Nhân loại, theo chủ nghĩa duy vật của nó, hỏi Ta: Có đúng là có Vương Quốc của Thần Linh có thể 

tồn tại không? Và Ta trả lời: Ôi, những kẻ không tin, các con là Tôma của Kỷ Nguyên thứ ba. Cảm thấy 

thương hại, từ bi, dịu dàng, tốt bụng hoặc quý phái không phải là thuộc tính của vật chất, cũng không 

phải là những ân sủng và quà tặng mà các con mang trong mình. Tất cả những tình cảm mà các con 

mang khắc trong trái tim và tâm trí của mình, tất cả những sức mạnh đó, là từ tinh thần, và các con 

không được từ chối nó. Xác thịt là một công cụ hạn chế, nhưng tinh thần thì không. Thật tuyệt vời vì 

nó là một hạt nguyên tử của Thiên Chúa.  

 

39. Hãy tìm kiếm biệt thự của tinh thần trong sâu thẳm của bản thể mình, và sự khôn ngoan tuyệt vời 

trong sự vĩ đại của tình yêu. (147, 21 - 22) 

 

40. Thực sự Ta nói với các con rằng, từ những ngày đầu tiên của loài người, con người đã có trực giác 

rằng bên trong anh ta mang một sinh linh, một sinh vật, mặc dù vô hình, đã thể hiện trong các tác 

phẩm khác nhau của cuộc đời mình.  

 

41. Thỉnh thoảng, Chúa của các con đã tiết lộ sự tồn tại của tinh thần, sự tồn tại của nó và sự phức tạp 

của nó, mặc dù các con mang nó trong mình, bức màn mà vật chất bao bọc các con rất dày đặc, mà 

các con không thể đến, thấy rằng đó là cao quý và tinh khiết nhất trong bản thể của mình. 

 

42. Nhiều sự thật mà con người đã dám chối bỏ. Tuy nhiên, niềm tin vào sự tồn tại của một tinh thần 

không phải là một trong những cuộc chiến chống lại nhiều nhất, vì con người đã cảm thấy và đã hiểu, 

rằng từ chối tinh thần cũng giống như từ chối chính bản thân mình. 

 

43. Vật chất của con người, khi nó đã bị thoái hóa vì những đam mê, tật xấu và chủ nghĩa vật chất của 

nó, trở thành một xiềng xích, bịt mắt trong bóng tối, một nhà tù và trở ngại cho sự phát triển của tinh 

thần. Mặc dù vậy, các con chưa bao giờ thiếu một tia sáng bên trong để giúp các con trong những giây 

phút thử nghiệm. 

 

44. Thực sự Ta nói với các con, biểu hiện tinh thần và cao cả nhất của tinh thần là lương tâm: ánh sáng 

bên trong Thiêng Liêng làm cho nó trở thành trước tiên, vĩ đại nhất và cao quý nhất trong tất cả các 

sinh vật bao quanh nó. (170, 56 - 60)  

 

45. Đối với tất cả mọi người Ta nói: danh hiệu cao nhất và đẹp nhất mà con người sở hữu là danh hiệu 

Con của Thiên Chúa, mặc dù điều cần thiết là nó phải có công đức. 

 

 



46. Đó là mục đích của Luật pháp và Giáo Lý: truyền cảm hứng cho các con trong việc học hỏi sự thật 

của Ta để các con có thể là con cái xứng đáng của Thiên Chúa Cha là tổng thể của sự hoàn hảo. (267, 

53)  

 

47. Các con có biết rằng mình đã được tạo ra trong hình ảnh và chân dung của Ta, và khi các con nói 

nó, các con nghĩ về hình dạng con người của mình. Ta nói với các con rằng, sự giống nhau của mình 

với Chúa không phải là thể chất mà là tinh thần. Để tự ví mình với Ta, các con phải hoàn thiện bản 

thân, bằng cách thực hành các đức hạnh. 

