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Vì vậy, Đức Chúa phán:
1. Trước khi các con đến trái đất, Ta đã biết con đường và khuynh hướng của các con, và để giúp các
con trong hành trình của mình, Ta đã đặt trong con đường của các con một trái tim bởi tình yêu của
nó dành cho các con, sẽ soi sáng con đường của mình. Trái tim có thể là của một người đàn ông hoặc
một người phụ nữ. Vì vậy, Ta đã muốn giúp để các con có thể phục vụ như một đội ngũ đức tin, lực
lượng đạo đức và từ thiện cho người túng thiếu. (256, 55)
2. Ta đã muốn các con tham gia vào niềm vui được làm cha mẹ, tạo ra những sinh vật tương tự như
chính mình, những sinh vật mà Ta sẽ gửi linh hồn để nhập thể. Vì tình mẫu tử tồn tại trong Thiên Tính
và vĩnh cửu, Ta đã muốn ở đó tồn tại trong cuộc sống của con người một người sẽ đại diện cho nó, và
đó là phụ nữ.
3. Ban đầu, con người đã được chia thành hai phần, do đó tạo ra hai giới tính, một người đàn ông và
người phụ nữ. Anh ta sẽ có sức mạnh, thông minh và uy nghi; người phụ nữ sẽ có sự dịu dàng, duyên
dáng và vẻ đẹp. Người đàn ông như hạt giống, còn người đàn bà là mảnh đất màu mỡ. Ở đó, các con
có hai sinh vật có thể cảm thấy trọn vẹn, hoàn hảo và hạnh phúc, chỉ khi nào họ hợp nhất, vì với sự
hòa hợp của họ, họ sẽ tạo thành một cơ thể duy nhất, một ý chí duy nhất và một lý tưởng duy nhất.
4. Sự kết hợp này, khi được truyền cảm hứng từ lương tâm và tình yêu, được gọi là hôn nhân.
5. Thực sự Ta nói với các con: Ta thấy rằng trong thời gian này, đàn ông và phụ nữ đã đi chệch khỏi
con đường của họ.
6. Ta phát hiện ra những người đàn ông từ bỏ trách nhiệm của họ, những người phụ nữ trốn khỏi chế
độ mang thai và sanh sản của họ và những người khác xâm chiếm các lĩnh vực của đàn ông, từ thời xa
xưa, các con đã được cho biết rằng người đàn ông là đầu của phụ nữ.
7. Không phải vì điều đó mà người phụ nữ cảm thấy bị khinh bỉ, vì hôm nay Ta nói với các con rằng,
người phụ nữ là trái tim của người đàn ông.
8. Đó là lý do tại sao Ta đã thiết lập và thánh hóa hôn nhân, bởi vì trong sự hợp nhất của hai chúng
sinh, ngang nhau về mặt tâm linh nhưng khác biệt về thể xác, một điều kiện hoàn hảo chiếm ưu thế.
(66, 68 - 69)

9. Có bao nhiêu người khao khát được sống trong thiên đường của hòa bình, ánh sáng và hòa hợp,
yêu thương tuân theo Luật lệ của Thiên Chúa.
10. Nhân loại đã đi trên một con đường rất dài, và nó vẫn thích ăn trái cấm, chỉ tích lũy nỗi buồn và sự
thất vọng trong cuộc sống của nó. Những trái cấm là những trái, trong khi ăn nó thì ngon vì chúng
được Thiên Chúa tạo ra, có thể trở nên có hại cho con người nếu anh ta không tự chuẩn bị đúng cách,
hoặc nếu anh ta tiêu thụ chúng quá mức.
11. Đàn ông và đàn bà lấy hoa trái của sự sống mà không cần chuẩn bị, không nhận thức được trách
nhiệm của mình trước Đấng Tạo Hóa, khi họ sinh ra những sinh vật mới tái sinh trên trái đất. (34, 12 14)
12. Một số người hỏi Ta: Lạy Chúa, tình cờ, tình yêu của con người có sai và gớm ghiếc trong tầm mắt
của Ngài không? Ngài chỉ chấp nhận tình yêu thiêng liêng phải không?
13. Không phải vậy, mọi người, đúng là với tinh thần tương ứng với tình yêu cao nhất và thuần khiết
nhất, nhưng trong xác phàm Ta cũng đã gửi vào một trái tim để yêu, và Ta đã cảm nhận được điều đó
để qua họ các con có thể yêu những gì xung quanh mình.
