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Nguồn Gốc của Thiện và Ác 

 

Vì vậy, Đức Chúa phán:  

 

1. Khi hình thành các con, Chúa Cha đã đặt các con ở nấc đầu tiên của chiếc thang, để khi các con đi 

trên con đường đó, các con sẽ có cơ hội thực sự biết và hiểu về Đấng Tạo Hóa của mình. Tuy nhiên, 

rất ít người đã bắt đầu hành trình đi lên từ bước đầu tiên. Hầu hết đã tập hợp trong sự bất tuân và 

nổi loạn, sử dụng kém món quà tự do và phớt lờ những mệnh lệnh của lương tâm; cho phép bản thân 

bị chi phối bởi vật chất, để tạo ra, thông qua các rung động của họ một lực của sự dữ, và đào một vực 

thẳm mà  ảnh hưởng của họ kéo theo anh em của mình; họ đã bắt đầu một trận chiến tuyệt vọng giữa 

những điểm yếu và sự ngoan cố của mình, và sự đau xót của họ về độ cao và sự thuần khiết. (35, 38)  

 

2. Tội lỗi nguyên thủy không đến từ sự kết hợp giữa nam và nữ: Ta, Đấng Tạo Hóa, đã thành lập sự kết 

hợp đó nói với cả hai: Phát triển và nhân lên. Đó là Luật đầu tiên; tội lỗi là ở sự lạm dụng mà họ đã 

làm từ món quà của ý chí tự do. (99, 62) 

 

3. Xác thịt sợ cuộc đấu tranh với tinh thần, và tìm kiếm hình thức để cám dỗ nó với những thú vui của 

thế giới để cản trở tự do của nó, hoặc ít nhất là trì hoãn nó. Xem cách con người mang trong mình sự 

cám dỗ của chính mình, đó là lý do tại sao Ta đã nói rằng, khi anh ta có thể khắc phục được chính 

mình, anh ta sẽ chiến thắng trong trận chiến. (97, 37) 

 

4. Trong thời gian này, ngay cả khi không khí, đất và nước bị nhiễm độc bởi sự dữ của con người, có ít 

người không bị ô nhiễm bởi sự dữ hay bóng tối thế nào. (144, 44) 

 

5. Sự kêu ca của nhân loại đến với Ta; nỗi thống khổ của các con trẻ và thanh thiếu niên, cũng như của 

những người đàn ông và phụ nữ ở độ tuổi trưởng thành và người già, đứng lên; đó là tiếng nói kêu gọi 

công lý, đó là một lời cầu khẩn hòa bình và lòng thương xót mà tinh thần tạo ra bởi vì hạt giống tình 

yêu trong thế giới này đã bị mất. Các con có biết tình yêu đó ở đâu không? Trong sâu thẳm trái tim 

con người, cho đến nay bị chôn vùi, rằng anh ta không thể tìm thấy nó, bởi vì hận thù, tham vọng, 

khoa học và sự phù phiếm đã nhấn chìm hạt giống và không có tâm linh, và không có lòng thương xót; 

chén đắng tiếp tục được rót đầy, và thế giới uống nó với cặn bã. (218, 12) 

 

6. Từ đền thờ tới đền thờ, từ nghi lễ tới nghi lễ, từ giáo phái đến giáo phái, con người đi tìm kiếm 

Bánh Hằng Sống, mà không tìm thấy nó, và đối mặt với sự thất vọng, họ trở thành kẻ ô uế kẻ bước đi 

trên con đường vô định hướng và sống mà không có Thiên Chúa và vô Luật Pháp. 

 



7. Và nghĩ rằng, mọi người, trong số họ là những tinh thần vĩ đại, vì trong số họ, Ta khám phá ra các 

tiên tri và các môn đệ của Chúa Thánh Thần. (217, 49) 

 

8. Các tôn giáo nhận ra sức mạnh của sự dữ, và đã nhân cách hóa nó dưới hình dạng con người; họ đã 

đặt cho nó nhiều cái tên khác nhau và gán cho nó một vương quốc hùng mạnh. Con người cảm thấy 

sợ hãi khi họ tin rằng nó ở gần, không biết rằng sự cám dỗ nằm ở những đam mê và điểm yếu của 

chính họ, cũng như không biết bên trong con người cả thiện lẫn ác đều hoạt động.  

 

9. Sự dữ chiếm ưu thế trên thế giới trong thời gian này, và đã tạo ra một sức mạnh, một sức mạnh, đó 

là biểu hiện trong tất cả. Trong tâm linh cũng vậy, có những quân đoàn của những linh hồn bất toàn 

và gặp khó khăn có khuynh hướng xấu xa và báo thù, có sức mạnh được nối kết với điều ác của con 

người để tạo ra vương quốc của sự dữ. 