 

48. Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự sống, Ta là công lý và lòng khoan dung, tất cả đều xuất phát từ 

tình yêu của Thiên Chúa. Bây giờ các con có hiểu làm thế nào các con nên ở trong hình ảnh và chân 

dung của Ta không? (31, 51 - 52)  

 

49. Trong các con có một sự phản chiếu của Thiên Chúa; trong sự thật, các con mang trí thông minh 

của Ta, ý chí, sức mạnh, giác quan và đức tính mà các con sở hữu, nói về một bản chất vượt trội so với 

những gì các con thuộc về, và là một bằng chứng sống của Chúa Cha mà các con được sinh ra. 

 

50. Đôi khi hình ảnh của Ta mà các con mang trong mình, các con xoay sở để nhuộm màu và làm ô uế 

với sự bất tuân và tội lỗi. Trong đó các con không giống Ta, vì nó không đủ để có một cơ thể con người 

và một tinh thần để trở thành hình ảnh của Đấng Tạo Hóa; sự tương đồng thực sự của các con với Ta 

là trong ánh sáng của các con và tình yêu của các con dành cho tất cả những người anh em của mình. 

(225, 23 - 24) 

 

51. Ta đã tạo ra các con dưới hình dạng và hình ảnh của Ta, và nếu Ta là Ba Ngôi trong Một, thì trong 

các con cũng tồn tại Bộ Ba.   

 

52. Cơ thể vật chất của các con đại diện cho sự sáng tạo trong sự hình thành và hài hòa hoàn hảo của 

nó. Linh hồn nhập thể của các con là một hình ảnh của Lời Thiêng Liêng được tạo ra để con người 

theo dõi một con đường tình yêu dành cho con người trên thế giới, và lương tâm của các con là một 

tia sáng rực rỡ của ánh sáng Thiêng Liêng của Chúa Thánh Thần. (220, 11 - 12) 

 

53. Công đức nào tinh thần của các con sẽ đạt được hành động trong một cơ thể vật chất, không có ý 

chí tự do và khuynh hướng nhạy cảm? Cuộc đấu tranh của tinh thần với cơ thể vật chất của nó là một 

trong những sức mạnh chống lại sức mạnh. Trong đó, tinh thần phải kiểm tra tính ưu việt và độ cao 

của nó. Đó là thử thách mà tinh thần thường bị khuất phục trong giây lát trước những cám dỗ của xác 

thịt. Sức mạnh tác động lên tinh thần mạnh mẽ, đến mức dường như một sức mạnh siêu nhiên và xấu 

xa đang kéo nó về phía vực thẳm, khiến nó bị lạc trong những đam mê. 

 

54. Trách nhiệm của tinh thần trước mặt Chúa lớn đến mức nào! Xác thịt không bị ràng buộc bởi trách 

nhiệm này; để ý xem một khi đã chết, xác thịt sẽ mãi mãi yên nghỉ trên trái đất. Khi nào các con sẽ đạt 

được đủ công đức sẽ làm cho tinh thần của các con xứng đáng được sống trong những ngôi nhà hoàn 

hảo hơn nơi các con đang sống? 



55. Thế giới cho các con những vương miện, chỉ nói lên sự phù phiếm, kiêu ngạo và vĩ đại giả tạo. Đối 

với tinh thần, biết cách coi thường những điều phù phiếm đó, một vương  miện khác được dành riêng 

cho đời sau, đó là sự khôn ngoan của Ta. (53, 9 - 11) 

 

56. Cuộc sống nên thể hiện trước tiên trong tinh thần, sau đó là xác thịt. Có bao nhiêu chúng sinh đã 

sống trên trái đất, nhưng có bao nhiêu trong số họ còn sống trong tinh thần và đã biểu lộ ân sủng tinh 

thần của họ cho loài người, đó là Tia sáng Thần Thánh đã ban cho con người bởi Đấng Sáng Tạo. 

 

57. Nếu con người có thể duy trì sự minh bạch trong lương tâm của họ, thông qua họ, họ sẽ có thể 

chiêm ngưỡng quá khứ, hiện tại và tương lai của họ. 