14. Tình yêu đó chỉ dừng lại ở vật chất là đặc trưng của những sinh vật phi lý, bởi vì họ thiếu một
lương tâm soi sáng con đường của họ; mặt khác, Ta nói với các con rằng, các cặp vợ chồng tốt phải
sinh ra những trái tốt và hiện thân trong họ những tinh thần ánh sáng. (127, 7 - 8 và 10)
15. Ta đã không đến để yêu cầu sự hy sinh siêu phàm của các con: Ta cũng đã không yêu cầu đàn ông
ngừng làm đàn ông để theo Ta, cũng như phụ nữ không là phụ nữ để hoàn thành sứ mệnh thiêng
liêng. Ta đã không tách chồng ra khỏi vợ, cũng đã không kêu gọi vợ xa chồng để phục vụ Ta, Ta cũng
đã không nói với bố mẹ là bỏ con và thôi làm việc để đi theo Ta.
16. Đối với một và tất cả, khi chuyển đổi họ thành những người lao động trong các lĩnh vực của Ta, Ta
đã khiến họ hiểu rằng, bằng cách trở thành tôi tớ của Ta, họ không ngừng làm người, và do đó phải
biết trao cho Thiên Chúa những gì là của Thiên Chúa và cho thế giới cái gì là của thế giới. (133, 55 - 56)
Bản Chất và Bổn Phận của Con Người
17. Đối với những người đàn ông, Ta đã trao một di sản, một kho báu, một người phụ nữ mà các con
là người giám sát, để yêu thương và giữ gìn cô ấy. Và tuy nhiên, người bạn đồng hành của các con đã
đến để trình bày những lời phàn nàn và nước mắt của cô ấy với Ta, vì sự thiếu hiểu biết của mình.
18. Ta đã nói rằng các con mạnh mẽ, rằng các con đã được tạo ra trong hình ảnh và sự giống nhau của
Ta, nhưng Ta đã không gửi các con để làm nhục người phụ nữ và biến cô ấy thành nô lệ của mình.

19. Ta đã ban cho các con sức mạnh, để các con có thể đại diện cho Ta trong nhà của mình; mạnh mẽ
về đức hạnh, tài năng. Và Ta đã trao cho các con một người phụ nữ làm bạn đồng hành và là sự bổ
sung trong cuộc sống trần gian của mình, để các con có thể tìm thấy sự can đảm để chống lại những
thử thách và thăng trầm thông qua tình yêu của cả hai. (6, 61)
20. Hãy suy nghĩ, những người đàn ông, đã bao nhiêu lần các con khiến đức hạnh của phụ nữ rơi vào
lưới của mình, tìm thấy ở họ những điểm nhạy cảm và yếu đuối; và những tấm gương trước đây trong
sạch, và bây giờ không có ánh sáng của họ, các con phải làm cho họ phản chiếu một lần nữa sự rõ
ràng và vẻ đẹp của tinh thần của họ.
21. Tại sao hôm nay các con không tán thành giống như ngày hôm qua các con đã gây ra sự hư hỏng?
Tại sao các con phàn nàn về sự thoái hóa của phụ nữ? Hãy hiểu rằng nếu các con đã dẫn dắt họ đi
theo con đường của Luật của Ta, đó là Luật của trái tim và lương tâm, của sự tôn trọng và nhân từ,
yêu họ bằng một tình yêu nâng cao thay vì niềm đam mê xuống cấp, thì bây giờ các con sẽ không có
lý do để khóc và phàn nàn, và họ đã có thể không sa ngã.
22. Đàn ông tìm kiếm và đòi hỏi phụ nữ phải có đức hạnh và sắc đẹp; Tại sao các con đòi hỏi những gì
mình không xứng đáng?
23. Ta thấy các con vẫn tin rằng bản thân mình có những công lao to lớn, mặc dù thiếu hụt trong
chúng. Tái thiết với các tác phẩm, lời nói và suy nghĩ của mình những gì các con đã phá hủy, mang lại
sự trung thực, đạo đức và đức hạnh, là giá trị của họ.
24. Đàn ông, nếu các con phấn đấu theo cách này, các con sẽ giúp Chúa Giêsu trong công cuộc cứu
rỗi, và trái tim các con sẽ cảm thấy vui mừng khi chiêm ngưỡng những ngôi nhà được tôn vinh bởi
những người vợ tốt và những người mẹ xứng đáng. Hạnh phúc của các con sẽ rất tuyệt vời, khi các
con thấy đức hạnh trở lại với những người đã đánh mất nó.