 

10. Sức mạnh đó đã nổi dậy chống lại Chúa Giêsu trong Kỷ Nguyên thứ hai, và chúng đã cho Ngài thấy 

vương quốc của mình. Xác phàm của Ta đã nhạy cảm với tất cả, đã  bị cám dỗ, nhưng sức mạnh tinh 

thần của Ta đã khắc phục sự cám dỗ, bởi vì Ta phải là Người chiến thắng thế giới, xác thịt, cám dỗ và 

cái chết. Vì Ta là bậc thầy đã đến giữa con người để cho họ một mẫu mực về sức mạnh. (182, 42 - 43)  

 

11. Các con có thể nhận ra sự hiện diện của Ta, bằng sự bình an mà các con cảm thấy trong tâm hồn. 

Không có gì ngoài Ta có thể ban cho các con sự bình an thực sự; một tinh thần trong bóng tối không 

thể cung cấp cho các con. Ta nói với các con điều này, bởi vì nhiều trái tim sợ sự khuất phục của một 

tinh thần cám dỗ mà con người đã mang lại sự sống và hình thành theo trí tưởng tượng của họ.  

 

12. Thật sai lầm đối với sự tồn tại của hoàng tử bóng tối đã được giải thích như thế nào! Có bao nhiêu 

người đã tin vào sức mạnh của hắn hơn là của Ta? Và bao xa từ sự thật con người đi trong niềm tin 

này.  

 

13. Sự dữ tồn tại; từ đó mọi tật xấu và tội lỗi đã bắt nguồn. Những kẻ tội lỗi, hay đúng hơn, những 

người thực hành điều ác, luôn tồn tại trên trái đất, giống như ở các thế giới hoặc những nơi ở khác. 

Tuy nhiên, tại sao lại nhân cách hóa tất cả những điều xấu xa hiện có trong một sinh vật, và tại sao các 

con lại bắt anh ta đối đầu với Thiên Tính? Ta hỏi các con, một sự bất tịnh được so sánh với sức mạnh 

tuyệt đối và vô hạn của Ta, và tội lỗi của các con có ý nghĩa gì đối với sự hoàn hảo của Ta?      

 

14. Tội lỗi không được sinh ra trên thế giới; Khi mọc lên từ Thiên Chúa, một số linh hồn vẫn đứng về 

phía thiện, trong khi những người khác, đi chệch khỏi con đường đó, tạo ra một thứ khác, đó là tội ác. 

 

15. Những Lời và những dụ ngôn đã được trao cho các con theo nghĩa bóng, như những tiết lộ trong 

lần đầu tiên, đã bị nhân loại giải thích sai. Trực giác mà con người có về siêu nhiên bị ảnh hưởng bởi 

trí tưởng tượng của họ, và xung quanh thế lực của sự dữ, khoa học, giáo phái, mê tín và Thần thoại đã 

được hình thành tồn tại cho đến thời điểm này. 

 



16. Những con Quỷ không thể sinh ra từ Thiên Chúa; chúng đã bị giả mạo bởi tâm trí của các con. Khái 

niệm các con có về cái mà các con đặt là đối thủ của Ta ở mỗi bước, là sai. 

 

17. Ta đã dạy các con giữ cảnh giác và cầu nguyện để giải thoát bản thân khỏi những cám dỗ và ảnh 

hưởng xấu xa, có thể đến từ con người cũng giống như từ những kẻ thuộc tâm linh.  

 

18. Ta đã bảo các con áp đặt tinh thần lên xác thịt, vì sau này là một sinh vật mỏng manh có nguy cơ 

vấp ngã ở mỗi bước, nếu các con không theo dõi nó. Trái tim, tâm trí và các giác quan là cánh cửa mở 

cho những đam mê của thế giới tự chọn tinh thần.  

 

19. Nếu các con đã tưởng tượng những linh hồn của bóng tối là quái vật, Ta chỉ xem chúng là những 

sinh vật không hoàn hảo mà Ta đưa tay để giải cứu chúng, vì chúng cũng là con của Ta. (114, 54 - 62)  

 

20. Bất cứ khi nào các con làm tốt, các con nói: ‘tôi là người cao thượng, tôi hào phóng, tôi là người từ 

thiện, đó là lý do tại sao tôi làm điều này’. Ta nói với các con, nếu các con làm những việc này nhân 

danh Chúa, các con sẽ khiêm tốn, vì sự tốt lành là từ Thiên Chúa, và Ngài đã ban nó cho tinh thần của 

các con. 

 

21. Do đó, bất cứ ai gán cho những việc làm tốt của mình đối với trái tim con người của anh ta là chối 

bỏ tinh thần của chính anh ta và người đã mặc nó theo những đức tính như vậy.  

 

22. Ngược lại, khi các con làm sai, các con rửa tay như Philatô, và gán chứng thư cho Chúa Cha, nói 

rằng: Đó là Thánh Ý của Thiên Chúa. Nó đã được viết. Thiên Chúa đã muốn nó như vậy, hay đó là định 

mệnh.  