 

58. Tinh thần tương tự như sự Nhập Thể của Ta, và ôi, có bao nhiêu được bao hàm trong đó! Ở mỗi 

bước, và trong mỗi khoảnh khắc, có một điều gì đó để tiết lộ cho các con, những biểu hiện đôi khi sâu 

sắc, đến mức chúng không thể hiểu được đối với các con.  

 

59. Tia sáng đó tồn tại trong mỗi con người là sợi dây liên kết con người với tâm linh; đó là điều khiến 

anh ta tiếp xúc với thế giới bên kia và với Cha của mình. (201, 37 - 40) 

 

60. Ôi, nếu chỉ có hình thức vật chất của các con có thể đảm nhận mà tinh thần nhận được thông qua 

khả năng thấu thị. Đối với tinh thần không bao giờ ngừng nhìn thấy, ngay cả khi cơ thể, vì bản chất vật 

chất của nó, không nhận thấy gì. Khi nào các con sẽ biết làm thế nào để giải thích tinh thần của mình? 

(266, 11) 

 

61. Các con, những ai không yêu cuộc sống vì các con coi nó là tàn nhẫn, khi nào các con không nhận 

ra tầm quan trọng của lương tâm trong con người hoặc cho phép bản thân được hướng dẫn bởi nó, 

các con sẽ không tìm thấy giá trị thực sự.  

 

62. Đó là lương tâm nâng cao tinh thần cho một cuộc sống vượt trội trên xác thịt và những đam mê 

của nó. Tâm linh sẽ cho phép các con cảm nhận được tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa, khi các con 

thành công trong việc thực hành nó; sau đó các con sẽ hiểu tầm quan trọng của cuộc sống, các con sẽ 

chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó và sẽ tìm thấy sự khôn ngoan của nó. Sau đó, các con chắc chắn sẽ hiểu 

tại sao Ta gọi nó là SỰ SỐNG.  

 

63. Sau khi biết và hiểu giáo huấn này, ai sẽ dám từ chối nó, nói rằng đó không phải là sự thật? 

 

64. Khi các con hiểu rằng trong lương tâm là giá trị thực sự của mình, các con sẽ sống hòa hợp với mọi 

thứ do Cha các con đã tạo ra. 

 

 

 

 



65. Sau đó, lương tâm sẽ làm đẹp cuộc sống của con người nghèo khổ, nhưng trước tiên, con người 

cần phải rút khỏi mọi đam mê khiến họ tách rời khỏi Thiên Chúa, để đi theo con đường của công lý và 

trí tuệ. Đó sẽ là khởi đầu của cuộc sống đích thực đối với các con, cuộc sống này mà ngày nay các con 

quan tâm với sự thờ ơ, bởi vì các con không nhận ra những gì các con đang coi thường, cũng không 

tưởng tượng ra sự hoàn hảo của nó. (11, 44 - 48) 

 

Đền Thờ của Thiên Chúa ở mỗi Con Người 

 

66. Khái niệm mà nhân loại có về Ta là trẻ con, bởi vì họ không biết cách thâm nhập vào những điều 

mặc khải mà Ta đã không ngừng ban ra cho họ. Vì Ngài, Đấng biết cách chuẩn bị, Ta hữu hình và có 

thật, và có mặt ở khắp mọi nơi; ngược lại, đối với Người không sở hữu sự nhạy cảm bởi chủ nghĩa duy 

vật, đã làm anh ta cứng lòng, Anh ta hầu như không hiểu rằng Ta tồn tại, và cảm thấy Ta trở nên vô 

cùng xa cách, và không thể cảm nhận hay nhìn thấy dưới bất kỳ hình thức nào. 