25. Sự Cứu Chuộc là dành cho tất cả mọi người. Tại sao thậm chí kẻ tội lỗi nhất không được cứu? Vì lý
do đó, Ta nói với các con: Đàn ông, hãy làm việc với Ta để cứu những người mà các con đã dẫn đến sự
hư hỏng, khuyến khích họ bằng ánh sáng của Giáo Lý của Ta và làm cho những suy nghĩ yêu thương
của Ta xuất hiện trong tâm trí và trái tim của họ. Mang đến cho họ những thông điệp của Ta trong
bệnh viện và nhà tù, thậm chí ở những nơi có vũng bùn, vì ở đó họ khóc trong sự ăn năn và đau đớn vì
đã không mạnh mẽ khi thế giới với những cám dỗ đã lôi kéo họ về phía đồi trụy.
26. Mỗi người phụ nữ đã từng là một cô gái nhỏ, mọi phụ nữ đều từng là một trinh nữ, và vì vậy các
con có thể chạm đến trái tim của họ trên con đường nhạy cảm.
27. Đối với những người đàn ông chưa làm mờ đi những đức tính này, Ta sẽ giao phó nhiệm vụ này.
Hãy nhớ rằng Ta đã nói với các con: Từ những tác phẩm của mình, các con sẽ được biết đến. Hãy để
tinh thần nói qua hình thức vật chất.

28. Tuy nhiên, với những người chưa biết cách tôn trọng những ân sủng mà Ta đã gửi trong đó, Ta nói
với các con: Tại sao nói rằng các con yêu, khi đó không phải là tình yêu mà các con cảm thấy? Tại sao
cố gắng làm cho người khác sa ngã để không có gì ngăn cản các con? Hãy suy nghĩ, trái tim các con sẽ
cảm thấy thế nào nếu những gì các con làm với những bông hoa được hái đó được thực hiện với mẹ
mình, chị gái hoặc với người phụ nữ các con yêu, và do đó, hãy tôn trọng? Đã có bao giờ các con nghĩ
về những vết thương mà các con đã gây ra cho cha mẹ người đã nuôi dạy con gái của họ với tình yêu
lớn lao chưa?
29. Hỏi lòng mình trong một cuộc kiểm tra thực sự dưới ánh sáng của lương tâm của mình, nếu các
con có thể gặt hái những gì các con chưa gieo.
30. Làm thế nào các con có thể chuẩn bị cuộc sống tương lai của mình nếu các con đang làm tổn
thương đồng bào nam nữ của mình? Các con sẽ có bao nhiêu nạn nhân? Các con sẽ có kết thúc gì? Ta
thực sự nói với các con rằng, các con đã hy sinh nhiều nạn nhân cho cơn lốc đam mê của mình, một số
người thuộc về hiện tại của các con và những người khác cho quá khứ của các con.
31. Ta mong muốn trái tim và đôi môi là một tổ của sự hoàn hảo và dối trá trở thành một tổ của sự
thật và tình yêu trong sạch.
32. Chiếu sáng con đường của người khác bằng lời nói và ví dụ, để các con có thể là cứu tinh của phụ
nữ sa ngã. Ôi, ước chi mỗi người các con sẽ chỉ đổi lấy một!
33. Đừng nói xấu người phụ nữ đó; lời xúc phạm làm tổn thương một người, làm tổn thương tất cả
những ai nghe thấy nó, bởi vì từ đó tất cả trở thành những thẩm phán không phù hợp.
34. Tôn trọng hành động và bí mật của người khác, vì nó không phải để các con đánh giá họ. Ta thích
nâng dậy những kẻ sa ngã trong tội lỗi, hơn những kẻ đạo đức giả, có vẻ trong sạch nhưng tội lỗi. Ta
thích một tội nhân lớn chân thành so với sự giả vờ đức hạnh. Nếu các con muốn tô điểm cho chính
mình, hãy để nó được trang trí bằng sự chân thành.
35. Nếu các con tìm thấy một người phụ nữ đức hạnh có tình cảm cao, và các con cảm thấy không
xứng đáng với cô ấy mặc dù các con yêu cô ấy, và sau đó nói xấu cô ấy và không tán thành cô ấy, và
sau khi đau khổ và hiểu lỗi lầm của mình, các con sẽ tìm kiếm cô ấy để an ủi, trong sự hão huyền các
con gọi ở cửa nhà cô ấy.