 

23. Các con nói rằng, không có gì xảy ra nếu không có Thánh Ý của Thiên Chúa để bào chữa cho lỗi lầm 

của mình. Tuy nhiên, thực sự Ta nói với các con rằng các con đã sai, vì những lỗi lầm và tính nhỏ nhen 

của các con xảy ra mà không phải là Thánh Ý của Thiên Chúa.  

 

24. Các con có thấy Đấng Toàn Năng không bao giờ áp đặt mình lên các con bằng vũ lực, thông qua 

sức mạnh của Ngài không? Không, đó là những gì các con làm với những người anh em yếu hơn mình.  

 

25. Thực sự Ta nói với các con: sự xấu xa, ô uế và thiếu hòa hợp là của các con; tình yêu, sự kiên nhẫn 

và thanh thản là từ Thiên Chúa. 

 

26. Khi các con yêu, chính người tạo ra tinh thần của các con là người truyền cảm hứng cho các con, 

nhưng khi các con ghét, chính các con, chính điểm yếu của các con thôi thúc các con và khiến các con 

lạc lối. Bất cứ khi nào điều gì xấu xảy ra trong cuộc sống của mình, các con có thể chắc chắn rằng đó là 

do các con tạo ra. 

 

 



27. Sau đó, các con hỏi: Tại sao Thiên Chúa cho phép điều này? Có phải Ngài không đau khổ vì tội lỗi 

của chúng ta và khóc khi thấy chúng ta khóc? Điều gì sẽ khiến Ngài phải trả giá để cứu chúng ta khỏi 

những thác nước này?  

 

28. Ta nói với các con rằng, trong khi các con không thể yêu, Thiên Chúa sẽ là điều các con không thể 

hiểu được, vì sự hào hùng của Đấng Tạo Hóa của các con vượt quá tầm hiểu biết của mình. 

 

29. Làm cho mình mạnh mẽ, vĩ đại và khôn ngoan; học cách yêu; Khi các con yêu các con sẽ không có 

xu hướng trẻ con để phân tích Thiên Chúa, vì sau đó các con sẽ nhìn và cảm nhận Ngài, và điều đó sẽ 

làm các con thỏa mãn. (248, 29 - 32) 

 

Sự Kiêu Ngạo và Khiêm Tốn 

 

30. Làm cho sự khiêm nhường trở thành một trong những đồng minh tốt nhất của mình để đạt đến 

độ cao, cho cổng Thiên Đàng, vương quốc của lương tâm, hoàn toàn đóng lại với kẻ kiêu ngạo. Họ 

chưa bao giờ vượt qua những cánh cổng đó, và sẽ không bao giờ có thể, nhưng khi người kiêu ngạo 

trở nên khiêm nhường, Ta sẽ là người đầu tiên ca ngợi họ, và đó sẽ là lòng nhân ái của Ta mở ra cho 

họ cánh cổng vĩnh cửu. (89, 45) 

 

31. Đó là một trong những bài học đó, các môn đệ của Ta; Ta thực sự nói với các con rằng, khi các con 

tin rằng mình mạnh mẽ, vĩ đại hay xuất chúng, các con sẽ xa cách Ta, vì niềm kiêu hãnh của các con 

nhấn chìm cảm giác khiêm nhường; Nhưng khi các con coi mình nhỏ bé, khi các con nhận ra rằng mình 

là hạt nguyên tử ở giữa sự sáng tạo của Ta, thì các con đến gần Ta hơn, vì trong sự khiêm tốn của 

mình, các con ngưỡng mộ Ta, yêu mến Ta và cảm thấy Ta gần gũi; đó là khi các con nghĩ trong tất cả 

những gì tuyệt vời và bí ẩn chứa đựng Thiên Chúa và các con mong muốn được biết và hiểu, dường 

như các con nghe thấy tiếng vang của lời thì thầm Thiêng Liêng trong tâm hồn mình. (248, 22) 

 

32. Các môn đệ, khi một người có sự hiểu biết thực sự về các tác phẩm mà anh ta đã thực hiện, Anh 

ta không cho phép mình bị mù bởi sự phù phiếm. Anh ta biết rằng nếu tình cảm bất minh đó xâm 

nhập vào bản thể anh ta, trí thông minh của anh ta sẽ bị che mờ và anh ta sẽ không thể tiến lên trên 

con đường; Anh ta sẽ trở nên trì trệ và chịu thua trước sự thờ ơ. 

 

33. Sự phù phiếm đã khiến nhiều người bị lạc mất, lật đổ nhiều dân tộc hưng thịnh và hạ bệ nền văn 

minh của mình. 

 

34. Trong khi những dân tộc đó nắm giữ công việc, đấu tranh và tiến bộ như lý tưởng của họ, họ biết 

sự phong phú, huy hoàng và hạnh phúc, nhưng khi niềm kiêu hãnh khiến họ cảm thấy vượt trội, khi lý 

tưởng về sự thăng tiến của họ được đổi lấy tham vọng vô độ cho chính họ, và không muốn, và không 

nhận ra điều đó, họ bắt đầu từng bước phá hủy tất cả những gì họ đã xây dựng, kết thúc bằng cách 

chìm vào vực thẳm. 