 

67. Điều cần thiết là con người biết rằng, anh ta mang Ta trong chính mình, rằng trong tinh thần và 

ánh sáng của lương tâm, anh ta có sự hiện diện của Thần Thánh. (83, 50 - 51)  

 

68. Nỗi đau đè nặng con người của Kỷ Nguyên này đang dẫn dắt họ từng bước, mà không nhận ra 

điều đó, đến cánh cửa của khu bảo tồn bên trong, trước đó, không thể đi xa hơn, họ sẽ hỏi: Chúa tể, 

Ngài đang ở đâu? Từ và bên trong ngôi đền, giọng nói ngọt ngào của Thầy sẽ trả lời, Ta ở đây, nơi Ta 

luôn ở, trong lương tâm của con. (104, 50) 

 

69. Các con đã được sinh ra trong Ta; các con đã lấy cả đời sống tâm linh và vật chất từ Chúa Cha, và 

theo nghĩa bóng, tại thời điểm các con được sinh ra trong Ta, Ta được sinh ra trong các con.  

 

70. Ta được sinh ra trong lương tâm của các con, Ta lớn lên cùng với sự tiến hóa của các con và Ta thể 

hiện đầy đủ bản thân mình trong các công việc tình yêu của các con, để các con sẽ nói với đầy niềm 

vui: Chúa ở cùng tôi. (138, 68 - 69)   

 

71. Hôm nay, khi là những sinh viên mới bắt đầu, các con không phải lúc nào cũng có thể hiểu được 

những giáo huấn của Ta. Ngay bây giờ, hãy nói với Chúa bằng trái tim và tâm trí của mình và Ngài sẽ 

đáp lại các con sâu thẳm trong bản thể mình. Các con sẽ nghe thấy thông điệp của Ngài trong lương 

tâm của mình. Đó sẽ là một giọng nói rõ ràng, khôn ngoan và yêu thương mà các con sẽ dần dần khám 

phá và làm quen với việc nghe. (205, 47)  

 

72. Ta phải nâng cao đền thờ của Chúa Thánh Thần trong trái tim của các môn đệ của Ta trong Kỷ 

Nguyên thứ ba này. Ở đó, Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, Thiên Chúa Toàn Năng, Thiên Chúa đã làm 

người trong Kỷ Nguyên thứ hai, Thiên Chúa của trí tuệ vô hạn, sẽ làm nơi trú ngụ của Mình. Ngài sống 

trong các con, nhưng nếu các con muốn nghe và cảm nhận tiếng vang của Lời Ngài, các con phải 

chuẩn bị. 

 



73. Ai làm điều tốt lành, cảm thấy sự hiện diện của Ta bên trong họ, cũng như Người khiêm nhường, 

hay ai nhìn anh em mình trong mỗi người đồng loại của mình. 

 

74. Trong tinh thần của các con tồn tại đền thờ của Chúa Thánh Thần. Vỏ bọc đó là không thể phá 

hủy, không có gió mạnh hoặc bão có khả năng phá hủy nó; nó vô hình và vô hình trước cái nhìn của 

con người; Các cột của nó là mong muốn vượt qua chính mình bằng lòng tốt, mái vòm của nó là ân 

sủng mà Chúa Cha dành cho con cái và cánh cửa của nó: tình yêu của Mẹ Thiên Thể, vì tất cả những ai 

gõ cửa của Ta Đều chạm đến Trái Tim của Thiên Thể Mẹ. 

 

75. Ở đây, các môn đệ, là sự thật của đền thờ Chúa Thánh Thần, để các con không phải là những 

người trở nên bối rối bởi những diễn giải sai lầm. Những ngôi đền bằng đá cẩm thạch chỉ là một biểu 

tượng, và trong số đó, không một hòn đá nào được để lại trên một hòn đá nào. 

 

76. Ta ước ao rằng trong đền thờ bên trong của các con, ngọn lửa đức tin luôn luôn bùng cháy, và các 

con hiểu rằng với các công trình của mình, các con đang xây dựng nền móng, nơi một ngày nào đó, sẽ 

có một thánh đường tuyệt vời sẽ đứng vững. Ta nắm giữ toàn bộ nhân loại đang trong thử thách và 

trong sự chuẩn bị những ý tưởng đa dạng của họ, vì đối với tất cả Ta sẽ dành một phần trong việc xây 

dựng Đền thờ của Ta. (148, 44 - 48) 