36. Nếu mọi phụ nữ đã trải qua cuộc đời của một người đàn ông độc thân, đã nhận được từ anh ta
những lời nói và cảm giác yêu thương, tôn trọng và hiểu biết, thì thế giới của các con sẽ không ở trên
đỉnh cao của tội lỗi mà nó tìm thấy chính nó. (235, 18 - 32)
Phụ Nữ, Vợ và Mẹ

37. Phụ nữ, chính các con với lời cầu nguyện của mình, bảo vệ những gì bình yên nhỏ bé có trên thế
giới, và là những người bảo vệ trung thành của ngôi nhà, hãy quan tâm rằng nó không thiếu sự ấm áp
của tình yêu. Bằng cách này, các con hợp nhất với Maria, để phá vỡ sự kiêu ngạo của con người. (130,
53)
38. Những người phụ nữ tưới nước trên những con đường của thế giới này bằng nước mắt của mình
và những người có dòng máu của các con đánh dấu cuộc đời của các con qua cuộc đời này: Nghỉ ngơi
trong Ta để lấy lại sức mạnh mới và tiếp tục là người mang tình yêu, ngọn lửa của lò sưởi, và nền tảng
vững chắc của ngôi nhà mà Ta đã giao phó cho các con trên trái đất. Để các con có thể tiếp tục giống
như một con chim mẹ, dang rộng đôi cánh để bảo vệ chồng và con, Ta chúc phúc cho các con.
39. Ta tôn trọng người đàn ông, và vị trí của người phụ nữ bên phải anh ta. Ta thánh hóa hôn nhân và
ban phước cho gia đình.
40. Trong Kỷ Nguyên này, Ta đến với một thanh kiếm của tình yêu, để đặt tất cả mọi thứ vào những vị
trí của chúng, vì con người đã đặt chúng ở nơi khác. (217, 29 - 31)
41. Thực sự Ta nói với các con rằng, sự tái sinh của loài người phải bắt đầu từ phụ nữ, để hoa trái của
họ, là những người của ngày mai, được tìm thấy không có vết bẩn đã khiến họ bị thoái hóa.
42. Sau đó, nó sẽ tương ứng với những người thực hiện phần của họ trong công việc tái thiết này, vì
tất cả những người đã làm hư hỏng một người phụ nữ, phải tái sinh cô ấy.
43. Hôm nay Ta đã truyền cảm hứng cho các con để giải cứu người phụ nữ đã vấp ngã trên con đường
của cô ấy, và khi các con tặng cô ấy cho Ta người mà các con đã cứu, Ta sẽ tặng cô ấy một bông hoa,
một phước lành và sự bình an rất lớn để cô ấy không gục ngã lần nữa.
44. Nếu các con hoàn thành sứ mệnh này theo cách này, những sinh vật đã bị tổn thương bởi thế giới
sẽ cảm nhận được tình yêu của Chúa Giêsu đi vào lòng họ.
45. Ta sẽ lắng nghe khi trong lời cầu nguyện của họ, họ nói với Ta: ‘lạy Cha của con, đừng nhìn vào tội
lỗi của con, chỉ nhìn nỗi đau của con; đừng phán xét sự vô ơn của con, nhưng hãy nhìn vào sự đau khổ
của con’. Ngay lúc đó, sự thoải mái của Ta sẽ rơi xuống trái tim đang gặp khó khăn đó và nó sẽ được
thanh tẩy bằng những giọt nước mắt của nó. Ôi, nếu các con chỉ biết lời cầu nguyện của tội nhân được
cảm nhận nhiều hơn bao nhiêu so với lời cầu nguyện vô ích và tin tưởng vào chính mình. (235, 16 - 17
và 43 - 45)
46. Trong tình yêu mà Ta đã dành cho cuộc sống các con, con người đưa ra dấu hiệu nhỏ hoặc bằng
chứng. Trong tất cả các cảm xúc của con người, thứ gần gũi nhất với tình yêu Thiêng Liêng là tình mẫu
tử, vì trong đó là sự không quan tâm, bất chính và lý tưởng tìm kiếm hạnh phúc của đứa trẻ ngay cả
với cái giá là sự hy sinh. (242, 39)

47. Và đối với các con, những người phụ nữ không sinh sản, Thầy nói, từ lâu các con đã mong muốn
và yêu cầu tử cung của mình được chuyển đổi thành đài phun nước của sự sống. Các con đã hy vọng
rằng khi buổi tối hoặc buổi sáng đến gần, một trái tim dịu dàng sẽ được nghe thấy tiếng đập trong
mình. Nhưng ngày và đêm đã trôi qua và các con chỉ rơi nước mắt vì đứa trẻ chưa đến để gọi trước
cửa nhà mình.
48. Có bao nhiêu người trong các con đang lắng nghe Ta, và đã bị khoa học tước mất hy vọng, sẽ phải
sinh hoa trái để tin vào quyền năng của Ta. Như vậy, qua phép lạ đó, nhiều người có thể nhận ra Ta!