 



35. Lịch sử nhân loại đầy những sự kiện như vậy. Vì lý do đó, Ta nói với các con rằng, đúng là một dân 

tộc có lý tưởng lớn nảy sinh trong thế giới, những người luôn luôn có ý thức về công việc tốt của họ, 

không trở nên vô ích về họ, và theo cách này không dừng lại trên con đường của họ, vì vậy mà sự huy 

hoàng đã đạt được là vượt qua ngày mai, và tiếp tục phát triển trong tương lai.   

 

36. Nói với các con theo cách này, Ta không tìm cách truyền cảm hứng cho các con chỉ những tham 

vọng vật chất; Ta muốn những lời của Ta được diễn giải một cách chính đáng để các con biết áp dụng 

chúng vào tâm linh giống như vật chất. 

 

37. Sự phù phiếm không làm con người ngạc nhiên chỉ trong cuộc sống vật chất của họ. Bằng chứng 

về những gì Ta nói với các con, hãy nhìn vào sự sụp đổ và thất bại của các tôn giáo lớn, những cơ sở 

của họ bị thối rữa bởi sự phù phiếm, sự kiêu ngạo và sự giả dối của họ. Khi họ tin rằng mình đang ở 

đỉnh cao quyền lực, ai đó đã đến đánh thức họ khỏi giấc ngủ, khiến họ thấy lỗi lầm, sự sai lệch của họ 

và xa cách với lề Luật và sự thật. 

 

38. Chỉ với kiến thức thực sự và tuân thủ lề Luật của Ta trước, lương tâm nhân loại mới có thể vươn 

lên một cuộc sống nâng cao, vì lương tâm, đó là ánh sáng của Ta, là hoàn hảo, thanh thản, công bằng, 

và sẽ không bao giờ vô ích. (295, 18 - 24) 

 

Sự Tốt Lành; Người Thiện Chí 

 

39. Biết Ta, tất cả các con, để không ai có thể từ chối Ta; biết Ta để khái niệm về Thiên Chúa của mình 

được thành lập dựa trên sự thật, và để các con biết rằng nơi nào tốt được biểu lộ, Ta đang ở đó. 

 

40. Điều tốt không thể bị nhầm lẫn với bất cứ điều gì. Điều tốt là sự thật, nó là tình yêu,  nó là từ 

thiện, là sự hiểu biết. Điều tốt là chính xác, ngay chính, và xác định. Biết điều đó, để các con không bị 

sai lầm.  

 

41. Mỗi người có thể đi bằng một con đường khác nhau; nhưng nếu tất cả họ gặp nhau tại một thời 

điểm, đó là điều tốt, họ sẽ đến để đồng nhất với nhau và đoàn kết. 

 

42. Không phải vì thế mà họ cố gắng tự lừa dối bản thân, đeo mặt nạ xấu xa cho điều tốt và ngụy trang 

điều tốt là xấu, như đã xảy ra giữa những người trong thời gian này. (329, 45 - 47) 

 

43. Trong gần hai nghìn năm qua, các con đã lặp lại cụm từ mà các mục đồng của Bêlem đã nghe thấy: 

Bình an dưới thế cho người có thiện chí, nhưng khi nào các con đã thực hành thiện chí của mình để 

làm cho mình xứng đáng được bình an? Ta thực sự nói rằng các con đã làm điều ngược lại.   

 

44. Các con đã mất quyền lặp lại cụm từ đó, đó là lý do tại sao hôm nay Ta đến với những Lời và 

những bài học mới, vì vậy đó sẽ không phải là những cụm từ hay lời cầu nguyện sẽ khắc sâu trong tâm 

trí mình, mà là cốt lõi của giáo huấn của Ta sẽ thâm nhập vào trái tim và tinh thần của các con. 

 



45. Nếu các con muốn lặp lại những Lời của Ta khi Ta đến để tiết lộ chúng, các con có thể làm như 

vậy, nhưng các con phải nhớ rằng, nếu các con không cảm thấy chúng, chúng sẽ không có đức tính gì 

cả. Phát âm chúng với sự dịu dàng và khiêm tốn, cảm thấy chúng rung động trong trái tim, và Ta sẽ trả 

lời các con theo cách mà Ta sẽ làm cho toàn bộ các con run rẩy. (24, 33 - 34)    

 

46. Ta nói lại, bình an cho những người có thiện chí, những người yêu mến sự thật, vì họ làm điều gì 

đó để tuân theo Thánh Ý Thiêng Liêng, và những người nương tựa vào sự bảo vệ của Ta, nhất thiết 

phải cảm nhận sự hiện diện của Ta trong cuộc sống con người của họ giống như trong tinh thần, và 

trong cuộc đấu tranh của họ, nhu cầu của họ, và các thử thách của họ. 

 

47. Những người có thiện chí là những đứa con ngoan ngoãn theo Luật của Cha họ; Họ đi trên con 

đường thẳng, và khi họ đau khổ vô cùng, hãy nâng cao tinh thần của mình cho Ta, yêu cầu sự bình an 

và tha thứ. 