Canh chừng và chờ đợi. Đừng quên Lời của Ta. (38, 42 - 43)
Giáo Dục Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên
49. Cha mẹ: Tránh sai lầm và gương xấu. Ta không đòi hỏi sự hoàn hảo của các con, chỉ yêu thương và
nhân từ đối với con cái mình. Chuẩn bị tinh thần và thể chất của các con, cho các quân đoàn tinh thần
tuyệt vời từ bên ngoài đang chờ đợi ngay lập tức để tái sinh giữa các con.
50. Ta muốn một nhân loại mới sẽ phát triển và nhân lên, không chỉ về số lượng mà cả về đức hạnh,
để nó có thể nhận thức được Đất Hứa gần đó, và những đứa trẻ của nó có thể sống ở Giêrusalem
Mới.
51. Ta muốn trái đất được lấp đầy bởi những người có thiện chí là những hoa quả của tình yêu.
52. Phá hủy Sôđôm và Gômorrah của thời đại này. Không cho phép trái tim của các con trở nên quen
thuộc với tội lỗi của họ, cũng không bắt chước cư dân của họ. (38, 44 - 47)
53. Tận tâm hướng dẫn con cái mình. Dạy chúng tuân theo các quy Luật tinh thần và vật chất; và nếu
chúng phá luật, hãy sửa dạy chúng, vì các con là cha mẹ đại diện cho Ta trên trái đất. Do đó, hãy nhớ
rằng Chúa Giêsu, Người đã tràn đầy sự giận dữ thánh thiện, đã cho các thương nhân của Giêrusalem
một bài học cho mọi thời đại, bảo vệ nguyên nhân thiêng liêng, những Luật lệ không thể thay đổi. (41,
57)
54. Hôm nay các con đã không còn là trẻ con, và bây giờ các con có thể hiểu được bản chất của những
lời dạy của Ta; các con cũng biết rằng tinh thần của các con không được sinh ra với cơ thể vật lý mà
các con sở hữu, và sự khởi đầu của một người không phải là của người khác. Những đứa trẻ mà các
con đu đưa trong vòng tay của mình, mang trong mình sự hồn nhiên, nhưng trong tinh thần của
chúng, chúng có một quá khứ, đôi khi lớn hơn và khó khăn hơn chính cha mẹ chúng. Có trách nhiệm
lớn lao thế nào đối với những người phải nuôi dưỡng những trái tim đó để tinh thần của họ đạt được
tiến bộ dọc theo con đường!

55. Không phải vì điều này mà các con nên cảm thấy ít yêu thương con cái của mình hơn. Hãy nghĩ
rằng các con không biết họ là ai và họ đã làm gì; thay vào đó, hãy tăng thêm cho họ lòng bác ái và tình
yêu của mình, và biết ơn Cha Thiên Đàng của mình, vì đã đặt vào các con lòng thương xót của Ngài để
biến các con thành người hướng dẫn và cố vấn của anh em thiêng liêng của các con, người mà các con
trở thành cha mẹ của huyết thống. (6, 31 - 32)
56. Ta nói với bậc cha mẹ của các gia đình, giống như cách họ lo lắng về tương lai vật chất cho con cái
họ, họ cũng nên làm như vậy vì tương lai tâm linh của chúng, vì sứ mệnh mà theo nghĩa đó họ đã
mang vào thế giới. (81, 64)
57. Hiểu rằng, khi tinh thần được tạo thành xác phàm, nó mang theo tất cả những món quà của nó,
rằng số mệnh của nó đã được viết ra, và do đó nó không cần nhận được gì trên thế giới. Nó mang lại
một thông điệp hoặc sự bồi thường. Đôi khi, nó thu thập một vụ mùa, và những lần khác để trả một
khoản nợ, nhưng luôn luôn nhận được trong cuộc sống này một bài học về tình yêu mà Cha của nó
dành cho nó.
58. Các con đang hướng dẫn con cái của mình trong cuộc sống này, một khi chúng đã qua tuổi vô tội,
hãy đặt chúng trên con đường của Luật pháp của Ta, đánh thức tình cảm của chúng, tiết lộ cho chúng
những món quà của chúng và luôn luôn hướng chúng đến những điều tốt đẹp; và thực sự Ta nói với
các con, người theo cách này đến với Ta sẽ được tắm trong ánh sáng phát ra từ ngọn lửa Thiêng, đó là
tình yêu của Ta. (99, 64 - 65)
59. Về mặt tâm linh, các con đã đi trên một con đường dài, và bây giờ các con ngạc nhiên bởi trực giác
và sự phát triển mà các thế hệ mới thể hiện từ thời thơ ấu dịu dàng nhất của họ, bởi vì họ là những
linh hồn đã sống nhiều và bây giờ trở lại đi bộ ở phía trước nhân loại; một số trên con đường của tinh
thần, và một số khác trên các con đường của thế giới theo quà tặng và sứ vụ của họ. Tuy nhiên, trong
tất cả chúng, nhân loại sẽ tìm thấy bình an. Những sinh vật mà Ta nói, sẽ là con của các con. (220, 14)
60. Các con có nghĩ rằng phải đối mặt với một ví dụ tồi tệ, bởi một người cha mẹ độc ác hay xấu xa
trên trái đất, đứa trẻ phạm phải một lỗi lầm khi không tiếp tục cách sống đó không? Hay các con có tin
rằng đứa trẻ bắt buộc phải tuân theo các bước của cha mẹ chúng?
61. Thực sự Ta nói với các con, đó phải là lương tâm và lý do hướng dẫn các con trên con đường
thẳng. (271, 33 - 34)
62. Phúc cho những đứa trẻ ngây thơ đã bị ô nhiễm bởi sự xấu xa của thế giới, thanh thiếu niên chạy
đua một cách chóng mặt, và những phụ nữ trẻ đã từ bỏ sự khiêm tốn, khiết tịnh và trung thực của họ;
tất cả những đức tính này đã chia tay từ trái tim của họ; họ đã nuôi dưỡng những đam mê trần tục, và
khao khát chỉ vì những thú vui dẫn họ đến vực thẳm.
63. Ta đến để nói chuyện với các con với tất cả sự rõ rang, để các con vươn lên và tạo một bước đi
vững chắc trong sự tiến hóa của tinh thần của mình. (344, 48)

64. Đốt lên ngọn lửa tình yêu trong tuổi trẻ cho đồng bào của họ; truyền cảm hứng cho họ những lý
tưởng cao đẹp và cao cả, vì chính họ sẽ là những người của ngày mai, đấu tranh cho một sự tồn tại,
trong đó công lý, tình yêu và sự tự do thiêng liêng của tinh thần tỏa sáng. Hãy chuẩn bị tất cả, cho trận
chiến vĩ đại mà những lời tiên tri đã nói, vẫn chưa đến. (139, 12)(ngay trong lúc này, năm 2019..)
Một Lời cho các Cô Gái và Phụ Nữ Trẻ
65. Tất cả các linh hồn đều có trong Ta một Thiên Tính của Thiên Chúa, và nếu Ta đã ban cho các con
cha mẹ, loài người trong suốt cuộc đời vật chất của mình, thì đó là trao sự sống cho cơ thể các con và
đại diện cho Cha Thiên Đàng của các con gần các con. Ta đã nói với các con: Yêu mến Chúa trên tất cả
mọi thứ được tạo ra và Ta đã thêm vào: Hãy tôn trọng Cha và Mẹ của mình. Vì vậy, đừng bỏ bê trách
nhiệm của mình; nếu các con chưa nhận ra tình yêu của Cha Mẹ, và các con vẫn còn có họ trong thế
giới này, hãy chúc phúc cho họ và thừa nhận công lao của họ. (9, 19)
66. Vào ngày này, đặc biệt Ta đang nói chuyện với những phụ nữ trẻ, những người ngày mai sẽ phải
chiếu sáng cuộc sống của một ngôi nhà mới với sự hiện diện của họ; các con nên biết rằng, trái tim
của một người vợ và người mẹ là những ngọn đèn chiếu sáng nơi tôn nghiêm đó, giống như tinh thần
chiếu sáng ngôi đền bên trong của các con.
67. Chuẩn bị cho mình ngay bây giờ, để cuộc sống mới của các con không làm các con ngạc nhiên; từ
lúc này, hãy chuẩn bị con đường để con cái của các con du hành: những linh hồn đang chờ đợi giờ đến
gần tử cung của các con và lấy sự sống và hình thành của con người để hoàn thành nhiệm vụ trên trái
đất.
68. Hãy là cộng tác viên của Ta trong kế hoạch phục hồi của Ta và trong công việc tái sinh và công lý
của Ta.
69. Giữ khoảng cách bản thân các con từ nhiều cám dỗ vây quanh con đường của mình trong thời đại
này. Xin cầu nguyện cho những thành phố tội lỗi, nơi có quá nhiều phụ nữ bị lạc mất, nơi có rất nhiều
nơi tôn nghiêm bị làm cho ô uế, và rất nhiều ngọn đèn bị dập tắt.
70. Mở rộng bằng gương lành của mình hạt giống của sự sống, sự thật và ánh sáng chống lại sự thiếu
linh thiêng trong nhân loại.