 

48. Họ biết rằng nhiều lần nỗi đau là cần thiết, và do đó họ tiêu hết cặn bã bằng sự kiên nhẫn, chỉ khi 

nó trở nên không thể chịu đựng được thì họ mới cầu xin cho sức nặng của thập giá được giảm bớt. 

‘Lạy Chúa’, họ nói với Ta, ‘con biết rằng tinh thần của con cần phải tự thanh luyện và chịu đựng’. 

 

49. Phúc cho những người suy nghĩ và cầu nguyện theo cách này, vì họ tìm kiếm tấm gương của Thầy 

mình để áp dụng nó vào những thử thách của cuộc đời họ. (258, 52 - 55) 

 

Sự Dữ: Con Người Phục Vụ Điều Ác 

 

50. Trong thời kỳ này ảnh hưởng của điều ác lớn hơn điều thiện. Do đó, thế lực thống trị  loài người là 

của điều ác, từ đó bắt nguồn từ sự ích kỷ, lừa dối, ham muốn, kiêu hãnh,  niềm vui trong việc gây 

thương tích, hủy diệt và tất cả những đam mê thấp kém. Những căn bệnh làm khổ con người bắt 

nguồn từ sự mất cân bằng đạo đức đó. 

 

51. Con người không có vũ khí để chiến đấu chống lại những thế lực đó, họ đã bị chinh phục và đưa tù 

nhân xuống vực thẳm của một cuộc sống không có ánh sáng tâm linh, không có hạnh phúc thực sự, 

không có khát vọng hướng thiện. 

 

52. Bây giờ, trong khi con người tin rằng mình đang ở đỉnh cao của sự khôn ngoan, thì anh ta không 

biết rằng mình đang ở trong vực thẳm. 

 

53. Ta, người biết sự khởi đầu và tương lai của các con trong cõi vĩnh hằng, đã ban cho loài người vũ 

khí để chiến đấu chống lại các thế lực xấu xa kể từ Kỷ Nguyên đầu tiên. Nhưng họ đã từ chối chúng và 

thích một trận chiến ác chống lại điều ác, trong đó không ai chiến thắng, vì cuối cùng tất cả sẽ bị đánh 

bại.  

 

54. Nó đã được viết, rằng, sự dữ sẽ không thắng thế, điều đó có nghĩa là vào cuối thời đại, điều tốt sẽ 

chiến thắng. 



55. Nếu các con hỏi Ta, vũ khí nào mà Ta đã ban cho loài người để chiến đấu chống lại các thế lực hay 

ảnh hưởng của điều ác, Ta sẽ nói với các con rằng, chúng là lời cầu nguyện, sự kiên trì trong Luật 

pháp, niềm tin vào Lời của Ta và tình yêu dành cho nhau. (40, 65 - 70) 

 

56. Điều ác đã lớn mạnh giữa con người, dân của Ta. Lòng tốt, đức hạnh và tình yêu đã bị yếu đuối, 

đối mặt với sự xâm lăng của sự dữ, bệnh tật, bệnh dịch, sâu bệnh và thiên tai. Tất cả những gì là nền 

tảng của những thứ hư hỏng đã làm ô nhiễm trái tim của những điều tốt đẹp; nó đã làm suy yếu một 

số người, và đã làm suy giảm hàng ngũ tín hữu, vì tội ác đã mang lại sức mạnh to lớn để ôm lấy nhân 

loại.  

 

57. Ta đã cho phép điều đó xảy ra, do ý chí tự do mà Ta đã ban cho các con, vì đằng sau tất cả sự gian 

tà, và tất cả bóng tối và sự che giấu của con người, có một ánh sáng thiêng liêng, lương tâm, không 

mất đi và không bao giờ sẽ. Có một nguyên tắc, đó là tinh thần, giữ được nụ hôn vô nhiễm mà Cha đã 

trao cho nó, đó là dấu ấn thiêng liêng mà Ta đã gửi cho tất cả con cái Ta trên con đường đấu tranh, và 

do dấu ấn đó, không ai trong số những linh hồn đó sẽ hư mất. (345, 11 - 12) 

 

Cuộc Phấn Đấu giữa Thiện và Ác 

 

58. Các con cũng đã bị khích động bởi sức mạnh của điều ác mà đàn ông và phụ nữ đã thể hiện trong 

suốt các giai đoạn khác nhau của cuộc sống con người. Cuốn sách lịch sử của các con đã thu thập tên 

của họ. Trong tập ảnh về sự tồn tại của các con, trong cuốn sách mà Thiên Chúa ghi lại tất cả những 

việc làm của các con, tất cả các tác phẩm của các con, cũng có tên của chúng, và các con đã ngạc 

nhiên rằng một linh hồn, một trái tim con người, có thể che chở một sức mạnh cho tội ác như vậy, và 

có thể chứa đủ sức mạnh để  không run sợ trước hành động của chính mình, và có thể làm im lặng 

tiếng nói của lương tâm của mình để không nghe thấy tiếng gọi mà Thiên Chúa dành cho tất cả con cái 

của Ngài thông qua nó. Ôi, bao nhiêu lần hành trình của những linh hồn trên hành tinh này dài và tẻ 

nhạt! 

 

59. Những người, vì ý chí tự do của họ đã nổi loạn chống lại tình yêu và công lý của Ta, Ta đã sử dụng 

sự bất tuân của chính họ, để biến họ thành những tôi tớ của Ta; và tin tưởng bản thân để hành động 

tự do, mỗi suy nghĩ, lời nói và hành động của họ là một công cụ cho công lý của Ta cho chính họ cũng 

như cho người khác. 

 

60. Nhưng khi nào thì triều đại này kết thúc? Chúa Cha nói với các con: Vương quốc của tội ác chưa 

bao giờ cai trị loài người, vì ngay cả trong thời kỳ gian khổ lớn nhất, vẫn có những người trung thành 

với Ta, tuân theo Lời dạy của Ta và tuân theo Luật của Ta; nhưng cuộc đấu tranh đã tồn tại từ khởi 

đầu.  

 

61. Lực nào trong hai lực này đã đi trước trong cuộc đấu tranh cho đến bây giờ? Sự dữ đó. Đó là lý do 

tại sao Ta phải đến để cụ thể hóa bản thân mình trong số các con để giúp vực dậy niềm hy vọng và 

niềm tin vào Ta, và để mang lại sự ấm áp cho trái tim các con, nói rằng: các con không cô đơn trên con 

đường, Ta chưa bao giờ nói dối các con.  



Các con không được làm méo mó những nguyên tắc mà Ta đã đặt vào các con; đây là con đường của 

sự tốt lành và tình yêu (345, 48 - 49) 

 

62. Này, ánh sáng của Ta đã xé tan bóng tối khỏi thế giới của các con như thế nào. Đúng là Ta đến để 

chiến đấu với con người, nhưng chỉ để quét sạch tất cả những điều xấu xa được kích thích trong lòng 

họ. Ta sẽ đặt ánh sáng và sức mạnh của tình yêu của Ta nơi những người trung thành theo Ta, và rồi 

những người này sẽ nói: Chúng ta hãy tìm kiếm con rồng bao vây chúng ta, con thú khiến chúng ta 

phạm tội và xúc phạm đến Chúa. Họ sẽ tìm kiếm nó ở biển và trong sa mạc, trên núi và trong rừng 

rậm, thậm chí giữa những kẻ vô hình. Nhưng họ sẽ không tìm thấy nó, vì nó sống trong trái tim của 

những người đã tạo ra nó, và ở đó nó đã phát triển cho đến khi nó thống trị trái đất. 

 

63. Một khi những sự phản chiếu của thanh kiếm ánh sáng của Ta gây thương tích cho trái tim con 

người, sức mạnh phát ra từ sự dữ sẽ bị yếu đi về phía cái chết, và rồi các con sẽ phải nói: ‘Lạy Chúa với 

sức mạnh Thiêng Liêng của long nhân từ của Ngài con đã đánh bại con rồng, điều mà con tin rằng đã 

bao vây con từ sự vô hình, không bao giờ nghĩ rằng con đã mang nó trong trái tim mình. 

 

64. Khi trí tuệ tỏa sáng trong tất cả mọi người, ai sẽ dám vặn vẹo điều thiện với điều ác? Ai sẽ đánh 

đổi sự vĩnh cửu cho sự qua đi? Không: Ta nói với các con một cách thực sự, bởi vì tất cả sẽ được củng 

cố trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Tội lỗi xuất phát từ sự thiếu hiểu biết và yếu đuối. (160, 51 - 

54)  

 

Sự Cám Dỗ và Quyến Rũ 

 

65. Nhân loại trồng nhiều cây; sự đói khát và khổ sở của con người khiến họ tìm kiếm từ họ bóng mát 

và hoa trái mang đến sự cứu rỗi, công lý hay hòa bình. Những cây đó là học thuyết của con người, 

được truyền cảm hứng nhiều lần trong sự thù hận, ích kỷ, tham vọng và trong ảo tưởng về sự vĩ đại. 