71. Phụ nữ trẻ thuần khiết của nhân loại này, thức tỉnh và chuẩn bị cho trận chiến. Đừng mù quáng
bởi những đam mê của trái tim, cũng không bị lóa mắt bởi những gì không có thật. Phát triển những
món quà của mình về trực giác và cảm hứng, cũng như sự dịu dàng và nhạy cảm của mình; củng cố
bản thân trong sự thật, và các con sẽ chuẩn bị vũ khí tốt nhất để đối mặt với cuộc đấu tranh mà cuộc
sống này mang lại.

72. Để các con có thể truyền tình yêu trong máu, để các con có thể duy trì con cái mình bằng tình yêu
mà Ta nói với các con rất nhiều, trước tiên các con phải sống nó, bão hòa chính mình và cảm nhận nó
sâu sắc. Đó là những gì giáo huấn của Ta đến để làm trong lòng các con. (307, 31 - 36)
Hôn Nhân và Gia Đình
73. Luật hôn nhân đã được gửi xuống như một ánh sáng, đã nói qua lương tâm của những sinh linh
đầu tiên, để họ nhận ra rằng sự kết hợp giữa người này với người kia biểu thị một hiệp ước với Đấng
Tạo Hóa. Thành quả của sự kết hợp đó là đứa trẻ trong đó, dòng máu của cha mẹ được pha trộn như
một bằng chứng cho thấy, những gì các con ràng buộc trước mặt Thiên Chúa, bị ràng buộc, không thể
tháo cởi trên trái đất.
74. Niềm vui mà người cha và người mẹ cảm nhận khi họ sinh ra một đứa trẻ, tương tự như niềm vui
mà Đấng Tạo Hóa đã trải qua khi trở thành một người Cha, mang lại sự sống cho những đứa con yêu
dấu của Mình. Nếu sau này Ta đã giao Luật cho các con qua Môi-sê để các con biết cách chọn bạn đời
và không thèm muốn vợ hoặc chồng của hàng xóm, thì đó là vì nhân loại, vì ý chí tự do, đã lạc lối trong
những cách ngoại tình và đam mê.
75. Thời gian đã trôi qua; Ta đã đến thế giới trong Chúa Kitô, và với giáo huấn nhẹ nhàng của Ta, vốn
luôn luôn là Luật của tình yêu, Ta đã nâng cao hôn nhân và với nó, đức hạnh của con người. Ta đã nói
chuyện ngụ ngôn để làm cho Lời của Ta không thể nào quên, và Ta đã tạo ra một thể chế thiêng liêng
của hôn nhân.
76. Bây giờ Ta lại là một trong số các con, Ta hỏi các con, đàn ông và phụ nữ: các con đã làm gì để kết
hôn? Có bao nhiêu người có thể trả lời cách thỏa đáng. Tổ chức thiêng liêng của Ta đã bị ô nhiễm, và
từ đó suối nguồn của sự sống nảy sinh nỗi đau và cái chết. Theo sự tinh khiết của Luật đó là dấu vết và
vết bẩn của đàn ông và phụ nữ. Trái cây nên có vị ngọt trở thành đắng, và cốc mà con người uống là
mật đắng.
77. Các con đã đi chệch khỏi Luật lệ của Ta, và khi các con vấp ngã, các con kêu ca trong nỗi đau, Tại
sao lại có nỗi đau như vậy? Đó là bởi vì bản năng của xác thịt chưa bao giờ lắng nghe tiếng nói của
lương tâm. Bây giờ Ta hỏi các con: Tại sao các con không có bình an, khi Ta đã ban cho các con tất cả
những gì cần thiết cho hạnh phúc?
78. Ta đã đặt một chiếc áo choàng màu xanh trên bầu trời để bên dưới nó các con có thể xây dựng tổ
ấm tình yêu của mình, tách mình khỏi những cám dỗ và phức tạp của thế giới, sống đơn giản như
những con chim, vì sự đơn giản và trong lời cầu nguyện thuần khiết, người ta có thể cảm nhận được
sự bình yên của Vương Quốc của Ta và nhận được những điều mặc khải của nhiều Mầu Nhiệm.
79. Mọi người hợp nhất trong hôn nhân trước Thiên Tính của Ta, ngay cả khi liên minh của họ không
bị trừng phạt bởi bất kỳ linh mục nào, đều lập một hiệp ước với Ta, một hiệp ước được ghi lại trong
sách của Thiên Chúa, nơi tất cả các số mệnh đã được viết.

80. Ai có thể xóa khỏi cuốn sách đó tên của hai người đã được hợp nhất? Ai trên thế giới có thể hủy
bỏ những gì đã được thống nhất trong Luật của Ta?
81. Nếu Ta làm các con phân chia, Ta sẽ phá hủy công việc của chính Ta. Khi các con đã yêu cầu Ta để
được kết hợp trên trái đất, và Ta đã trao nó cho các con, tại sao sau đó các con lại thất hứa và từ chối
lời thề của mình? Có phải các con đang chế giễu Luật pháp và Danh của Ta không? (38, 32 - 37 và 39 41)
82. Ta đã nói với trái tim của người phụ nữ, người vợ và người mẹ không biết giữ gìn sự trong sạch
của trái tim mình, cũng như không dành cho người bạn đồng hành của mình và con cái sự ấm áp của
sự dịu dàng và sự hiểu biết.
83. Làm thế nào đàn ông và phụ nữ có thể nâng cao đời sống tinh thần của họ nếu họ chưa sửa chữa
những lỗi lớn tồn tại trong cuộc sống của con người?
84. Công việc của Ta đòi hỏi các môn đệ phải biết cách làm chứng với sự trong sạch và sự thật của
những hành vi trong cuộc sống của họ.
85. Cho một và tất cả mọi người, Ta hỏi: các con có con cái không? Sau đó có lòng nhân từ đối với
chúng; nếu các con có thể, trong một khoảnh khắc, nhìn thấy những linh hồn đó, các con sẽ cảm thấy
không xứng đáng để gọi mình là cha mẹ của chúng. Đừng cho họ những ví dụ tồi tệ; Cẩn thận đừng
gây ra một vụ bê bối trong sự hiện diện của con cái mình.
86. Ta biết rằng trong những thời điểm này, hơn bao giờ hết, có những vấn đề trong lòng hôn nhân,
chỉ tìm thấy một giải pháp duy nhất: xa cách, chia ly.
87. Nếu nhân loại này có khái niệm cần thiết về kiến thức tâm linh, nó sẽ không rơi vào lỗi nghiêm
trọng như vậy, vì nó sẽ tìm thấy nguồn cảm hứng để giải quyết những giai đoạn khó khăn nhất, và
vượt qua những thử thách khó khăn nhất trong cầu nguyện và tâm linh.
88. Ánh sáng của Ta đến với tất cả trái tim, đến những người buồn khổ và bị đánh đập, để khích lệ họ.
(312, 36 - 42)
89. Trong Kỷ Nguyên thứ hai, Ta đã bước vào nhà của nhiều cuộc hôn nhân, được tham gia bởi Luật
Môi-sê, và các con có biết Ta đã tìm thấy nhiều người trong số họ thế nào không? Chiến đấu và phá
hủy hạt giống của bình an, tình yêu và niềm tin; Ta đã thấy chiến tranh và sự bất hòa trong lòng họ,
trên bàn của họ và trên giường hôn nhân.
90. Ta đã vào nhà của nhiều người mà đã không có hôn nhân bị pháp luật trừng phạt, đã yêu nhau và
đã sống như những con chim yêu trong tổ của họ, vuốt ve và bảo vệ người thân.

91. Có bao nhiêu người sống chung dưới một mái nhà mà không yêu nhau, và không yêu nhau, là
không đoàn kết, nhưng xa cách về mặt tâm linh. Tuy nhiên, họ không công khai sự chia ly của mình, vì
sợ sự trừng phạt của Thiên Chúa, hoặc của luật pháp của con người, hoặc về sự phán xét của xã hội.
Đó không phải là hôn nhân, trong những sinh linh đó không có sự kết hợp cũng không phải sự thật.
92. Tuy nhiên, họ trình bày sự kết hợp sai lầm của họ, thăm viếng nhà và đền thờ, đi ra đường và thế
giới không phán xét họ, vì họ che giấu sự thiếu tình yêu của họ. Ngược lại, có bao nhiêu người yêu
nhau phải che giấu, che giấu sự kết hợp thực sự của họ, trong khi phải chịu đựng những hiểu lầm và
bất công.
93. Nhân loại đã không vươn lên để hiểu và phán xét cuộc sống của những người hàng xóm của họ.
Những người nắm trong tay Luật lệ con người và tâm linh, không sử dụng công lý thực sự trong việc
xử phạt những trường hợp đó.
94. Tuy nhiên, những thời điểm hiểu biết và thận trọng mà Ta tuyên bố với các con, trong đó nhân loại
sẽ tự hoàn thiện sẽ đến. Sau đó, một lần nữa các con sẽ thấy, như trong thời kỳ tộc trưởng trước Môisê, khi sự kết hợp của chúng sinh được thực hiện như Ta đã làm trong ngày này với con cái Ta: về mặt
tâm linh, và như các con sẽ làm trong thời gian tới, trước sự chứng kiến của cha mẹ của những người
được tham gia, của bạn bè và người thân, và giữa tâm linh, tình huynh đệ và niềm vui lớn nhất. (375,
25 - 27)