Thành quả của họ là sự chết chóc, máu lửa, sự hủy diệt và sự phẫn nộ của thứ Thiêng Liêng nhất trong 

cuộc sống của con người, đó là sự tự do để tin, nghĩ và nói, nói một cách nào đó, anh ta bị tước đoạt 

tự do của tinh thần. Đó là bóng tối phát sinh để đấu tranh chống lại ánh sáng. (113, 52 - 53) 

 

66. Ta đã nói với các con, con cái Do Thái yêu dấu, rằng sẽ đến lúc những người phát ngôn giả xuất 

hiện để tiếp cận với Chúa Giêsu giả, và trong chủ nghĩa vật chất của họ, họ sẽ lừa dối, nói rằng qua họ, 

Thầy nói. Hướng dẫn sai, tiên tri giả và binh lính giả sẽ phát sinh và với lời nói và chủ nghĩa duy vật của 

họ tìm cách biến các con khỏi con đường ánh sáng và sự thật. (346, 38) 

 

67. Hãy cầu nguyện, và thấy rằng đây là thời gian mà công lý và ánh sáng của Ta đã xóa tan mọi bóng 

tối. Đây là một thời gian khó khăn, đầy rẫy những nguy hiểm, vì ngay cả những sinh vật sống trong 

bóng tối cũng sẽ tự mình vượt qua các con như những sinh vật ánh sáng để cám dỗ và làm các con bối 

rối. Ta ban cho các con ánh sáng của Ta, để các con không đi chệch khỏi con đường và không bị lừa 

dối bởi những kẻ sử dụng Danh của Ta.  

 



68. Những kẻ cám dỗ không chỉ trong số những sinh vật vô hình, còn có những người được hóa thân 

vào những con người nói về những bài học có vẻ giống như những thứ ánh sáng, nhưng lại trái ngược 

với Giáo Lý của Ta. Đối với những người này, đừng lắng nghe họ. (132, 7 - 8) 

 

69. Vương Quốc của Ta mạnh và quyền năng, và nếu đối đầu với sức mạnh và quyền năng của Ta, Ta 

đã cho phép sự trỗi dậy của một thế lực khác, đó là tội ác, đó là thể  hiện chính Ta, để các con có thể 

nhìn thấy và cảm nhận sức mạnh của ánh sáng và sự thật chống lại kẻ mạo danh và bóng tối. Đó là để 

các con có thể thấy, vương quốc của bóng tối, sự xáo trộn và thử thách, trong khi có sức mạnh to lớn 

chỉ là công cụ của Ta, và Ta thực sự sử dụng nó.   

 

70. Nếu Ta kiểm tra các con, đó không phải là ngăn cản các con trên con đường tiến hóa, vì Ta đang 

chờ các con đến Vương Quốc của Ta; tuy nhiên, Ta mong các con sẽ chiến thắng sau trận chiến, mạnh 

mẽ sau cuộc đấu tranh, tràn đầy ánh sáng kinh nghiệm tâm linh sau cuộc hành trình dài, và đầy đủ 

công đức của tinh thần để các con có thể khiêm tốn ngước mặt lên và nhìn thấy Cha ngay lập tức khi 

Ngài đến bên các con nụ hôn chúc phúc của Ngài, một nụ hôn chứa đựng tất cả hạnh phúc và tất cả sự 

hoàn hảo, cho tinh thần của các con. (327, 8 - 9)   

 

Tội Ác và Đạo Đức 

 

71. Nhân loại, nhân loại, đè bẹp lẫn nhau! Ta thấy các con phủ nhận sự gian ác của mình và tự hào về 

những gì mình tin là tuyệt vời, ngay cả khi các con che giấu nhược điểm của mình. Ta nói với các con 

rằng, con người tâng bốc, tin vào sự vĩ đại của chính mình là người nghèo về tinh thần. Và trong số 

những người thiếu đức tính, thì thầm về khuyết điểm của người khác, phán xét lỗi lầm của họ, Ta phải 

nói là những kẻ đạo đức giả, rất xa công lý và sự thật. 

 

72. Không chỉ những kẻ giết người, những kẻ lấy đi mạng sống của thể xác, mà cả những kẻ hủy hoại 

trái tim bằng sự lừa dối. Những người giết chết tình cảm của trái tim, đức tin và lý tưởng, là những kẻ 

ám sát tinh thần, và có bao nhiêu trong số này đi lại tự do mà không có nhà tù hay xiềng xích. 

 

73. Đừng ngạc nhiên khi Ta nói chuyện với các con theo cách này, vì Ta thấy trong số các ngôi nhà của 

các con bị phá hủy, bởi vì trong khi bỏ bê nhiệm vụ của mình ở đó, các con đã tạo ra các nghĩa vụ mới 

bên ngoài chúng, mà không xem xét nỗi đau và sự từ bỏ của chính mình. Nhìn khắp nơi, bao nhiêu 

ngôi nhà đã bị phá hủy, bao nhiêu phụ nữ bị hư hỏng và bao nhiêu đứa trẻ không có Cha? Làm thế 

nào có thể có sự dịu dàng và tình yêu tồn tại trong những trái tim này? Các con sẽ không phán xét, 

rằng kẻ đã gây ra cái chết cho hạnh phúc của những sinh mệnh đó, và đã phá hủy thứ Thiêng Liêng, là 

một tội phạm sao? 

 

74. Các con đã trở nên vô dụng trước tội ác, đến nỗi ngay cả những người phát minh ra vũ khí mới 

chết người mà các con gọi là tuyệt vời, bởi vì ngay lập tức họ có thể tiêu diệt  hàng triệu chúng sinh và 

các con gọi họ là khôn ngoan. Lý luận của các con là gì? Sự vĩ đại chỉ có thể thuộc về tinh thần, và chỉ 

có những người đó ngững người đi trên con đường của sự thật là người khôn ngoan. (235, 36 - 39)  

 



Sự Bất Lực và Phù Du của Điều Ác  

 

75. Thật vĩ đại, rất vĩ đại khi các con quan sát sự gian ác của con người, và sức mạnh của điều ác được 

thực hiện bởi những con người có vẻ khủng khiếp đối với các con. Tuy nhiên, Ta nói với các con rằng, 

những điều đó rất yếu khi so sánh với sức mạnh của công lý của Ta và trước Thiên Tính của Ta, Người 

làm chủ mọi định mệnh, sự sống, cái chết và của mọi tạo vật. (54, 70)  

 

76. Chỉ có một sinh mệnh toàn năng như Chính Ta mới có thể chiến đấu với Ta; tuy nhiên, các con có 

tin rằng nếu một Thiên Chúa xuất hiện từ Ta, thì Ngài sẽ chống lại Ta không? Hay đúng hơn, các con có 

tin rằng Ngài có thể nổi lên từ hư không? Không một thứ gì có thể nổi lên từ hư không.   

 

77. Ta là tất cả và Ta chưa bao giờ được sinh ra. Ta là Khởi đầu và Kết thúc, Anpha và Omega của mọi 

thứ được tạo ra. 

 

78. Các con có thể quan niệm rằng, một số trong những sinh vật do Ta tạo ra có thể tự đặt mình là 

Thiên Chúa không? Tất cả các sinh vật đều có một giới hạn và để trở thành Thiên Chúa, không nhất 

thiết phải có bất kỳ giới hạn nào. Kẻ đã nuôi dưỡng những giấc mơ về quyền lực và sự vĩ đại đã rơi 

vào bóng tối của sự kiêu ngạo của chính mình. (73, 34 - 35) 

 

79. Thực sự Ta nói với các con, rằng không có sức mạnh nào đủ mạnh để chống lại tình yêu của Ta. Kẻ 

thù và lực lượng đối thủ của Ta rất nhỏ bé và yếu đuối, và những vũ khí chiến đấu chống lại sự thật và 

công lý luôn luôn mỏng manh.  

 

80. Trận chiến giữa các thế lực xấu xa và công lý Thánh Thiêng dường như là một cuộc chiến bất diệt, 

nhưng, tuy nhiên, so với sự vĩnh hằng, trận chiến sẽ diễn ra ngay lập tức; và những lỗi lầm do tinh 

thần của các con gây ra trong thời gian không hoàn hảo, cuối cùng sẽ trở thành những vết bẩn không 

đáng kể sẽ bị xóa bỏ mãi mãi bởi những đức tính của các con và công lý yêu thương của Ta. (179, 12 - 

13) 

 

Sức Mạnh của Sự Tha Thứ   

 

81. Nhân loại, Ta hỏi các con, lấy những người này [có mặt ở đây] làm đại diện của các con: Khi nào 

các con sẽ đứng lên để yêu nhau và tha thứ tội lỗi của kẻ xúc phạm mình? Khi nào các con muốn hòa 

bình trên hành tinh của mình? 

 

82. Sự tha thứ xuất phát từ tình yêu, chỉ được Giáo Lý của Ta dạy, và nó chứa đựng một lực mạnh mẽ 

để chuyển đổi, tái sinh và biến điều dữ thành điều lành, và tội nhân thành người có đức hạnh. 

 

83. Học cách tha thứ, và các con sẽ có nguyên tắc hòa bình trong thế giới của mình. Nếu các con phải 

tha thứ một ngàn lần, thì một nghìn lần các con phải. Các con không nhận ra rằng một sự hòa giải là 

cơ hội tránh được việc trút cạn cặn của chén đắng sao? (238, 12 - 14) 

 



84. Trong khi các con là con người, hãy nhớ đến Ta trên thập tự giá, tha thứ, chúc phúc và chữa lành 

cho những kẻ đã hành quyết Ta, để các con, trên con đường khó khăn của mình, cũng có thể chúc 

phúc cho những người đã xúc phạm mình và làm những điều tốt đẹp có thể cho những kẻ đã làm điều 

ác cho mình. Ai hành động theo cách này, sẽ là môn đệ của Ta, và thực sự, Ta nói với các con, nỗi đau 

của anh ta sẽ luôn ngắn ngủi, vì Ta sẽ làm cho sức mạnh của Ta cảm nhận được với anh ta trong giây 

phút của những thử thách. (263, 56)  

 

85. Tha thứ cho nhau, và trong việc này, các con sẽ thấy nhẹ nhõm cho chính mình và cho Người đã 

xúc phạm mình. Đừng mang theo tinh thần của mình sức nặng của sự thù hận hoặc sự thống trị; được 

thanh tẩy, và các con sẽ tìm thấy bí mật của sự bình an và sẽ sống như là các Tông Đồ của Sự Thật của 

Ta. (243, 63) 


